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Bricolage i sygeplejen 

- En oversættelse og validering af spørgeskemaet  

Bricolage Measures 

 

Resumé  

 

Formål: at undersøge hvordan Bricolage Measures kan oversættes og valideres så det kan anvendes 

i en dansk sygepleje kontekst. 

Baggrund: Bricolage beskriver en adfærd, hvor udfordringer løses og fornyelse skabes med 

tilgængelige ressourcer kombineret på ny. Der findes kvalitative studier der påviser bricolage 

eksisterer i sygeplejen, men der mangler en måde hvorpå det kan undersøges kvantitativt.  

Metode: Bricolage Measures oversættes og valideres med fokus på semantisk, konceptuel og 

normativ ækvivalens som indebærer: en translation-back translation, en pre-test, en pilottest og 

analyser af overflade-, indholds- og begrebsvaliditet. 

Resultat: Translation-back translation er sammenlignelig. Problemer fundet ved analyse af 

overflade- og indholdsvaliditet kunne alle løses, på nær sprogets akademisering. Analysen af 

begrebsvaliditet viste at det oversatte Bricolage Measures kan betragtes som endimensionelt, 

homogent og uden overlap. 

Konklusion: Bricolage Measures oversat til dansk har en god overflade-, indholds- og 

begrebsvaliditet, og kan anvendes i en sygepleje kontekst, men dets anvendelighed har et forbehold 

i sprogets akademisering. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Bricolage in Nursing 

-A translation and validation of the questionnaire  

Bricolage Measures 

 

 

Abstract 

 

Aim: To examine the usability of Bricolage Measures, through translation and validation for the use 

in nursing within a Danish context. 

Background: Bricolage describes a behavior where challenges are solved and innovation created 

using accessible resources recombined. There are qualitative studies that show the existence of 

bricolage in nursing. However, there lacks a method to examine it quantitatively 

Method: Focusing on how to achieve semantic, conceptual and normative equivalence the 

Bricolage Measures are translated and validated with the following methods: Translation-back 

translation, a pre-test and a pilot test. An analysis of face-, content- and construct validity is created 

with these data. 

Results: The translation-back translation is comparable. Solutions were found for all the problems 

in the analysis of face- and content validity, except from the text being academic. The analysis of 

construct validity showed an unidimensional, homogenous questionnaire, with no overlaps. 

Conclusion: The translated Bricolage Measures has good face-, content- and construct validity, and 

is applicable for use in a nursing context, with reservations to the academic sound of the wording. 
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1. Introduktion 

1.1 Iltsutten 

På Aalborg Universitetshospital arbejder Signe Bjørn som anæstesisygeplejerske. Hun møder i sit 

arbejde mange små børn med behov for iltterapi. Oftest er metoden til iltterapi et næsekateter eller 

en iltmaske. Men de små børn synes at iltbrillen eller masken er ubehagelig og forsøger instinktivt 

at hive den ud eller flytte hovedet. For at sikre at barnet får optimal behandling, er det derfor 

nødvendigt med konstant overvågning fra personale. Denne problematik mødte Signe Bjørn i sit 

arbejde, og hun fik en ide. Ved at tage en almindelig narresut og montere iltslanger direkte på sutten 

vil ilt blive pustet ud under barnets næse og sikre barnet ilt med færre gener. Sutten udnytter barnets 

naturlige sutterefleks, og en sut er for mange børn oftest forbundet med stor tryghed. Ideen er blevet 

sat i system og forventes afprøvet på henholdsvis Aalborg Universitetshospital samt på et hospital i 

Barcelona (Ideklinikken 2014). Dette narrativ fra klinisk praksis indleder specialet med det formål 

at skabe en illustration til de videnskabelige argumentationer der anvendes i nærværende speciales 

introduktion og baggrund. 

1.2 Fra innovation til bricolage 

Ifølge Pedersen (2011) skildres samfundet som i forandring fra velfærdsstat til konkurrencestat. 

Konkurrencestaten karakteriseres ved et dominerende samfundsøkonomisk perspektiv med det mål, 

at den enkelte skal bidrage til vækst, direkte eller indirekte, ved effektivitet, resultatskabelse og 

positiv indflydelse på velfærdsbudgetter. Innovation er derfor blevet et emne med tiltagende fokus i 

samfundet og herunder den offentlige sektor. Reff Pedersen (2013) beskriver at innovation i den 

offentlige sektor ikke er en ny udvikling. I mange år har offentlige ansatte været innovatører blot 

uden at have et talt sprog for dette, fordi begrebet innovation som udgangspunkt har været 

forbundet med private firmaer. I løbet af de sidste par år er innovation dog blevet en stærk diskurs i 

den offentlige sektor pga. øgede krav om effektivisering og høj kvalitet.  

Under den offentlige sektor placeres sundhedsvæsenet. I en rapport af Vinge (2010) om fremtidens 

plejeopgaver skildres udviklingen i sundhedsvæsenet som præget af øget kompleksitet hos 

patienterne, krav om effektivisering, LEAN projekter, accelererede forløb, kortere indlæggelser og 

konvertering af patienter fra stationære til ambulante forløb. Mængden af patienter øges, og Statens 

Institut for Folkesundhed skønner at der i 2020 vil være ca. 20 % flere indlæggelser og ca.77 % 

flere ambulante besøg. I forlængelse af de øgede krav skriver Raffnsøe-Møller (2011) at 

sundhedsvæsenets ledelse er konfronteret med paradigmet New Public Management: stram 
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økonomisk rammestyring, ventelistegarantier, benchmarking og konkurrenceorientering. Der er 

derved konsensus om at udviklingen bevæger sig mod højere krav for både det individuelle 

sundhedspersonale med og uden ledelsesansvar samt organisationen som helhed. I relation til 

udviklingen af sundhedsvæsenet beskriver Region Hovedstaden (2015), hvordan udfordringer 

lægger pres på kvalitet og effektivitet, og netop satsning på forskning og innovation er derfor 

vigtigt, da der er stort potentiale i at udvikle innovative løsninger som svar på de øgede krav. Færre 

ressourcer kombineret med øgede krav om høj kvalitet betyder ifølge Beard og Sharkey (2013) at 

det er nødvendigt inden for sundhedsvæsenet at tage stilling til, hvordan innovation kan 

implementeres, sådan at kvalitet for behandling højnes, og udgifter samtidig nedsættes. Men hvad er 

innovation, og hvordan manifesterer innovation sig i sundhedsvæsenet? 

Innovation kan defineres på flere måder, men som oftest ses fælles karakteristika. Fuglsang og 

Sørensen (2011) beskriver at innovation ofte er defineret ved fire kriterier: Det skal være 

økonomisk rentabelt, kunne gentages, være en vigtig eller radikal ændring og være en intentionel 

handling. Fuglsang og Sørensen (2011) påpeger dog at det kan være nødvendigt at genoverveje, 

hvorvidt innovation altid er en radikal og intentionel ændring for derved bedre at kunne undersøge, 

hvordan innovation fungerer i offentlige serviceinstitutioner. Hvis innovation altid ses som en 

bevidst handling, kommer ændringer der opstår mere uformelt ikke til at tælle som innovation, og 

det problemetiske i dette kan være at mange innovationer netop fremkommer tilfældigt (Fuglsang 

2010). I denne sammenhæng nævnes bricolage som et værktøj til at indfange muligheder for 

innovation i serviceinstitutioner. Bricolage forstås af Baker og Nelson (2005) som: en 

innovationsadfærd hvor personalet med tilgængelige ressourcer kombineret på ny løser 

udfordringer, skabe fornyelser og modifikationer over tid. Karakteren ved de ændringer, som kan 

kategoriseres som bricolage innovation, er at de defineres og forstås som de udvikles. De er ikke 

intentionelle, men i deres udvikling bliver de til innovation ved at få økonomisk betydning, blive 

mulige at gentage, og de bliver dermed en vigtig ændring (Fuglsang 2010).  

Senyard, Baker og Davidson (2009) har i deres forskning af bricolage udviklet et spørgeskema 

kaldet Bricolage Measures som måler innovationsadfærden: bricolage i en organisation, det hidtil 

eneste spørgeskema til måling af bricolage. De beskriver at der findes en rig mængde kvalitative 

undersøgelser af bricolage, men at der mangler kvantitative undersøgelser der kan påvise at 

bricolage eksisterer i større skala. Hvis bricolage anerkendes og tydeliggøres i en organisation, kan 

bricolage ifølge Fuglsang (2011) videre undersøges pragmatisk på forskellige niveauer i 

organisationen og eventuelt skabe muligheder for yderligere bricolage innovation.  
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1.3 Litteratursøgning 

I nærværende afsnit redgøres for den indledende- og systematiske litteratursøgning inspireret af 

Buus et al. (2008). Litteratursøgningen er udført i perioden jan. 2014 - feb. 2015 og er gennemgået 

med en forskningsbibliotekar. Den indledende litteratursøgning er præsenteret i Tabel 1 og udgør 

grundlaget for den primære afdækning af specialets emneområde bricolage i sygeplejen. 

Tabel.1. Indledende litteratursøgning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søgeresultater fra den indledende søgning blev gennemgået og ved relevans blev der foretaget 

manuelle søgninger i referencelister og kædesøgninger i de relaterede links. Det var ikke muligt i 

den indledende søgning at lokalisere litteratur om bricolage i forbindelse med sygepleje eller 

sundhedsvæsen i hverken Sygeplejersken eller Klinisk sygepleje. 

Efterfølgende bliver der foretaget en systematisk søgning i fire forskellige databaser: Cinahl, 

Scopus, Embase og ProQuest. Databaserne er valgt for at få en uddybende og bred litteratursøgning 

og valget komplimenterer specialets problemstilling inden for humanisme og sociologi.  

Indekserede emneord (Thesaurus, Emtree, og Cinal headings) er undersøgt i forhold til søgeordene: 

Bricolage, Bricoleur, Behavior, Innovation, Healthcare og Nursing. Det er ikke muligt at finde 

ordene bricolage eller bricoleur som emneindekserede ord, og derfor er disse ord søgt via 

fritekstsøgning. Boelske markører AND, OR og trunkering blev anvendt for at præcisere og variere 

søgningen (Buus et al. 2008). Ved relevans er der foretaget søgninger i referencelister og 

kædesøgning. Inklusionskriterier var bricolage forstået som innovation eller adfærd i studier 

publiceret på dansk, svensk, norsk og engelsk i årene 2000-2015.  

 Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

 

 

  Databaser:  

  www.bibliotek.dk 

  www.sst.dk 

  www.Klinisksygepleje.dk 

  www.Sygeplejersken.dk  

  www.Statsbiblioteket.dk 

  www.dst.dk  

  www.infomedia.dk 

 

Resultater der handler 

om bricolage som 

adfærd. Resultater der 

beskriver innovation i 

sundhedsvæsenet med 

fokus på 

medarbejderne.  

Ingen alder- eller 

tidsbegrænsning. 

Resultater der 

omhandler bricolage 

som metode til 

forskning. Resultater 

om innovation der 

ikke er relateret til 

sundhedsvæsenet eller 

bricolage. Andet sprog 

end engelsk, dansk, 

svensk og norsk 

Andre besøgte hjemmesider: 

 www.regionh.dk/forskning-og-innovation/ 

 

 

 

 

  

 

Søgeord: Innovation, Bricolage, 

Bricolage i sundhedsvæsenet. Bricoleur, 

Bricolage og sygepleje 

http://www.bibliotek.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.klinisksygepleje.dk/
http://www.sygeplejersken.dk/
http://www.statsbiblioteket.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.infomedia.dk/
http://www.regionh.dk/forskning-og-innovation/
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Den systematiske litteratursøgning fandt kun tre studier som arbejdede med begrebet bricolage som 

en adfærd i sygeplejen. De tre studier var henholdsvis: ‘Nursing practice as bricoleur activity: a 

concept explored’ fra 2005 skrevet af Gobbi, seniorlektor i sygepleje ved South Hampton 

universitetet, hvis forskningsområde generelt omhandler innovation og bricolageadfærd i 

sygeplejen. ’Bricolage: Making do with what is at hand’ fra 2009 skrevet af Aagaard, professor i 

sygepleje ved universitetet i Minneapolis Minnesota, og til sidst: ‘The Nurse as bricoleur in falls 

prevention: Learning from a case study of the implementation of fall prevention best practices’ fra 

2014 skrevet af Kirkpatrick et al. adjunkt ved universitetet i Hamilton, Canada. Alle tre studier er 

casestudier med fokus på, hvordan sygeplejerskers adfærd kan beskrives og forstås som 

bricolageadfærd.  

Modsat i sygeplejen fandtes et bredt udvalg af litteratur fra sociologien hvoraf nogle omhandler 

bricolage inden for offentlige organisationer og nogle inden for sundhedsvæsenet (Fuglsang 2010, 

Fuglsang 2011, Fuglsang & Sørensen 2011 og Van de Walle 2014). I de inkluderede resultater 

fandtes endvidere spørgeskemaet Bricolage Measures, samt henholdsvis to studier om dets 

konstruktion af Senyard, Baker og Davidson (2009) samt Senyard et al.(2013) og et studie om 

teorien bag spørgeskemaet af Baker og Nelson (2005). Ovenstående forfattere forsker alle i 

innovation med fokus på bricolage i ressourcebegrænsede organisationer.  

Spørgeskemaet Bricolage Measures blev valgt som udgangspunkt for specialets problemstilling, og 

derfor udførtes endnu en søgning med henblik på at lokalisere evt. andre spørgeskemaer inden for 

emnet bricolage. Først udførtes en indledende søgning svarende til tabel 1, og resultatet var at ingen 

andre spørgeskemaer om bricolage kunne lokaliseres. Derpå udførtes en systematisk søgning i 

samme databaser som beskrevet ovenfor. Der blev ikke sat nogle tidsbegrænsninger, og 

fritekstsøgning på ordet bricolage og bricoleur blev kombineret med spørgeskema som et 

emneindekseret ord og fritekstsøgning (surveys, questionnaire, measurement). Det var ikke muligt 

at finde andre spørgeskemaer om bricolage. Dette afsluttede litteratursøgningen som anses for 

grundig og gennemarbejdet.  
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2. Baggrund 

Bricolage bliver første gang beskrevet af antropolog, etnolog og filosof Lévi-Strauss (1908-2009) i 

bogen ’The savage mind’ fra 1966. Bogen beskriver ekspeditioner til brasilianske stammesamfund 

og introducerer bricolage som en forståelse af, hvordan mennesker i stammesamfund kan tænke og 

organisere verden. Lévi-Strauss (1966) forstår bricolage som en problemløsende aktivitet der 

udvikler løsninger med de tilgængelige ressourcer. Johnson (2012) beskriver at begrebet bricolage 

siden Lévi-Strauss har udviklet sig i flere retninger. I sundhedsvæsenet er det bl.a. blevet brugt i 

forbindelse med evolutionærteori, som en metode til forskning og som det anvendes i dette speciale: 

en adfærdsforståelse. 

Litteratursøgningen tydeliggør at kun en meget begrænset mængde litteratur findes om bricolage 

som adfærd i sundhedsvæsenet og sygeplejen, men trods dette vil bricolage i nærværende afsnit 

søges udfoldet og problematiseret i forhold til organisationen, patienten og sygeplejens virke i 

sundhedsvæsenet. Formålet er at tydeliggøre hvilke implikationer for praksis det kunne have hvis 

det er muligt at påvise bricolage som adfærd i sundhedsvæsenet og sygeplejen.  

2.1 Bricolage i organisationen 

Baker og Nelson (2005) har udviklet en definition af bricolage mhp. at skabe en teoretisk forståelse 

af, hvad begrebet bricolage indeholder. Definitionen lyder således:  

‘Making do by applying combinations of the resources at hand to new problems and opportunities’ 

(Baker & Nelson 2005:333). 

Ud fra Baker og Nelsons (2005) definition skal bricolage forstås som en innovationsadfærd, hvor 

personalet i en organisation bruger tilgængelige ressourcer på nye måder til i den specifikke 

situation at løse problemer, skabe fornyelse og modifikationer over tid. Dermed kan en succesfuld 

bricolageadfærd være behjælpelig i udviklingen af organisationer med økonomiske restriktioner.  

Bricolage bliver beskrevet af Fuglsang (2011) som effektivt for organisationen af to årsager. Ved 

bricolageadfærd opnår en organisation at drage nytte af den implicitte kompleksitet og pluralisme, 

og ligeledes kan medarbejder og brugertilfredshed øges ved bricolageadfærd. Bricolageadfærd 

fordrer at alle tilgængelige ressourcer potentielt bliver anvendt og kombineret på andre måder end 

de oprindeligt var tiltænkt med det formål at løse udfordringer og skabe fornyelse. Ressourcerne er 

netop lokaliseret i organisationens kompleksitet og pluralisme, forstået som de ansattes baggrund, 

evner og viden om fysiske remedier, og dermed kan organisationer ved at samarbejde effektivt og 



6 
 

på tværs af specialer og vidensniveauer benefice af alle ressourcer indeholdt i egne rækker. Der er 

endvidere ofte en stor motivation i at få lov til at skabe fornyelse. Hvis motivationen mødes med 

anerkendelse og støtte, kan det skabe øget medarbejder- og brugertilfredshed (Ibid). Bricolage er 

innovation initieret i en bottom-up model og Fuglsang (2011) påpeger at kompleksiteten og 

pluralismen i en organisation ofte kan gøre det svært at udføre ændringer via teorier og hypoteser i 

en top-down model, fordi ændringer de ansatte ikke kan relaterer til ofte møder stor modstand. 

Ifølge Baker og Nelson (2005) kan bricolage udvikles og anvendes i en organisation som en 

aktivitet der bruges i en mere selektiv proces som input til en organisations formelle 

innovationstiltag. Det kræver dog at bricolage anderkendes og legitimeres til en vis grad. 

Bricolageadfærd, og innovationen denne adfærd skaber, foregår som oftest i det delvist skjulte, 

fordi de ansatte finder hensigtsmæssige løsninger på problemer og udfordringer her og nu, og disse 

løsninger bliver ikke nødvendigvis delt mellem ansatte eller ansatte og ledelse (Fuglsang 2011). 

Ifølge Fuglsang (2011) eksisterer innovation og bricolage fortløbende hos ledelsen og ansatte i en 

kompleks interaktion. Ledelsen forholder sig bevidst til innovation, mens ansatte ikke nødvendigvis 

har det som bevidst fokus i det daglige arbejde (Ibid). Endvidere kan de løsninger de ansatte 

anvender muligvis afvige fra officielle protokoller og derfor muligvis være mindre velansete hos 

ledelsen (Ibid). Afvigelse fra regler og procedurer kan være både fordelagtigt og skadeligt for en 

organisation, og udfaldet er ofte en normativ bedømmelse (Van de Walle 2014). Relateret dertil 

beskriver Baker og Nelson (2005) at eksistensen af bricolageadfærd er helt afhængig af en 

organisations normative og sociale kontekst, og netop derfor kræver bricolageadfærd, hvis det skal 

kunne anvendes selektivt, at det får organisatorisk bevidsthed, og at organisationens sociale 

konstruktion giver plads til at tænke i andeledes ideer.  

2.2 Bricolage og patienten 

Baker og Nelson (2005) beskriver at bricolage og de begyndende innovative tiltag, som initieres af 

bricolageadfærd, som oftest opstår i en relation med brugeren. Fuglsang og Sørensen (2011) 

påpeger at bricolageadfærd eksisterer specifikt i kraft af en servicerelation mellem ansatte og 

brugere, fordi bricolageadfærd som oftest udspringer af behov hos brugeren.  

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen om patientinddragelse kan patienten opfattes som en 

informationssøgende borger med stor viden og ønske om aktiv deltagelse i egen behandling 

(Jacobsen, Pedersen & Albeck 2008). Forskning dokumenterer at hvis patienten aktivt inddrages i 

plejen, kan det have en positiv effekt på behandlingsudfald og patienttilfredshed og af denne grund 
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anskues patientinddragelse som en væsentlig faktor i arbejdet med at højne kvaliteten i 

sundhedsvæsenet (Ibid). 

Baker og Nelson (2005) og Fuglsang og Sørensen (2011) refererer til forholdet mellem den ansatte 

og brugeren, men deres forståelse kan relateres til Aagard (2009), Gobbi (2005) og Kirkpatrick et 

al. (2014), som alle beskriver at netop patienten er udgangspunkt for sygeplejerskens 

bricolageadfærd. Den problemløsende adfærd opstår i mødet med patienten, fordi patientens 

sygdom repræsenterer problemer for patienten af varierende art som kræver løsning. Patienten 

repræsenterer en ressource i form af viden og erfaring om egen krop og sygdom, og dermed bliver 

patientinddragelsen essentiel som en del af løsningen på problemer. Ifølge Kirkpatrick et al. (2014) 

kan patientinddragelsen dog ikke stå alene, da denne skal kombineres med sygeplejerskens andre 

ressourcer som forskning og klinisk ekspertise. 

Jacobsen, Pedersen og Albeck (2008) pointerer at patientinddragelse er præget af stærke idealer om 

patienters og pårørendes aktive medindflydelse i et sundhedsvæsen præget af travlhed og generel 

øget kompleksitet hos patienten, og de stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvordan man kommer fra 

ideal til virkelighed. Kirkpatrick et al. (2014) og Aagard (2009) beskriver en sygeplejepraksis 

præget af bricolage, hvor patienten er udgangspunkt for en problemløsende adfærd og specifikt 

repræsenterer en essentiel ressource i problemløsningen. Hvis det kan synliggøres at bricolage 

eksisterer, er bricolageadfærd ifølge Fuglsang (2011) en aktivitet gennem hvilken bruger-baseret 

innovation kan udvikles i et system som kan individualiseres og stabiliseres. Dermed kan 

tydeliggørelsen og legitimeringen af bricolageadfærd muligvis være en del af løsningen på, hvordan 

idealet om patientinddragelse kan blive til virkelighed.  

Bricolage i forhold til patienten kan dog problematiseres. Fuglsang og Sørensen (2011) beskriver at 

brugeren repræsenterer en vis uforudsigelighed, fordi brugerens behov og inddragelse gør at 

planlægning og udførelse af specifikke opgaver ikke altid kan følge en på forhånd udformet 

protokol. I netop det uforudsigelige og afvigende fra protokollen kan bricolage anfægtes, fordi der 

kan stilles spørgsmålstegn ved om bricolageadfærden altid vil være til patientens bedste. Hvis 

bricolageadfærd foregår i det skjulte som Fuglsang (2011) beskriver, er det ikke muligt for ledelsen 

eller kollegaer at anfægte de alternative arbejdsgange, men hvis bricolage kan påvises og 

anerkendes, kan der skabes mere dialog omkring alternative løsninger som ikke følger protokollen. 
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2.3 Bricolage og sygepleje 

Begyndende studier påpeger at bricolage eksisterer i sygeplejen. Fuglsang og Sørensen (2011) 

beskriver i et casestudie af bricolage i hjemmeplejen at bricolageadfærd kunne påvises blandt 

sundhedspersonalet (sygeplejersker og social og sundhedsassistenter) som en innovationsadfærd, 

omend usynlig, fordi denne ikke var struktureret eller kendt af ledelsen. Denne observation kan 

bekræftes af Gobbi (2005), Aagard (2009) og Kirkpatrick et al. (2014), som beskriver via 

casestudier, på forskellige hospitaler i forskellige lande, at sygeplejersker i deres løsning af 

problemer i hverdagen udviste bricolageadfærd, omend denne adfærd ikke havde et officielt navn.  

Hvad afgør om en sygeplejerske kan udvise bricolageadfærd? Gobbi (2005) beskriver at en person, 

der kan opfattes som en bricoleur (læs: Personificeringen af bricolageadfærd) er praktisk og får 

jobbet gjort. Jobbet er dog ikke altid, hvad det umiddelbart ser ud til, hvilket fordrer en hvis 

kreativitet og improvisation. Hun henviser til at løsningen af opgaven eller udfordringen varierer alt 

efter, hvilke komponenter og ressourcer en bricoleur har tilgængelige. Ligeledes beskriver Gobbi 

(2005) at hvordan en sygeplejerske håndterer disse udfordringer, afhænger af arbejdspresset, 

erfaring, motivation, attitude, alt i alt sygeplejerskens ekspertise. Ekspertise bliver af Benner (2013) 

i ’Fra novice til ekspert’ afdækket som afhængig af erfaring, og hun beskriver at en kyndig- eller 

ekspertsygeplejerskes problemløsning adskiller sig fra den kompetente- eller begynder 

sygeplejerskes. Forskellen kan tilskrives den ”knowhow” som kan tilegnes gennem erfaring. Også 

Van de Walle (2014) skriver at bricolage sandsynligvis er en adfærd der vil ses oftere hos erfarne 

medarbejdere, da de har et større repertoire af ressourcer opbygget som de instinktivt ved, hvornår 

de skal anvende. Dermed er der konsensus om at høj bricolageadfærd muligvis relateres til erfaring, 

fordi erfaring fordrer evnen til improvisation og nytænkning ved udfordringer. 

Hvorfor er bricolageadfærd attraktivt i sygeplejen? Aagard (2009) beskriver at sygepleje kan være 

en kamp mellem at udøve pleje af høj kvalitet samtidig med at de økonomiske ressourcer er 

begrænset. Konceptet bricolage fordrer at den ansatte arbejder i det spillerum hvori organisationen 

som helhed har begrænsede ressourcer, og at dette accepteres, men ikke stopper kreativiteten i 

løsningen af de udfordringer som hverdagen byder på (Baker & Nelson 2005). En forudsætning for 

at bricolageadfærd kan eksistere, er, ifølge Baker og Nelson (2005) at den ansatte har tillid til at 

kunne løse udfordringer med tilgængelige midler, og at ledelsen har tillid til den ansattes kreativitet. 

Dermed bliver tilstedeværelsen af bricolageadfærd afhængig af organisationen, brugeren og 

sygeplejerskens interaktion og dermed den sociale konstruktion imellem dem. Bricolage handler om 

at klare sig med, hvad end der er tilgængeligt, og det beskriver ifølge Aagard (2009), hvordan 
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sygeplejersker arbejder i dagligdagen. Sygeplejen kan ifølge Aagard (2009) skabes og ændres 

gennem bricolage, hvis ideerne får lov at blive hørt, men dette kræver eksistensen af bricolage 

blandt sygeplejersker anerkendes. Afslutningsvist samles op på narrativet om iltsutten fra 

introduktionen, for på den måde at relatere bricolage-forståelsen til praksis på et dansk hospital. 

2.4 Iltsutten 

Kendetegn ved bricolage og den ansatte som en bricoleur kan relateres til historien om iltsutten 

beskrevet i introduktionen. Sygeplejerske Signe Bjørn så i mødet med patienten (familien og 

specifikt det lille barn) et problem som krævede en løsning. Hendes erfaring gjorde at hun kreativt 

kunne se potentialet i at udnytte tilgængelige ressourcer i form af barnets sut og en iltbrille, for 

derved at opnå sufficient iltbehandling samt tryghed og komfort for barnet. Derved opnåede hun at 

skabe fornyelse og udvise bricolageadfærd. Denne bricolageadfærd bliver til innovation i kraft af at 

ideen udvikles, får økonomisk virkning og bliver mulig at gentage. Opgørelser viser at 5% af alle 

indlæggelser vedrører børn under fire. Det betyder at alene i Europa og USA bliver det estimerede 

antal per år ca. 4.000.000. Dermed bliver iltsutten i sidste ende en vigtig ændring og innovation 

(Ideklinikken 2014). 
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3. Afgrænsning 

Samfundet er i forandring fra velfærdsstat til konkurrencestat, og innovation beskrives som en måde 

hvorpå konkurrencestatens ideologier kan fremmes. Innovation repræsenterer udvikling og 

fornyelse, hvori krav om effektivisering, økonomisering, kompleksitet og evidensbaseret viden kan 

inkluderes. En for sygeplejen forholdsvis ubeskrevet vej til innovation; bricolage beskrives i den 

kvalitative forskning som en aktivitet der imødekommer udfordringer og skaber fornyelse med kun 

tilgængelige ressourcer kombineret på ny. 

Bricolage drager nytte af en organisations kompleksitet og pluralitet og kan potentielt fremme de 

innovative ideer med de eksisterende ressourcer i organisationen. Bricolage kan, hvis legitimeret, 

fremme medarbejde- og patienttilfredshed ved at inddrage deres viden og erfaringer som vigtig 

ressource og dermed give ansatte og patienter mulighed for at påvirke arbejdsgange og løsninger på 

udfordringer i hverdagen. Sidst men ikke mindst kan bricolage skabe innovation i den 

problemløsende handling, som ved synliggørelse potentielt kan fremmes og stabiliseres. Fordelene, 

hvis bricolage anerkendes, legitimeres og systematiseres, er at bricolage vil kunne undersøges 

pragmatisk på flere niveauer og muligvis fremmes, men problemet er at der ikke findes kvantitative 

undersøgelser som påviser bricolage i sygeplejen i et større omfang, og kun få kvalitative studier 

der påviser en eksisterende bricolageadfærd. Derfor bliver det relevant at undersøge, hvorvidt 

bricolage kan påvises hos sygeplejersker i et større omfang. Et Bricolage Measures’ spørgeskema 

findes, men det er udviklet i Australien inden for entreprenørskab. For at kunne anvende 

spørgeskemaet i sygeplejen i Danmark må det oversættes og valideres. 

Herved vil specialets undersøgelsesfelt således rette sig mod spørgeskemaet Bricolage Measures 

som måleinstrument der skal leve op til videnskabelige krav og kunne anvendes blandt 

sygeplejersker i en dansk klinisk praksis med det formål at kunne påvise bricolageadfærd i 

sygeplejen. 

4. Problemformulering 

Hvordan kan Bricolage Measures oversættes og valideres med henblik på at kunne måle 

bricolage i en dansk sygeplejefaglig kontekst? 
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5. Specialets opbygning 

I det foregående er beskrevet, hvad genstandsfeltet for dette speciale er. Introduktionen (1) 

præsenterede kort specialets problemstilling og litteratursøgning. Dernæst fulgte et baggrundsafsnit 

(2) der udfoldede og problematiserede grundlaget for specialet. Afgrænsning (3) ledte 

afslutningsvist frem til specialets problemformulering (4). 

Fremadrettet vil afsnit 6 præsentere metodeafsnittet som beskriver, hvordan nærværende speciale 

bevæger sig fra problemformulering til konklusion. Først introduceres selve spørgeskemaet 

Bricolage Measures. Dernæst følger en beskrivelse af valg af metode og valg af teori. 

Metodeafsnittet afsluttes med en grundig beskrivelse af analysestrategien. Derpå præsenteres i 

afsnit 7 resultaterne udledt af analysen. I afsnit 8 udfoldes en kritisk diskussion og vurdering af 

undersøgelsens resultater og metode som munder ud i afsnit 9 konklusionen. Specialet afsluttes med 

afsnit 10, en perspektivering. 

6. Metode 

6.1 Introduktion til Bricolage Measures 

Spørgeskemaet Bricolage Measures er udviklet i Australien af Senyard, Baker og Davidsson (2009) 

og Senyard et al. (2013) i forbindelse med et studie af iværksættersamfund og bricolage. Formålet 

var at udvikle en måde at systematisk påvise bricolageadfærd. Den teoretiske baggrund for 

konstruktionen af Bricolage Measures er et grounded theory studie af Baker og Nelson (2005) som 

indeholder et gennemgribende litteraturstudie af bricolage samt feltobservationer og interviews 

udført i 29 ressource-begrænsede organisationer. 

Bricolage Measures er udviklet ud fra kriterierne for konstruktion af spørgeskemaer opstillet af 

DeVellis (2003). Disse kriterier er: et gennemgribende litteraturstudie af konceptet der ønskes målt, 

en spørgsmålsgenerering og spørgsmålsreduktion baseret på litteraturen om konceptet samt 

interviews med fagpersoner og til sidst to uafhængige pilottests med dertil hørende statistiske tests 

(Ibid). Disse kriterier for udvikling af spørgeskemaer kan genfindes i henholdsvis Fayers og Machin 

(2007) samt De Vaus (2014), hvilket sikre at spørgeskemaets udvikling og konstruering 

umiddelbart lever op til anerkendte kvalitetskrav. Nedenfor i tabel 2. er spørgeskemaet Bricolage 

Measures præsenteret sådan at læseren kan følge den efterfølgende gennemgang af spørgsmål og 

svarskala. 
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Tabel 2. Bricolage Measures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bricolage Measures Never  Rarely Sometimes Often Always Don’t 

know 

Refused 

 

1. We are confident of our 

Ability to find workable 

solutions to new challenges by 

using our existing resources 

       

 

2. We gladly take on a broader 

range of challenges than others 

with our resources would be 

able to 

       

 

3. We use any existing resource 

that seems useful to responding 

to a new problem or opportunity 

       

 

4. We deal with new challenges 

by applying a combination of  

our existing resources and other 

resources inexpensively 

available to us 

       

 

5. When dealing with new 

problems or opportunities we 

take action by assuming that we 

will find workable solutions  

       

 

6. By combining our existing 

resources, we take on a 

surprising variety of new 

challenges 

       

 

7. When we face new 

challenges we put together 

workable solutions from our 

existing resources 

       

 

8. We combine resources to 

accomplish new challenges that 

the resources weren’t originally 

intended to accomplish. 
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6.1.1 Spørgsmålstyper 

Bricolage Measures består af otte udsagn, og alle relateres til en enkelt latent variabel (bricolage) 

som udgør målingen af bricolageadfærd. Senyard et al. (2013) beskriver at for at kunne følge deres 

forståelse af den latente variabel bricolage som en adfærd, er hovedverbet i alle spørgsmålene 

adfærdsinspireret, undtagen i et. Spørgsmål et har ikke et adfærdsinspireret verbum, men henleder 

via ordvalget ”We are confident… ” til en tilstand af tillid til mulighederne for løsninger med 

eksisterende ressourcer. Alle udsagn kan kategoriseres som lukkede spørgsmål. Fordelen ved 

lukkede spørgsmål er at de er lette at kvantificere og ofte lette for respondenten at besvare (Kruuse 

2012). Ulempen ved lukkede spørgsmål er at de kan forekomme unuancerede og kan virke 

generende for nogle respondenter, fordi de ikke kan beskrive præcist hvad de mener (Ibid). De otte 

udsagn, som udgør målingen af bricolageadfærd, kan forekomme at spørge ind til det samme med 

blot små differencer. Ifølge Kruuse (2012) kan dette kaldes kontrolspørgsmål, hvilket betyder at der 

spørges ind til flere påstande om samme emne med det formål at dimensionere og belyse begrebet 

fra flere sider.  

6.1.2 Svarkategorier 

De otte udsagn har svarkategorier struktureret efter en Likertskala med anvendelse af fem 

svarkategorier samt en ’ved ikke’ og en ’ikke relevant’ kategori. Kruuse (2007) beskriver at fire 

svarkategorier ofte er for lidt at vælge imellem, men også at seks eller derover er mere end hvad 

respondenterne kan skelne fra hinanden. Der findes argumenter både for og imod anvendelsen af en 

’ved ikke’ kategori. Problemet ved ikke at have et neutralt punkt kan være at respondenterne føler 

sig tvunget til at tage stilling til noget som de måske reelt ikke har en holdning til. Fordelen ved at 

medtage et neutralt punkt er derfor at det anerkender gyldigheden af et svar (Ibid). 

Likertskalaens anvendelse i Bricolage Measures er baseret på en adfærdsinspireret svarkategori: 

never, rarely, sometimes, often og always anvendes sådan at respondenter tager stilling til, hvor ofte 

den adspurgte adfærd forekommer, i stedet for hvor enige de er i udsagnet (Senyard, Baker & 

Davidsson 2009). Dertil kan svarskalaen kategoriseres som en ordinalskala, hvor det er muligt at 

rangordne svarerne fra lav til høj, men hvor det ikke er muligt at udtale sig numerisk om, hvor stor 

forskel der er mellem kategorierne (De Vaus 2014).  

Der er indhentet tilladelse til at oversætte Bricolage Measures fra forsker Julienne Senyard. Julienne 

Senyard er en af forfatterne og kontaktperson bag studiet ’Entrepreneurial bricolage: Towards 

systematic testing’ (2009) om bricolage og udviklingen af spørgeskemaet Bricolage Measures. 
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6.2 Valg af metode  

Dette speciale har fokus på oversættelsen og herunder valideringen af Bricolage Measures mhp. på 

at udvikle Bricolage Measures til at kunne anvendes i en dansk sygeplejekontekst.  

Spørgeskema knytter sig som redskab til den kvantitative metode. Analysen af et spørgeskema går 

ud på at skabe kvantificerbarhed, dvs. en talmæssig beskrivelse af problemstillingen og derfra 

kunne påpege sammenhænge og plausible forklaringer på fænomener observeret (Thisted 2012). De 

nævnte fordele ved et spørgeskema knytter sig til selve anvendelsen, men forud for anvendelse af 

Bricolage Measures i en sygeplejekontekst ligger en oversættelse og validering, og i denne proces 

indgår både kvantitative og kvalitative metoder som en måde, hvorpå det kan fastslås om Bricolage 

Measures er klinisk relevant. Ifølge Kruuse (2012) vil tilføjelsen af kvalitative interviews eks. 

bringe en dybere og muligvis mere dækkende forståelse af det undersøgte, som kvantitative metoder 

ikke kan opfange og dermed skabe en mere reel forståelse af virkeligheden.  

Ifølge Cappelleri et al. (2014) bør alle spørgeskemaer tilfredsstille grundlæggende krav om 

reliabilitet og validitet for at de kan regnes for klinisk relevante. Reliabilitet refererer til konsistens 

over tid dvs. opnåelse af stabile måleresultater ved gentagne målinger samt fravær af tilfældige 

målefejl, og validitet er en proces, hvor det vurderes, hvorvidt en given måling er en gyldig 

indikator for det sociale fænomen der ønskes belyst (Ibid). Validitet kan ifølge Cappelleri et al. 

(2014) yderligere inddeles i henholdsvis content validity (læs: indholdsvaliditet) og construct 

validity (læs: begrebsvaliditet) som hver især afdækker forskellige aspekter af validitet. 

Indholdsvaliditet handler om i hvilken grad at udsagnende /spørgsmålene i et spørgeskema, måler 

de aspekter af konceptet som udviklerne ønsker at det skal afdække, og om studiepopulationen 

forstår spørgsmålene som det er hensigten. En komponent af indholdsvaliditet er face validity (læs: 

overfladevaliditet) og beskrives som den mere overordnede antagelse af om spørgeskemaet, når det 

er færdigudviklet, dækker det ønskede på en klar og relevant måde, og hvordan det for 

respondenten er at besvare. Begrebsvaliditet omhandler i hvilken grad spørgeskemaets statistiske 

analyser er konsistente med, hvad spørgeskemaet ønsker at opnå med konstruktionen. Der findes 

ligeledes komponenter af begrebsvaliditet, men disse vil ikke blive anvendt i dette speciale og vil 

derfor ikke uddybes yderligere.  

Arbejdet med at validere et spørgeskema, som Cappelleri et al. (2014) beskriver det, relateres i det 

følgende til forståelsen af, hvordan en oversættelse af et spørgeskema bør forløbe ifølge Behling og 

Law (2000).  
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Behling og Law (2000) beskriver at en oversættelse bør have fokus på: semantisk ækvivalens som 

handler om at oversætte med et valg af ord og sætningskonstruktioner som bevarer og sikrer at den 

oprindelige mening er dækket; konceptuel ækvivalens som er forståelsen af i hvilken grad det 

koncept, der ønskes målt, eksisterer i den nye målpopulation; normativ ækvivalens som omhandler 

hvorvidt det er lykkedes at løse problemer relateret til oversættelse og forståelse. Opnåelsen af 

semantisk, konceptuel og normativ ækvivalens opnås ifølge Behling og Law (2000) ved at have 

fokus på forskellige metodeteknikker som derpå kan anvendes til at analysere overfladevaliditet, 

indholdsvaliditet og begrebsvaliditet.  

Baseret på Cappelleri et al. (2014) forståelse af validitet og Behling og Laws (2000) forståelse af 

semantisk, konceptuel og normativ ækvivalens er det muligt at oversætte og validere et 

spørgeskema i to tempi: før og efter udsendelse. Før udsendelse arbejdes med selve oversættelsen 

og dens overfladevaliditet og indholdsvaliditet via kvalitative metoder som eks. interviews med 

målgruppens respondenter mhp. at undersøge deres forståelse af konceptet. Efter udsendelse 

arbejdes med begrebsvaliditet via kvantitative metoder som deskriptiv statistik, faktoranalyser og 

reliabilitetstest. Dette speciale placerer sig derfor inden for både den kvalitative og den kvantitative 

forskningstradition, fordi oversættelsen og valideringen af spørgeskemaet Bricolage Measures er en 

proces, hvori metoder fra begge forskningstraditioner har sin plads hvis et godt resultat skal opnås.  

6.3 Valg af teori 

Teorien, som dette speciale følger, omhandler overvejelser og konkrete handlingsanvisninger på, 

hvordan man oversætter og validerer et spørgeskema. Behling og Law er forfatterne bag bogen: 

‘Translating questionnaires and other research instruments. Problems and solutions’ (2000). I 

denne bog arbejder de med løsningsmuligheder for: semantiske, konceptuelle og normative 

problemer, der mødes i forsøget på at oversætte et spørgeskema sådan at det opretholder dets 

oprindelige hensigt. Denne teori vil være udgangspunkt for analysestrategien anvendt i dette 

speciale, fordi den skønnes at formidle komplekse problemstillinger og løsninger på en anvendelig 

måde. Teorien af Behling og Law (2000) understøttes ved anvendelse af Fayers og Machin (2007) 

’Quality of life. The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes’ samt 

Cappelleri et al. (2014) ’Patient reported outcomes. Measurement, implementation and 

interpretation’ fordi de kan supplere Behling’ og Laws (2000) teori hvor denne ikke er uddybende 

beskrevet. Derved er tilføjelsen af Fayers og Machin (2007) og Cappelleri et al. (2014) et forsøg på 

at validere undersøgelsens teori, få en bred indfaldsvinkel og forståelse for arbejdet med 
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oversættelse og analyse af validitet. Fayers og Machin (2007) samt Cappelleri et al. (2014) er 

endvidere anerkendte og bredt anvendt inden for sundhedsvæsenet og derfor et godt supplement til 

Behling og Law (2000) hvis teori er af en mere sociologisk karakter.  

6.4 Analysestrategi 

I nedenstående vil analysestrategien uddybes med fokus på hvilke valg der ud fra teorien foretages, 

og hvordan disse valg vil afspejle specialets opbygning omkring henholdsvis semantisk, konceptuel 

og normativ ækvivalens i oversættelse og validering af spørgeskemaet Bricolage Measures. 

6.4.1 Semantisk ækvivalens 

Semantisk ækvivalens handler om at oversætte med et valg af ord og sætningskonstruktioner som 

bevarer og sikrer at den oprindelige mening er dækket (Behling & Law 2000). Behling og Law 

(2000) understreger at hvor komplekse de semantiske problemer i en oversættelse er, afhænger af 

hvad spørgeskemaet måler. Bricolage Measures er designet til at måle, hvilken adfærd respondenten 

udviser, men spørgsmålene er formuleret sådan at respondenten bliver bedt om graduerer hvor ofte, 

efter egen opfattelse, respondenten selv og dens kollegaer arbejde på en bestemt måde. Dermed kan 

Bricolage Measures også kategoriseres som at måle meninger/holdninger til, hvorvidt en bestemt 

handling forekommer. Hermed indeholder Bricolage Measures både aspekter fra et spørgeskema 

designet til at måle adfærd samt meninger/holdninger til et koncept. Behling og Law (2000) antager 

at semantiske problemer ved adfærdsspørgeskemaer er relativt lave, fordi det generelt er nemt at 

forme spørgsmål der klart henviser til en bestemt adfærd, mens at et spørgeskema omhandlende 

meninger/holdninger har en høj grad af semantiske problemer, fordi det skal indeholde 

formuleringer om abstrakte ideer. Bricolage Measures indeholder begge aspekter, og denne 

overvejelse må medtages i valg af løsninger på semantiske problemer. 

Hvordan løses semantiske problematikker? Behling og Law (2000) beskriver seks måder hvorpå 

oversættelsen kan foretages: Direct and modified direct translation; Translation-back translation; 

The ultimate test; Parallel blind technic; Random probe technic og Decentering. Hver af disse 

teknikker angives at have et højt eller lavt niveau af: information om objektive indikatorer og 

specifikke problemer for semantisk ækvivalens, transparens omkring selve oversættelsen, sikkerhed 

hvormed forskeren bag oversættelsen kan tjekke, hvordan oversættelsen er foregået, og til sidst hvor 

praktisk anvendelig metoden er. Den metode, som Behling og Law (2000) angiver har den højeste 

information, transparens, sikkerhed og praktisk anvendelighed, er translation-back translation og vil 

være den metode som dette speciale anvender til oversættelsen af Bricolage Measures. Dette valg 
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kan anerkendes af Fayers og Machin (2007) som ligeledes henviser til denne teknik for bedst mulig 

oversættelse. Translation-back translation består ifølge Behling og Law (2000) af fire trin, se tabel 

3.  

Tabel 3. Translation-back translation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fayers og Machin (2007) beskriver at som en del af oversættelsen og tilpasning af et spørgeskema 

til et nyt sprog, bør fagpersoner involveres imellem den første oversættelse og tilbageoversættelsen. 

Formålet med fagpersonerne er at løse utilstrækkelige formuleringer og diskrepanser mellem 

hvordan ord og evt. koncepter oversættes og dermed forstås. Behling og Law (2000) beskriver ikke 

nødvendigheden af fagpersoner, men i forbindelse med andet og fjerde trin i translation-back 

translation processen vil modifikationer med henblik på at eliminere diskrepans i Bricolage 

Measures blive diskuteret med fagpersoner inden for emnet sådan at disse trin i processen 

forekommer mere grundige. Fagpersonerne repræsenteres af en professor og forsker inden for 

området bricolage i Danmark ved navn Lars Fuglsang samt Julienne Senyard, ph-d studerende og 

forsker på artiklen hvori Bricolage Measures er udviklet. 

Behling og Law (2000) beskriver at det kan være relevant at supplere en oversættelsesteknik med 

en anden for at imødekomme flere aspekter af semantisk ækvivalens. Eksempelvis beskrives 

Random probe technique som involverer at interviewe et antal af målpopulationens mulige 

respondenter om deres forståelse af spørgeskemaet (Ibid). Denne teknik er ikke detaljeret beskrevet 

hos Behling og Law (2000), men kan sidestilles med hvad Fayers og Machin (2007) beskriver som 

en pre-test. Uanset navn udføres interview ifølge Behling og Law (2000) og Fayers og Machin 

(2007) mhp. at kunne analysere oversættelsens overflade- samt indholdsvaliditet. Fayers og Machin 

(2007) beskriver at en pre-test involverer fire trin og overvejelser, se tabel 4. 

1. En tosproget professionel oversætter, oversætter det oprindelige spørgeskema til det 

ønskede sprog. 

 

2. En anden tosproget professionel oversætter, uden kendskab til det oprindelige spørgeskema, 

tilbageoversætter spørgeskemaet til dets oprindelige sprog. 

 

3. Den originale og tilbageoversatte version sammenlignes. 

 

4. Hvis substantielle forskelle mellem det oprindelige spørgeskema og det tilbageoversatte 

spørgeskema forekommer, bør en ny oversættelse af det oversatte spørgeskema udføres hvor 

modifaktioner med henblik på at eliminere diskrepans mellem det oprindelige og 

oversættelsen er udført.  
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Tabel 4. Pre-test 

 

 

 

 

 

Pre-test uføres efter instruktion af Fayers og Machin (2007) mhp. at analysere det oversatte 

Bricolage Measures overflade- og indholdsvaliditet. Nedenfor er studiepopulationen, 

dataindsamling og bearbejdning samt de etiske overvejelser anført. 

Studiepopulation 

Sygeplejerskerne udvalgt til at deltage i pre-test er fundet via et opslag på undertegnedes 

Facebookvæg samt på gruppen ’Jeg er sygeplejerske’ Facebookvæg. Opslaget søgte sygeplejersker 

til deltagelse i interviews (Se bilag 1). Ud fra henvendelserne er sygeplejersker til deltagelse valgt 

på baggrund af en variation i arbejdsområde, alder, anciennitet, demografi og ledelsesansvar. 

Dermed vil målpopulationen; sygeplejersker bredt blive repræsenteret.  

Dataindsamling og databearbejdning 

Spørgsmål til interviews er struktureret efter anbefaling fra Fayers og Machin (2007). Cappelleri et 

al. (2014) er ligeledes afsøgt mhp. at undersøge om nogle spørgsmål, de foreslår i forbindelse med 

kognitive interviews, burde medtages. Interviewguiden kan ses nedenfor i tabel 5. Pre-testen 

udføres således at det oversatte Bricolage Measures først udleveres til seks sygeplejersker som 

besvarer det og derpå bliver interviewet. Efterfølgende bliver problemtikker, der er fremkommet 

under interviews, diskuteret og forsøgt løst med fagpersonerne Lars Fuglsang og Julienne Senyard, 

og det oversatte Bricolage Measures revideres efter behov. Det reviderede oversatte Bricolage 

Measures bliver derefter udleveret til yderligere fem sygeplejersker som besvarer det og 

efterfølgende bliver interviewet. Dermed vil det oversatte Bricolage Measures i alt blive delt ud til 

elleve sygeplejersker. Alle interviews foretages i perioden 15. januar til 3. marts 2015. Noter 

nedskrives i forbindelse med interviewet og umiddelbart efter interviewet renskrives disse mhp. at 

have interviewet friskt i erindring og dermed være tro ved respondenternes besvarelser.  

1. Spørgeskemaet uddeles til 10-30 respondenter som bedes besvare skemaet 

 

2. Et struktureret interview udføres hvor der blandt andet spørges ind til hvorvidt nogle 

spørgsmål var svære at forstå, var forvirrende, eller om der er nogle generelle kommentarer til 

spørgeskemaet. 

 

3. Derpå bør ord og evt. problematikker som blev bragt op af respondenten overvejes og 

forsøges løst. 

 

4. Respondenterne i en pre-test bør repræsentere målpopulationen. 
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Tabel 5. Interviewguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiske overvejelser 

Alle sygeplejersker har givet tilladelse til at deres svar må anvendes i specialet og med henvisning 

til Datatilsynet (2015), og herunder deres krav til studerendes specialeopgaver, er det ikke 

nødvendigt at indhente tilladelse til interviews, så længe samtykke fra deltagerne er indhentet.  

Dette afslutter beskrivelsen af den valgte analysestrategi for opnåelsen af semantisk ækvivalens og 

leder videre til beskrivelsen af anden del af analysestrategien; opnåelse af konceptuel ækvivalens. 

6.4.2 Konceptuel ækvivalens 

Konceptuel ækvivalens omhandler i hvilken grad et koncept eksisterer i målpopulationen som 

spørgeskemaet oversættes til (Behling & Law 2000). Behling og Law (2000) beskriver at en indsats 

mhp. at løse konceptuelle problemer altid bør begynde med overvejelser omkring: definitionen af 

konceptet som undersøges, teorien bag konceptet og forskelle mellem hvordan den oprindelige 

kultur samt den kultur hvor til spørgeskemaet er oversat, forstår konceptet der undersøges. For at 

imødekomme de tre overvejelser forslår Behling og Law (2000) at interviews med målpopulationen 

og en analyse af indholdsvaliditet søges udført. Derfor indgår interviewdata fra pre-test, udført efter 

instruktion af Fayers og Machin (2007), i analysen af indholdsvaliditet ved at bidrage med 

målpopulationens forståelse af udsagnende i det oversatte Bricolage Measures.  

 

Generelle spørgsmål (stilles til hele spørgeskemaet generelt):  

Var der nogle udsagn du ikke forstod? 

Var der nogle udsagn der var svære at svare på og hvorfor?  

Var der nogle udsagn du gerne ville omformulere og evt. hvordan? 

Var der nogle udsagn du fandt fornærmende eller stødende? 

Var spørgeskemaet overskueligt struktureret? 

Hvor længe tog det dig at besvare spørgeskemaet? 

Har du andre kommentarer til spørgeskemaet? 

 

Specifikke spørgsmål (stilles til hvert enkelt udsagn): 

Hvordan forstår du udsagnet? Beskriv gerne med egne ord. 

Kan udsagnet relateres til din hverdag som sygeplejersker? 

Hvilke svar valgte du og hvorfor? 

 



20 
 

Behling og Law (2000), Fayers og Machin (2007) samt Cappelleri et al. (2014) beskriver at en 

analyse af indholdsvaliditet kræver: at teorien bag spørgeskemaet udfoldes, at det undersøges 

hvorledes teorien ses reflekteret i spørgsmålene og til sidst at der foretages en sammenlignende 

analyse af målpopulationens forståelse af udsagnende op imod, hvordan teorien anviser at 

spørgsmålene skal forstås. Dette afslutter den valgte analysestrategi for opnåelsen af konceptuel 

ækvivalens og leder videre til sidste del; opnåelsen af normativ ækvivalens. 

6.4.3 Normativ ækvivalens 

Normativ ækvivalens handler om hvorvidt forskeren har arbejdet succesfuldt og løst evt. 

problematikker omkring sociale og kulturelle forskelle i spørgeskemaets oprindelige kultur og den 

nye målpopulation. (Behling & Law 2000).  

Normative problemer relateres til de sociale og kulturelle normer som målpopulationen for det 

oversatte spørgeskema besidder. Eksempelvis påvirker de sociale og kulturelle normer, hvordan 

målpopulationen forstår et oversat spørgeskema, hvad de finder relevant at blive spurgt om og 

hvornår de vurderer om et spørgsmål er fornærmende. Disse normative problemer er langt hen ad 

vejen blevet bearbejdet via fokus på semantisk og konceptuel ækvivalens. Dog kan yderligere 

overvejelser og forholdsregler medtages for at sikre normativ ækvivalens (Ibid). Behling og Law 

(2000) nævner bl.a. at intet demografisk data, der udbedes i et spørgeskema, bør kunne identificere 

respondenten, jo mindre det er meget nødvendigt. Sensitive spørgsmål bør kun medtages hvis 

absolut nødvendigt, og hvis muligt bør fortrolighed eller anonymitet loves. Dette kan muligvis 

bidrage til at respondenten er villig til at svare ærligt og åbent på spørgsmål og sikre normativ 

ækvivalens.  

Behling og Law (2000) beskriver endvidere at det sjældent er praktisk muligt helt at eliminere 

normative problemer, men at det kan undersøges hvor godt normative problemer er elimineret ved 

at udføre en pilottest og dertil udføre statistiske tests som deskriptiv statistik, faktoranalyse og 

reliabilitetstest. Behling og Law (2000) samt Cappelleri et al. (2014) beskriver at disse tests vil 

kunne bidrage med en analyse af hvorvidt det oversatte spørgeskema besidder begrebsvaliditet ved 

fokus på dimensionalitet, homogenitet og overlap. Analysen af begrebsvaliditet skildrer dermed 

statistisk, hvorvidt det oversatte spørgeskema i den nye målpopulation opfører sig som det var 

tiltænkt af dem der udviklede det oprindelige spørgeskema. En pilottest gennemføres derfor mhp. at 

kunne analysere det oversatte Bricolage Measures begrebsvaliditet. Nedenfor er studiepopulationen, 

dataindsamling og bearbejdning samt de etiske overvejelser anført. 
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Studiepopulationen 

Sygeplejerskerne udvalgt til pilottest er fundet i Facebookgruppen: ’Jeg er sygeplejerske’. Gruppen 

består af sygeplejersker og sygeplejestuderende fra hele landet og har, d.4/3 2015, 10.125 

medlemmer. For at opnå en tilfældig udvælgelse er hvert 20. medlem, på en medlemsliste sorteret i 

alfabetisk rækkefølge, udvalgt til at modtage invitationsmail. Dog er de personer der angiver at 

være studerende, samt undervisere, eller bosat og arbejdende i et andet land end Danmark sorteret 

fra. Hver udvalgte respondent, i alt 475, har fået tilsendt en invitationsmail via deres Facebookmail, 

hvor de kort bliver introduceret til undersøgelsens formål. Invitationsmail er vedlagt som bilag 2. 

Dataindsamling og databearbejdning 

Spørgeskemaet er oprettet ved hjælp fra et online softwareprogram designet til at lave 

spørgeskemaundersøgelser; SurveyXact. Dataindsamlingen bliver foretaget i perioden 4. marts 

2015- 4. april 2015. Der bliver i indsamlingsperioden udsendt to påmindelsesmail til 

respondenterne. Første og anden påmindelsesmail er vedlagt som bilag 3. og 4. Datamaterialet 

bliver efter endt indsamlingsperiode downloadet fra SurveyXact og eksporteret til SPSS statistik 

program. I SPSS bliver data behandlet ved hjælp af deskriptiv statistik, faktoranalyser og 

reliabilitetstest. Med henvisning til Fayers og Machin (2007) er der tilføjet syv spørgsmål til 

pilottesten (se tabel 6.) med det formål at indhente demografiske karakteristika om 

studiepopulationen for derved at kunne undersøge deres repræsentativitet i forhold til 

målpopulationen. 

Tabel 6. Tilføjede spørgsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål og svarmuligheder 

 

1. I hvilken landsdel arbejder du? 

(1)  Jylland 

(2)  Fyn 

(3)  Sjælland 

(4)     Ikke relevant 

 

2. Arbejder du på hospital eller i primærsektoren? 

(1)  Hospital 

(2)  Primærsektoren 

(3)     Ikke relevant 
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Tabel 6. fortsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiske overvejelser 

Tilladelse til at udsende til medlemmer i gruppen ’Jeg er sygeplejerske’ er indhentet fra 

administrator af gruppen. Efter instruktion af Behling og Law (2000) kan respondenterne ikke 

identificeres på baggrund af den demografiske data. Da spørgeskemaet bliver sendt ud per 

3. Har du en ledelsesfunktion på din arbejdsplads? (Eksempelvis: afdelingssygeplejerske, klinisk 

sygeplejespecialist, udviklingssygeplejerske eller lignende). 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)     Ikke relevant 

 

4. Har du direkte patientkontakt i dit daglige arbejde? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)     Ikke relevant 

 

5. Hvad er din alder? 

(1)  20-25 år 

(2)  26-30 år 

(3)  31-40 år 

(4)  41-45 år 

(5)  46-50 år 

(6)  over 50 år 

(7)     Ikke relevant 

 

6. Hvor mange års anciennitet har du? 

(1)  0-1 år 

(2)  2-4 år 

(3)  5-10 år 

(4)  over 10 år 

(5)     Ikke relevant 

 

7. Hvad er dit køn? 

(1)  Kvinde 

(2)  Mand 

(3)     Ikke relevant 
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facebookmail er respondenterne ikke anonyme, men data bliver behandlet fortroligt. Med reference 

til Datatilsynet (2015) er det ikke nødvendigt at indhente tilladelse til udsendelse af spørgeskema, så 

længe der er samtykke fra respondenten.  

Dette afslutter den valgte analysestrategi for opnåelsen af normativ ækvivalens. Afslutningsvist må 

det bemærkes at arbejdet med at løse semantiske, konceptuelle og normative problemer ikke er en 

lineær proces, men består af en vekselvirkning mellem de forskellige problematikker og løsninger. 

Semantiske, konceptuelle og normative problemer og løsningsforslag, som beskrevet af Behling og 

Law (2000), overlapper hinanden, men det er søgt at beskrive alle tre fokusområder med dertil 

valgte tiltag fra Fayers og Machin (2007) og Cappelleri et al. (2014), sådan at en grundig og 

valideret oversættelse ved endt arbejde er udført. Alle personer, som er inddraget i forbindelse med 

udførelse af de forskellige ovenstående valg, er skematisk oplistet i bilag 5. Det samlede 

spørgeskema, udsendt i pilottesten, kan ses i bilag 6. Dette afslutter metodeafsnittet, og i næste 

afsnit vil resultaterne af den udførte analysestrategi søges beskrevet og analyseret.  
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7. Analyse af resultater 

Analysestrategien introducerede og beskrev handlinger for hvorledes henholdsvis semantiske, 

konceptuelle og normative problematikker kunne løses. I nærværende afsnit vil resultaterne af disse 

valg blive analyseret med fokus på først resultaterne fra opnåelsen af semantisk, derefter konceptuel 

og til sidst normativ ækvivalens. 

7.1 Opnåelse af semantisk ækvivalens 

Følgende afsnit vil vise resultaterne af forsøget på at opnå semantisk ækvivalens ved translation-

back translation samt en analyse af oversættelsens overfladevaliditet ved anvendelse af interview 

data fra en pre-test. 

7.1.1 Resultater af translation-back translation 

Oversættelsen af Bricolage Measures følger translation-back translation som beskrevet hos Behling 

og Law (2000). Første skridt i translation-back translation er at oversætte Bricolage Measures til 

dansk via en professionel oversætter. Nedenfor ses i tabel 7. denne oversættelse. 

Tabel 7. Translation-back translation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det oprindelige Bricolage 

Measures    
 

Det oversatte Bricolage 

Measures  

Det tilbageoversatte 

Bricolage Measures 

1. We are confident of our 

Ability to find workable 

solutions to new challenges 

by using our existing 

resources 

1. Vi tror på egne evner til/ Vi 

har tillid til at finde brugbare 

løsninger på nye udfordringer 

med vores eksisterende/ 

tilgængelige ressourcer 

1. We trust in our ability to 

find workable solutions to 

new challenges using our 

existing resources 

 

2. We gladly take on a 

broader range of challenges 

than others with our resources 

would be able to 

 

2. Vi påtager os gerne flere 

udfordringer, end hvad andre 

med tilsvarende ressourcer 

ville være i stand til 

 

2. We readily accept more 

challenges than others with 

the same resources would be 

able to 

 

3. We use any existing 

resource that seems useful to 

responding to a new problem 

or opportunity 

 

3. Vi bruger alle/enhver 

eksisterende ressourcer, der 

synes nyttige til at håndtere 

udfordringer eller udnytte en 

mulighed 

 

3. We use any existing 

resource that seems useful for 

responding to a new problem 

or opportunity 
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Tabel 7. fortsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved oversættelsen til dansk er den professionelle tosprogede oversætter instrueret efter beskrivelse 

fra Behling og Law (2000) i at have fokus på forståelsen af spørgsmålet frem for en direkte ord til 

ord oversættelse. Behling og Law (2000) beskriver at spørgsmål der er simple kan oversættes 

rimelig direkte, men når mere kompleks information skal formidles, bør formidling af forståelse 

være det vigtigste. Oversætteren er ligeledes instrueret i at skrive flere mulige oversættelser på ord 

når det er relevant, sådan at undertegnede i samarbejde med fagpersoner kan tage stilling til det 

endelige ordvalg. Behling og Law (2000) beskriver at netop gennemsigtigheden, hvormed 

Det oprindelige Bricolage 

Measures 

 

Det oversatte Bricolage 

Measures  

Det tilbageoversatte 

Bricolage Measures 

4. We deal with new 

challenges by applying a 

combination of  our existing 

resources and other resources 

inexpensively available to us 

4. Vi håndterer/ arbejder med 

nye udfordringer ved at 

kombinere vores eksisterende 

ressourcer med andre 

ressourcer, som er 

tilgængelige uden videre 

omkostninger 

4. We deal with new 

challenges by using a 

combination of our existing 

resources and other resources 

inexpensively available to us.  

 

5. When dealing with new 

problems or opportunities we 

take action by assuming that 

we will find workable 

solutions 

 

5. Når vi håndterer /arbejder 

med nye udfordringer eller 

muligheder, handler vi ud fra 

en antagelse om, at vi vil 

finde en brugbar løsning 

 

5. When dealing with new 

problems or opportunities, we 

take action by assuming we 

will find a workable solution 

 

6. By combining our existing 

resources, we take on a 

surprising variety of new 

challenges 

 

6. Vi kan håndtere en 

overraskende lang række nye 

udfordringer ved at 

kombinere vores ressourcer 

 

6. We can deal with a 

surprising number of new 

challenges by combining our 

resources 

 

7. When we face new 

challenges we put together 

workable solutions from our 

existing resources 

 

7. Når vi skal håndtere nye 

udfordringer, sammensætter 

vi brugbare løsninger ved 

hjælp af vores eksisterende 

ressourcer 

 

7. When we have to deal with 

new challenges, we put 

together workable solutions 

based on our existing 

resources 

 

8. We combine resources to 

accomplish new challenges 

that the resources weren’t 

originally intended to 

accomplish. 

 

8. Vi kombinerer ressourcer 

til at løse udfordringer, som 

ressourcerne oprindeligt ikke 

var beregnet til 

 

8. We combine resources to 

solve problems that the 

resources were not originally 

intended to 
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translation-back translation er udført, er en del af dens styrke, da det gør at valg af ord og sætninger 

hele tiden kan relateres til teorien bag spørgeskemaet, og til de respondenter som den nye 

målpopulation består af og som på sigt skal besvare det oversatte spørgeskema. I Tabel 7. er alle ord 

der er markeret som røde eller grønne en angivelsen af de forskellige muligheder som oversætteren 

har ment eksisterede. De grønne ord er de muligheder der benyttes, og de røde er de fravalgte ord. 

Som en del af gennemgangen af oversættelsen til dansk og oversætterens valg af ord, tager 

undertegnede kontakt til fagperson Lars Fuglsang, forsker i bricolage i Danmark, og gennemgår i 

samarbejde med ham de otte udsagn. Det endelige ordvalg blev besluttet af ud fra hvad der havde 

den bedste ordlyd, og hvad der forekom i overensstemmelse med teorien bag spørgeskemaet. Dette 

forklares yderligere under afsnit 7.1.2, overfladevaliditet.  

Ifølge Behling og Law (2000) er andet, tredje og fjerde skridt af translation-back translation at en 

professionel tosproget oversætter tilbageoversætter spørgeskemaet til dets oprindelige sprog, og 

derpå sammenlignes det oprindelige spørgeskema med det tilbageoversatte spørgeskema. 

Sammenligningen er undersøgt af undertegnede og fagperson Lars Fuglsang, og 

tilbageoversættelsen er stort set samstemmende med det oprindelige spørgeskema. Dette kan ses i 

ovenstående tabel 7. Behling og Law (2000) beskriver at hvis det oprindelige spørgeskema samt 

tilbageoversættelsen til det oprindelige sprog ses med kun mindre forskelle af ubetydelige karakter, 

er det ikke nødvendigt at udføre flere oversættelser. Derfor vælges oversættelsen i første omgang at 

anses som færdig. 

For at imødekomme overflade- samt indholdsvaliditet er spørgeskemaet efter instruktion fra Fayers 

og Machin (2007) uddelt i en pre-test til elleve sygeplejersker, henholdsvis seks sygeplejersker i 

første omgang og fem sygeplejersker i anden omgang, mhp. at eliminere diskrepans mellem 

hvordan respondenterne forstår spørgeskemaet, og hvordan det er meningen, ifølge teorien bag 

spørgeskemaet, at det skal forstås. Dermed vil nedenstående underafsnit 7.1.2 præsentere analysen 

af overfladevaliditet, mens resultater fra analysen af indholdsvaliditet vil blive præsenteret senere 

under opnåelsen af konceptuel ækvivalens. 

7.1.2 Pre-test og overfladevaliditet 

Overfladevaliditet er ifølge Fayers og Machin (2007) en forståelse af hvordan respondenter forstår 

spørgeskemaet sprogligt eks. om respondenternes forståelse af ordende svarer til den oprindelige 

mening der var tiltænkt. Ligeledes indeholder overfladevaliditet ifølge Cappelleri et al. (2014) en 

undersøgelse af hvorvidt spørgeskemaet er indbydende, om nogle spørgsmål skaber modstand, 
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hvordan layoutet eller formatet opfattes, og hvor længe det tager at besvare. Der angives ingen 

standarder ud fra hvilke det kan bekræftes at et spørgeskema har en god overfladevaliditet, men 

interviews med respondenter og diskussion af respondenters svar og problematikker med 

fagpersoner er ifølge Fayers og Machin (2007) og Cappelleri et al. (2014) en god begyndelse. 

En pre-test er udført efter instruktion af Fayers og Machin (2007), og i denne har elleve 

sygeplejersker deltaget. Nedenfor i tabel 8. er det vist hvilke ord eller sætninger der gav problemer, 

og hos hvor mange af sygeplejerskerne. 

Tabel 8. Problemer identificeret ved pre-test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem undrer sig? Ord eller sætninger der 

skabte problemer 

Intentionen med ordet eller 

sætningen  

 

Seks ud af elleve 

sygeplejersker interviewet 

Alle spørgsmål begyndes 

med ordet vi, hvem er vi? 

Formålet med begrebet vi er 

at respondenten tager stilling 

til ved hver udsagn om det 

repræsentere han/hendes og 

kollegaernes arbejdsmetode 

 

Seks ud af elleve 

sygeplejersker interviewet 

 

I udsagnene nævnes begrebet 

ressourcer, hvad skal der 

lægges i dette? 

 

Ressourcer skal forstås som 

respondentens egne, 

kollegaernes og patientens 

erfaring og viden samt de 

materielle ressourcer der 

findes på arbejdspladsen 

 

Seks ud af elleve 

sygeplejersker interviewet 

 

I udsagnene nævnes 

udfordringer, hvad skal der 

lægges i dette? 

 

Udfordringer dækker over 

alle former for problemer, 

eller muligheder 

respondenten møder i 

hverdagen på sin arbejdsplads 

 

Fem ud af elleve 

sygeplejersker interviewet 

 

I udsagn to anvendes ordet 

gerne. ’Vi påtager os gerne 

flere udfordringer… ’ Ordet 

gerne virker malplaceret i 

forhold til sygeplejen, fordi 

det som regel ikke er noget 

de ansatte tager stilling til, 

men noget der bliver pålagt 

af ledelsen. 

 

Formålet med ordet gerne er 

at undersøge hvordan 

indgangsvinklen til 

udfordringer er. Opleves 

udfordringer som noget man 

påtager sig med eller uden 

modstand. 
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Tabel 8. fortsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående problematikker blev diskuteret med fagperson Lars Fuglsang. Problematikkerne 

omkring ordene: vi, ressourcer og udfordringer skulle løses. Men for ikke at ændre på ordlyden i 

forhold til det oprindelige spørgeskema forekom den eneste løsning at være en introduktion som 

indeholdt definitioner af disse ord. Introduktionen er udviklet af undertegnede efter diskussion med 

fagperson Lars Fuglsang om hvordan ordende bedst blev defineret i relation til teorien bag 

Bricolage Measures. Denne introduktion kunne dermed lede respondenterne hen på den rigtige 

tankegang. Nedenfor er introen indsat i tekstboks 1. 

Tekstboks 1. Intro til det oversatte Bricolage Measures 

På de næste sider følger otte udsagn, og du bedes tage stilling til ved hvert udsagn, om det 

repræsenterer jeres (dvs. din og dine kollegaers) arbejdsmetode, når I står over for udfordringer i 

patientplejen.  

I de otte udsagn nævnes udfordringer og ressourcer. Med udfordringer menes både de problemer 

og muligheder I står overfor i løbet af en vagt, og ressourcer skal forstås som dine egne, dine 

kollegaers og patienternes erfaring og viden, samt de materielle ressourcer I har i jeres afdeling. 

For yderligere at bekræfte at denne intro stemte overens med eller i det mindste ikke skabte 

kontroverser for hvordan Bricolage Measures oprindeligt skulle anvendes, blev en af forskerne bag 

Bricolage Measures, Julienne Senyard, kontaktet. Hun kunne bekræfte at en lignende intro var 

Hvem undrer sig? Ord eller sætninger der 

skabte problemer 

Intentionen med ordet eller 

sætningen 

 

   

Tre ud af elleve 

sygeplejersker interviewet 

I udsagn seks anvendes ordet 

overraskende. ’Vi kan 

håndterer en overraskende 

lang række nye 

udfordringer… ’ 

Overraskende virker forkert i 

denne sammenhæng. 

Formålet med udsagnet er at 

formidle at mange flere 

udfordringer kan løses med 

eksisterende ressourcer end 

hvad respondenten 

umiddelbart ville tro. 

 

Syv ud af elleve 

sygeplejersker interviewet 

 

De fleste spørgsmål kan i 

ordlyden forekomme 

akademiske og derfor svære 

at forstå. 
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anvendt ved det oprindelige Bricolage Measure. Den oprindelige intro er indsat nedenfor i tekstboks 

2. 

Tekstboks 2. Intro til det oprindelige Bricolage Measures 

The following statements are about how your business uses various kinds of resources to deal 

with new challenges. By resources, we mean things like materials, equipment, people or anything 

else that can be used to get a job done. By challenges, we mean both new problems and new 

opportunities. When I say ‘we’ or ‘our’ I mean you personally or anybody else acting on behalf 

of the business. I want you to respond on a scale from 1 to 5, where 1 means ‘never’ and 5 means 

‘always’.  

 

De to introer er ikke enslydende, men ordende: ressourcer, udfordringer og vi defineres alle på 

samme måde. Forskellene ligger i at introen til det oprindelige Bricolage Measure henvender sig til 

private organisationer af varierende art, mens introen i det oversatte Bricolage Measures henvender 

sig til sygeplejersker. Derfor relateres ressourcer blandt andre til patienternes ressourcer, og 

udfordringer relateres til udfordringer eller muligheder sygeplejersken møder i patientplejen.  De 

fem sygeplejersker, der ved pre-test blev interviewet i anden omgang, angav at introen var en 

dækkende forklaring. 

Dernæst blev ordet gerne i udsagn to samt ordet overraskende i udsagn seks diskuteret med 

fagpersonerne Lars Fuglsang og Julienne Senyard. Ordet gerne kan forekomme forkert når 

spørgeskemaet anvendes til sygeplejersker, fordi det beder respondenten om at forholde sig til om 

noget er godt eller skidt. I offentlige organisationer, herunder eks. hospitaler, kan sygeplejersker 

sagtens have en holdning til hvorvidt en udfordring er god eller dårlig, men ifølge fem ud af de seks 

sygeplejersker interviewet i første omgang, er det sjældent noget som de tager aktivt stilling til, da 

det ikke er en reel mulighed at fravælge udfordringer. Problematikken blev diskuteret med Julienne 

Senyard som yderligere vendte problemet med de andre forskere bag konstruktionen af Bricolage 

Measures. Julienne Senyard vendte tilbage med et forslag om at skrive: without hesitation, oversat 

til: uden tøven i stedet for gerne. Intentionen med ændringen er at fokusere på hvorvidt 

respondenten og kollegaer går ind i udfordringen uden tøven, eller om respondenten oplever sig 

selv og sine kollegaer som tilbageholdende overfor nye udfordringer. Dette virkede mere relevant 

og gerne blev erstattet af ordende uden tøven. Ordet overraskende forekom forkert fordi 

Sygeplejerskerne ikke forstod hvad der skulle lægges i dette. Problematikken blev diskuteret med 
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Julienne Senyard som yderlige vendte problemet med de resterende forskere bag konstruktionen af 

Bricolage Measures. Julienne Senyard vendte tilbage med muligheden: we take on a greater variety 

of challenges than most people would think possible…, oversat til: Vi kan håndtere en større 

variation af nye udfordringer, end hvad de fleste ville tro muligt... Denne mulighed var mere 

relevant da den bedre beskrev formålet med spørgsmålet, nemlig at mange flere udfordringer kan 

løses med eksisterende ressourcer, end hvad sygeplejerskerne umiddelbart ville tro. De fem 

sygeplejersker, der ved pre-test blev interviewet i anden omgang oplevede ikke at ordende uden 

tøven ved udsagn to, eller den nye formulering i udsagn seks gav anledning til undren. 

Til sidst kommenterede syv ud af elleve sygeplejersker på at sproget virkede akademisk, og at det 

krævede fuld koncentration at forstå udsagnende. At sproget forekommer akademiseret kan ikke 

henledes til selve oversættelsen. Det oprindelige spørgeskemas ordlyd og sætningskonstruktioner 

var med lixtal på 57 hvilket kategoriseres som meget svær tekst, og som oftest relateres til en 

akademisk tekst. Den danske version af spørgeskemaet har et lixstal på 53, hvilket kategoriseres 

som svær tekst og ligeledes defineres en sådan tekst oftest som en akademisk tekst. Lix formlen er 

som følger: (antal ord/antal punktummer) + (lange ord*100/antal ord) (Nielsgamborg.dk 2015). 

Dette betyder at både det oprindelige samt oversættelsen af Bricolage Measures består af 

kompliceret tekst. At gøre sproget mindre akademiseret i oversættelsen var ikke muligt, da det er 

nødvendigt at være tro mod oversættelsen sådan at meningen med det oprindelige spørgeskema ikke 

forsvinder.  

Akademiseringen af sproget kan dog også have en indflydelse på overfladevaliditeten da det 

muligvis kan gøre spørgeskemaet mindre indbydende at besvare samt betyde at det tager længere tid 

end umiddelbart antaget. Syv af de elleve sygeplejersker gav udtryk for at det krævede en stor 

koncentration at forstå udsagnende, og at det derfor ikke var noget man besvarede hurtigt trods det 

kun drejede sig om otte udsagn. Dog beskrev alle sygeplejersker at netop fordi der kun var otte 

udsagn, forekom det trods ordlyd som en overskuelig opgave. Alle elleve sygeplejersker gav udtryk 

for at det tog ca. 5-10 minutter at besvare alt efter hvor man befandt sig. Hvis sygeplejerskerne 

befandt sig på arbejdspladsen med en del aktivitet, tog det lidt længere tid da de let blev distraheret. 

Spørgeskemaet blev udfyldt via link på nettet og kunne tilgås vha. mobil, computer eller tablet. Alle 

sygeplejersker beskrev at web-layoutet: opsætningen med sideskift mellem hvert udsagn, den blå 

baggrund, klar teksttype og felter til afkrydsning, gjorde det indbydende at besvare. Figur 1. 

nedenfor viser to eksempler på spørgeskemaets web-layout. 
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Figur 1. Det oversatte Bricolage Measures web-layout 

  

 

 

7.1.3 delkonklusion 

Dette afslutter analysen af overfladevaliditet. Flere af de problematikker, de elleve interviewede 

sygeplejersker tog op, er forsøgt løst på en måde som ikke ændrede på det oprindelige 

spørgeskemas intention, men hvorvidt overfladevaliditet succesfuldt er opnået, vil videre afhænge 

af yderligere analyser af spørgeskemaet. Eksempelvis vil en oversættelse fra et sprog til et andet 

samt fra en bestemt faggruppe til en anden have flere problematikker relateret eks. til en dybere 

forståelse af selve konceptet. Dette leder til næste afsnit 7.2.  
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7.2 Opnåelse af konceptuel ækvivalens 

Følgende afsnit 7.2 vil vise resultaterne af om Bricolage Measures oversat kan opnå konceptuel 

ækvivalens ved en analyse af indholdsvaliditeten med anvendelse af interviewdata fra pre-test som 

repræsentation for sygeplejerskernes forståelse af konceptet. 

7.2.1 Pre-test og indholdsvaliditet 

Ifølge Behling og Law (2000) og Fayers og Machin (2007) bør en analyse af indholdsvaliditet 

undersøge om teorien bag spørgeskemaet ses reflekteret i spørgsmålene, og derved om alle områder 

af det undersøgte koncept ses repræsenteret i spørgsmålene og endvidere forstås af målpopulationen 

som tiltænkt. Nedenfor præsenteres derfor først Baker og Nelson’ (2005) forståelse af bricolage, da 

deres grounded theory studie er teorien bag udviklingen af spørgeskemaet Bricolage Measures. 

Derpå relateres teorien af Baker og Nelson (2005) til hvordan Senyard, Baker og Davidson (2009) 

samt Senyard et al (2013) præsenterer spørgeskemaets konstruktion. Til sidst illustreres ved en 

sammenlignende analyse hvad sygeplejersker forstår ved udsagnende af det oversatte Bricolage 

Measures, og hvordan teorien forskriver at udsagnende i Bricolage Measures bør forstås. 

Tilsammen vil tre disse trin udgøre en analyse af indholdsvaliditet. Sygeplejerskernes forståelse af 

udsagnende er hentet fra interviewdata indsamlet ved en pre-test (beskrevet i metoden under afsnit 

6.4.2).  

Teorien bag Bricolage Measures 

Baker og Nelson (2005) har fundet at bricolageadfærden består af tre dele: (1) making do, (2) the 

resources at hand og (3) combination of resources for new purposes. Disse tre dele udgør 

tilsammen definitionen på bricolage:  

‘Making do by applying combinations of the resources at hand to new problems and opportunities’ 

(Baker & Nelson 2005:333). 

Ifølge Baker og Nelson (2005) er det vigtigt at forstå hver del samt delenes samspil, da de er 

afhængige af hinanden for at skabe bricolageadfærd. Making do kan ifølge Baker og Nelson (2005) 

opleves som både positivt og negativt. Positivt henviser making do til kreativ tænkning, at skabe 

hurtigere løsninger og talentfuld improvisation, mens den negative forståelse af making do henviser 

til det næstbedste. Baker og Nelson (2005) skriver at en organisation der udviser bricolageadfærd 

har en villighed til at eksperimentere uden at dvæle ved, om de har ressourcerne til det. Deres studie 

påpeger at den forståelse af making do en organisation tillægger sig, handler om den sociale 

konstruktion indenfor og omkring organisationen, herunder organisationens forståelse for 
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eksisterende praksis, normer og en bevidst vilje til at ophæve disse ved behov. Hvis 

bricolageadfærd skal kunne opstå, må organisationen have en vilje til nøjes med hvad der er 

tilgængeligt og ikke se det som en begrænsning. Dette fører til næste del af bricolage definitionen 

resources at hand, som ifølge Baker og Nelson (2005) handler om eksisterende ressourcer i form af 

fysiske ressourcer, eller ressourcer som erfaring og viden den enkelte, en kollega eller en bruger 

besidder. En organisation med bricolageadfærd kan se nytte i ressourcer hvor andre opfatter disse 

som ubrugelige. Combination of ressources for new purposes beskriver Baker og Nelson (2005), 

samler de to foregående dele ved at henvise til kreativiteten der kan opstå ved at arbejde med 

villigheden til at nøjes med tilgængelige ressourcer og skabe nyt. Bricolageadfærd er ikke at klare 

sig ved blot at bruge og genbruge gamle ressourcer, men at kombinere disse på nye måder det ikke 

oprindeligt var tiltænkt. Hver del af definitionen hænger uløseligt sammen og eksisterer i kraft af 

hinanden, og Baker og Nelson (2005) beskriver at de er afhængige af organisationens sociale 

konstruktion som afspejler den adfærdsmæssige fremvækst af bricolage. 

Teorien relateret til Bricolage Measures konstruktion 

Bricolage Measures er ifølge Senyard, Baker og Davidson (2009) samt Senyard et al. (2013) 

konstrueret på baggrund af Baker og Nelsons (2005) grounded theory studie, interviews med 

fagpersoner mhp. spørgsmålsgenerering samt spørgsmålsreduktion og to pilottests. At udvikle og 

konstruere et spørgeskema således er ifølge Fayers og Machin (2007) samt Cappelleri et al. (2014) 

relevant og det betyder at anerkendte kvalitetskrav umiddelbart bliver mødt. 

Ved gennemgang af de opstillede otte udsagn i det oversatte Bricolage Measures relaterer alle til 

definitionen af bricolage som beskrevet af Baker og Nelson (2005) med henvisning til at alle del-

elementerne af definitionen er repræsenteret. Dette er søgt illustreret i tabel 9. på næste side. 
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Tabel 9. Bricolage definition sammenlignet med bricolage udsagn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krydserne i tabellen viser hvilket del-element der er tydeligt repræsenteret i hvert udsagn. Making 

do ses at være repræsenteret i hvert udsagn. Det er dog ikke eksplicit skrevet, men ligger implicit i 

formuleringerne, eks. udsagn et: ’Vi tror på egne evner til at finde brugbare løsninger på nye 

udfordringer med vores tilgængelige ressourcer’. Her henviser ’vi tror på egne evner’ til en vilje 

om at klare sig. At making do ses repræsenteret i alle udsagn stemmer overens med at Baker og 

Nelson (2005) angiver at hvis bricolageadfærd skal kunne opstå, må organisationen have en vilje til 

Bricolage definition        

Bricolage udsagn 
           

  

Making 

do 

Resources 

at hand 

Combination 

of resources 

for new 

purposes 

1. Vi tror på egne evner til at finde brugbare løsninger 

på nye udfordringer med vores tilgængelige 

ressourcer. 

X X  

2. Vi påtager os uden tøven flere udfordringer, end 

hvad andre med tilsvarende ressourcer ville være i 

stand til. 

X X  

3. Vi bruger eksisterende ressourcer, der synes nyttige 

til at håndtere udfordringer eller udnytte en mulighed. 
X X  

4. Vi arbejder med nye udfordringer ved at kombinere 

vores eksisterende ressourcer med andre ressourcer, 

som er tilgængelige uden videre omkostninger. 

X  

 

X 

5. Når vi arbejder med nye udfordringer eller 

muligheder, handler vi ud fra en antagelse om, at vi 

vil finde en brugbar løsning. 

X X  

6. Vi kan håndtere en større variation af nye 

udfordringer, end hvad de fleste ville tro muligt, ved 

at kombinere vores ressourcer.  

X  

 

X 

7. Når vi skal håndtere nye udfordringer, 

sammensætter vi brugbare løsninger ved hjælp af 

vores eksisterende ressourcer. 

X  

 

X 

8. Vi kombinerer ressourcer til at løse udfordringer, 

som ressourcerne oprindeligt ikke var beregnet til. 
X  

 

X 
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at nøjes med hvad der er tilgængeligt og ikke se det som en begrænsning og dermed bliver 

elementet making do et gennemgående og bærende element for bricolageadfærd. Resources at hand 

og combination of resources for new purposes ses repræsenteret i fire udsagn hver. Disse to 

elementer illustrerer den mere konkrete opfattelse af bricolageadfærd da de henviser til hvad den 

enkelte opfatter som tilgængelige ressourcer og endvidere hvordan disse helt lavpraktisk og kreativt 

kan kombineres. Repræsentationen af resources at hand ses i udsagn et, to og tre eksplicit ved at 

ordende er nævnt, men i udsagn fem er det indforstået. Udsagn fem lyder: ’Når vi arbejder med nye 

udfordringer eller muligheder handler vi ud fra en antagelse om at vi vil finde en brugbar løsning’. 

Her kunne det have været tilføjet ’med tilgængelige ressourcer’, men dette er implicit. Combination 

of resources for new purposes ses eksplicit at være skrevet i udsagn fire, seks, syv og otte. 

I forbindelse med opnåelsen af indholdsvaliditet ses alle udsagn i det oversatte Bricolage Measures 

at repræsentere del-elementer af definitionen af bricolage som den er udviklet hos Baker og Nelson 

(2005). Dette bekræfter at skemaet har en høj grad af indholdsvaliditet ud fra den antagelse at 

teorien, som spørgeskemaet er konstrueret på baggrund af, er genkendelig og reflekteres i 

udsagnende.  

Sygeplejerskernes forståelse af Bricolage Measures 

For at undersøge om indholdet i det oversatte Bricolage Measures forstås af respondenterne 

(sygeplejersker) i overensstemmelse med teorien om bricolage af Baker og Nelson (2005) samt 

studierne om konstruktionen af Bricolage Measures af Senyard, Baker og Davidson (2009) og 

Senyard et al (2013), er elleve sygeplejersker ved interview (pre-test) spurgt hvad de forstår ved 

hvert udsagn, og hvordan de vil beskrive hvad udsagnet betyder. Derpå er de spurgt hvilken 

besvarelse de afgav og hvorfor. Ifølge Cappelleri et al. (2014) vil en analyse af svarene afgøre om 

de elleve sygeplejersker forstår udsagnende i spørgeskemaet som det er intentionen at de skal 

forstås, og dette vil yderligere fortælle noget om det oversatte Bricolage Measures indholdsvaliditet. 

Alle spørgsmål i det oversatte Bricolage Measures relateres til de tre del-elementer som Baker og 

Nelson (2005) beskriver at bricolage konceptet består af. Derfor præsenteres analysen af interviews 

med sygeplejersker ud fra hvordan sygeplejerskernes forståelse og svar kan relateres til hver af de 

tre del-elementer. 
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Making do 

Del-elementet making do er fremtrædende i alle otte udsagn af det oversatte Bricolage Measures. 

Baker og Nelson (2005) beskriver i deres teori om bricolage at making do er et bærende element for 

hvorvidt bricolageadfærd kan eksistere; hvis en person skal udvise bricolageadfærd er det 

nødvendigt at personen har en positiv holdning til at klare sig med hvad der er tilgængeligt.  

Sygeplejerskerne i pre-testen beskriver at udsagnene afkræver en stillingtagen til om de er positive 

eller negative omkring det at klare sig med hvad der er tilgængeligt, og at det afhænger af kulturen 

og holdningerne på arbejdspladsen. Et godt arbejdsmiljø kan fremme kreativiteten og en tro på at 

kunne klare det meste: ”Vi tænker i løsninger uden at tænke at vi mangler udstyr eller flere 

sygeplejersker for at kunne klare det… Vi har en holdning og tilgang til udfordringer som at de 

selvfølgelig skal løses”. En anden sygeplejerske siger ”at kunne klare sig med hvad der er 

tilgængeligt handler om en grundlæggende tilgang til at man selvstændigt og sammen med andre 

tænker og reflekterer over udfordringerne, og at vi har tiltro til vores kreative evner”. Derimod 

beskrives den modsatte holdning til det at klare sig med hvad der er tilgængeligt af en sygeplejerske 

således: ”Hvis arbejdsmiljøet er dårligt, som eksempelvis meget travlt, mangel på personale, megen 

stress eller overbelægning tænker jeg ikke at jeg eller mine kollegaer kan klare udfordringer 

alligevel, med hvad der er tilgængeligt”.  

Sygeplejerskernes forståelse af del-elementet making do er samstemmende med hvordan Baker og 

Nelson (2005) skildrer at en positiv eller negativ tilgang til det at klare sig afhænger af normen og 

kulturen i organisationen. Dermed er bricolageadfærd langt hen af vejen afhængig af arbejdsmiljøet. 

Refleksionen af sygeplejerskernes opfattelse af making do som positivt eller negativt kunne ifølge 

sygeplejerskerne ses udtrykt i svarkategorierne. Sygeplejerskerne beskriver at variationen af 

svarkategorierne gjorde at de kunne graduere deres egen og deres kollegaers tilgang til at klare sig 

med hvad der er tilgængeligt. Hvis de opfattede det som negativt, lå deres svar i den lave ende, og 

hvis de oplevede det som positivt, lå deres svar i den høje ende. Dette stemmer overens med 

hvordan Senyard, Baker og Davidson (2009) samt Senyard et al. (2013) beskriver at 

svarkategorierne skal reflektere hvor ofte en adfærd forekommer. 
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Resources at hand 

Del-elementet resources at hand er fremtrædende i fire af de otte udsagn og ifølge Baker og Nelson 

(2005) handler dette element om hvad der opfattes som ressourcer. Jo flere ting en person eller 

organisation kan opfatte som en ressource, jo bedre mulighed for bricolageadfærd. Og ikke mindst 

hvis det der opfattes som en ressource, evt. af andre ville blive betragtet som uden nytteværdi. 

Tilgængelige ressourcer, som de nævnes i fire af udsagnende, skildres af sygeplejerskerne i pre-

testen som at være alt fra personale, patienter, til udstyr af forskellig art, hvilket svarer til hvordan 

introen (tekstboks 1) til det oversatte Bricolage Measures definerer ressourcer. Yderligere kan det i 

interviewdataen ses at flere sygeplejersker beskrev at variationen af ressourcer langt hen ad vejen 

afgjordes af hvad de forskellige personer involveret i en udfordring havde kendskab til. Det betød at 

opfattelsen af hvilke ressourcer der var tilgængelige mange gange blev et udtryk for et kendskab til 

arbejdspladsen fysiske hjælpemidler, og hvilke personer fra forskellige faggrupper det var muligt og 

relevant at trække på. Dermed kunne opfattelsen af ressourcer til tider afhænge af erfaring i en 

afdeling. En erfaren sygeplejerske sagde: ”Der kunne også være ressourcer der umiddelbart 

krævede tilførsel af noget der kostede penge, men så ville jeg tænke hvordan denne ressource kunne 

findes internt eller lånes uden omkostninger. Vi må have nogle forbindelser… ”  

Sygeplejerskerne problematiserede dog også at ressourcer måske kunne være tilgængelige uden 

viden om det, og derfor kunne man ikke være sikker på at alle relevante ressourcer blev brugt, 

hvilket i så fald blev reflekteret i sygeplejerskernes valg af svarkategori. I stedet for at vælge altid 

kunne ofte eks. vælges. En sygeplejersker sagde: ”Måske er der nogle potentielle ressourcer vi ikke 

kan komme i tanke om, ikke er opmærksom på eller ikke kender til i øjeblikket”. Baker og Nelson 

(2005) beskriver at netop tydeliggørelsen af hvilke ting, fagpersoner og kundskaber/viden en 

organisation har adgang til, afgør hvad der opfattes som ressourcer. Jo mere tydelig en organisation 

er omkring sit ”lager”, jo flere ting mv. vil de ansatte dermed kunne opfatte som ressourcer. Dette 

stemmer overens med hvordan sygeplejerkerne opfatter at bl.a. erfaring kan give et større indblik i 

hvad arbejdspladsen har i sit ”lager”. Derfor beskrev sygeplejerskerne også at deres svar afhang af 

hvordan de oplevede viden om ressourcer blev delt. Jo bedre vidensdeling om tilgængelige 

ressourcer på en arbejdsplads, jo mere positivt blev det reflekteret i svarkategorierne. 
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Combination of resources for new purposes 

Baker og Nelson (2005) beskriver at det sidste del-element combination of resources for new 

purposes, som er fremtrædende i fire af de otte udsagn, illustrerer kreativiteten i bricolageadfærden. 

De ansatte i en organisation skal tage de tilgængelige ressourcer og kombinere dem på måder de 

ikke oprindeligt var tiltænkt. 

Ifølge sygeplejerskerne interviewet ved pre-test blev udsagnene opfattet som at henvise til en proces 

hvor viden og erfaring blev kombineret med kreativitet. En sygeplejerske beskrev det sådan: ”Jeg 

tænker at vi arbejder meget kreativt. Vi har mange Storm P løsninger i forhold til eksempelvis 

udstyr, men også fordi vi som personale er vant til at kaste alle bolde op i luften og sammen 

retænke om ressourcerne kan bruges anerledes”. Kreativiteten, hvormed ressourcer kombineres, 

beskrev sygeplejerskerne som afhængig af arbejdspladsens vidensdeling og kulturen omkring nye 

ideer. Om man som personale følte sig tryg ved at fortælle om sine ideer.  

Denne forståelse kan genfindes hos Baker og Nelson (2005) som skildrer at kreativiteten, hvormed 

ressourcer kan kombineres, trives bedst, hvis organisationen har en bevidsthed om de eksisterende 

praksisser, og dertil har en villighed til potentielt at ophæve disse ved behov og dermed overveje 

nye muligheder. Sygeplejerskerne understreger dog at svarkategorierne blev valgt ud fra hvor ofte 

de oplevede at de selv og deres kollegaer var kreative og helt konkret kombinerede ressourcer på 

nye måder. Det betyder at sygeplejerskernes svar reflekterer hvor ofte denne adfærd forekom som 

det er hensigten med spørgeskemaet ifølge både Baker og Nelson (2005) og Senyard, Baker og 

Davidson (2009) samt Senyard et al. (2013). 

7.2.2 Delkonklusion 

Dermed afsluttes analysen af indholdsvaliditet med en antagelse om at teorien af Baker og Nelson 

(2005) ses reflekteret i Senyards, Bakers og Davidsons (2009) og Senyards et al. (2013) 

konstruktion af Bricolage Measures. Endvidere forstår sygeplejerskerne, som er den nye 

målpopulation til det oversatte Bricolage Measures, udsagnene og de deri reflekterede del-elementer 

som det er intentionen ifølge Baker og Nelson (2005), Senyard, Baker og Davidson (2009) og 

Senyard et al. (2013). Videre bliver det relevant at undersøge hvordan resultaterne af det oversatte 

Bricolage Measures vil udmønte sig ved en pilottest. Dette leder videre til sidste del af analysen, 

nemlig opnåelse af normativ ækvivalens. 
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7.3 Opnåelse af normativ ækvivalens 

Følgende afsnit vil præsentere resultaterne fra pilottesten af det oversatte Bricolage Measures 

inklusive de syv tilføjede uafhængige variabler (demografiske karakteristika). Samt en analyse af 

det oversatte Bricolage Measures begrebsvaliditet.  

7.3.1 Resultater fra pilottest   

Resultaterne fra pilottesten præsenteres ved først at gøre rede for svarprocenten. Dernæst vises i 

tabel 10. de deskriptive frekvenser for de uafhængige variabler besvaret af respondenterne. Og til 

sidst vises i figur 2. et samlet billede af i hvilken grad (aldrig, sjældent, nogen gange, ofte eller 

altid) hver respondent oplever at han/hun selv og kollegaerne udviser bricolageadfærd.  

Pilottestens svarprocent endte på 49,9 % svarende til 237 besvarelser ud af 475 udsendte. De 237 

besvarelser udgøres af alle gennemførte besvarelser og udgør dermed studiepopulationen. Det er 

valgt at ekskludere alle delvist gennemførte besvarelser (N=49), da disse som oftest er stoppet inden 

eller i begyndelsen af selve Bricolage Measures udsagnene. Da besvarelsen af selve det oversatte 

Bricolage Measures er hovedintentionen med dette afsnit, er det uhensigtsmæssigt at medtage 

besvarelser som kun angår de uafhængige variabler eller kun få af de oversatte Bricolage Measures 

udsagn.  

Nedenfor i tabel 10. illustreres respondenternes (sygeplejerskernes) svar på de syv tilføjede 

uafhængige variabler. Det ses i tabel 10. at lidt over halvdelen (53,6%) af respondenterne kom fra 

Sjælland, tæt efterfulgt af Jylland (37,6%). Fyn ses underrepræsenteret med kun 8,9%. Størstedelen 

(71,7%) af respondenterne arbejder på hospital. Et mindre antal (16%) af respondenter havde 

ledelseserfaring og ganske få (3%) havde ikke direkte patientkontakt i hverdagen. Næsten alle af 

respondenterne udgøres af kvinder (98,7%) og næsten halvdelen (46%) af respondenterne havde 

over 10 års uddannelsesanciennitet. Aldersmæssigt er over halvdelen (55,7%) af respondenterne i 

alderen 26-40 år. 
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Tabel 10. Sygeplejerskernes demografiske karakteristika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Antal Procent 

1. I hvilken landsdel 

arbejder du? 

  

Jylland 89 37,6 

Fyn 21 8,9 

Sjælland 127 53,6 

2. Arbejder du på hospital 

eller i primærsektoren? 

  

Hospital 170 71,7 

Primærsektor 60 25,3 

Andet 7 3,0 

3. Har du en 

ledelsesfunktion på din 

arbejdsplads? 

  

Ja 38 16,0 

Nej 199 84,0 

4. Har du direkte 

patientkontakt i dit daglige 

arbejde? 

  

Ja 230 97,0 

Nej 7 3,0 

5. Hvad er din alder? 
  

20-25 år 10 4,2 

26-30 år 58 24,5 

31-40 år 74 31,2 

41-45 år 31 13,1 

46-50 år 26 11,0 

Over 50 år 38 16,0 

6. Hvor mange års 

anciennitet har du? 

  

0-1 år 16 6,8 

2-4 år 53 22,4 

5-10 år 59 24,9 

Over 10 år 109 46,0 

7. Hvad er dit køn? 
  

Kvinde 234 98,7 

Mand 3 1,3 
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Figur 2. Bricolageadfærd hos sygeplejersker 

 

Figur 2. er konstrueret ved at foretage en omkodning af svarkategorierne ved hvert bricolage 

udsagn, og derved samle alle besvarelserne for Bricolage Measures udsagnene i et sumindeks. 

Svarkategorierne ”Altid”, ”sjældent”, ”nogen gange”, ”ofte” og ”altid” er blevet tildelt point, 

henholdsvis 1,2,3,4 og 5 point, og et sumindeks er derfra konstrueret. Det nye sumindeks er derpå 

igen blevet samlet i en ny variabel, hvor summen af point atter er blevet opdelt i fem kategorier. 

Figur 2. illustrerer at henholdsvis 1,3%, 3,0% og 24,5% har en selvrapporteret bricolageadfærd 

aldrig, sjældent og nogen gange, mens 56,1% og 15,2% af respondenterne selvrapporterer en 

bricolageadfærd ofte og altid. Dette afslutter præsentationen af svarprocent, de deskriptive 

frekvenser for de uafhængige variabler og resultatet af den selvrapporterede bricolageadfærd hos 

sygeplejersker. Hernæst følger en analyse af begrebsvaliditeten af det oversatte Bricolage Measures. 

7.3.2 Begrebsvaliditet 

Behling og Law (2000), Fayers og Machin (2007) samt Cappelleri et al. (2014) er alle enige om at 

begrebsvaliditet omhandler at undersøge hvorvidt spørgeskemaets konstruktion afspejler den 

oprindelige mening. Ydermere angiver de alle at fokus bla. kan være på dimensionalitet: hvorvidt 

alle spørgsmål relateres til en enkelt latent variabel; homogenitet: i hvilken grad de forskellige 

spørgsmål måler den samme egenskab; overlap: hvorvidt nogle spørgsmål relaterer sig til flere 

latente variabler. Forskellen mellem de tre teorier består i at Behling og Law (2000) samt Cappelleri 

et al. (2014) angiver statistiske udregninger hvormed disse fokuspunkter kan imødekommes, mens 

Fayers og Machin (2007) ikke udleder direkte statistiske anbefalinger. Dog kan man ved opslag af 

de statistiske begreber som Behling og Law (2000) samt Cappelleri et al. (2014) nævner se at også 

Fayers og Machin (2007) i forbindelse med beskrivelsen af disse statistiske beregninger henviser til 
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at de kan fortælle noget om et spørgeskemas begrebsvaliditet. Behling og Law (2000) og Cappelleri 

et al. (2014) angiver at deskriptiv statistik, reliabilitetstest og faktoranalyser kan sige noget om de 

tre fokuspunkter; dimensionalitet, homogenitet og overlap. Da alle tre teorier nævner ovenstående 

tre fokuspunkter som relevante, vil analysen af begrebsvaliditet følge disse. 

Dimensionalitet 

For at undersøge det oversatte Bricolage Measures dimensionalitet udføres en reliabilitetstest. 

Reliabilitet refererer til konsistens over tid dvs. opnåelse af stabile måleresultater ved gentagne 

målinger samt fravær af tilfældige målefejl (Cappelleri et al. 2014). Der er to måder at undersøge 

reliabilitet. Den første indebærer at bede den samme studiepopulation gennemfører det samme 

spørgeskema flere gange over et bestemt tidsrum og derfra fastslå om spørgeskemaet hver gang 

opnår de samme resultater (Ibid). Den anden mulighed, som anvendes i dette speciale, er at 

undersøge den interne reliabilitet hvilket kan gøres med en reliabilitetstest. Ved en reliabilitetstest 

undersøges hvordan hvert enkelt udsagn korrelerer med hele spørgeskemaet, og dermed om 

udsagnende/spørgsmålene i spørgeskemaet relaterer til en enkelt latent variabel og spørgeskemaet 

dermed er endimensionelt. En Cronbach alpha anvendes ofte som det overordnede statistiske mål 

for den interne reliabilitet, men også hver enkelt udsagns korrelation til spørgeskemaet (Item to total 

correlation) inddrages i vurderingen af den interne reliabilitet. Det vil sige at ved at aflæse 

Cronbach alpha samt de enkelte udsagns korrelationer kan det vurderes om spørgeskemaet er 

endimensionelt (Ibid). En Cronbach alpha rangerer fra 0-1, men som en tommelfingerregel kan det 

skrives at Cronbach alpha bør være over 0,7 for at spørgeskemaet kan regnes for at have en god 

intern reliabilitet. Et udsagns korrelation rangere også fra 0-1, og korrelationerne bør som 

udgangspunkt være lig med eller over 0,3 for at et spørgeskema kan siges at være endimensionelt 

(Fayers & Machin 2007). 

Tabel 11. Reliabilitetstest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach alpha: 0,704 Item to total  

Correlation 

Cronbach alpha if  

item deleted 

1. Vi tror på egne evner til at finde brugbare løsninger 

på nye udfordringer med vores tilgængelige 

ressourcer. 

 

0,358 

 

0,682 

2. Vi påtager os uden tøven flere udfordringer, end 

hvad andre med tilsvarende ressourcer ville være i 

stand til. 

 

0,260 

 

0,709 
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Tabel 11. fortsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det oversatte Bricolage Measures har en Cronbach alpha på 0,704 hvilket afspejler en god intern 

reliabilitet. Udsagnenes korrelationer i tabel 11 er mellem 0,242-0,58. En lav korrelation kan 

indikere at et spørgsmål er forstået forskelligt af forskellige respondenter. Det er dog vigtigt ikke 

blot at fjerne dette spørgsmål, men at sammenholde det med den Cronbach alpha som ville opnås 

hvis et givent spørgsmål blev fjernet (Ibid). I tabel 11 kan læses at ingen spørgsmål fjernet ville give 

en markant bedre Cronbach alpha end hvad der opnås når alle udsagn er medtaget. Dette kan være 

et argument for ikke at eliminere nogle udsagn og stadig opfatte det oversatte Bricolage Measures 

som endimensionelt.  

Med henvisning til Fayers og Machin (2007) bør en faktoranalyse udføres for yderligere at 

undersøge dimensionalitet. Formålet med at udføre en faktoranalyse er at undersøge, baseret på 

respondenternes besvarelser, om underliggende dimensioner på spørgsmålene findes (Cappelleri et 

al. 2014). For at en faktoranalyse er relevant, bør KMO-Koefficienten være over 0,7. I dette tilfælde 

er KMO-koefficienten 0,786, og derfor er faktoranalyse et anvendeligt statistisk mål.  

 Item to total  

Correlation 

Cronbach alpha if  

item deleted 

3. Vi bruger eksisterende ressourcer, der synes nyttige 

til at håndtere udfordringer eller udnytte en mulighed. 

 

0,442 

 

0,665 

4. Vi arbejder med nye udfordringer ved at kombinere 

vores eksisterende ressourcer med andre ressourcer, 

som er tilgængelige uden videre omkostninger. 

 

 

0,535 

 

 

0,641 

5. Når vi arbejder med nye udfordringer eller 

muligheder, handler vi ud fra en antagelse om, at vi 

vil finde en brugbar løsning. 

 

 

0,362 

 

 

0,682 

6. Vi kan håndtere en større variation af nye 

udfordringer, end hvad de fleste ville tro muligt, ved 

at kombinere vores ressourcer  

 

0,460 

 

0,659 

7. Når vi skal håndtere nye udfordringer, 

sammensætter vi brugbare løsninger ved hjælp af 

vores eksisterende ressourcer. 

 

0,548 

 

0,646 

8. Vi kombinerer ressourcer til at løse udfordringer, 

som ressourcerne oprindeligt ikke var beregnet til. 

 

0,242 

 

0,704 
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Tabel 12. Faktoranalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det, der afgør hvor mange faktorer en faktoranalyse finder, betegnes som eigenvalues. En faktors 

eigenvalue er den mængde varians i alle variablerne som er forklaret af denne faktorer. En 

eigenvalue over 1 vil betyde at en faktor eksisterer (Cappelleri et al. 2014). Antallet af faktorer, der 

findes ved en faktoranalyse, fortæller hvor mange underliggende dimensioner eller underskalaler 

der statistisk findes i spørgeskemaet (Ibid).   

KMO: 0,786   

Signifikans: 0.00 

Faktor 1 

eigenvalue 

2,755 

Faktor 2 

eigenvalue 

1,191 

1. Vi tror på egne evner til at finde brugbare løsninger på 

nye udfordringer med vores tilgængelige ressourcer. 

 

0,545 

 

-0,421 

2. Vi påtager os uden tøven flere udfordringer, end hvad 

andre med tilsvarende ressourcer ville være i stand til. 

 

0,355 

 

0,526 

3. Vi bruger eksisterende ressourcer, der synes nyttige til 

at håndtere udfordringer eller udnytte en mulighed. 

 

0,658 

 

-0,300 

4. Vi arbejder med nye udfordringer ved at kombinere 

vores eksisterende ressourcer med andre ressourcer, som 

er tilgængelige uden videre omkostninger. 

 

0,737 

 

0,28 

5. Når vi arbejder med nye udfordringer eller muligheder, 

handler vi ud fra en antagelse om, at vi vil finde en 

brugbar løsning. 

 

0,535 

 

-0,198 

6. Vi kan håndtere en større variation af nye udfordringer, 

end hvad de fleste ville tro muligt, ved at kombinere 

vores ressourcer. 

 

0,637 

 

0,107 

7. Når vi skal håndtere nye udfordringer, sammensætter 

vi brugbare løsninger ved hjælp af vores eksisterende 

ressourcer. 

 

0,740 

 

-0,009 

8. Vi kombinerer ressourcer til at løse udfordringer, som 

ressourcerne oprindeligt ikke var beregnet til. 

 

0,341 

 

0,772 
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Ved gennemførelsen af en faktoranalyse med de otte udsagn, som udgør det oversatte Bricolage 

Measures, findes at to faktorer eksisterer. Tabel 12. viser at faktor 1 har en eigenvalue på 2,753 og 

faktor 2 har en eigenvalue på 1,191. Endvidere kan det under hver faktorer i tabel 12. ses hvor 

meget hvert udsagn korrelere med den pågældende faktor. Der er ikke nogen specifik regel om 

hvornår et udsagn/spørgsmål korrelerer tilstrækkeligt med en faktor, men et udsagn/spørgsmål som 

har en korrelation på mindre end 0,3 benyttes sjældent (De Vaus 2014). Ud fra Tabel 12. kan det 

læses at alle udsagn korrelerer over 0,3 på faktor 1, men at to af udsagnene kan betragtes som 

komplekse og korrelerer højere med faktor 2. Det kan tolkes sådan at alle udsagn kan relateres til en 

enkelt faktor, som i dette tilfælde illustrerer bricolageadfærd, men to af udsagnene har endvidere en 

evt. yderligere dimension indlejret (Cappelleri et al. 2014). Resultatet af en faktoranalyse anvendes 

ofte til at undersøge om evt. spørgsmål/udsagn bør fjernes, og om spørgeskemaet dermed vil opnå 

at have kun en enkelt faktor (Ibid). Faktoranalysen er derfor udført yderligere to gange uden 

henholdsvis udsagn to og otte for at undersøge om det oversatte Bricolage Measures uden disse 

udsagn ville fremkomme med kun en faktor. Resultatet er at to faktorer stadig eksisterer uden 

udsagn to og otte, det er blot nogle andre udsagn der i så fald korrelerer højere med faktor to. 

Endvidere ses at faktoranalysens korrelationer generelt bliver lavere uden udsagn to eller otte, og 

dette kan dermed være et argument for ikke at fjerne udsagnene. 

Reliabilitetstesten og faktoranalysen registrerede afvigelser ved to af udsagnene, men disse 

afvigelser er ikke så markante at det kan flytte ved opfattesen af dimensionalitet, og derfor kan 

begge test bekræfte at det oversatte Bricolage Measures stadig kan opfattes som endimensionelt.  

Homogenitet 

Senyard et al. (2013) beskriver at Bricolage Measures er konstrueret mhp. at måle en enkel variabel: 

Bricolage. Bricolage Measures er dog konstrueret ud fra teorien af Baker og Nelson (2005) som 

angiver at bricolage består af tre del-elementer (1) making do, (2) resources at hand og (3) 

combination of resources for new purposes. Senyard et al. (2013) påpeger derfor at hvis 

bricolageadfærd eksisterer hos respondenten, er antagelsen at der ikke forekommer store udsving i 

svarerne hos respondenten. Forstået således at den enkelte respondent primært vælger 

svarkategorier der ligger ved siden af hinanden eks.: nogen gange, ofte eller altid, fordi at adfærden, 

repræsenteret i de enkelte udsagn, hænger sammen og dermed illustrerer at Bricolage Measures 

udsagn måler på den samme egenskab. 
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Tabel 13. Antal svarkategorier anvendt af respondenterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved gennemgang af respondenternes svar på de otte udsagn ses i tabel 13. at størstedelen af 

respondenterne (36,2% og 47,6%) besvarer det oversatte Bricolage Measures med brug af to eller 

tre svarkategorier. Umiddelbart kan tre svarkategorier ud af fem mulige forekomme som en stor 

variation, men ved gennemgang af hver enkelt respondent, ses det at det konsekvent er de 

svarkategorier der ligger ved siden af hinanden der er anvendt hos de henholdsvis 36,2% der har 

svaret med brug af to svarkategorier, og de 47,6% der har svaret med brug af tre svarkategorier. Det 

vil sige at når tre svarkategorier er anvendt, har det eks. primært været: nogen gange, ofte og altid. 

Endvidere, når tre svarkategorier er anvendt, er det oftest ved kun et eller to udsagn der er besvaret 

med en tredje svarkategori, og dette er som oftest svarkategorien nogen gange og altid. 

Ovenstående tabel 13. kan derfor tolkes således at der for størstedelen af respondenterne ikke 

forekommer stor variation i svarerne, eller i det mindste at svarerne hænger sammen, og at det 

dermed kan siges at det oversatte Bricolage Measures har en høj grad af homogenitet hvilket igen 

hænger sammen med at spørgeskemaet skal forstås som endimensionelt.  

Overlap 

Bricolage Measures måler på en enkel latent variabel, og der er derfor ikke overlap mellem latente 

variabler. Hvis dette fokuspunkt skulle være relevant, skulle hver af del-elementerne i bricolage 

definitionen være en latent variabel i sig selv. Baker og Nelson (2005) peger på at netop samspillet 

mellem de tre del-elementer udgør den latente variabel: bricolage. 

  

Respondenternes anvendelse af 

svarkategorier ved de otte Bricolage 

Measure udsagn 

Antal Procent 

 

Kun en svarkategori anvendt 

 

18 

 

7,6 

 

To svarkategorier anvendt (kun svarkategorier 

der ligger ved siden af hinanden) 

 

87 

 

36,7 

 

Tre svarkategorier anvendt (kun svarkategorier 

der ligger ved siden af hinanden) 

 

113 

 

47,6 

 

Tre eller flere svarkategorier anvendt (ikke 

svarkategorier der ligger ved siden af 

hinanden) 

 

19 

 

8,0 
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7.3.3 Delkonklusion 

Dette afslutter undersøgelsen af hvorvidt normativ ækvivalens er opnået og herunder 

præsentationen af resultater fra pilottesten samt analysen af begrebsvaliditet. Ifølge Fayers og 

Machin (2007) Samt Cappelleri et al. (2014) udgør en analyse af begrebsvaliditet det vigtigste og 

mest komplicerede aspekt af validitet. Det er et kontroversielt kriterie, og det kan højest postuleres, 

om et spørgeskema kan være gyldigt i dets forsøg på at måle den latente variabel, og intet kan 

endeligt bevises. Men det er muligt med den tilgængelige viden at vurdere hvor sensibelt et 

spørgeskema er. Det er en langsomlig proces som løbende bør revurderes når yderligere data 

indsamles, og ny viden erhverves. Denne analyse af begrebsvaliditet kan kun postulere at det 

oversatte spørgeskema Bricolage Measures forekommer validt, dette er baseret på analyser af data i 

forbindelse med fokuspunkterne: dimensionalitet, homogenitet og overlap og sammenholdt med 

hvordan Bricolage Measures ifølge Senyard, Baker og Davidson (2009) samt Senyard et al. (2013) 

er konstrueret og skal forstås. Alle resultater og metoden, hvormed de er blevet til bør dog altid 

diskuteres mhp. at gendrive og forholde sig kritisk til deres berettigelse. Dette fører til afsnit 8. 

Diskussion. 
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8. Diskussion 

Dette afsnit omfatter en diskussion af de mest fremtrædende resultater fra analysen samt de metoder 

hvormed disse resultater er fremkommet. Dette vil blive gjort med inddragelse af relevante kilder. 

8.1 Diskussion af resultater 

I denne del af diskussionen vil resultaterne fra henholdsvis semantisk, konceptuel og normativ 

ækvivalens diskuteres med det formål at belyse problematikker og overvejelser der bør medtages i 

den endelige konklusion.  

8.1.1 Semantisk ækvivalens 

Det første skridt i oversættelsen og valideringen af Bricolage Measures indbefattede en oversættelse 

og tilbageoversættelse (translation-back translation). Resultaterne af det oprindelige Bricolage 

Measures og tilbageoversættelsen var sammenlignelige og yderligere oversættelser var, ifølge 

Behling og Law (2000), derfor ikke nødvendige. Sammenlignelighed er dog, ifølge Thorsen (2004), 

ikke en kvalitetssikring i sig selv, men angiver kun at oversættelsens semantiske ækvivalens i første 

omgang er bibeholdt. For yderligere at undersøge semantisk ækvivalens udførtes derfor en pre-test, 

hvis data bidrog til en analyse af overfladevaliditet og ligeledes, i forbindelse med opnåelse af 

konceptuel ækvivalens, en analyse af indholdsvaliditet. 

Analysen af overfladevaliditet viste en overvejende enighed blandt sygeplejerskerne omkring 

bestemte ord der forekom problematiske, og definitioner af begreber der manglede. Dette blev løst 

ved at ændre på enkelte ord i det oversatte Bricolage Measures og ligeledes skrive en intro med 

definitioner af begreber, i samarbejde med fagperson Lars Fuglsang og Julienne Senyard, og derved 

uden at ændre markant på selve oversættelsen. Resultaterne fra analysen af overfladevaliditeten 

frembragte dog også et problem mht. sprogets akademisering. Syv af de elleve sygeplejersker 

interviewet beskrev at det oversatte Bricolage Measures krævede at man reflekterede en hel del over 

udsagnene og sin praksis, og at det var svært at besvare, hvis man ikke havde ro og overskud til det. 

Sygeplejerskernes beskrivelse af sproget blev bekræftet ved en udregning af alle udsagnenes lixtal, 

som angav at sproget havde en akademisk sværhedsgrad. Dette problematiserer spørgeskemaets 

anvendelighed, fordi akademiseringen af sproget gør det vanskeligt at besvare og dermed reducerer 

dets brugbarhed. Endvidere måtte det overvejes om sprogets akademisering havde indvirkning på 

hvorvidt udsagnene blev forstået som det oprindeligt var tiltænkt ud fra teorien om bricolage af 

Baker og Nelson (2005). Dette blev bl.a. undersøgt i forbindelse med opnåelsen af konceptuel 

ækvivalens via en analyse af det oversatte Bricolage Measures indholdsvaliditet. 
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8.1.2 Konceptuel ækvivalens 

Analysen af indholdsvaliditet viste at sygeplejerskerne forstod udsagnene som teorien af Baker og 

Nelson (2005) beskrev at de skulle forstås. Sygeplejerskerne kunne relatere udsagnene til deres eget 

arbejde og kunne ligeledes bidrage med eksempler fra praksis. Dermed forekommer sprogets 

akademisering umiddelbart ikke at påvirke sygeplejerskernes forståelse af udsagnene, hvis tiden og 

koncentrationen til fordybelse er til stede. Med dette forbehold kan det antages at det oversatte 

Bricolage Measures besidder en god overflade- samt indholdsvaliditet. 

Et fokus, der kun let blev berørt i analysen af indholdsvaliditet og som kan kræve yderligere 

overvejelser, er at der som udgangspunkt synes at være væsentlige forskelle mellem den oprindelige 

målpopulation (ansatte i private organisationer af forskellige art) og den nye målpopulation 

(sygeplejersker i den offentlige sektor). Muligvis har de to grupper forskellige indgangsvinkler til 

besvarelsen. For sygeplejersken er patienten omdrejningspunktet for udfordringerne. Patienten har 

brug for sygeplejerskerne pga. sygdom, og plejen udføres under hensynstagen til patienters krav om 

ret til lige behandling, medbestemmelse og ressourceefficiens i plejen (Raffnsøe-Møller 2011). I 

private organisationer mødes kunden og den ansatte på eget valg og initiativ og kan afbryde 

kontakten, hvis den ene af parterne ikke føler at den anden lever op til forventningerne. Dermed er 

udgangspunktet for udfordringer i det private af mere selvvalgt karakter, mens sygeplejersken ikke 

beslutter på samme måde, hvorvidt en udfordring påtages. Dog er bricolageadfærd ifølge Baker og 

Nelson (2005) mere et spørgsmål om holdningen til en udfordring som afspejles i adfærden, end et 

spørgsmål om hvorvidt en udfordring skal påtages. Det antages derfor at adfærden stadig kan 

undersøges trods forskellige udgangspunkter i målpopulationen.  

For yderligere at undersøge om resultaterne af overflade- og indholdsvaliditet kunne bekræftes, blev 

det relevant at udføre en analyse af begrebsvaliditet. Derfor blev en pilottest udført i forbindelse 

med opnåelsen af normativ ækvivalens, og data derfra blev anvendt til en analyse af 

begrebsvaliditeten. 

8.1.3 Normativ ækvivalens 

Analysen af begrebsvaliditet viste via reliabilitetstesten og faktoranalysen to afvigelser mht. 

opfattelsen af skemaet som endimensionelt. Udsagn nr. to og otte havde i reliabilitetstesten lavere 

korrelation til spørgeskemaet som helhed end de andre udsagn og viste endvidere ved faktoranalyse 

at de kunne opfattes som komplekse, fordi de korrelerede med to faktorer. De Vaus (2014) 

beskriver at man ikke skal forlade sig alene på statistiske tests, men at det bør være overvejelser 
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omkring selve teorien kombineret med statistiske tests der afgør om et oversat spørgeskema 

vurderes at være klinisk relevant.  

Trods afvigelser i forbindelse med dimensionalitet ses at hverken udsagn to eller otte fjernet fra det 

oversatte Bricolage Measures ville give en bedre Cronbach alpha og ligeledes kunne begge udsagn i 

faktoranalysen accepteres at tilhøre samme faktor som de resterende seks udsagn. De Vaus (2014) 

beskriver endvidere at hvor mange faktorer en faktoranalyse registrerer, baseres på en regel fra 

1960 (the Kaiser rule), hvor en eigenvalue over en betyder at en faktor eksisterer. De Vaus (2014) 

påpeger at reglen sandsynligvis gennem tiden er bibeholdt, fordi den universelt kan indbefattes i 

computerprogrammer over hele verden og simplificere end ellers meget kompliceret metode, men 

problemet kan være at denne regel som oftest kommer til at betyde at for mange faktorer bliver 

medregnet i faktoranalysen netop pga. simplificeringen. Derfor kan det oversatte Bricolage 

Measures ud fra analysens resultater af begrebsvaliditet stadig betragtes som endimensionelt. Det 

må dog tilføjes at selvom spørgeskemaet stadig kan betragtes som endimensionelt, ville det være 

relevant at arbejde videre med oversættelsen og forståelsen af specifikt udsagn to og otte og 

undersøge om en anden oversættelse vil kunne forbedre de statistiske resultater.  

Videre viste den deskriptive statistik at det oversatte Bricolage Measures kunne opfattes som 

homogent og uden overlap, hvilket er sammenhængende med konstruktionen af det oprindelige 

Bricolage Measures som beskrevet af Senyard, Baker og Davidson (2009) og Senyard et al. (2013) 

og teorien om bricolage af Baker og Nelson (2005). 

Cappelleri et al. (2014) og Fayers og Machin (2007) påpeger at en begrebsvaliditet kun er så god 

som den data der er tilgængelig på tidspunktet for undersøgelsen, og hvis yderligere data indsamles, 

bør begrebsvaliditeten undersøges igen og en revurdering af resultater foretages. 
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8.2 Diskussion af metode 

Undersøgelsens resultater skal ses i lyset af en række styrker og begrænsninger forbundet med de 

anvendte metoder. Dette afsnit vil derfor diskutere fordele og ulemper mhp. en vurdering af 

undersøgelsens interne og eksterne validitet. 

8.2.1 Intern Validitet 

I dette afsnit diskuteres den interne validitet i forhold til udførelsen af: translation-back translation, 

pre-test, overflade- og indholdsvaliditet og til sidst pilottesten og begrebsvaliditeten.  

Translation-back translation 

Spørgeskemaer har i dag og generelt gennem tiden haft en stor betydning for initiativer på 

sundhedsområdet, og det er derfor meget brugt at oversætte eksisterende spørgeskemaer og dermed 

drage nytte af allerede udført arbejde (Thorsen 2004 og Kvamme et al. 1998). Dog kan 

pålideligheden og gyldigheden, hvormed en oversættelse foretages, ofte betvivles. Thorsen (2004) 

og McKenna og Doward (2005) fremhæver eks. at den meget anvendte translation-back translation 

ikke i sig selv giver nogen form for sikkerhed for at den oprindelige intention med spørgeskemaet er 

bevaret. En oversættelse kræver tosprogede oversættere, involvering af fagpersoner mhp. at løse 

problemer og feltundersøgelser som kan bidrage til en undersøgelse af oversættelsens indholds- og 

overfladevaliditet (Ibid). Maneesriwongul og Dixon (2004) vurderer i et review forskellige metoder 

for oversættelse og viser at 38 ud af 47 studier anvender translation-back translation, de betvivler 

ikke translation-back translation som metode, men vurderer ligesom Thorsen (2004) og Mckenna 

og Doward (2005) at en kombination af translation-back translation samt efterfølgende validitetstest 

er med til at øge gyldigheden af en oversættelse.  

Translation-back translation er i dette speciale udført ved at anvende et professionelt firma 

(TQtranslation) som beskæftiger sig med oversættelser af forskellige former for tekst. Det anvendte 

firma har specifik erfaring med oversættelse af spørgeskemaer til anvendelse i sundhedsvæsenet, og 

selvom Bricolage Measures som udgangspunkt ikke er udviklet til sundhedsvæsenet, er 

oversættelsen i dette speciale foretaget mhp. at kunne anvende det i en sygeplejefaglig kontekst.  

Oversætterne var tosproget, hvilket ifølge Thorsen (2004) og Bullinger et al. (1998) ses som en 

styrke for oversættelsen, da de derved er indforstået med sprogets nuancer. Oversætterne er 

instrueret af undertegnede i at oversætte med fokus på forståelsen og ikke nødvendigvis direkte ord 

til ord oversættelse. Hvis oversætteren var i tvivl om valg af ord, skulle en kommentar tilføjes med 

de forskellige muligheder. Dette er gjort for at opnå størst mulig gennemsigtighed i oversættelsen 
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samt involvere undertegnede og fagperson Lars Fuglsang i den endelige udvælgelse af ord, da vores 

indgående kendskab til teorien bag spørgeskemaet, gør at vi muligvis bedre end oversætteren kan 

udvælge det bedst dækkende ord.  

Det kan anfægtes at kun to oversættere er anvendt: en til oversættelse og en til tilbageoversættelse. 

Ifølge Wild et al. (2005) anbefales som et minimum to oversættere, og hvis muligt flere for at opnå 

en gyldig oversættelse. Dog er spørgeskemaet relativt kort, kun otte udsagn, og ligeledes er 

originalsproget engelsk, som både undertegnede samt fagperson Lars Fuglsang både taler og skriver 

flydende. Derfor antages det at evt. sproglige fejl ved oversættelsen, ville blive opdaget af enten 

Lars Fuglsang eller undertegnede i forbindelse med diskussioner omkring oversættelsen. Thorsen 

(2004) skriver dertil at hvis sammenligningen af originalen og tilbageoversættelse bliver foretaget 

af en person med grundigt kendskab til det sprog der oversættes fra og til, har øvelsen i sig selv en 

højere værdi.  

Translation-back translation, som beskrevet af Behling og Law (2000), involverer flere af de 

kriterier som Thorsen (2004) nævner, men fordi denne metode alene ikke er tilstrækkelig, er 

Behling og Law (2000), Fayers og Machin (2007) samt Cappelleri et al.’ (2014) teorier undersøgt 

mhp. yderligere anbefalinger og tilvalg, og det styrker den færdige oversættelse. 

Pre-test, overflade- og indholdsvaliditet 

Som både Thorsen (2004), Maneesriwongul og Dixon (2004) og Kvamme et al. (1998) beskriver, 

bør pre-test (feltundersøgelser) og validitetstest udføres for at øge gyldigheden af oversættelsen. 

Pre-test gør det muligt at tilføje en analyse af overflade- og indholdsvaliditet, fordi der ved pre-test 

foretages interviews med udvalgte personer fra målpopulationen om deres umiddelbare indtryk, 

problemer og forståelse af hvert udsagn i spørgeskemaet. Interviewdata kan derpå relateres til 

teorien om spørgeskemaet og dets konstruktion. Dette er ifølge Thorsen (2004), Maneesriwongul og 

Dixon (2004) og Kvamme et al. (1998) en styrke for en oversættelse af et spørgeskema, fordi det er 

med til at sikre, eller i det mindste komme tættere på at opnå, at oversættelsen forekommer 

overskuelig og indbydende samt at dets indholdsmæssige forståelse bliver undersøgt.  

Sygeplejerskerne, som interviewes i forbindelse med udførelsen af en pre-test, er fundet ved at 

skrive et opslag på undertegnedes Facebookvæg samt i Facebookgruppen ’Jeg er sygeplejerske’. 

Først blev seks interviews udført. Derpå blev rettelser med fagperson gennemført, og det reviderede 

spørgeskema uddelt til yderligere fem sygeplejersker som blev interviewet. Denne metode 

bekræftes af Thorsen (2004) som relevant og grundig og er med til at sikre at flest mulige 
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problemer opdages. Sygeplejerskerne blev interviewet via telefon når den geografiske afstand ikke 

gjorde det muligt fysisk at mødes. Dette er en begrænsning for pre-testens kvalitet fordi det 

muligvis kan afstedkomme at nuancer eller udtryk hos informanten ikke opdages og derfor ikke kan 

følges op på (Kvale 2009).  

De elleve interviewede sygeplejersker repræsenterede en varierende alder, anciennitet, 

ledelseserfaring samt var geografisk forskelligt placeret i Danmark, ligesom de arbejdede i både 

primærsektoren samt på hospitaler (se tabel 14). Ifølge Fayers og Machin (2007) er variationen med 

til at sikre interviewene og den efterfølgende analyses relevans og berettigelse, fordi de 

interviewede dermed bedre repræsenterer målpopulationen. 

Tabel 14. Demografisk data for de interviewede sygeplejersker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variationen anses for en styrke, men ved sammenligning af den demografiske data fra tabel 14. med 

tal fra DSR (2008) om sygeplejerskers demografiske fordelinger, kan det dog ses at de interviewede 

sygeplejersker hovedsagligt repræsenterer en lidt yngre del af målpopulationen med lidt lavere 

anciennitet. Tal fra DSR (2008) viser at den største gruppe af aktive sygeplejersker er mellem 40-50 

år, og der er kun en enkelt sygeplejerske interviewet i den aldersgruppe. På de resterende 

demografiske karakteristika svarer fordelingen af de interviewede sygeplejersker dog i høj grad til, 

hvad DSR (2008) beskriver. Eks. er den største andel af aktive sygeplejersker ansat på et hospital 

ligesom sygeplejerskerne for størstedelens vedkommende er ansat på Sjælland, derefter Jylland og 

til sidst Fyn. 

Alder                                    Landsdel 

6 sygeplejersker ml. 25-30 år                                  2 sygeplejersker fra Jylland 

4 sygeplejersker ml. 31-40 år                  1 sygeplejerske fra Fyn                                                                                                                                            

1 sygeplejerske over 40 år                                       8 sygeplejersker fra Sjælland 

 

Ledelsesopgaver                   Hospital eller primærsektor 

2 sygeplejersker med ledelsesopgaver                     10 sygeplejersker arbejder på hospital 

9 sygeplejersker uden ledelsesopgaver                    1 sygeplejerske arbejder i primærsektor 

 

Anciennitet                                         Køn 

1 sygeplejersker med 0-1 års anciennitet                 1 sygeplejerske er mand 

2 sygeplejersker med 2-4 års anciennitet                 10 sygeplejersker er kvinder 

5 sygeplejersker med 5-10 års anciennitet 

2 sygeplejersker med over 10 års anciennitet 
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Det kan ses som en begrænsning at ikke flere end elleve interviews i alt er fortaget, da flere 

interviews muligvis havde kunne bibringe en større variation i forhold til alder og anciennitet. Også 

flere problemer kunne evt. afsløres og løses ved flere interviews. Fayers og Machin (2007) angiver 

at mellem 10-30 personer bør interviewes, men mangel på tid gjorde det ikke muligt at medtage 

flere end elleve. 

Pilottest og begrebsvaliditet 

En pilottest er udført mhp. at indsamle data der kan anvendes i en analyse af begrebsvaliditeten. 

Polit og Beck (2010) samt Cappelleri et al. (2014) beskriver at begrebsvaliditet er et nøglekriterie i 

vurderingen af kvaliteten af et spørgeskema, da den indbefatter både logiske og empiriske 

procedurer, og derved anvendes til at undersøge om eks. overflade- og indholdsvaliditetens analyser 

kan be- eller afkræftes. Dermed samler begrebsvaliditet, med tilføjelsen af en statistisk dimension, 

kvantitativt op på resultaterne fra den kvalitative analyse af overflade- samt indholdsvaliditet. Det 

anses som en styrke for dette studie at et kvantitativt element kan tilføjes, da det dermed opnås at 

kombinere forskningsmetoder som ellers adskiller sig væsentligt fra hinanden, og via en integration 

af disse metoder at skabe meningsfulde forbindelser mellem de enkelte dele af projektet 

(Frederiksen 2015 og Kvamme et al. 1998). 

Det oversatte Bricolage Measures blev ved en pilottest udsendt til 475 respondenter; sygeplejersker, 

udvalgt tilfældigt (hver. 20 på en alfabetisk liste) fra Facebookgruppen: ’Jeg er sygeplejerske’. På 

trods af at der ikke er konsensus vedrørende antallet af respondenter der bør inkluderes i en pilottest 

(Beaton et al. 2000) peger metodelitteraturen på at et minimum af 100 respondenter bør involveres 

og helst mellem 100-400 (De Vaus 2014). Jo større en respondentgruppe, jo mere pålidelig statistik 

er det muligt at udlede. Dette er selvfølgelig med forbehold for svarprocenten (Juul 2012). Det ses 

som en styrke for pilottesten at udvælgelsen af respondenter er forgået ved tilfældig udvælgelse i en 

repræsentativ målgruppe. Tilfældigheden vil gøre det muligt med en vis sandsynlighed at kunne 

sige noget om hvorvidt studiepopulationen repræsenterer målpopulationen generelt, og dermed hvor 

stor sandsynlighed der er for at samme mønster, som ses hos respondenterne, vil reflektere hele 

målgruppen (Ibid). Efter endt dataindsamling eksporteres data til SPSS statistikprogram, hvor 

deskriptiv statistik, reliabilitetstest og faktoranalyse udføres mhp. at kunne foretage en analyse af 

det oversatte Bricolage Measures begrebsvaliditet.  

At anvende Facebook som udgangspunkt for udsendelse af spørgeskemaer har nogle fordele og 

ulemper. Facebook er i dag det mest anvendte sociale medie i Danmark med 2.840.380 medlemmer 
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(Faktalink 2014). Aldersgruppen på Facebook er gennem de sidste år blevet mere jævnt fordelt, 

men stadigvæk består Facebook at et overvejende yngre segment (Ibid). Dette kan betyde at 

respondenternes repræsentativitet for gruppen sygeplejersker muligvis er påvirket af bias som alder 

dvs. en ældre generation af sygeplejersker muligvis ikke er medtaget i pilottesten. Pilottesten viste 

at 55,7% af respondenterne var placeret i aldersgruppen mellem 26-40 år. De resterende 44,3% er 

spredt mellem aldersgrupperne 20-25 år (4,2%), 41-50 år (24,1%) og over 50 år (16,0%). Hvis disse 

tal sammenlignes med tal fra DSR (2008) viser disse at den største gruppe af aktive sygeplejersker 

skal findes mellem de 40-50 årige. Dermed repræsenterer pilottesten en lidt yngre studiepopulation 

af sygeplejersker, end hvad det er tilfælde i den generelle målpopulation.  

Fordelen ved online dataindsamling via link på eks. Facebook er muligheden for at lancere og 

besvare spørgeskemaundersøgelser elektronisk. Derved elimineres omkostninger og besvær i 

forbindelse med udsendelse og returforsendelser. Problemet kan dog være at også potentielle 

respondenter som ikke har adgang til en computer, udelukkes fra deltagelse (De Vaus 2014). Tal fra 

Danmarks statistik (2014) viser at 93% af alle familier i Danmark har adgang til computer og 

internet, og dette minimerer problemet med udelukkelse af deltagelse pga. manglende computer. 

Pilottesten opnåede en svarprocenten på 49,9% og ifølge Surveyeksperten (2015) er en svarprocent 

på ca.50% typisk, hvis respondenterne finder emnet interessant og relevant. Almindeligvis regner 

man dog en svarprocent på 70% som tilfredsstillende, og er den lavere kan det være relevant at 

undersøge om frafaldet har forårsaget systematiske skævheder. Realiteten er dog at det i dag er 

svært at få folk til at besvare spørgeskemaer, fordi folk er blevet mindre pligtopfyldende og bliver 

tillige mødt med mange henvendelser om at komme med sin mening om dette og hint (Ibid). 

Svarprocenten er udregnet udelukkende ud fra gennemførte besvarelser, og alle delvist gennemførte 

besvarelser er soteret fra. I analysen blev det forklaret med at selve intentionen med pilottesten var 

at undersøge det oversatte Bricolage Measures statistisk, og det derfor ikke synes relevant at 

medtage besvarelser, hvor respondenten var faldet fra ved selve det oversatte Bricolage Measures. 

Dette kan dog give anledning til at overveje hvorfor respondenten evt. faldt fra ved selve Bricolage 

Meaures målingen. Det kan skyldes at spørgsmålene forekom mere komplicerede at besvare, men 

endvidere udgør de delvise besvarelser en bias, fordi respondenterne via linket, de fik i 

invitationsmailen, reelt kunne besvare spørgeskemaet flere gange. Det kan derfor betyder at nogle 

muligvis nåede til Bricolage Measures udsagnene og tænkte at det krævede et større fokus og derfor 

forlod spørgeskemaet for at starte forfra senere.  
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Det vurderes at være en svaghed for pilottesten at der ikke kunne foretages en bortfaldsanalyse som 

kunne fortælle om der var signifikant forskel på respondenter og ikke-respondenter i forhold til 

udvalgte baggrundsfaktorer. Dette var ikke muligt, fordi det ikke kan lade sig gøre på Facebook at 

se de enkelte respondenters personlige data, såsom alder, bopæl, arbejdsplads osv. uden at være 

venner med dem. Da respondenterne er tilfældigt udvalgt i Facebookgruppen ’Jeg er sygeplejerske’ 

og undertegnede ikke er venner med nogle af de udvalgte, er det ikke muligt at undersøge om eks. 

aldersfordelingen er anderledes hos de respondenter der ikke besvarede, end hos respondenterne der 

besvarede. Den eneste mulige bortfaldsanalyse er i forhold til køn. Der var tre mænd i gruppen af 

237 respondenter der besvarede spørgeskemaet, og fire mænd i gruppen af 238 respondenter der 

ikke besvarede. Køn er dermed ens fordelt hos respondenter der har besvaret og ikke har besvaret, 

og på dette punkt kan det konkluderes at der ikke er en signifikant forskel. Selvom en 

bortfaldsanalyse ville have været en styrke for dette studie, vil bortfaldsanalyser baseret på 

baggrundsoplysninger ikke kunne fortælle noget om, hvorvidt ikke-respondenternes fravalg var 

begrundet i en holdning til emnet som uinteressant eller andre forhold (Ibid). 

8.2.2 Ekstern validitet 

I det følgende afsnit vurderes det, hvorvidt det er muligt at anvende det oversatte Bricolage 

Measures til den generelt ønskede målpopulation; sygeplejersker.  

Nærværende speciales resultater er, som ovenfor nævnt, baseret på en oversættelsesprocedure 

(translation-back translation), en pre-test og en pilottest og ud fra disse analyser af det oversatte 

Bricolage Measures overflade- indholds- og begrebsvaliditet. McKenna og Doward (2005) samt 

Thorsen (2005) angiver at ved en fuld tilpasningsproces af et spørgeskema fra et sprog til et andet 

bør spørgeskemaets nye sprogversions gyldighed og pålidelighed undersøges i den nye kultur. Det 

kan derfor anses som en styrke at det oversatte Bricolage Measures er testet både kvalitativt via 

interviews og kvantitativt via en pilottest hos den nye målpopulation; sygeplejersker, og at der med 

denne data er fortaget validitetsanalyser som fandt at det oversatte Bricolage Measures besad en 

gennemgående god overflade-, indhold- og begrebsvaliditet. Set ud fra disse betingelser vurderes 

oversættelsen af Bricolage Measures at kunne anvendes i en sygeplejefaglig kontekst på et hospital 

eller i primærsektoren. Der bør dog tages højde for at analyser af overflade- og indholdsvaliditet 

fandt at sprogets sværhedsgrad kunne udgøre en barriere pga. udfordringer med den sproglige 

forståelse. Derfor må det altid overvejes hvor og hvordan det skal anvendes, da det kan kræve en 

større koncentration samt længere tid at besvare, end hvad umiddelbart forventes af otte udsagn.  
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9. Konklusion  

Formålet med dette speciale var at tilvejebringe viden om, hvorledes Bricolage Measures kunne 

oversættes og valideres mhp. at kunne anvendes i en dansk sygeplejefaglig kontekst.  

For at imødekomme dette formål blev fokus gennem specialet rettet mod opnåelsen af semantisk, 

konceptuel og normativ ækvivalens, og ved endt arbejde er konklusionen at det er opnået at 

udarbejde et dansk oversat og valideret Bricolage spørgeskema som kan anvendes til at påvise 

selvrapporteret bricolageadfærd hos sygeplejersker på et hospital eller i primærsektoren. Belægget 

for denne konklusion baseres på resultaterne af de valgte metoder i forbindelse med opnåelse af 

semantisk, konceptuel og normativ ækvivalens.  

I forbindelse med opnåelsen af semantisk ækvivalens viste resultatet af translation-back translation 

en sammenlignelig original og tilbageoversat version af spørgeskemaet. Det betyder at 

oversættelsen til dansk umiddelbart er i overensstemmelse med det originale spørgeskema. 

Endvidere viste pre-testen og den efterfølgende analyse af overfladevaliditet at alle problemer 

relateret til den umiddelbare forståelse af ord og sætninger i spørgeskemaet kunne løses med hjælp 

fra fagpersoner, dog med undtagelse af sprogets akademisering som sygeplejerskerne beskrev 

vanskeliggjorde besvarelsen. I forbindelse med opnåelsen af konceptuel ækvivalens viste analysen 

af indholdsvaliditet at teorien om bricolage af Baker og Nelson (2005) kan ses reflekteret i 

spørgeskemaets udsagn, og at den danske oversættelse dermed formidler det originale 

spørgeskemas hensigt og måler på bricolage. Endvidere konkluderede analysen af indholdsvaliditet 

at sygeplejerskerne, interviewet ved pre-test, forstod udsagnene i det oversatte Bricolage Measures 

som det er hensigten ifølge Baker og Nelson (2005). I forbindelse med opnåelsen af normativ 

ækvivalens viste analysen af begrebsvaliditet, udledt af data fra pilottesten, at det oversatte 

Bricolage Measures er endimensionelt, homogent og uden overlap ligesom det var designet til at 

være og endvidere har det opnået en god intern reliabilitet hvilket styrker dets gyldighed og 

pålidelighed.  

I specialets baggrund blev det beskrevet at, hvis bricolage anerkendes, legitimeres og 

systematiseres, vil bricolage kunne undersøges pragmatisk på flere niveauer og muligvis fremmes, 

men begrænsningen er at der indtil nu kun findes kvalitative studier som påviser bricolage i 

sygeplejen. Dermed bidrager dette speciale ved oversættelsen og valideringen af Bricolage 

Measures til at et dansk valideret Bricolage spørgeskema er klar til anvendelse i en sygeplejefaglig 

kontekst i forbindelse med kvantitative studier af bricolage.  
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10. Perspektivering 

Spørgeskemaet Bricolage Measures fandtes efter oversættelse og validering at være relevant til brug 

i en dansk sygeplejefaglig kontekst. Dermed har dette speciale udviklet et kvantitativt instrument 

som i sammenhæng med kvantitative og kvalitative studier kan påvise bricolageadfærd.  

Fordelen ved et kvantitativt instrument (spørgeskema) er at det kan undersøge eks. eksistensen af 

bricolageadfærd blandt en langt større grupper af respondenter end hvad umiddelbart er muligt ved 

det kvalitative interview. Endvidere giver et spørgeskema kombineret med forskellige uafhængige 

variabler mulighed for at undersøge årsagsforklaringer og sammenhænge som derpå kan give et 

overblik over hvilke udefrakommende faktorer der påvirker tilstedeværelsen af bricolageadfærd og 

endvidere hvor et videre fokus ville være relevant (Kruuse 2012).  

Et spørgeskemas resultater er dog kun relevante i det omfang at de kan regnes for gyldige og 

pålidelige. Det oversatte Bricolage Measures besidder en god overflade, indholds og 

begrebsvaliditet og det betyder at fremtidige resultater udledt af dette spørgeskema er relevante og 

anvendelige, dog med det forbehold at respondenternes selvrapporterede svar er sandfærdige og i 

overensstemmelse med den faktiske virkelighed. Dette kan ikke endeligt fastslås uden at kombinere 

spørgeskemaet med kvalitative metoder som eks. observationsstudier, hvor adfærden rapporteret i 

spørgeskemaet enten vil kunne be- eller afkræftes. 

Samfundet i dag er præget af et stort fokus på effektivisering, resultatskabelse og positive 

velfærdsbudgetter (Pedersen 2011), hvilket påvirker sundhedsvæsenets organisering og styring hen 

imod stram økonomisk rammestyring, ventelistegarantier, benchmarking og konkurrenceorientering 

(Raffnsøe Møller 2011). Sundhedsvæsenet har desuden en udfordring i forsøget på at skabe 

effektivitet samtidig med at en række supplerende krav gør sig gældende. Effektivitetskravet mødes 

med et krav om at kvaliteten for behandling højnes, og dette udfordres yderligere af det faktum at 

patienterne i dag har en generel øget sygdomskompleksitet og desuden kræver en større 

medinddragelse og medbestemmelse end tidligere (Vinge 2010). Dermed fordrer samfundet og 

sundhedsvæsenet udvikling af løsninger som kan imødekomme de øgede krav. 

En fordel ved at påvise bricolage blandt sygeplejersker er at bricolage dækker over en adfærd hvor 

udfordringer imødekommes og løses og fornyelse skabes med tilgængelige ressourcer kombineret 

på ny (Baker & Nelson 2005). Udfordringerne tager udgangspunkt i patienten og anvendelse af 

tilgængelige ressourcer betyder at både patientens og sygeplejerskens ressourcer samt de materielle 

ressourcer i en afdeling bliver inddraget, og det skaber medarbejder- og patienttilfredshed (Gobbi 
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2005, Aagard 2009 og Kirkpatrick et al. 2014). Endvidere vil de ideer til fornyelse som frembringes 

af bricolageadfærden, kunne blive til innovation ved at ideerne videreudvikles, stabiliseres og 

dermed kan ideerne ende med at have økonomiske fordele (Baker & Nelson 2005). Innovation er 

ofte blevet forstået som en bevidst handling som initieres fra eksempelvis ledelsen (Fuglsang 2011), 

men hvis bricolage kan påvises blandt sygeplejersker, kan fornyelsen der i dagligdagens 

udfordringer skabes af sygeplejersker, blive synliggjort, og dermed indfanges muligheder for 

skabelsen af yderligere innovation i sundhedsvæsenet (Aagard 2009). 

I dagens samfund efterstræbes muligheder for innovative løsninger, fordi innovation repræsenterer 

udvikling og fornyelse hvori krav om effektivisering, økonomisering, kompleksitet og 

evidensbaseret viden kan inkluderes (Beard & Sharkey 2013). Det betyder at en yderligere fordel 

ved at påvise bricolage blandt sygeplejersker, er at det kan afdækkes hvad der kendetegner de 

arbejdspladser og det arbejdsmiljø der har en høj grad af bricolageadfærd. Ved denne afdækning af 

viden opstår der en mulighed for at støtte og fremme bricolageadfærd andre steder hvor den 

muligvis ikke trives og dermed at komme nærmere en organisering af innovative arbejdspladser.  
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Bilag 1. Opslag til rekruttering af sygeplejersker til pre-test 

 

Kære sygeplejersker, 

Jeg er kandidat studerende og er pt. ved at skrive speciale. I den forbindelse har jeg brug for 

nogle sygeplejersker som ville bruge lidt tid på at besvare et spørgeskema og efterfølgende 

indvilge i at blive interviewet om deres forståelse af spørgeskemaet. Interviewet kan foregå 

ansigt til ansigt eller per telefon. Hvis der nogle der vil og kan hjælpe vil det være meget 

værdsat. Skriv mig en privatbesked og så kontakter jeg dig mhp. at aftale detaljer. Hvis du 

ikke har mulighed selv eller kender andre sygeplejersker det måske ville deltage, del da meget 

gerne min besked. 

Mange Hilsner 

Anna, Sygeplejerske 
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Bilag 2. Invitationsmail til pilottest, udsendt d.4 marts 2015. 

 

Kære sygeplejerske, 

Jeg vil bede om din hjælp. 

Jeg gennemfører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse, som led i mit speciale på 

kandidatuddannelsen i sygepleje. 

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af hvordan sygeplejersker arbejder med 

udfordringer i hverdagen relateret til den direkte patientkontakt. 

Spørgeskemaet er kun relevant hvis du færdiguddannet sygeplejerske og arbejder på et 

hospital eller i primærsektoren i Danmark. Hvis dette ikke passer på dig, bedes du se bort fra 

denne besked. 

Jeg håber at du vil afse tid til at besvare, da det vil give værdifuld information. Det er 15 

spørgsmål og det vil tage dig ca. 10 minutter at svare på spørgeskemaet. Dine oplysninger vil 

blive behandlet fortroligt.  

Deadline for besvarelse er 4/4 2015. 

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på 

annabelling@valbymail.dk 

Spørgeskemaet kan startes ved at trykke på linket nedenfor. 

Mange tak for din hjælp. 

Mvh. 

Anna Krontoft, sygeplejerske 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q8HQL2373P91 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annabelling@valbymail.dk
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q8HQL2373P91
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Bilag 3. Påmindelsesmail til pilottest, udsendt d.15 marts 2015 

 
 

Kære sygeplejerske. 

Jeg har for lidt over en uge siden sendt dig en invitation til deltagelse i min 

spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er en del af mit speciale på 

uddannelsen Kandidat i Sygepleje ved Aarhus universitet. Formålet med undersøgelsen er at 

finde ud af, hvordan sygeplejersker arbejder med udfordringer og ressourcer i hverdagen 

relateret til den direkte patientkontakt. Det betyder meget for mig, om du deltager. 

Spørgeskemaet består af 15 spørgsmål, og det tager ca. 10 min at besvare. 

Spørgeskemaet kan besvares ved at trykke på linket nedenfor. 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q8HQL2373P91 

 

Jeg trækker lod om to gavekort (2 biografbilletter og popcorn) til de, der gennemfører 

undersøgelsen.  

 

Da du ikke kan identificeres via linket til spørgeskemaet, er det nødvendigt, at du sender en 

besked tilbage til mig på FB, når du har besvaret. Så er du med i lodtrækningen. Der trækkes 

lod mellem alle, der har besvaret, når undersøgelsen afsluttes den 4 april 2015. Gavekortet 

sendes per post til vinderne. 

 

Jeg håber meget I vil hjælpe ved at besvare spørgeskemaet 

 

På forhånd tak 

 

Mvh. 

Anna, sygeplejerske 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q8HQL2373P91
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Bilag 4. Påmindelsesmail til pilottest, udsendt d.25 marts 2015 

 

Kære sygeplejersker, 

Glædelig påske!  

Jeg skriver en sidste gang med et stort håb om at lidt flere vil besvare min spørgeskema 

undersøgelse. Jeg vil så gerne opnå en besvarelse på 50%, men lige nu er jeg desværre langt 

fra.  

I foregående beskeder har jeg beskrevet formålet med mit studie så dette vil jeg denne gang 

undlade. Til gængæld vil jeg minde om at to gavekort til biografen er udlovet og i anledningen 

af påsken vil 100 stk. Anthon Berg påskeæg også være mulige at vinde hvis i blot besvare og 

derefter sende mig en lille besked på FB om at i har besvaret  

Spørgeskemaet kan startes ved at trykke på linket nedenfor: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q8HQL2373P91 

 

Mange påske hilsner 

Anna, Sygeplejerske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q8HQL2373P91
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Bilag 5. Personer involveret i oversættelsen og valideringen af Bricolage Measures 

Person Kompetencer Anvendelse  

Anna Krontoft Specialestuderende v/ Sektion 

for Sygepleje, Aarhus 

Universitet  

Projektleder og igangsætter af 

de forskellige tiltag til 

oversættelse og validering. 

Første oversætter 

 

Professionel tosproget 

oversætter fra 

oversættelsesfirmaet 

TQtranslation med erfaring 

indenfor medicinsk 

oversættelse, herunder 

materiale til patienter.  

Oversætter det oprindelige 

Bricolage Measures til dansk 

 

 

 

 

 

Anden oversætter 

 

 

Professionel tosproget 

oversætter fra 

oversættelsesfirmaet 

TQtranslation med erfaring 

indenfor medicinsk 

oversættelse, herunder 

materiale til patienter.  

Tilbageoversætter det danske 

Bricolage Measures til engelsk 

 

 

 

Lars Fuglsang Professor ved Roskilde 

universitet i Danmark og 

Lillyhammer universitet i 

Norge. Forsker i bricolage og 

innovation 

Bidrager med viden til valg af 

ord i oversættelse samt løsning 

af problemer i henhold til 

overfladevaliditet 

Julienne Senyard Ph.D. studerende ved 

Australian Centre of 

Entrepreneurship Research, 

QUT Business School, 

Queensland University 

of Technology in Australia. 

Forsker i bricolage og er en af 

udviklerne bag Bricolage 

Measures. 

Bidrager med viden og 

diskussioner af valg af ord i 

oversættelse samt løsninger af 

problemer i henhold til 

overfladevaliditet. 

Elleve sygeplejersker Uddannede sygeplejersker. 

Varierende alder, anciennitet, 

arbejdspladser samt nogle med 

ledelsesansvar og nogen uden. 

Informanter til interview. 

Interviewes i forbindelse med 

oversættelse af Bricolage 

Measures mhp. at analysere 

spørgeskemaets overflade - 

samt indholdsvaliditet. 

475 sygeplejersker Uddannede sygeplejersker, 

varierende alder, anciennitet, 

arbejdspladser samt nogle med 

ledelsesansvar og nogen uden. 

Respondenter tilfældig udvalgt 

via FB gruppen ’Jeg er 

sygeplejerske’ til deltagelse i 

en pilottest af Bricolage 

Measures mhp. at undersøge 

den normative ækvivalens  
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Bilag 6. Det oversatte Bricolage Measures inklusive uafhængige variabler 

 

Bilag 5. Bricolage spørgeskemaet  

 

  

 

(Intro og de tilføjede uafhængige variabler) 

Velkommen til Bricolage spørgeskemaet. 

Formålet med dette spørgeskema er at undersøge, hvordan sygeplejersker arbejder med udfordringer 

og ressourcer relateret til den direkte patientpleje. Nedenfor følger først syv spørgsmål om forskellige 

demografiske karakteristika, derpå vil du blive introduceret til otte udsagn, som du bedes tage stilling 

til. 

På forhånd tak for dit svar. 

 

I hvilken landsdel arbejder du? 

(1)  Jylland 

(2)  Fyn 

(3)  Sjælland 

(4)  Ikke relevant 

 

Arbejder du på hospital eller i primærsektoren? 

(1)  Hospital 

(2)  Primærsektoren 

(3)  Ikke relevant 

 

Har du en ledelsesfunktion på din arbejdsplads? (Eksempelvis: afdelingssygeplejerske, klinisk 

sygeplejespecialist, udviklingssygeplejerske eller lignende) 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ikke relevant 

 

Har du direkte patientkontakt i dit daglige arbejde? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ikke relevant 
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(Fortsættelse af de tilføjede uafhængige variabler) 

Hvad er din alder? 

(1)  20-25 år 

(2)  26-30 år 

(3)  31-40 år 

(4)  41-45 år 

(5)  46-50 år 

(6)  over 50 år 

(7)  Ikke relevant 
 

Hvor mange års anciennitet har du? 

(1)  0-1 år 

(2)  2-4 år 

(3)  5-10 år 

(4)  over 10 år 

(5)  Ikke relevant 

 

Hvad er dit køn? 

(1)  Kvinde 

(2)  Mand 

(3)  Ikke relevant 
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(Oversættelsen af Bricolage Measures) 

Bricolage spørgeskemaet 

På de næste sider følger otte udsagn, og du bedes tage stilling til ved hvert udsagn, om det 

repræsenterer jeres (dvs. din og dine kollegaers) arbejdsmetode, når I står overfor udfordringer i 

patientplejen.  

I de otte udsagn nævnes udfordringer og ressourcer. Med udfordringer menes både de problemer og 

muligheder I står overfor i løbet af en vagt, og ressourcer skal forstås som dine egne, dine kollegaers 

og patienternes erfaring og viden, samt de materielle ressourcer I har i jeres afdeling. 

Vi tror på egne evner til at finde brugbare løsninger på nye udfordringer med vores tilgængelige ressourcer. 

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældent 

(3)  Nogle gange 

(4)  Ofte 

(5)  Altid 

(6)  Ved ikke 

(7)  Ikke relevant 

 

Vi påtager os uden tøven flere udfordringer, end hvad andre med tilsvarende ressourcer ville være i stand til. 

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældent 

(3)  Nogle gange 

(4)  Ofte 

(5)  Altid 

(6)  Ved ikke 

(7)  Ikke relevant 

 

Vi bruger eksisterende ressourcer, der synes nyttige til at håndtere udfordringer eller udnytte en mulighed. 

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældent 

(3)  Nogle gange 

(4)  Ofte 

(5)  Altid 

(6)  Ved ikke 

(7)  Ikke relevant 
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(Fortsættelse af Bricolage spørgeskemaet) 

Vi arbejder med nye udfordringer ved at kombinere vores eksisterende ressourcer med andre ressourcer, 

som er tilgængelige uden videre omkostninger. 

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældent 

(3)  Nogle gange 

(4)  Ofte 

(5)  Altid 

(6)  Ved ikke 

(7)  Ikke relevant 

 

Når vi arbejder med nye udfordringer eller muligheder, handler vi ud fra en antagelse om, at vi vil finde en 

brugbar løsning. 

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældent 

(3)  Nogle gange 

(4)  Ofte 

(5)  Altid 

(6)  Ved ikke 

(7)  Ikke relevant 

Vi kan håndtere en større variation af nye udfordringer, end hvad de fleste ville tro muligt, ved at kombinere 

vores ressourcer.  

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældent 

(3)  Nogle gange 

(4)  Ofte 

(5)  Altid 

(6)  Ved ikke 

(7)  Ikke relevant 

Når vi skal håndtere nye udfordringer, sammensætter vi brugbare løsninger ved hjælp af vores eksisterende 

ressourcer. 

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældent 

(3)  Nogle gange 

(4)  Ofte 

(5)  Altid 

(6)  Ved ikke 

(7)  Ikke relevant 
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(Fortsættelse af Bricolage spørgeskemaet) 

Vi kombinerer ressourcer til at løse udfordringer, som ressourcerne oprindeligt ikke var beregnet til. 

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældent 

(3)  Nogle gange 

(4)  Ofte 

(5)  Altid 

(6)  Ved ikke 

(7)  Ikke relevant  

 

Mange tak for dit svar. 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgeskemaet er oversat og valideret af Anna Krontoft, Sygeplejerske, Stud.cur. 

 

Ovenstående har ophavsret til den danske version af Bricolage spørgeskemaet. Tilladelse til 

at anvende spørgeskemaet kan indhentes hos Anna Krontoft, e-mail: 

annabelling@valbymail.dk. 

Spørgeskemaet er en oversættelse af: Bricolage Measures, konstrueret og udviklet af: 

Senyard, J., Baker, T. & Davidson, P. (2009) ‘Entrepreneurial bricolage: towards systematic 

empirical testing’. Frontiers of entrepreneurship research. vol.29, no 5. 
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