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Abstrakt 
 
Titel Varför leder inte lyckad Forsknings- och Utvecklings 

(FoU) - kommunikation till förändrat beteende? En 
etnografisk studie inom Primärvården Halland. 

 
Författare Helena Morténius 
 
Utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap, 61-80p, VT 

2007. 
 
Institution Medie- och kommunikationsvetenskap, Sektionen för 

Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 
301 18 Halmstad. 

  
Handledare Lars Palm, professor, Sektionen för Hälsa och 

Samhälle, Högskolan i Halmstad. 
 
Examinator Jesper Falkheimer, universitetslektor, Institutionen för 

Service Management, Campus Helsingborg. 
 
Problem FoU-enhetens uppgift är att förankra 

forskningstänkandet bland primärvårdsanställda i 
Halland. En framgångsrik kommunikation har varit 
en viktig del i denna policy. Trots stort intresse på 
fältet har en grupp av anställda inte velat gå vidare i 
sin utveckling.  

 
Syfte Syftet med denna studie har varit att ur ett 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv på 
gruppnivå beskriva de faktorer som hindrar denna 
grupp av anställda att gå vidare i sin utveckling och bli 
FoU-aktiva.  

 
Metod Kvalitativ metod med en etnografisk ansats. 
 
Resultat Gruppens sociokulturella tillhörighet i kombination 

med organisationskulturens principer är grunderna till 
att en del av primärvårdens anställda inte går vidare i 
sin utveckling och blir FoU-aktiva. Bidragande 
faktorer till denna situation har varit de konkreta 
hinder som tradition, kultur, hierarki, ledning, resurser 
och brist på förebilder. 
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Författarens tack 
 
FoU är ett relativt nytt begrepp inom primärvården. Att analysera kommunikationens 
betydelse i förankring av detta fenomen är unikt.  
 
Studien har därför inte varit genomförbar utan professionellt stöd och tolerant 
handledning. 
 
Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka min handledare professor Lars Palm som  
stöttat, trott på mig och höjt min self-efficacy genom en utomordentlig vägledning 
under färden, från start till mål.  
 
Ett tack riktas också till ledningen och kollegorna på Forsknings- och 
Utvecklingsenheten (FoU), Primärvården Halland för värdefull stöttning och 
kunskapsväxling. Ett tack går också till Medie- och kommunikationsvetenskaps-
programmet på Högskolan i Halmstad för berikandet av min teoretiska bakgrund. 
 
Sist men inte minst vill jag frambära mitt hjärtliga tack till anställda på den aktuella 
undersökningsenheten, vilka gjorde denna etnografiska studie möjlig.  
 
Tack vare de ovan nämnda bidragen har en vision blivit verklighet, att skildra den 
dominerande forskningstraditionen inom primärvården ur ett sociokulturellt perspektiv.   
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1. Inledning 
En framtidsvision för varje organisationsledning bör vara förankring av 

forskningstänkande och implementering av forskningsrön bland verksamma inom 

organisationen. Dagens hälso- och sjukvårdsorganisation med ansvar för befolk-

ningens liv och hälsa är inget undantag. Här existerar ofta ett tomrum mellan 

forskningssfären och det patientnära verksamhetsgolvet. Det är därför av stor 

betydelse att kommunikationens roll i denna arena förtydligas och processen från 

forskningstänkande till förankring av forskningsprojekt inom verksamheten 

systematiseras. Ett sätt att åstadkomma denna sammankoppling är via Forsknings- 

och Utvecklingsenheter (FoU) inom hälso- och sjukvården, där det finns en 

naturlig koppling mellan forskning och utveckling vilket bygger på en seriös och 

innehållsrik historik. 

 

1.1 Varför forskning om FoU-information? 
Sedan mitten av 1960-talet finns ett växande intresse bland forskare att studera 

forskningsinformation och om hur forskningsresultat implementeras. Varje år 

publiceras runt om i världen forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar med 

varierande resultat och allt svårare blir det för forskare att orientera sig mellan 

dem. Om detta är ett problem för den enskilde forskaren kan man förstå att de 

intresserade och kunskapstörstande personer som befinner sig utanför forsk-

ningsvärlden har en gigantisk uppgift att lösa. För den enskilde forskaren är det 

givetvis viktigt att få sprida sina forskningsresultat genom framförallt vetenskap-

liga kanaler såsom refereebedömda artiklar i internationella tidskrifter. För att 

kunna söka högre tjänster inom den akademiska världen krävs att forskaren 

meriterar sig genom flera vetenskapliga artiklar och helst att dessa publiceras på 

ett främmande språk i en erkänd internationell tidskrift. Den forskning som pågår 

inom området i Sverige och andra länder, främst i USA, har lett till insikten att 

metoder för kunskapsöverföring måste skräddarsys för olika brukare. Det är 

rimligt att utgå ifrån att olika ”Yrkeskulturer” kräver olika former av informa-

tionsmetoder. Också att nyttjargruppen befinner sig i en situation där den vill ta 

till sig ny information (Tydén 1994).  
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Varför är det då så viktigt att forska om FoU-information? Räcker det inte med 

att koncentrera insatserna på att förbättra forskningsinformation och se till att den 

når ut till de olika nyttjargrupperna? Tydén (1994) sammanfattar med att i dagens 

informationsöverflöd är risken stor att forskningsresultaten inte når ut till 

brukarna, utan stannar på forskarnivån och specialbiblioteken. Viktigt är också att 

organisationerna välkomnar och inte motarbetar förändringar, som kanske inne-

bär att kasta bort gammal kunskap och ta till sig ny. Målet är att få till stånd en 

kunskapsöverföring mellan forskare och brukare i båda riktningarna, det vill säga 

en dialog om hur ett fruktbart och meningsfullt samarbete kan ske.   

 

Riksrevisionsverket (1996) gjorde en effektivitetsrevision inom universitet, 

forskningsråd samt Forskningsrådsnämnden om hur dessa organiserat och 

hanterat uppgiften att sprida forskningsresultat utanför forskningsvärlden. 

Granskningen visade att så när som på enstaka undantag saknades handlingsplan 

och strategier samt administrativa rutiner för att systematiskt hantera förmed-

lingen av forskningsresultat till omvärlden. Detta konstaterande är lika viktigt när 

det gäller förmedling och förankring av forskningsrön i olika vårdkedjenivåer. 

FoU-enheterna i landets hälso- och sjukvård är en bro mellan den vetenskapliga 

världen och den praktiska verksamheten. De är i särklass den viktigaste källan för 

att förfoga över denna kunskap det vill säga förmågan att framföra forsknings-

tänkande och forskningsresultat på det praktiska fältet. Ett centralt begrepp i detta 

genomförande blir dock den metodologiska aspekten från designstruktur till 

praktisk handling. 

 

1.2 Fler kanaler för forskningsdialog 
Valet av metod och informationskanal kräver både omsorg och kompetens. Olika 

målgrupper har olika behov, men det personliga mötet är grunden för all 

kommunikation. Mötesplatser för dialog måste därför utvecklas kontinuerligt. 

Samverkan mellan olika informationskanaler gör att kommunikationen blir 

effektiv. Syftet med information i en organisation är därmed att skapa delaktighet 

och engagemang i verksamheten. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar 

för medarbetarnas medansvar och intresse, så att de kan känna skyldighet för att 

själva söka och ta del av information (Landstinget Halland 1998). Det tar tid för  

en arbetsplats att ta till sig ny kunskap, det krävs förhandling, planering och 
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försök. Dessutom behöver stöd för nya idéer byggas upp och stödet måste 

förankras i olika grupper. Studier om hur forskningsinformationen används missar 

ofta denna aspekt och samlar in data innan den processen är klar (Larsen 1985).  

 

Forskningsinformation sprids inte endast via vetenskapliga artiklar eller forsk-

ningsrapporter. Inom kunskapssociologin och organisationsteorin har det 

diskuterats hur viktiga nätverken mellan forskare är, där de sinsemellan utbyter 

och förmedlar kunskap. Ofta är dessa nätverk informella och bildas efter hand. 

För unga forskare kan det vara svårt att hitta in i detta nätverk eftersom man helst 

ska ha något att tillföra en sådan grupp, men också helst ha tillgång till en 

personlig kontakt, t ex en senior forskare, som kan hjälpa en in i nätverket 

(Hansen 1990).  

 

För att utveckla satsningen på forskningsinformation, så att den kan nå ut till fler 

än den akademiska världen och nätverken med forskare, bör man se till att den är 

användarvänlig både i språk och utformning genom att t ex ”översätta” forsk-

ningsrapporter med hjälp av ”tolkar” och göra dem mer populärvetenskapliga. 

Detta för att öka chansen att forskningsresultaten når ut men också att de 

kommer att användas. Forskningsrådsnämnden har prövat och utvärderat en del 

försök med riktad forskningsinformation (FRN 1981; 1983; 1986; 1987). Där 

förordas bl a att FoU-informationen ska skräddarsys för olika grupper, så att 

respektive användare ska kunna tillgodogöra sig den (Höglund & Persson 1985). 

Betydande ingrepp i ett sådant läge är därmed att försöka på ett pedagogiskt sätt 

förena den teoretiska och den praktiska dimensionen så att en helhetssyn i 

medling och åtagande blir uppnåelig. 

 

1.3 Teori och praktik i forskningsinformationen  
I litteraturen kan man få stöd för uppfattningen att det finns motsättningar mellan 

teori och praktik (Benner 1984). En aspekt på dynamiken teori – praktik är därför 

att se i vilken mån teori kan berikas av praktiken, det vill säga den glädjen som 

forskningen/forskarna har i sin verksamhet att få inblick i praktikens 

förhållanden. Benner hävdar att det nära nog är det enda viktiga eftersom teorin 

inte har något att tillföra praktiken särskilt inom sjukvården. Det enda som gäller 
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är det motsatta förhållandet. Erfarenhet i den mening som avses här syftar inte 

enbart på tidens gång eller på ett stort antal tjänsteår. Snarare är det den process 

varigenom tidigare föreställningar och teorier förfinas vid mötet med många 

praktiska situationer, som lägger nyanser och betydelser i skillnader till teorin. 

Teorin innehåller sådant som kan uttryckas explicit och formaliserat, men klinisk 

praktik är alltid mera komplex och ger prov på betydligt fler realiteter än vad som 

kan omfattas av en teori. Frågor för vetenskaplig prövning och vetenskapligt 

teoribyggande skapas endast ur de antaganden och förväntningar som finns 

inbäddade i klinisk expertpraktik. Så länge den personliga, erfarenhetsbaserade 

kunskapen står ensam i centrum för intresset kan forskningsinformation aldrig nå 

fram, hur pedagogiskt välformad den än är. Detta konstaterande får ett visst stöd 

av Svensson och Östnäs (1990) som har jämfört arkitekternas relation till 

forskning med psykologers. Psykologerna har t ex ett mycket flitigare utbyte med 

yrkes-gruppernas undervisande och forskande centrum än vad arkitekterna har. 

De kan hävda sin ställning inom arbetsorganisationen och i relation till andra 

yrkesgrupper mer effektivt med hjälp av teorier, forskningsresultat och 

vidareutbildning än vad arkitekterna och en del andra yrkesgrupper kan. Vad som 

kan betinga denna skillnad är grundläggande olikheter mellan yrkesgrupperna och 

kunskapsbehov för att utöva dessa. Psykologer och sjuksköterskor hör båda till 

vårdsektorn och bör ha liknande inställning. Men det verkar som om 

sjuksköterskorna inte ser kopplingen teori – praktik utan bara praktik. Detta 

ställningstagande kan i viss mån bli ett hinder när nytänkandet och evidensbaserad 

medicin blir delkrav i hälso- och sjukvårdens vardag. Teori och praktik förutsätter 

varandra, den ene kan inte existera utan den andre. Detta stämmer väl med 

Falkheimer och Heides (2007) åsikt om att det skulle bli ett mer fruktbart 

samarbete mellan praktiker och forskare om de frekvent utbytte kunskaper, tankar 

och idéer. Men denna process går långsamt, det är här som FoU-enheternas 

insatser kommer till sin rätta. Idén om en Forsknings- och Utvecklingsenhet inom 

Primärvården Halland kom till i den andan.  

 

1.4 FoU-enheten, Primärvården Halland 
FoU-enheten, Primärvården Halland har som uppgift att skapa intresse för 

forskningsbaserad kunskap och höja kunskapsnivån inom forskningsmetodik och 
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forskningsprojekt. FoU-enhetens mål är att skapa en verksamhetsinriktad FoU, 

som leder till praktiska resultat, vilka främjar och förbättrar hallänningarnas hälsa. 

Tillvägagångssätt och förankringen sträcker sig i ett intervall från nytänkande till 

praktisk förankring av forskningsrön. 

 

Sedan 1997, då FoU-enheten i Primärvården Halland startade sin verksamhet, har 

FoU-information spridits genom olika kommunikationskanaler. Med hänsyn till 

dagens kompakta tryck av informationsmängd på människan och svårigheten att 

hitta rätt i denna icke adresserade informationsdjungel blir frågan om 

kommunikationens roll i sammanhanget därför relevant. 
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2. Bakgrund  
För att ge en överskådlig bild av hur FoU-enheten inom Primärvården i Halland 

bedriver sin verksamhet och kommunikation beskrivs först organisations-

strukturen och informationsspridningen samt de tidigare genomförda 

kommunikationsstudierna. 

 

2.1 Landstinget som organisation 
Sjukvården kan idag ses som en organisation vilken specialiserat sig på att 

producera vård. Dess effektivitet som sätts i förhållande till den tekniska och 

ekonomiska utvecklingen kan ses gå hand i hand men står som Jern m fl (1984) 

beskriver det, i motsatsförhållande till kraven på arbetstillfredsställelse och i viss 

mån personlig utveckling för personalen inom sjukvården.  

 

2.1.1 Den strukturella miljön 

Den pyramidformade organisationsstruktur som finns inom sjukvården är speciell 

för landstingen och det är ovanligt med en sådan hierarkisk struktur i det 

demokratiska Sverige av idag (Salzer-Mörling 1998, Wellros 1998). Begreppet 

hierarki har fått en negativ klang då det förknippas med ickedemokrati. 

Sjukvårdens hierarki lever kvar från en svunnen tid då rollerna var uttalat 

hierarkiska beroende på yrkesrollerna och de utbildningskrav som förknippades 

med dem. I figur 1 ses den pyramidformade organisationsstruktur som 

Landstinget Halland besitter idag. 
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Figur 1. En schematisk skildring över organisationsstrukturen inom Landstinget Halland 

(Landstinget Halland 2005). Överst i den pyramidformade strukturen finner vi landstingsfullmäktige, 

därunder landstingsstyrelsen, sedan på den administrativa sidan landstingsdirektören och därunder de sex 

olika primärvårdsnämnderna (en för varje kommun). Under respektive nämnd finns en primärvårdschef, 

för varje vårdcentral finns en avdelningschef samt för varje yrkeskategori finns en chef, t ex 

expeditionsföreståndare för läkarsekreterarna.    
 

2.1.2 FoU inom hälso- och sjukvården 

Det kom ett lagförslag 1996 till Hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebar att 

regeringen beslutade höja den vetenskapliga kompetensen inom landstingen i 

Sverige genom att starta Forsknings- och Utvecklingsverksamheter 

(Regeringskansliet 1996). Som resultat av detta bildades ett antal FoU-enheter 

inom hälso- och sjukvården i Sverige.  

 

2.1.3 FoU inom Landstinget Halland 

I linje med den nya lagstiftningen författade Landstinget Halland en FoU-policy 

under år 1997 (Landstinget Halland 2001). Denna FoU-policy innebar att fyra 

FoU-enheter bildades inom Landstinget Halland; FoU-avdelningen på Länssjuk-

huset i Halmstad, FoU-enheten på Sjukhuset i Varberg, FoU-enheten för Primär-

vården i Halland och FoU-enheten på Plönningegymnasiet för den gröna sektorn. 

Den sistnämnde upphörde senare. Fokus för FoU-enheterna under uppbyggnads-
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fasen har varit att marknadsföra forskning och bidra till metodutveckling. FoU-

enheterna ska skapa intresse för forskningsbaserad kunskap och höja 

kunskapsnivån inom forskningsmetodik och forskningsprojekt. 

 

2.1.4 FoU inom Primärvården Halland 

Primärvården i Halland är uppdelad i sex primärvårdsområden, Kungsbacka, 

Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad, och Laholm. Primärvården har cirka 1 400 

anställda och har ansvar för det allmänmedicinska utbudet, distriktssköterskeverk-

samhet, barnhälsovård, distriktssjukgymnastik, distriktsarbetsterapi, folktandvård, 

tandreglering och vuxna öppenvårdspsykiatrin.  

 

FoU-enheten för Primärvården Halland startade hösten 1997 med inriktning mot 

allmänmedicin och folkhälsovetenskap. Enheten etablerades i Falkenberg. FoU-

enhetens mål är att skapa en verksamhetsinriktad FoU, som leder till praktiska 

resultat, vilka främjar och förbättrar hallänningarnas hälsa (FoU-enheten 2005). 

För att nå fram till detta mål har FoU-enheten bl a satsat på utbildning i veten-

skaplig teori och metod för de primärvårdsanställda. Under de 10 år som 

verksamheten har varit igång har i samarbete med Högskolan i Halmstad tio 

grundkurser i 1-10p och sju fortsättningskurser 11-20p genomförts. FoU-enheten 

har lagt stor vikt vid att försöka få en geografisk spridning av FoU-projekten för 

att alla anställda i primärvården, från Laholm i söder till Kungsbacka i norr, ska 

känna lika stor delaktighet i FoU. Tillika har det varit viktigt att engagera alla 

personalkategorier. En betydande faktor i personalens engagemang har varit 

förankringen av begreppet FoU via en kontinuerlig informations- och 

kommunikationsprocess. 

 

2.2 Informationsspridning inom hälso- och sjuk-

vården  
Begreppet forskning och utveckling (FoU) är ett ganska nytt begrepp inom hälso- 

och sjukvården. Detta beror dels på att forskningen i huvudsak av tradition 

bedrivits på universitetsarenan och dels att i Sverige och de flesta länder ser man 

inget behov av en nyskapad hybrid bestående av både ett praktiskt och teoretiskt 

ben. Interaktionen mellan dessa två världar i ett och samma sammanhang verkar 
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ha varit en svårtolkad ekvation för beslutfattare. Detta har i sin tur lett till en 

knapphet om gjorda vetenskapliga studier med kopplingen FoU och kommunika-

tionens roll. Den rådande situationen förhindrar dock inte att konstatera hur 

information och kommunikation kan sätta sin prägel på vardagens hälso- och 

sjukvård. Wood m fl (1995) beskriver informationens roll inom primärvården där 

mekanismen och behovet av information i evidensbaserad hälso- och sjukvård 

diskuteras. Woods studie är ett försök att ta upp primärvårdens behov av 

information i form av välkända kodade paradigm såsom ”konditioner” med vilken 

man försöker förtydliga primärvårdens önskan om information. Samtidigt tas 

risken upp för överlappning av information, brist på strukturerad kommunikation 

och svårigheten att fånga upp preciserad information i dagens primärvård. En 

annan viktig dimension av kommunikationen är dess teknologiska utveckling. 

Denna aspekt genomgås och skildras av Heath m fl (2003) vilka pekar på speciellt 

hälso- och sjukvårdens behov av informationsutvecklingen ur ett sociologiskt 

perspektiv. Här understryks den centrala betydelsen av kommunikation inom 

hälso- och sjukvården. De prognostiserar att den sociala, politiska och 

organisatoriska utvecklingen de kommande åren kommer att placera denna 

utveckling i vårdens agenda och ge ett större utrymme för att förtydliga dess roll i 

sammanhanget. Andersen m fl (1999) analyserar brobygget mellan forskning och 

den praktiska användningen inom hälso- och sjukvården. Enligt deras skildring 

bör faktorer av betydelse för förankring av den informativa insatsen ses i sitt 

sammanhang där samspelet mellan organisation, individ och system 

(interdisciplinärt) förtydligas. Vidare tar de upp och diskuterar kulturens betydelse 

i mottagning av hälsoinformation som en betydande faktor. 

 

Som synes kommer samspelet mellan forskning och utveckling å ena sida och 

informationen och kommunikationens olika infallsvinklar å andra sida att få en 

plats i morgondagens hälso- och sjukvårdsdebatt. Förankring av FoU som tanke 

inom verksamheten lär dock kräva en större och mer fördjupad förberedelse, 

vilket blir en utmaning inför framtiden.   

 

2.2.1 FoU-enhetens informationsvägar 

FoU-informationen spelar en viktig roll, dels genom spridning av lokala, nationella 

och internationella forsknings- och utvecklingsresultat, dels genom stimulering till 
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nya forskningsprojekt. Det är därför av stor betydelse att analysera FoU-enhetens 

kommunikativa förmåga i förankring av FoU-strategin inom primärvården för 

hallänningarnas bästa.  

 

FoU-enheten har under de senaste tio åren spridit sin information till primär-

vårdsanställda genom följande kommunikationskanaler: 

 

1) Muntlig kanal: Forskare med aktuella ämnen har bjudits in som föreläsare till 

”FoU-seminarier” runt om i Halland. ”FoU-dagen” är en annan aktivitet som har 

arrangerats årligen. FoU-dagen har innehållit forskningsprojekt som på ett 

informativt sätt presenterats i form av föredrag och postrar.  
   

2) Skriftlig kanal: Genom en interntidning, FoU-bulletinen, som regelbundet (en 

gång per kvartal) utkommer sprids nyheter, forskningsrön och FoU-information. 

FoU-bulletinen skickas ut i fem exemplar till varje verksamhetsställe i 

primärvården (totalt 1200 exemplar).  

 

3) Elektronisk kanal: På landstingets intranät LINA har kontinuerlig relevant 

information om FoU-aktiviteter spridits. Informationen innefattar enhetens kurs-

verksamheter, aktuella FoU-nyheter, forskningsämnen, upplysning om forsk-

ningsmedel etc. Det finns även en hemsida under Landstinget Hallands webb-

plats. Denna hemsida förser forskare och andra intresserade med samma 

information som finns på intranätet. 

 

Utfallet av information/kunskapsöverföring bör värderas med uppföljning och 

evaluering. Detta sker genom att prestationen av olika sätt att förmedla och över-

föra kunskap mäts systematiskt. Detta relevanta önskemål är däremot inte alltid 

genomförbart i forskningsvärlden. Effektmätningar är ofta tillförlitliga för 

instrumentella syften. Exempelvis kan ökad försäljning av en produkt inom 

marknadsföring och reklam mätas kvantitativt och utvärderas likaså. Noteras bör 

att även inom den kvantitativa skolan är det oftast sällsynt att en variabels 

inverkan kan renodlas helt. Trots sofistikerade analyser är normalt förekommande 

interaktioner mellan berörda egenskaper ytterst svåra och ibland omöjliga att 

särskilja på ett adekvat sätt. Mätmetoderna är vanligen inriktade på kvantitativa 
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observationsmått, vilka inte beskriver den kvalitativa upplevelsen som informa-

tion/kunskapsöverföringen kunnat ge.  

 

I Landstinget Halland har nyligen en översyn gjorts av FoU-verksamheten inom 

vården. I redovisningen betonas vikten av ökad satsning på implementering och 

verksamhetsförankring av FoU-projekten (Svensson 2004). En strategisk 

informations- och kommunikationsinsats är därför av betydelse för att uppnå 

detta mål. Detta ställningstagande har i sin tur bidragit till att intresset för 

kommunikationens roll ökat markant, vilket lett till önskemål om studier i detta 

ämne.  

 

I linje med dessa önskemål genomförde jag vid ett tidigare skede två studier. 

 

2.3 Studie 1 
En kvantitativ studie genomfördes 2004 i Landstinget Halland (Morténius 2005, 

studie 1). Syftet med studien var att analysera kommunikationens roll avseende 

kännedom om och intresse för FoU samt implementeringen av nya tankar och 

idéer inom den praktiska verksamheten. En enkätundersökning genomfördes 

bland samtliga anställda inom Primärvården Halland (1 346 personer), med en 

svarsfrekvens på 70 %.  

 

Studiens resultat visade på betydelsen av en systematisk kommunikationsinsats, 

vilken har en viktig roll för att skapa kännedom om och intresse för forsknings-

tänkandet inom hälso- och sjukvården. I resultatet konstaterades att drygt 80 % 

hade efter erhållen information fått kännedom och intresse för FoU. Cirka 30 % 

hade sökt en FoU-utbildning efter att de tagit del av informationen. FoU-

informationen hade bidragit till att de fått nya tankar och idéer (55 %) och 

därigenom också haft önskemål om eller förändrat sina arbetsmetoder. En mycket 

stor andel av anställda (cirka 95 %) hade läst enhetens interntidning, FoU-bulletinen. 

Man får dock ta i beaktande forskareffekten, att de som tillfrågats kan ha svarat 

som de tror de borde. Detta resultat var ändå intressant men det gav inte svaret på 

frågan om vilka villkor som behövde vara uppfyllda för att informationen skulle 

kunna överföras på ett ändamålsenligt sätt. Resultatet gav heller inte konkreta 

fakta om vad dessa användare fått ut av informationen (dvs vad den hade betytt 
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för deras yrkesutövning) och om kommunikationsprocessen kunnat anses vara 

lyckosam eller inte. Detta konstaterande ställde därför krav på ytterligare under-

sökning för att i en större utsträckning kunna tydliggöra den praktiska betydelsen 

av pågående insatser.  

 

2.4 Studie 2 
I den andra studien, som genomfördes hösten 2005, användes intervjuteknik som 

metod för den kvalitativa studien (Morténius 2005, studie 2. Elva primärvårds-

anställda intervjuades. Deltagarna valdes ur den kategori som i den föregående 

studien hade uttryckt sitt intresse för FoU samt blivit aktiva i forskning och 

utveckling genom att ha gått en FoU-utbildning och startat FoU-projekt. Syftet 

med denna studie var att utforska ur ett individperspektiv, kommunikationens roll 

i förankring av FoU inom hälso- och sjukvården. Studiens delsyften var att dels 

beskriva faktorer av betydelse för anställdas kännedom och intresse i FoU och 

dels analysera bidragande parametrar för anställdas vidareutveckling inom ämnet.   

Resultatet visade på kommunikationens centrala roll i förankring av forskning och 

utveckling inom den praktiska verksamheten. Faktorer av betydelse för att bli 

FoU-aktiva kännetecknades av allmänt stöd från omgivningen, FoU-nätverk, 

effektiv FoU-kommunikation samt positiv inställning från ledningen. Personer 

med högre grad av nyfikenhet och innovationsförmåga visade sig vara i större 

utsträckning benägna att utvecklas i processen. Vidare konstaterades att 

kreativiteten jämte stöd från omgivningen och FoU-enheten ökade takten till 

beteendeförändring att bli FoU-aktiv. Ytterligare faktor av betydelse var vetskap 

om informationsspridningen genom de olika kommunikationskanalerna där den 

skriftliga kanalen verkade vara det mest effektiva verktyget med den muntliga 

kanalen tätt efter. Ett annat intressant fynd var efterfrågan av den så kallade 

”närhetstriangeln” där den muntliga kanalen efterfrågades mest, det vill säga 

forskningsämnet skulle vara korrelerat till geografisk och emotionell närhet. Den 

elektroniska kanalen behövde däremot utvecklas och få extra stöttningar eftersom 

denna kanal befinner sig i sin utvecklingsfas, vilket gör den till en generations-

fråga.  

 

Resultaten av de genomförda studierna gav värdefull information om 

kommunikationens ställning bland anställda. Denna information var tillräcklig för 
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att generera ett antal hypotetiska frågeställningar på individuell basis. En annan 

intressant synvinkel som lär vara av praktisk betydelse men saknades i de tidigare 

gjorda studierna var kännedom om hur gruppen i sig agerar gentemot forsknings- 

och utvecklingsfrågorna det vill säga den kollektiva synen och tillhörigheten 

gentemot ett visst fenomen i en gemensam organisation.  

 

Därför bestämde jag mig för att göra denna tredje studie för att belysa denna del. 

 

2.5 Studie 3 
Mitt intresse hade väckts för vilken roll den bakomliggande kulturella och 

organisatoriska aspekten spelar i mottagandet av förankring och bejakandet av 

FoU-frågor. Genomförandet av en ny studie på gruppnivå, mot tidigare individ-

nivå, blev därmed av betydande art för att kunna så gott som möjligt få svar på 

dessa frågor (se frågeställningarna på sidan 15). Den grupp som var avsedd att 

studeras bestod av de anställda som var FoU-intresserade men inte gått vidare i sin 

utveckling och blivit FoU-aktiva. 

 

I förberedelsen av denna studie gjordes en analys av gruppen genom att studera 

hur de hade svarat på frågorna i enkätstudien (Morténius 2005, studie 1). 

Studieresultatet tydde på att denna grupp hade likartat intresse för FoU som de 

andra grupperna som ändrat professionell attityd i verksamheten. I stort sett fanns 

inga större avvikelser i bakgrundfrågorna såsom kön, ålder och profession (en stor 

andel var sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal) jämfört 

med de andra. Inte heller någon större avvikelse beträffande resten av enkät-

frågorna konstaterades.   

 

Det blev därför av vikt att ur ett annat perspektiv än det individuella perspektivet, 

granska detta fenomen. För detta ändamål valdes därför en gruppanalys med 

hänsyn till den organisatoriska påverkan. Studiens genomförande byggdes på 

etnografisk metod. Detta metodval grundade sig på att jag ur mina tidigare 

genomförda studier (Morténius 2005, studie 1 och 2) kunnat urskilja ett mönster 

av tre olika vårdcentralstyper beträffande FoU-frågan. De tre typerna skilde sig 

från varandra i den bemärkelsen att den första vårdcentralstypen var mycket negativ 

till forskning och utveckling i såväl intresse som genomförande. Här fanns varken 
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tid, resurser eller idéer. Det var ingen bra FoU-miljö. De ville inte kännas vid 

nytänkare och utveckling, där stannade inte heller dessa innovatörer (om de 

någonsin anställts där). Ledningen ville inte ha sådana anställda, då de ansågs 

obekväma - därför de vill förändra allt. 

 

I den andra vårdcentralstypen rådde det motsatta, alla var intresserade av FoU. Nya 

idéer och nytänkande fanns alltid på agendan. Alla var mer eller mindre 

engagerade och uppmuntrade varandra till utveckling. Det fanns resurser att 

avsätta ur verksamhetsbudgeten för FoU. Där samlades nya och gamla 

medarbetare som fick utvecklas. Det prioriterades nytänkande, utveckling, kurser 

och nya projekt i denna vårdcentralstyp. 

 

För den tredje vårdcentralstypen kunde konstateras en blandning av den positiva och 

den negativa andan. Dessa vårdcentralers ledning menade att det var viktigt med 

FoU, bara det inte blev kostsamt! Kostade det så skulle resultat kunna ses direkt 

och helst som en ekonomisk besparing av något slag. De tyckte att landstinget 

skulle stå övergripande för kostnaderna och gå in med pengar och reglera policyn 

därefter. Anställda med intresse nekades att gå kurs eller att starta projekt om de 

inte gjorde detta i huvudsak på sin fritid. Den sistnämnda vårdcentralstypen blev 

således intressant att studera eftersom den innehöll båda aspekterna. Frågan var 

om den kulturella miljön kunde ha en betydande roll, vid ställningstagande till 

FoU, för den kollektiva gruppen på en sådan vårdcentral.  
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3. Syfte 
Syftet med denna studie har varit att ur ett kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv på gruppnivå beskriva de faktorer som kan bidra till att en del av de 

anställda inom hälso- och sjukvården inte går vidare i sin utveckling och blir FoU-

aktiva (figur 2). Detta trots tidigare visat intresse för forskning, utveckling och 

nytänkandet inom fältet.  

 

Frågeställningar som framkom under processens gång: 

- Hur inverkar den kulturella miljön på anställdas ställningstagande i FoU-

frågor? 

- Hur ser socialisationen ut på arbetsplatsen angående FoU-frågor? Har den 

någon influens på personalens karriärsplaner? 

- Hur påverkar den strukturella ledningspolicyn de anställdas ståndpunkter 

gentemot FoU? 

- Vilken roll har det socialkulturella perspektivet för de anställdas 

ställningstagande mot FoU? 

- Vilka andra hinder och hot, som en funktion av rådande omständigheter 

finns för FoU-utveckling? 
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Figur 2. Flödet av FoU-information från kännedom till förankring (egen modell). 

En schematisk beskrivning över förankring av ”FoU-tänket” från kännedom till förändring av 

arbetsmetoder inom verksamheten kan ses i figuren ovan. I studie 3 granskas de orsaker, som 

bidrar till att en del av anställda inte fortsätter att ändra attityd och blir FoU-aktiva, trots intresse 

för FoU. I denna studie ändras undersökningsenhet också från individperspektiv till gruppnivå.  
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4. Teoretisk bakgrund  
I denna del av uppsatsen försöker jag ge en bred referensram till området 

organisationskultur samt organisationskommunikation. 

 

4.1 Organisation 
Organisationer skapas av människor för att uppnå olika mål. Målet för en 

organisation kan t ex vara att producera varor, tjänster eller vård. Hur 

organisationen fungerar och hur effektiv den är beror på samspelet mellan och 

inom gruppen och i förhållande till omvärlden. Människorna i en organisation 

påverkar och påverkas av den gruppen de tillhör. Den enskilde individens 

handlande är en funktion av samspelet mellan den situation hon befinner sig i,  

det vill säga de villkor som ligger till grund för gruppens, respektive 

organisationens arbete och dennes personlighet, bakgrund och motivation. 

Kraven på organisationens effektivitet och dess tekniska och ekonomiska 

utveckling står ofta i motsatsställning till kraven på arbetstillfredsställelse och 

personlig utveckling för människor i organisationen (Jern m fl 1984). 

 

4.2 Organisationskultur 
Bang (1999) definierade begreppet organisationskultur som en organisations 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i 

en organisation när medlemmar samverkar med varandra och omvärlden. Enligt 

Bang har dessa egenskaper många drag, de är implicita och gemensamma. De 

påverkar att handlingar överförs och lärs in i gruppen och tas ofta för givna. 

Kultur kan ses som redan skapade gemensamma innebörder. Dessa kan också 

påverka individers konstruktion av verkligheten. Således konstrueras människors 

sociala verklighet genom ett samspel av diskurser, kulturen och inskriptioner 

(Heide 2000). I dagligt tal beskrivs organisationskulturen ofta för något som 

”sitter i väggarna”. Personalens sätt att hälsa på varandra, hur de umgås, 

samarbetar i grupp och löser problem gemensamt, är exempel på konkretisering 

av organisationskulturen, vilken i sig är en samling av subjektiva överens-

kommelser. Dessa handlingar kan inte direkt avläsas som ”Organisationens 

kultur” utan måste först analyseras för att man ska kunna konstatera, vilka 
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betydelser de har i en specifik organisation. Det är därför en stor risk att forskare 

utanför den specifika organisationen försöker att med egna referensramar tolka 

och analysera flödet av det sociala livet i organisationen, utan vetskap om de inre 

kulturella förhållandena som råder där (Bang 1999). Vidare anser Bang att 

organisationskulturen kan delas in i tre kategorier av faktorer som påverkar den 

kultur som växer fram i en organisation: 

• Människornas kunskaper, värderingar och mål. 

• Omgivningsbestämda faktorer, t ex branschkultur, marknad och lokal kultur. 

• Kulturutvecklingsprocessen. Människor som går samman för att uppfylla 

något mål. Detta rör sig om att skapa en gemensam förståelseram och verklig-

hetsuppfattning. 

 

I de omgivningsbestämda faktorerna menar Bang att organisationens arbetssätt 

präglas i hög grad. 

 

Som Heide m fl (2005) beskriver är de flesta organisationskulturforskarna numera 

överens om att utesluta möjligheten att en organisation besitter en enda homogen 

kultur. Oftast uppstår en mängd olika subkulturer sida vid sida, ibland i harmoni 

och ibland i konflikt med varandra. Dessa subkulturer kan dimensioneras i en 

hierarkisk nivå eller i en särskild arbetsgrupp. De olika subkulturerna kan 

dessutom representera väsentliga skillnader när det gäller ideologi, makt och 

intressen (Alvesson, 2002). Utifrån ett sjukvårdsperspektiv kan olika subgrupper 

definieras i yrkesgrupper och yrkesideologier, människor med olika socio-

ekonomisk status eller olika åldersgrupper. Kommunikationsproblem uppstår ofta 

över subkulturgränserna. När personer från olika subkulturer möts har de med sig 

olika synsätt, erfarenheter och världsbilder, vilka gör att meningsskapande 

processer kräver mycket tid och engagemang (Heide m fl 2005). 

 

Salzer-Mörling (1998) beskriver att ett företags organiserande i sig är en process 

av att dra gränser, att definiera oss gentemot de andra. En symbolisk process av att 

innesluta och utesluta. Genom att definiera vilka vi är utesluts samtidigt andra. Vi 

kan se denna inkludering och exkludering som något som skapas till följd av 

fysiska gränser, genom att t ex allokera särskilda utrymmen för personal på vård-

centraler, hålls de icke inneslutna på avstånd. De andras tillträde till de rummen 
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avgränsas med hjälp av väggar, speciella nycklar och så vidare. I de flesta 

organisationer hittar vi sådana fysiska gränser som håller omvärlden utanför. Men 

gränserna är också mentala, det handlar om att iscensätta en skillnad mellan oss 

och dem. I historier, myter och sagor skapas en bild av den egna världen som är 

klart åtskild mot de andra världarna. Det är en process av att upprätta en känsla av 

en organisation, genom att dra gränser mellan företaget och dess omvärld. Vi kan 

se varje plats där människor delar tid och rum som miljöer, där det dagliga 

kulturskapandet utspelar sig och formar den lokala känslan av organisation. 

Mötesplatser där vi har frekvent kontakt med andra ger oss möjlighet att ha 

gemensamt definierade meningar och synsätt. På varje vårdcentral exempelvis 

finner vi olika miljöer av fysisk närhet som möjliggör upprepade direktkontakter. 

På en högre nivå finns de hierarkiska och funktionella sfärerna som inte är 

bundna till en viss plats, utan hellre kan förstås som ett nätverk av meningar som 

upprätthålls över fysiska gränser. Exempel på dessa är de hierarkier som finns 

inom sjukvården, där man förstår varandra över gränserna. Det skapar också 

avstånd och närhet, vi och dom, in- och utsida. Överallt skapas gränser genom 

fysiskt avstånd och mental separation. Detta innebär att man på en och samma 

gång kan känna samhörighet och upprättad gemenskap, men även strikta linjer 

och gränser mellan olika grupper. Som ett exempel på socialisation på arbets-

platsen kan detta fenomen benämnas. 

 

4.2.1 Socialisation och internalisering 

Människor tillägnar sig kulturen genom otaliga beståndsdelar i socialisations-

processen. Durkheim var först med att använda ordet socialisation. Hans avsikt 

med begreppet var att fånga processen genom vilken ”de vuxna påverkar de 

unga”. Socialisationsprocessen menar Stier (2004) äger rum genom såväl 

formaliserade utbildning som genom informell påverkan, i exempelvis kompis-

grupper eller genom inflytande av tv och reklam. Socialisationsprocessen är 

sålunda social till sin karaktär och säkerställer att kulturen överförs från en 

generation till en annan. På så sätt är den ett villkor för samhällets existens och 

fortlevnad. Genom samspelet med andra människor lär vi oss olika delar av 

kulturen. Processen startas möjligtvis när omgivningen dikterar hur vi bör bete 

oss, eller påpekar vad som är rätt eller fel, gott eller ont och så vidare. Mer eller 

mindre är vi tvungna att ”lära oss av med” vissa gamla, djupt inlärda beteende- 
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och tankemönster och parallellt tillägna oss nya, för att kunna fungera smidigt i 

det sociala sammanhanget (Stier 2004). Socialisationen upphör emellertid inte för 

att vi blir vuxna. Den fortgår genom hela livet. Nya saker lärs in, vissa glöms och 

andra modifieras. Det kan handla om att socialiseras in i ett yrke där man tillägnar 

sig kårandan eller organisationens formella och informella regler, eller när man 

byter miljö eller umgänge då vi också måste lära oss nya roller eller modifiera våra 

gamla inlärda roller 

 
Internalisering är ett psykologiskt begrepp som används allmänt inom 

beteendevetenskaperna. Kortfattat innebär det en införlivning av andras tankar, 

värderingar och reaktionssätt i den egna personen. Som ett exempel kan samhälls-

normer som könsroller internaliseras som en del av ens egen personlighet eller 

identitet eller vid en situation med en stark maktutövare, människan kan då ses 

som en social produkt av samhället. Genom att spela roller deltar individen i en 

social värld, och genom att internalisera dessa roller blir denna värld subjektivt 

verklig för personen. Denna internalisering sker främst under den socialisations-

process som alla människor är föremål för under barndomen. (Miegel & 

Johansson 2002). Internaliseringen har ägt rum då socialisationsmetoder och 

innehåll har blivit osynliga för den som genomgått processen och när individen 

inte längre märker den påverkan som han eller hon varit föremål för. Detta kan 

ses när man snarare betraktar sina verklighetsuppfattningar och egna norm-

bestämda handlingsmönster som uttryck för fria val och inte som resultatet av en 

socialisation eller som inlärda regelsystem (Wellros 1998).  

 

En annan konsekvens är att den egna kulturen ignoreras eller glöms bort helt. 

Man ser inte ens att man ”har” en egen kultur, utan accepterar en delexistens i det 

rådande samhällssystemet (Wellros 1998). Tankemönster och tolkningar blir själv-

klara och uppfattas helt och hållet som resultat av egen individualitet – inte som 

en följd av att vi har internaliserat en kultur – kulturen objektiveras. I nästa steg 

eller snarare under tiden, deltar vi i andras socialisationsprocess där vi både 

medvetet och omedvetet överför – externaliserar – den kulturella materian som vi 

har internaliserat genom livet. Detta kretslopp möjliggör kulturens och samhällets 

vidmakthållande. 
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Alvesson (2002) sammanfattar det hela med att det finns tre olika sätt som en 

kultur i en organisation brukar upprätthållas igenom, alltså en organisations 

gemensamma föreställningar, innebörder och symboler. Socialisationen, vilken 

innebär att anställda för genom varandra, betydelsen av föreställningar, 

värderingar, ideal och normer. Kompakt nätverk, där innebörd och betydelsen 

genomsyrar sociala praktiken såsom arbetssätt och sociala umgängesformer, 

åtföljd av implikationer och symboliken vilka uttrycker och kommunicerar 

kulturen. Den tredje fasen som skildras är symboler i form av riter och ceremonier, 

där kulturella föreställningar skapas och återskapas i egenskap av starkt laddade 

symboliska aktiviteter, ord eller materiella ting. 

 

4.2.2 Individuell attityd i förhållande till samhällsgrupper 

Under sin uppväxttid och uppväxtmiljö kan man ha bildat sig en slags stereo-

typisering det vill säga en uppfattning om hurdana t ex lärare, läkare, smålänningar 

eller punkare är. Utifrån denna uppfattning har man därefter bildat sig en attityd 

(positiv eller negativ) av dessa. Senare i livet kan det hända att man lär känna 

någon av dessa samhällsprofiler och genom upplevd ömsesidig samhörighet 

ändrar attityd gentemot hela gruppen. Troligen är detta en attitydförändring som 

lämnat spår i beteendet efter personlig känslomässig upplevelse och erfarenhet, 

snarare än efter information och ny kunskap. Det finns oftast en klyfta mellan 

känslor och intellekt, det är därför svårt att bearbeta attityder enbart med 

faktakunskaper och information (Wellros 1998). För att ändra attityder behövs 

alltså känslomässiga upplevelser i första hand men de värden och värderingar som 

man har med sig ifrån uppväxtmiljön spelar också en central roll i sammanhanget. 

 

4.2.3 Värden  

Samhällen, grupper eller organisationer är uppbyggda kring en uppsättning av 

värden. Dessa värden är inlärda, generella, bestående och målorienterade 

tendenser, att välja mellan vid olika handlingsalternativ (Allardt 1985). Lite 

förenklat kan man säga att medan världsbilden beskriver och förklarar existensens 

beskaffenhet, berättar värden om hur vi bör förhålla oss till densamma. Värden 

handlar om det som är utmärkande för föremål, antingen de är materiella eller 

icke-materiella, medan värderingar är att se som tendens till val. Om egenskaperna 

hos ett objekt värderas högt av oss är vi mer benägna att välja det. Både värden 
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och värderingar är inlärda tendenser genom socialisationsprocessen och har 

många gånger en närmast för-givet-tagen karaktär. Ett exempel kan vara de 

värderingar som ligger till grund för hur vi beter oss gentemot arbetskamrater 

respektive ledningen (Allardt 1985). Att man inte har samma förhållande till dessa 

två grupper ligger i sakens natur.  

 

4.2.4 Normer 

Nära besläktade med värden är sociala normer. Ordet norm innehåller en oskriven 

regel med en positiv värdering och är semantiskt närbesläktat med ordet normal. 

Norm bekräftar den känsla man oreflekterat hyser för sina egna principer, vilka 

antas som normala. Omgivningens anpassning till dessa levnadsregler (referenser), 

blir därför ett mått på dennes normalitet. De som beter sig normalt brukar oftast 

betraktas normala. Det är en produkt av socialisationen och är ett uttryck för 

kulturella värderingar (Wellros 1998). Normer har sitt ursprung i den förhärsk-

ande världsbilden i en kultur och kan sägas vara konkretiseringar av värden och 

värderingar. Normer är de regler som styr det vardagliga samspelet människor 

emellan. Normer kan anta formen av regler för hur människor bör eller ska 

(påbud) inte bör eller inte får (förbud) samt kan eller får (tillåtelse) bete sig.  

 

Palm (2006) beskriver de flesta normer som tysta överenskommelser. En grupp 

har oftast outtalade normer. Beteendet i gruppen i enlighet med normer kan få 

sanktioner om de inte överensstämmer med gruppens normsättning. Dessa 

sanktioner kan exempelvis vara bestraffning med mobbning och utfrysning. I 

värsta fall kan det leda till uteslutning ur gruppen. Det är mycket svårt eller näst 

intill omöjligt att förändra en individs attityder eller beteende om förändringen går 

emot gruppens normer. Därför kan det vara lättare att förändra en individs 

beteende genom att förändra en hel grupps normer, t ex vid användning av 

cykelhjälm. Kan man få en hel klass att använda cykelhjälm, så har den enskilde 

individen svårare att säga nej (Palm 2006). I olika rollföreskrifter som vi har med 

oss på offentliga mötesplatser finns det också underförstådda antaganden om vad 

man kan förvänta sig av var och en beroende på personens grupptillhörighet. 

Sådana färdiga bilder och föreställningar av färdiga grupper av människor brukar 

kallas för Stereotyper. Stereotyper sammanfattar alla de förutfattade meningar, både 

positiva, negativa och neutrala, som man hunnit skaffa sig genom hörsägen eller 

 22



 

förenklade slutsatser utifrån sina egna observationer. De har ofta former som 

utlänningar, läkare, smålänningar, punkare och så vidare och att de är brottslingar, 

rika, snåla, konstiga osv. Stereotyper organiserar tänkandet på samma sätt som 

vilka andra begrepp som helst på gott och ont och när de är väletablerade tenderar 

de att styra tolkningar av varje enskild individs beteende som tillhör den aktuella 

gruppen (Wellros 1998).  

 

Stereotypisering inom vården är vanlig där olika yrkesgruppers beteende brukar 

generaliseras i fasta förutbestämda kategorier. Ett exempel på dessa fördomar kan 

vara konstaterandet att, det inom hälso- och sjukvården är läkarna som har makt, 

tjänar mycket pengar och p g a sina höga utbildningar har svårt att ha någon 

annan yrkesgrupp som chefer över sig. Sedan kan det också inom läkarkåren 

finnas olika stereotyper i egenskap av divisionalisering inom kåren, att t ex 

allmänläkare är på ett sätt och att kirurger är på ett annat sätt, trots att båda 

grupperna är läkare. Detta kan ses också vid forsknings- och utvecklingstänkandet 

inom hälso- och sjukvården, då det oftast förutsätts att detta är endast för läkarna.  

   

På organisationsnivå kan ses att en mogen organisation ibland inte längre kan växa 

eftersom produktionen är mättad eller produkterna föråldrade. I sådana fall måste 

såväl organisationen i sin helhet som dess värderingar och antaganden förändras. 

Detta kan vara svårt på en arbetsplats då personalen oftast håller fast vid gällande 

värderingar och normer. Strukturella förändringar kan vara nödvändiga, genom att 

dominanta grupper behöver omplaceras eller genom att chefen bytts ut. Det kan 

också vara så att den nya chefen byter ut de som inte är förändringsbenägna 

(Heide m fl 2005). Detta kan ses utifrån vilka roller som chefen tilldelar vissa 

personer eller kategorier.  

 

4.2.5 Roller  

Anställda i ett företag har vissa roller i dessa olika verksamhetssystem. En person 

kan ha mer än en roll, och en roll kan innehas av mer än en medlem. När företag 

tilldelar roller till verksamheten och personalen, kan de inte alltid i förväg 

bestämma de rollkombinationer som kommer att uppstå. Inte heller den relativa 

samhörigheten i de olika grupperna vilka varje individ kommer att tillhöra är 

förutsägbara. Dessa faktorer är emellertid väsentliga för den effektivitet med 
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vilken uppgiften verkställs, om den kommer att få stöd eller möta motstånd (Rice 

1984). En roll som t ex läkarna har är att ta till sig ny kunskap genom 

vetenskapliga fakta. De har samtidigt en roll att förankra det för sin personal som 

bör använda samma metod, exempelvis en annan blodtrycksbehandling gentemot 

samma patientgrupp. I sjuksköterskerollen finns förväntningar på att vara den 

vårdande från patienten, medan från läkarnas håll ställs sjuksköterskerollen som 

tydlig på effektivitet. 

 

4.2.6 Referensgrupp och medlemsgrupp 

I sociologin finns ett annat begreppspar som brukar användas, referensgrupp och 

medlemsgrupp (Allardt 1985). Medlemsgruppen innebär faktorer som uppväxt, 

yrke, fackförening m m medan referensgrupp definieras som den grupp som 

individen önskar identifiera sig med och i vilken han/hon vill bli accepterad av. 

Paralleller kan återigen ses inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskegruppen är 

en medlemsgrupp som innehar den vårdande ”Florence Nightingale” andan, men 

som samtidigt kan ses som en referensgrupp till läkargruppen. Där vissa av sjuk-

sköterskorna om de haft en annan uppväxtmiljö eller en annan del i den så kallade 

livsstilskartan i stället troligen hade valt en läkarutbildning. Dessa kommer alltid 

att tillhöra sjuksköterskemedlemsgruppen men önskade att de tillhöra läkarnas 

referensgrupp och blev accepterad som en av dem. Vi skulle lika gärna kunna byta 

ut sjuksköterskegruppen med undersköterskegruppen som i sin tur önskade sig 

vara en del i referensgruppen sjuksköterskor. 

 

Den kulturella gemenskapen innebär att man investerar en del av sin frihet, tid 

och ansträngningar för att säkerställa gruppens fortleverne eller för att uppnå vissa 

kollektiva målsättningar. De värden och normer som gruppen värdesätter ifråga 

om t ex livsstil kan därmed utöva en social kontroll på den enskilda individen 

(Stier 2004). 

 

4.2.7 Habitus, fält och smak  

Vi kan beskriva det kulturella arvet i termer av Bourdieus (1994) habitus och smak, 

vilket betyder att människans olika preferenser bör uppfattas som socialt och 

organiserat betingade genom livsstilskartan eller fältbegreppet. Fältbegreppet 

använder Bourdieu för att beskriva den sociala värld som människor lever efter, i 
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en mängd hierarkiskt ordnade fält. Fälten delas upp i akademiska, ekonomiska, 

politiska och kulturella. Enligt Bourdieu är varken habitus eller smak givna av 

naturen, utan produkter av såväl uppfostran som utbildning och liknande variabler 

av gemensam art. Individens livsvillkor, den samhälleliga klasstillhörigheten samt 

dennes direkta och indirekta inlärningsprocess är de parametrar som skapar 

habitus och smak. Dessa bestäms sedan av det kulturella och ekonomiska 

kapitalet, vilka i sin slutgiltiga produkt bildar begreppet livsstil.  

 

Skildring av livsstil med hänsyn till sin komplexa natur kräver noggranna analyser 

av bakomliggande orsaker av värde i sammanhanget. Det gäller att analysera de 

olika indelningar och variationer som de olika sekundära variablerna (kön, ålder 

etc) så att säga styr i den avgränsade klassen. Därigenom kan man utforska allt 

som finns närvarande i den av huvudvariabeln avgränsade klassen. Relationen 

mellan utbildningstitel och yrke är ett typexempel på så kallade oberoende 

variabler men med partiell korrelation sinsemellan. Yrket är beroende av titeln 

(åtminstone i de delar av det sociala rummet där examina och utbildningstitlar 

avgör möjligheterna för inträde). Det kulturella kapitalet som titeln anses garantera 

är beroende av yrket. Effekter av yrkesmiljön är mycket viktiga att tänka på, hur 

dispositioner, i synnerhet kulturella (eller religiösa kontra politiska) kan förstärkas 

av en homogen grupp. Det är en effekt som kan underbyggas eller dämpas i 

relation till yrkesrollen. Olika förutsättningar som tempot som arbetet tvingar 

fram eller raster som medges, spelar roll för att skapa relationer på eller utanför 

arbetsplatsen, under arbetstiden och rasterna. Detta kan ses i de olika yrkesmiljöer 

som skiljer de kontorsanställda (administrativ personal, bankanställda, kontorister 

etc) från t ex handelsanställda varav flertalet är expediter. Skillnader som inte låter 

sig förklaras vare sig av skillnader knutna till social bakgrund, bland kontors-

anställda finns något fler barn till lantbrukare, bland handelsanställda något fler 

småföretagarbarn eller skillnader i utbildningskapitalet, de förstnämnda har i något 

högre utsträckning avlagt realexamen eller andra yrkesskolexamen (Bourdieu 

1994)). I den sociala bakgrunden som de vårdanställda har kan förutsättas att 

många av dem som är läkare eller sjuksköterskor har föräldrar eller nära släktingar 

med liknande akademisk, ekonomisk, politiskt och kulturell bakgrund.   
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4.3 Struktur i organisationen 
Wellros (1998) beskriver hur hierarkier av olika slag finns i alla samhällen. Ordet 

hierarkier har fått en negativ klang för många, då det förknippas i vissa 

odemokratiska samhällen som ett instrument för förtryck och för att bevara 

densamma. Men hierarkin eller som man numera brukar kalla det, 

organisationsstrukturen, bidrar i hög grad till en känsla av ordning i samhället. 

Den pyramidformade strukturen som ofta framställs grafiskt i organisations-

schema, beskriver den organisation med en eller få individer allra högst uppe och 

många fler längst nere. På detta sätt markeras makten i pyramiden, ju högre upp 

man kommer desto mer makt besitter man. Denna makt sammanfaller oftast med 

inkomstgraden. Hierarkin i den akademiska världen, såsom sjukvården bestäms av 

utbildning och examina. En blick över den politiska och administrativa stegen ger 

en förtydligande bild av denna verklighet, se Landstinget Hallands organisations-

schema sidan 7. 

 

4.3.1 Den pyramidformade hierarkin i en organisation  

Alla kulturella grupper är uppbyggda kring en maktfördelning och ett ledarskap, 

formellt eller informellt. Ledarskapet är viktigt för att ombesörja gruppens interna 

arbetsdelning, uppställda mål, värna om gruppens värden och överlevnad. 

Exempel på detta kan vara nästan samtliga ideologiska och politiska 

organisationer och föreningar med formulerad policy. 

 

4.4 Sätt att kommunicera i en organisation 
Begreppet organisationskommunikation omfattar alla kommunikativa handlingar och 

interaktioner inom företag, myndigheter och intresseorganisationer. Organisa-

tionskommunikation kan struktureras på minst två olika sätt. För det första kan 

den delas in i två huvudgrenar - intern och extern kommunikation. För det andra 

innefattar den både formella och informella kontaktformer. Den planerade 

kommunikationen innehåller i princip inte de informella kontakterna. Dessa 

informella kanaler har dock en stor betydelse i denna studie, eftersom mycket av 

kommunikationen inom en organisation sker på informell nivå (Larsson 2001).  

De olika kommunikationssätten kommer nu att beskrivas mer ingående. 
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4.4.1 Intern och extern kommunikation 

Med intern kommunikation avses den kommunikation som sker mellan organisa-

tionsmedlemmar i en organisation. Med externkommunikation avses den 

kommunikation som sker mellan organisationsmedlemmar och omgivningen  

utanför organisationen. I vissa organisationer kan det vara svårt att avgränsa vilket 

som är intern eller extern kommunikation. Över tid verkar det som om intern 

kommunikation används i allt högre grad i externt syfte. Detta innebär att 

företagets profil (i detta fall som experter på FoU-området) som FoU-

organisationen vill förmedla av sig själv till sin publik och omvärld måste börja 

hos de anställda (Falkheimer & Heide 2007). Dessa är organisationens förlängda 

arm som kommunicerar med kunderna/patienterna enligt samma riktlinjer. 

Samtidigt kan konstateras att den externa kommunikationen har fått alltmer intern 

anknytning. I linje med denna utveckling kan vi fastställa att även marknads-

föringsmetoderna flyttats in i organisationen, där mer reklaminriktade metoder 

och publikationer gör sig gällande för att medarbetarna ska påverkas och 

motiveras för kundintresse (Larsson 2001). 

 

En fungerande internkommunikation är en förutsättning för att den externa 

kommunikationen ska fungera effektivt. Orre och Palm (1995) anser att en bra 

internkommunikation ger medarbetarna en gemensam referensram, minskar 

ryktesspridningen och stärker vi-andan. FoU-enhetens kommunikation innehåller 

både den interna och den externa kommunikationen. Det finns två 

kommunikationsgrupper för FoU-information: 

• Den externa kommunikationsgruppen (andra forskare, allmänheten) 

innefattande de som läser populärvetenskapliga FoU-rapporter och 

publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, samt får information genom 

massmedia (radio/TV och tidningar).  

• Den interna kommunikationsgruppen bestående av de primärvårdsanställda, 

vilka är den huvudsakliga målgruppen för FoU-enheten.  

 

Denna studie inriktar sig emellertid på den interna kommunikationen mellan FoU-

enheten och primärvårdsanställda på fältet. 
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4.4.2 Formell och informell kommunikation 

Den formella kommunikationen är den strukturerade metod som organisations-

ledningen använder sig av för att kunna kommunicera genom medarbetarna. Den 

informella kommunikationen skapas av medarbetarna själva, bredvid den 

formella. Båda typerna av kommunikation finns alltid i en organisation. Formella 

kanaler tillfredsställer sällan helt medarbetarnas behov av information, utan viss 

information och det som ”händer bakom kulisserna” sker via de informella 

kanalerna, se tabell 1 (Larsson 2001). Enligt Kreps (1989) är den övervägande 

kommunikationen i en organisation oftast informell. Generellt gäller det att den 

informella kommunikationen kan vara ett nödvändigt komplement, vilken kan ta 

tillvarata viktiga funktioner som det formella systemet inte klarar av, den kan 

fungera således som ”olja i maskineriet” (Flaa m fl 1998). Genom att i stället 

kartlägga de informella ledarna och opinionsledarna kan man utnyttja dem i den 

informella kommunikationen. Dessa sprider då budskapet på sitt vis och anpassar 

det till mottagarna. Det bör dock understrykas att samma information bör finnas i 

en skriftlig kanal som t ex hemsidan, då mottagaren kanske vill få reda på mer än 

vad den informella ledaren har att informera (Falkheimer & Heide 2007).   
 

Tabell 1. Beskrivning av den formella och informella kommunikationen i förhållande till den 

interna och externa kommunikationen (Larsson 2001). 

 

 Intern Extern 

 

Formell 

Mål och policy 

Regler och riktlinjer 

Producerad information    

(möten och info-material) 

Producerad information 

Relationsaktiviteter 

Interorganisatorisk kontakt 

Presskontakter 

 

 

Informell 

Samtal och diskussion 

Spontana gruppmöten 

Berättelser 

Rykten 

Informella avtal 

Underhandskontakter 

Spontana möten externt 

Informella mediekontakter 

 

I denna studie granskas både betydelsen av den formella samt den informella 

kommunikationen på arbetsplatsen vad gäller FoU-information. 

 

 28



 

FoU-informationen i form av interaktion och selektivitet kan beskrivas i nedan-

stående fyrfältstabell (figur 3). Hög selektivitet och hög interaktion nås via den 

personliga muntliga och elektroniska kanalen medan den allmänt riktade muntliga 

och elektroniska kanalen har hög interaktion men låg selektivitet. Vill vi däremot 

nå ut med budskapet till många men förväntar oss inte någon betydande 

interaktion används de skriftliga kanalerna i form av adresserad direktinformation 

till de anställda. FoU-information har däremot genom massmedier låg selektivitet 

och låg interaktion. 

 

Hög interaktion

Låg interaktion

Hög selektivitetLåg selektivitet
Personliga möten

Telefonsamtal
E-post

FoU-dag
FoU-seminarium

FoU-hemsidor

FoU-bulletin
Vetenskaplig tidskrift

Dagspress
TV
Radio Adresserad 

direktinformation

 
 
Figur 3. FoU-informationen uppdelad efter graden av interaktion och selektivitet (Morténius,  

2005, studie 2). 

 
4.4.3 Kombination av olika kanaler 

Alla kommunikationskanaler kan anses fylla en viktig funktion beroende på 

relevanta ändamål, ensamma eller i kombination med varandra. Den muntliga 

kanalen är t ex bäst vid personlig kommunikation, skriftlig och elektronisk kanal 

lämpar sig bättre vid massutskick. En kombination av de olika kanalerna vid 

kommunikation ger bättre effekt än användning av en enstaka kanal. Fördelarna 

kan vara att; flera källor återger samma budskap vilket ökar tilltron i 

informationen, att olika kanaler når olika delar av målgruppen, att varje kanals 

egenskaper maximeras.  
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Denna kombination av kanalerna bidrar i sin tur till synergieffekt (figur 4). Ett 

exempel kan vara när information ges i skriftliga kanalen, så hänvisas där till att 

ytterligare information finns att tillgå på hemsidan på intranätet, eller vid en 

muntlig presentation delas skriftlig information ut som ett komplement t ex i form 

av en informationsbroschyr (Larsson 2001).   
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Figur 4. Ändamålsenliga kanaler, som tillsammans bildar en synergieffekt (Morténius 2005, studie 

2).  
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4.5 Kommunikationsbegrepp 
I detta avsnitt kommer de olika kommunikationsbegreppen redogöras som 

organisationen använder, dess för- och nackdelar samt effektivitet. När 

frågeformuläret i den tidigare genomförda studien (Morténius 2005, studie 1) 

skulle konstrueras användes en kommunikationsmodell, se figur 5. Enkätfrågorna 

följde en sexstegsmodell, som sekventiellt byggde och kompletterade varandra i en 

praktisk ordning. Detta stämmer väl överens med hur FoU-enhetens tankar 

implementerats genom information, när man fått nya tankar och idéer så med 

hjälp av FoU-vindar så fortsätter det till projekt och förändrade arbetsmetoder. 

Ofta får man därefter nya tankar och idéer som leder till nya projekt och så vidare.  

 

      
Påbörjat 
FoU-projekt 

Fått nya tankar 
och idéer 

Sökt FoU-utbildning 
 
 
Intresse för FoU 
 
 
Kännedom om FoU 

Förändrade 
arbetsmetoder 

 

Figur 5. Sexstegsmodellen. Schematisk beskrivning av informationens inverkan på den anställde, 

från kännedom till förändrad arbetsmetod (egen modell). 

 
4.5.1 Involvering 

Vid analysen av den tidigare nämnda kvantitativa studien (Morténius 2005, studie 

1) kunde konstateras att involvering är en faktor som har betydelse för hur de 

anställda tar till sig FoU-informationen.  
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Det finns tre typer av involvering; Ståndpunktsinvolvering, det vill säga att man står 

för en åsikt av något slag, vår involvering i ståndpunkter kan ibland vara ett hinder 

och ibland en förutsättning för förändring och prövning. Graden av beslutsin-

volvering (hög eller låg) beror på den mentala energi som behövs för att fatta ett 

visst beslut. Involvering av ämnet är viktig, ju högre intresse för ämnet desto lättare 

att påverka involverade personen (Palm 1994).  

 

Morténius (2005, studie 2) visade att en kategori av anställda som hade fullgjort de 

första stegen i sin vetenskapliga utbildning inte ville gå vidare trots intresse för 

forskning och utveckling. De kände sig antingen nöjda med den erhållna nivån 

eller mäktade inte en fortsättning i detta spår. På motsvarande sätt agerade den 

grupp som ville fortsätta att förändra det befintliga arbetssättet inom fältet. Denna 

grupp fortsatte att utveckla sitt intresse för FoU på aktivt plan; de fick nya tankar 

och idéer, började FoU-kurs, eller startade ett FoU-projekt, vilka på sikt kunde 

påverka både det personliga beteendet och arbetsmetoderna (figur 2, sidan 16).  

 

I de tidigare studierna (Morténius 2005, studie 1 och 2) framkommer också att 

involvering i ämnet forskning och utveckling har stor betydelse för hur FoU-

informationen tas om hand. Vi kan också konstatera att de som är FoU-

intresserade dessutom har några speciella personliga egenskaper som framträder 

tydligt, de är nyfikna och förändringsbenägna. Dessa speciella egenskaper blir så 

småningom en grundförutsättning för attitydändring och senare beteende-

förändring (Palm & Hedin 2001). Det finns några steg som definierats. 

• En del är nöjda med att bara vara FoU-intresserade. 

• Några har inte självtilliten att tro sig om att kunna göra någon FoU-aktivitet 

själva, de vill men vågar helt enkelt inte. 

• Andra tror sig kunna men får inte utvecklas p g a olika omständigheter som 

tidsbrist, familjesituationen eller att arbetsplatsen inte tillåter det.  

 

En del av dessa personer kommer att ”mogna” i processen och gå vidare och bli 

FoU-aktiva, medan somliga stannar kvar på intressenivå. Den senare gruppen är 

svår att övertala beroende på de nämnda omständigheterna.  
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De FoU-aktiva har dessutom visat sig ha fått ett bra stöd av sina arbetskamrater 

men också av verksamhetsledningen. Skulle ledningen däremot inte vara 

intresserad av FoU, skulle det bli svårt att få möjlighet till ändrat attityd och 

medarbetarstöd (Morténius 2005, studie 2). Det gäller att få cheferna att se FoU 

som en utvecklingsfas och ett rekryteringsvillkor för framtiden.  

 

4.5.2 Agenda setting  

Hur ska man då lyckas att få fler anställda involverade i FoU? Ett sätt kan vara att 

föra fram FoU-informationen, det vill säga att forskningsfrågor och nyheter, så 

dessa hamnar på dagordningen (agenda setting). De olika stadierna i agenda 

setting processen kan beskrivas enligt nedan (Rogers m fl 1991). 

• Science agenda (frågan diskuteras bland experter i vetenskapliga tidskrifter 

och i andra fackorgan, t ex Läkarstämman, FoU-dagen m m). 

• Media agenda (frågan behandlas i massmedierna, någon facklig tidskrift eller 

i interntidningen FoU-Bulletinen. Frågan kan också finnas som nyhet på 

FoU-hemsidan på intranät/Internet). 

• Public agenda (den interpersonella agendan, frågan diskuteras i personliga 

samtal inom målgruppen, i detta fall samtal om FoU vid t ex kafferaster). I 

denna studie ses denna som extra intressant, då den kopplas till 

organisationskulturen på arbetsplatsen. 

 

Vanligast är att en fråga följer den beskrivna ordningen ovan, men den kan också 

hoppa över led eller leden kan ibland komma i annan ordning. Denna process 

stämmer väl överens med hur FoU-nyheter ibland sprids, där ett ämne sätts upp 

på science agendan genom att det diskuteras forskare emellan, tas upp på Läkar-

stämman, FoU-dag eller publiceras i någon vetenskaplig tidskrift. På media agendan 

tas ämnet sedan upp på ett mer populärvetenskapligt sätt i t ex FoU-bulletinen 

eller i annat fall på intranätet. Därefter följs ämnet upp mer informellt vid 

kafferaster på respektive verksamhet det vill säga public agenda.  

 

4.5.3 Personlig relevans  

Det räcker inte alltid att sätta FoU-informationen på dagordningen. En annan 

betydande faktor som kan påverka omhändertagandet av den berörda frågan eller 

nyheten är den personliga relevansen i den. Därför är det angeläget att olika 
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profiler och grupper blir engagerade i frågan. Detta gör man exempelvis, genom 

att yrkesgrupper nämns i FoU-sammanhang. Ett typiskt praktiskt fall i den 

genomförda studien (Morténius 2005, studie 1) är rehabgruppen, vilken har haft 

mycket högt intresse i FoU-frågan och vidare blivit den grupp som ökat mest i 

FoU-aktiviteter. Uppmärksamheten kring denna grupp leder till yrkesstolthet och 

delaktighet från övrig personal. Den personliga relevansen och involveringen 

ligger nära varandra, där den personliga relevansen kommer först och ger upphov 

till involvering ur olika perspektiv (Palm & Hedin 2001). Här kan också nämnas 

den så kallade ”Närhetstriangeln” som betyder att ämnet också ska geografiskt vara 

så nära som möjligt, emotionellt ska man också känna igen oss och tidsmässigt ska 

ämnet vara aktuellt för att man ska ta till sig det (Prakke 1969). Mer om 

närhetstriangeln tas upp på sidan 39. 

 

4.6 Spridningsmodeller  
Vi kan också se att spridningsmodellen har en stor betydelse för både intresse och 

involvering. Sprids FoU-informationen personligen genom någon kommunika-

tionskanal eller finns det andra kanaler? För att kunna besvara denna fråga ska 

först några spridningsteorier beskrivas och diskuteras.  

 

4.6.1 Tvåstegshypotes och diffusionsteori 

Enligt tvåstegshypotesen eller som den också kallas, flerstegshypotesen (Katz & 

Lazarsfeld, 1955) sprids informationen i flera steg. Nyheter och nya impulser 

förmedlas av massmedier till opinionsledare som i nästa steg förmedlar dem till 

den övriga delen av befolkningen i de sociala grupper där dessa ledare har hemvist 

och gehör (Larsson 2001). I hälso- och sjukvårdsorganisationen besitter chefer 

idag en roll som opinionsledare eller gatekeeper, denna position kan göra att FoU-

spridningen förhindras eller också uppmuntras. Denna maktposition bör tas i 

beaktandet vid spridning av FoU-informationen. All information behöver inte 

nödvändigtvis gå via chefskanalen utan kan direkt levereras till målgruppen genom 

t ex direktsänd post eller e-post.  

 

En annan teori är diffusionsteorin (diffusion of innovation theory) (Rogers 1995). 

Den bygger på tvåstegshypotesen som utvecklats till ett nätverkstänkande och 

försöker att förklara hur nya idéer, budskap och rön förmedlas över tid genom 
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olika kanaler och bland medlemmar i olika sociala grupper. Tanken bakom 

diffusionsteorin är att när nya idéer upptäcks, sprids och upptas eller förkastas, 

leder detta till speciella konsekvenser, det vill säga det sker en social förändring. 

Enligt denna teori är påverkansprocessen långsiktig. Medierad kommunikation har 

vanligen störst betydelse i den fas när ett budskap försöker få uppmärksamhet, 

medan personlig kommunikation har större vikt i senare faser när budskapet 

värderas och eventuellt accepteras.  

 

Vad händer när en grupp konfronteras med en nyhet eller innovation och reagerar 

på densamma. Rogers (1995) delar in själva adaptionsprocessen i fem olika faser: 

1. Kunskap som uppstår när individer lär sig att innovationen existerar och 

förstår hur den fungerar. 

2. Övertalning uppstår när individer har format en gynnsam eller ogynnsam 

attityd till innovationen. 

3. Beslut uppstår när individer engagerar sig i aktiviteter som leder till 

alternativen att acceptera eller förkasta innovationen. 

4. Implementation uppstår när individer börjar använda innovationen. 

5. Konfirmation uppstår när individer börjar söka information som stödjer det 

beslut han/hon har fattat. 

 

Processen leder antingen till att personer tar till sig innovationen eller förkastar 

den. Nätverksspridandet går att överföra på hur FoU-informationen sprids idag, 

genom de FoU-aktiva också kallade FoU-ambassadörerna (de som blivit 

intresserade, gått FoU-kurser och startat projekt), dessa blir de tidiga användarna 

”opinionsledarna” som sedan i nätverken runt sig sprider FoU-nyheter m m. Vi 

kan också kalla de FoU-aktiva för ”eldsjälar” som tagit till sig innovationen tidigt 

och vill att andra också ska göra detsamma. Falkheimer och Heide (2007) 

beskriver dessa ambassadörer som organisationens främsta informationsspridare. 

En förtydligande av opinionsledarens roll beskrivs inom begreppet innova-

tionsspridning. 

 

4.6.2 Adoptionsprocessen  

Innovationsteorin beskriver införandet av en kunskap i en social kontext (Rogers 

1995). Teorin bygger på antaganden om innovationens adoption från pionjärerna 
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till mindre benägna, i en avtagande skala. Rogers delar in befolkningen i följande 

grupper beroende på när individen adopterar innovationen: 

• Innovatörer, motsvarar 2,5 % av befolkningen (kan kallas ”kosmopoliter”). 

• Tidiga användare, motsvarar 13,5 % av befolkningen (benämns oftast 

”opinionsledare”). 

• Tidig majoritet, motsvarar 34 % av befolkningen (tar till sig en nyhet strax 

innan genomsnittsmedborgaren gör det). 

• Sen majoritet motsvarar 34 % av befolkningen (oftast skeptisk till 

innovationer och tar ofta till sig nyheter efter press från de sociala nätverk 

som de ingår i). 

• Eftersläpare, motsvarar 16 % av befolkningen (tar sist till sig nyheter). 

 

Ett särskilt intressant antagande är att det krävs både hängivna eldsjälar och 

användaren av den innovation som ska spridas samt administratörer, som skapar 

de administrativa genomförande möjligheterna för att en innovation ska kunna 

spridas. Det är sällan som användarna får första kontakten med forskningsresultat 

via skriftlig information. Det vanligaste är istället att första kontakten sker genom 

personliga möten mellan användarna och forskarna i form av konferenser och 

kurser. Först därefter används de skriftliga källorna i någon större utsträckning. 

Trots de samstämmiga resultat som visar på detta faktum sker den största delen av 

sammanställningen och presentationen av forskningsresultaten i skriftlig form. 

Den inomvetenskapliga dokumentation som ska användas forskare emellan bör 

ske skriftligen, medan den till praktiker bör ske i annan, åtminstone mer populär-

vetenskaplig form. Direkta kontakter mellan forskare och praktiker är 

resurskrävande. Forskare har begränsad tid att ägna åt kunskapsöverföring och 

antalet forskare är inte så stort jämfört med antalet praktiker (Persson 1997).  

 

Masskommunikation har svårigheter att fungera som kunskapsöverföring anser 

Persson (1997), det ställs stora krav på begreppsmässig närhet för att forskare och 

praktiker ska kunna ta del av varandras begreppsvärldar trots knappa resurser. En 

lyckad strategi bör vara den som begränsar målgruppen för den primära 

kunskapsöverföringen från forskningen till de yrkesverksamma som har den bästa 

förutsättningen att ta del av kunskaperna och omsätta dem i praktisk verksamhet. 

Detta kan ske i former där direkt kontakt mellan forskare och praktiker sker och 
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möjlighet ges att tranformera forskningsbegreppen och nya kunskaper så att de 

blir tillgängliga under de kontextuella och individuella förutsättningar som råder 

hos målgruppen (Persson 1997). Alltjämt är det också viktigt att ett budskap 

förankras så att mottagarna kan ta det till sig. Om en person vill ta till sig ny 

kunskap beror det inte enbart på kunskapspaketets innehåll utan även på 

förmågan hos den som överför och förankrar budskapet hos mottagaren. 

Sändaren måste vara accepterad och trovärdig för mottagaren (Holfeldt 1981).  

 

Weiss (1997) konstaterar att ett grundläggande bekymmer är att den sociala forsk-

ningen inte har svar på de svåra frågorna om vad man ska göra åt svält, fattigdom 

etc. Forskningen finns, med sina resultat och sin kunskap. Praktiken finns med sin 

verksamhet och sin kunskap och allt för sällan möts de båda. Weiss betonar den 

kvalitativa aspekten på överföringen. Det handlar inte om kunskapsöverföring för 

dess egen skull, utan för att utveckla praktiken i positiv riktning. Hon klargör 

också att det handlar om den kunskap som utvecklas inom forskningen och inte 

om kunskap i största allmänhet som praktikerna själva utvecklar. Så är fallet också 

när det gäller forskningsrön och nya idéer från vetenskapliga resultat till 

implementering inom hälso- och sjukvårdens vardag. Här kommer behovet av ett 

gemensamt språk att spela en central roll i problematiken. Ett optimalt resultat nås 

när samhörighet i framförandet av budskap förstärks av individens egen förmåga 

att ta till sig nytänkandet. 
 

4.6.3 Social learning  

Self-efficacy, är ett viktigt begrepp i Social Learning Theory, och handlar om en 

persons uppfattning av sin egen möjlighet att nå olika mål, vare sig det stämmer 

överens med verkligheten eller ej. Denna uppfattning påverkar en persons 

motivation, val, tankar och förhållningssätt. Själva idén om self-efficacy 

(själveffektivitet) introducerades utav Albert Bandura (1994). Han beskriver det 

som en vetskap om individens egen kompetens och skiljer sig från självkänslan 

som handlar om en persons egenvärde. En hög self-efficacy påverkar dessutom 

människors framtidstro och får personen att våga tro på sig själv och jobba 

hårdare för att nå dit. Enligt den socialkognitiva teorin är individens motivation 

beroende av tre komponenter: miljön, personen och beteendet. Dessa tre komponenter 

interagerar med varandra och påverkar individens motivation. Själveffektivitets-
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teorin antar att mänskligt beteende motiveras av uppfattningar och förväntningar 

om personlig kompetens eller effektivitet. Med själveffektivitet avses individens 

självupplevda kompetens för en viss uppgift eller individens förväntan att uppnå 

värdefulla resultat genom egna ansträngningar. Själveffektivitet avgör hur mycket 

en person anstränger sig och hur länge han håller ut trots hinder. Detta är alltså en 

egenskap som kan ha stor vikt för prestationen och studerandes ansträngningar att 

förbättra sin egen prestation. 

 

Enligt Bandura kan man skilja mellan två olika slag av förväntningar. 1) Förvänt-

ningar på den egna förmågan i form av en bedömning om man med framgång kan 

prestera resultat. 2) Förväntningar på resultat, i form av en bedömning av vilka 

resultat eller konsekvenser prestationerna medför. Dessa två typer av 

förväntningar skiljes åt därför att en person kan vara övertygad om att ett visst 

beteende leder till ett önskvärt resultat, men kanske tvivlar på sin egen förmåga att 

utföra beteendet. Hög självupplevd effektivitet kan inte ensam ge upphov till 

önskvärda prestationer om förmåga saknas (Bandura 1977). 

 

I den kognitiva processen där individen lär bl a genom att observera andras 

(modellers) beteende visar det sig att individen tar efter. Genom att bedöma den 

egna prestationen så kan också individen korrigera det egna beteendet det vill säga 

”människor tar efter varandra”. Banduras exempel på hur barn tar efter vuxna, 

visar på att redan från barndomen sker inlärning genom att se hur föräldrarna 

beter sig, flickor ter sig till sina mödrar att tar efter sina mödrars beteenden och 

pojkar ter sig till sina fäder och tar efter deras beteenden. Detta beteende då barn 

tar efter de vuxna i sin närhet, inte bara de vuxnas handlingssätt utan även manér, 

gester och tonlägen, denna imitation kallas modellinlärning.  

 

Vi har utvecklat större delen av våra vanor och våra beteenden genom att 

observera och imitera andra människor. Att denna form av inlärning är överlägsen 

andra, anser Bandura bero på att: 

• inlärning genom observation innebär att barnet slipper göra egna misstag 

• många olika beteenden är så komplicerade att barn inte skulle kunna lära 

sig dem annat än genom att studera andra  
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• inlärningen kan ske kontinuerligt och inte bara på speciella tider eller i 

speciella situationer. Barnet lär sig alltså även när andra personer inte avser 

att lära ut något. På detta sätt lär sig barn både önskade och oönskade 

beteenden 

 

Bandura (1977) menade dessutom att om en individ är utsatt för mer än en 

förebild under en imitativ läroprocess, så kommer individen inte att reproducera 

alla inslag i en viss förebilds beteende och inte heller att begränsa sin imitation till 

denna. Individen kommer, menar Bandura, att istället visa upp nya beteende-

mönster genom att välja ut och kombinera inslag från flera modeller. Ett exempel 

på själveffektivitet kan ses då vissa yrkeskategorier inom sjukvården har fortsatt 

att vidareutbilda sig, t ex sjuksköterskor, dessa kan ha arbetat i 20 år och inte haft 

en tanke på att gå vidare inom yrket eller också inte trott sig klara detta, när sedan 

en börjat och visar att det är fullt möjligt och dessutom mycket givande, så 

kommer flera. Man kan fråga sig varför vissa väljer att följa med den nya 

strömmen och varför andra inte gör det. Alla har någon sort av själveffektivitet i 

någon grad men frågan är på vilket sätt man kan förbättra den. 

 

4.6.4 Närhetstriangel 

Ett intressant resultat i den föregående studien (Morténius 2005, studie 2) var 

betydelsen av ”Närhetstriangeln” geografiskt, emotionellt och tidsmässigt, (Prakke 1969) 

i fråga om FoU-information. Att detta skulle spela roll i frågan om så kallade 

vanliga nyheter i massmedia, kan vara förståelig, men inte på samma vis när det 

gäller FoU-informationen. Varför är det så viktigt för personalen att i första hand 

få vetskap om forskningsprojekt från sina kollegor på samma ort? Varför är inte 

resultat från liknande verksamheter 10 mil ifrån lika intressanta? Andra mer 

förståeliga faktorer av betydelse som nämns är, närheten det vill säga att kunna få 

information på sin arbetsplats. Ämnen som emotionellt berör en, är det logiskt att 

man helst vill höra om. Nackdelen blir därför att vetskap ur ett mikroperspektiv 

sällan kan belysa helheten i full mening. Såsom en tandhygienist beskrev på frågan 

om hon hade fått nya tankar i och med FoU ”ja, att tandvården hör till kroppen, det 

har vi ju vetat innan, men det kan vi bevisa nu” (Morténius 2005, studie 2).  

 

 39



 

Weiss (1997) konstaterande att forskningen är för sig och verksamheten för sig. 

Detta konstaterande gäller till viss del även i praktiken. Kunskapsutveckling i sig 

har inte vital betydelse om den inte utvecklar praktiken i positiv riktning. Det är 

viktigt att understryka betydelsen av att föra in forskningen i praktiken och inte ha 

de i två skilda världar, vilket en del i verksamheten också tycks ha som upp-

fattning. En annan viktig aspekt är konstaterandet om olikheterna i FoU-intresset 

bland yrkeskategorierna. Intresset för FoU har varit olika bland olika yrkes-

kategorier och primärvårdsområden. Skillnader i intresse har konstaterats även 

mellan könen (Morténius 2005, studie 1). Detta ställer krav på intensifiering och 

komplettering av informationsflödet riktat mot personal med lägre kännedom om 

och intresse för FoU-frågor (Tydén 1994). Att cheferna svarade att de hade större 

kännedom om och intresse för FoU är viktigt att ta vara på, eftersom de kan 

sprida och skapa intresseatmosfär genom att tillåta nya FoU-aktiviteter i 

verksamheten.  
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5. Metod 
Den genomförda studien har en kvalitativ design med etnografi som metod. Den 

sociala kulturens inverkan på grupper av individer inom arbetsfältet studeras med 

hjälp av flera metoder såsom intervjuer, observationer och dokumentanalys. 

Fördelen med att använda flera olika metoder i en så kallad triangulering är att 

man kan få ett mer varierat och rikare empiriskt material (Alvesson & Deetz 

2001). Erhållet resultat nås genom att olika metoder skapar olika slags utgång och 

leder snarare till att forskaren avlägsnar sig från ett entydigt resultat.  

 

5.1 Design 
Inom kvalitativ forskning används olika metoder. Valet av tillvägagångssätt i 

denna studie har grundats på etnografi som en relevant metod för att besvara 

syftet och frågeställningarna i ämnet.  

 

5.1.1 Fallstudie 

Metoden som används för att besvara syftet med denna uppsats är i viss 

bemärkelse en fallstudie. För att beskriva fallet har den etnografiska metoden och 

dess tekniker används. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, 

den är i hög grad deskriptiv vilket innebär att man strävar efter beskrivande och 

förklarande snarare än förutsägelser baserade på orsak och verkan. Fallstudien är 

också lämplig då syftet är att studera den bakomliggande orsaken till en viss 

företeelse. Den spelar även en betydande roll när det gäller att utveckla kunskaps-

basen inom ett bestämt område (Merriam 1994). 

 

5.1.2 Etnografi 

Termen etnografi kommer från grekiskan. Etno betyder folk eller nation, grafi 

kommer från graph’ia vilket betyder beskrivning vilken har bildats av verbet 

grafein, skriva. Etnografi betyder således folkbeskrivning (Kullberg 1996). 

Etnografen använder sig av verklighetens egna metoder och tekniker men förfinar 

dessa för att kunna använda dem med en systematisk kunskapssökande 

(Hammersley & Atkinson 1996). Etnografi härstammar från socialantropologin. 

Inom socialantropologin har etnografin alltid varit en av de mest använda 

metoderna. Termen antropologi är sammansatt av de grekiska termerna antropos 
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(människa) och logia (läran). Antropologin betyder således läran om människan. 

Även termen etnologi är grekiska och betyder utifrån ovanstående resonemang 

läran om folk och nationer. Etnografin kom till för att det inte fanns någon 

metodologi inom dessa ansatser. Den etnografiska metoden kom att bli deras 

arbetsredskap. Etnografernas traditionella teknik är deltagande observation.  

 

Idag används etnografin i flera ämnen, inte minst inom medie- och kommunika-

tionsvetenskap. I de flesta fall ses det som ett redskap för forskning och den 

deltagande observationen är den huvudsakliga tekniken. Ibland används etnografi 

och observation synonymt (Hammersley & Atkinson 1996), etnografin ses som en 

forskningsmetod, metoden går ut på att etnografen deltar i folkets vardagsliv, över 

en viss tidsperiod. Etnografen observerar vad som händer, vad som sägs och 

ställer frågor. Man samlar in så mycket information som möjligt. Enligt Patton 

(1990) syftar den etnografiska forskningen till att ge svar på frågan; ”Vilken är 

gruppens kultur?” För Patton är kulturen ett centralt begrepp inom den 

etnografiska metoden. Bang (1999) definierar organisationskultur som en 

uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 

utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och 

omvärlden. Alvesson och Sköldberg (1994) reserverar begreppet för en 

antropologiskt orienterad metod vilken bygger på en närkontakt med det 

studerande samhället eller gruppens vardag över en längre tidsperiod. Ju mer 

bekant och känd miljön är desto mer skulle tiden kunna kortas ned. Hur långa 

perioder av fältstudier man kan göra beror också på i vilket sammanhang studien 

görs.   

 

5.1.3 Etnologiskt fältarbete  

Etnografins framväxt under 1800-talet och metodens etablering som universitets-

disciplin under 1900-talets början är intimt sammanbundna med fältarbete. 

Studieobjektet var huvudsakligen bondesamhället och rättare sagt detta samhälle i 

form av sagor, seder, folktro, organisationsformer, arbetsliv, föremål och 

byggnader. I takt med studieobjektet och ämnets teoretiska ramverk förändrades 

och skiftades också fältarbetets karaktär. Med den tidigare etnologin etablerades 

fältarbetet som en etnologisk metod. Med hjälp av fältarbeten synliggjordes den 

lilla människans perspektiv och erfarenheter, betydelsen av vardagens små detaljer, 
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alldagliggörande och mer pregnanta evenemang. Under 1970-80-talet blev studie-

objektet också specifik del av subkulturer. Det sammanhang där kultur skapades, 

upprätthölls och omformades, kunde vara en arbetsplats, en samhällelig 

institution, en etnisk kategori eller en grupp ungdomar som följdes under en 

längre tidsperiod. Sedan 80-talet senare del har kulturbegreppet allt mer 

debatterats. Termen kultur har en mängd betydelser, den etnologiska använd-

ningen av begreppet definieras som normer, värden, erfarenheter och färdigheter. 

Den väver in innebörder som människan spinner för att ge mening och 

begriplighet åt verkligheten. Den etnografiska metoden innebär att forskaren 

kombinerar samtal och intervjuer, data från observationer med information som 

observerade delger. Metoden innehåller såväl samtalsintervjuer och strukturerade 

intervjuer som gruppdiskussioner (Hammersley & Atkinson 1996).  

 

5.1.4 Den sensitiva aspekten 

Att etnografi liksom andra kvalitativa forskningsmetoder präglas av forskaren är 

lätt att förstå. Eftersom de data som samlas in måste tolkas och analyseras av 

forskaren så får dennes värderingar, attityder, personliga bakgrund och livs-

erfarenhet givetvis genomslagskraft i tolkningen (Geertz 1973). Tolkningen 

speglar också hur forskaren blivit mottagen av dem som ska studeras och omvänt 

hur forskaren tyckt om dem som ska studeras. Som James Clifford (1986) påpekar 

är det nästan omöjligt att skriva en helt objektiv etnografi p g a att den är styrd av 

sin kontext, tidens trend, den internationella, politiska och historiska situationen.  

 

5.1.5 Genomförandet av den etnografiska metoden 

De etnografiska metoderna är som tidigare beskrivits flera, tyngdpunkten i denna 

studie ligger på både observation och intervjuer. Ett flertal intervjuer har bandats 

men samtal har även skett utan bandspelare eftersom denna ibland har känts som 

besvärande i den bemärkelsen att den påverkar öppenheten, särskild vid grupp-

diskussioner. Preliminära utdrag av deltagande observation och gruppdiskussion 

har varit bidragande till utveckling av intervjufrågorna.  

 

5.2 Undersökningsenheten 
Som underlag för den etnografiska metoden i den genomförda fallstudien har en 

fältundersökningsplats valts, i detta fall en läkarmottagning i Halland.  
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5.2.1 Inklusionskriterier 

Val av arbetsplats har gjorts efter ett antal kriterier. Läkarmottagningen är normal-

stor. Professionerna på läkarmottagningen är läkare, sjuksköterskor, distrikts-

sköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och kurator. Andel FoU-intresserade 

på denna undersökningsenhet överensstämmer väl med genomsnittet för hela 

länet (Morténius 2005, studie 1). Det som däremot skiljer denna arbetsplats från 

andra arbetsplatser är att flertalet av dem som svarat att de är FoU-intresserade, ej 

gått vidare och blivit FoU-aktiva. Med detta menas att de ej gått en FoU-kurs, 

startat något projekt eller dylikt.  

 

Valet av undersökningsenhet beror även på min kännedom av arbetsplatsen 

genom tidigare tjänstgöring där, vilket reducerade fältstudiens tid. Det finns 

givetvis en viss osäkerhet att bli hemmablind och missa väsentliga aspekter av 

observationer men fördelarna med att ha varit aktiv i verksamheten bör ändå 

överväga nackdelarna. Syftet med val av denna undersökningsenhet bidrar därför 

till en djupare förståelse av metodens praktiska tillämpning. 

 

5.2.2 Datainsamling 

Studieunderlaget består av insamlade data via intervjuer, observationer och 

dokument såsom verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Dessa är centrala 

tekniker i den etnografiska metoden. Den etnografiska metoden betonar starkt 

människorna i verksamheten, man försöker genom att studera människorna förstå 

deras verklighet. På detta sätt tas stor hänsyn till, hur människor ser på sin 

verklighet.  

 

Data har samlats in genom både kvalitativa intervjuer, där bandspelare har 

används och utskrift har skett ordagrant, men även genom fältundersökningar. I 

samband med fältundersökningen och observationerna har fältanteckningar förts 

där jag har försökt skriva ner det jag såg och hörde. Fältanteckningarna blev i det 

skedet mitt sekundära minne som lagrade de omedelbara anteckningarna efter 

upplevda observationer. Jag insåg att det inte var någon fördel att spela in t ex 

”kafferastens konversation” med bandspelare, då detta styrde hur debatten skulle 

föras och vem som vågade tala öppet. Av de 35 personer som arbetar på 
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undersökningsenheten, har cirka 25-30 personer medverkat. Deras medverkan har 

dock varit av olika karaktär alltifrån observationer till intervjuer. 

 

5.3 Förberedelser 
Inför varje forskningsprojekt är förberedelser och förstudier av avgörande art för 

hur resultatet kommer att tolkas och värderas. I en sådan förberedelse ingår att 

arbeta fram en frågeställning, förarbetet poängterats extra inom etnografin. När 

man arbetar med etnografi dyker med jämna mellanrum upp nya intressanta 

vinklingar av frågorna. Det går därför inte att förutsäga en exakt specificerad 

egenskap. Detta betyder inte att man kan utföra sina studier helt slumpmässigt 

utan det måste finnas en plan för arbetet, trots att de precisa frågeställningarna 

kan utebli. Det finns heller inga fasta regler hur en frågeställning bör se ut innan 

man har börjat samla in data. Etnograferna har inte alltid sina frågeställningar 

klara, utan snarare motsatsen, det är vanligt att etnografen arbetar utifrån flera 

intressanta frågor som är kopplade till varandra. Dessa frågor ändras ofta under 

arbetets gång (Hammersley & Atkinson 1996, Alvesson och Sköldberg 1994, 

Kullberg 1996). Detta kan bero på att man har förutfattade meningar innan man 

äntrar fältet. Ur en metodologisk synvinkel bör det finnas en relativ klar bild av 

vad som ska studeras och vilka man vill konversera med före inmarsch på arbets-

fältet. Här finns tre dimensioner som forskaren kan ha i åtanke före start, tid, 

människor och sammanhang (time, people and context). Det går inte att se, höra och 

fråga allt. Forskaren bör selektera och bestämma sig för t ex vissa tidpunkter av 

observation på fältet, vissa medlemsorienterade kategorier och att välja vissa 

kontexter, exempelvis arbetsplatsen eller hemmiljön (Hammersley & Atkinson 

1996).  

 

En annan viktig aspekt i sammanhanget är kännedom om den sociala positione-

ringen. Forskaren är i princip en utomstående ”snokande spion” ur flockens syn-

vinkel. Forskaren kommer att placeras i ett eget fack där de sociala normerna långt 

innan ankomsten, dolts genom osynliga murar för denne. Det är därför av vitalt 

värde att försöka ge ett bra intryck genom en systematisk absorbering i den sociala 

andan, utan att för den skull bli ”socialt schackblind” det vill säga inte se de mest 

uppenbara dragen av möjligheter och hot. Ytterligare aspekter av vikt är 
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normaliseringen alltså avvikelse från total fokusering på kärnämnet i forskningen, det 

är inte fruktbart att enbart tala med folk om saker som rör studien, småprat kan 

vara nog så värdefullt. I anknytning till detta är det angeläget att val av studie-

objektet inte ska styras av individuella intressen och smak, exempelvis får 

studieobjektet inte väljas på samma sätt som man väljer sina vänner. Valet får inte 

enbart styras utav ålder, då det t ex kan vara unga människor som pratar mer än 

de äldre (Hammersley & Atkinson 1996). 

 

5.3.1 Deltagande observation 

Fältstudier kräver kontinuerlig reflektion över de nyckelegenskaper som ska 

beforskas i den tänkta studiemiljön. Vid studiens början måste allt betraktas som 

viktigt, det vill säga en helhetssyn på det sociala livets samtliga befintliga 

dimensioner som en första grundsten i studien. Grundtanken är att forsknings-

frågorna ska växa fram under processens gång, givet att studietiden inte är alltför 

begränsad. Arbetet går ut på att successivt fördjupa sig i miljön, i syfte att 

producera täta detaljrika beskrivningar av det som sker, det gäller att se, höra och 

skriva ner så mycket som möjligt. Patton (1990) pekar på några fördelar med 

observation, forskaren kan vinna en bättre förståelse, forskaren är mer öppen för 

nya intryck i nya situationer, forskaren kan fånga saker som inte kommer fram t ex 

vid intervjuer, eftersom det inom verksamheten betraktas som självklara och 

ointressanta. Forskaren kan upptäcka fynd som ingen annan lagt märke till och 

hitta sådant som folk inte vill berätta om. En fråga som har diskuterats är 

huruvida man ska använda sig av dold observation eller om man ska berätta för 

studiegruppen vem man är. Ett detaljerat avslöjande av syftet kan med största 

sannolikhet inverka på deltagarnas agerande gentemot forskaren och frågorna. På 

så viss kan värdefull information gå förlorad. Å andra sida kan gränser för etiska 

principer överskridas genom detta agerande. Är det etiskt försvarbart att inte tala 

om vad man gör för att få in så mycket kunskap som möjligt? Här finns olika 

inriktningar beroende på vad som studeras. Vissa drar en skillnad mellan det 

privata och det offentliga. På den offentliga sidan är således accepterat att studera 

utan att berätta sitt syfte. Antagligen är det ändock forskaren själv som måste fatta 

beslutet om vad som är etiskt riktigt. Denna studie följer en blandad etisk princip. 

Deltagarna hade kännedom om varför jag var bland dem, att det rörde sig om en 

uppsats angående FoU-information. De var däremot omedvetna om studiens 
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syfte, beträffande den kulturella aspekten i sammanhanget. När det gällde mitt 

engagemang i gruppen medverkade jag i de inofficiella mötena och samlingarna 

som deltagande observatör. 

 

Hur länge man ska observera beror på flera faktorer såsom tid, finansiella resurser 

och mättnad. Det är upp till forskaren att avgöra när studien ska upphöra 

(Hammersley & Atkinson 1996). I en sådan här metod blir det svårt att med 

säkerhet avgöra studiens deadline. Det går heller inte att med säkerhet känna sig 

klar efter preliminärt erhållen data. Tillbakadragandet är oftast beroende av den 

subjektiva tillfredställelsen av samlat material eller de rådande omständigheterna 

orsakade av knappa ekonomiska resurser under studiens gång. I mitt fall var tiden 

för en omfattande fältforskning knapp. Tidsbegränsningen berodde på ”deadline” 

för genomförd uppsats. Att genomföra en fullständig fältstudie under ett halvt år 

till ett års tid, var närmast omöjlig. Jag hade däremot fördelen att snabbt 

absorberas i den kulturella miljön och komma in i undersökningsenhetens gemen-

skap. Detta berodde på att jag tidigare tjänstgjort där och kände de flesta i 

personalen.  

 

5.3.2 Intervjuer  

En annan teknik som ofta används i den etnografiska metoden är intervjuer 

(djupintervjuer) eller etnografiska intervjuer, vilka anses bygga på liknande 

principer. Respondenten får prata fritt i större utsträckning än i strukturerade 

intervjuer. Intervjun är inte standardiserad. Det innebär att man inte har alla 

frågor klara före själva intervjun utan arbetar mer utifrån frågeområden. 

Intervjuguiden innehåller således vissa punkter som ska avhandlas under 

intervjun. Respondenten styr utvecklingen av intervjun och det gäller för 

intervjuaren att följa upp intressanta områden och på samma gång se till att 

respondenten håller sig till ämnet och inte svävar ut (Kvale 1997). 

 

5.3.3 Fältanteckningar 

Principen bakom fältanteckningar är att skriva ner allt som observeras på fältet 

eftersom det inte går att komma ihåg allt. För att göra detta finns det flera 

tekniker, den traditionella tekniken är fältanteckningar. Forskaren för anteckningar 

över det som kan observeras på fältet. Man för även anteckningar över sådant 
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som är oförklarligt, eftersom detta kan klarna efter hand. Men även minnet är en 

värdefull källa när man ska sammanställa sitt material (Hammersley & Atkinson 

1996). Patton (1990) lyfter fram fältanteckningar som den traditionella tekniken 

för att samla in data. Det blir forskarens minne och väl beskrivande fält-

anteckningar kan innehålla självklar information om var och när observationen 

ägde rum och vilka som var närvarande. Det diskuteras även i vilken situation 

man ska skriva fältanteckningar. Det måste relateras till den situation forskaren 

befinner sig i. Det kanske inte alltid är möjligt att anteckna under observationens 

gång och/eller det kan bero på att personerna blir distraherade och nervösa. 

Praktiskt kan detta ses som ett hinder eftersom anteckningarna i ett sådant läge 

måste skrivas ner så fort som möjligt i efterhand. Man bör fortfarande komma 

ihåg att anteckna omgående, vilken är den grundläggande regeln i den etnografiska 

metoden. 

 

5.3.4 Analys 

Analys inom etnografi sker på olika sätt allteftersom etnografer har varierande 

teknik och tolkar på olika sätt. Detta leder till att standardisering av analysregler 

uteblir och utformning av exakta regler för analysarbetet blir svåråtkomlig. Det 

redskap som måste finnas används med hänsyn till den studie man har gjort. I den 

etnografiska metoden förekommer fortlöpande analys, det vill säga forskaren 

analyserar medan forskningen pågår. Arbetet börjar med målformulering och 

slutar med färdigställandet av rapporten. Informellt börjar analysen i forskarens 

tankar. Det blir dock en mer intensiv analys i slutskedet vartefter det empiriska 

arbetet är klart. Den enda skillnaden man kan dra mellan fortlöpande och slutlig 

analys är den tidsmässiga skillnaden. I övrigt hör de till stor del samman. Man 

använder sina inledande fältanteckningar för att se hur arbetet ska gå vidare, vilka 

mönster som är intressanta, och om det är något speciellt förvånande samt hur 

fynden kopplas till det sunda förnuftet (Hammersley & Atkinson 1996).  

 

5.3.5 Förfrågan om fältundersökning      

Innan studiens start kontaktades verksamhetschefen för den utvalda 

undersökningsenheten där den tilltänkta fältstudien skulle äga rum. En kort 

sammanfattning drogs av själva projektet, utan att nämna den etnografiska 

metoden. Detta för att i möjligaste mån försöka undvika inverkan av frågeställ-
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ningen. Chefen gav sitt medgivande till studien och lovade att vid nästa arbets-

platsmöte informera personalen om den tänkta fältstudien som skulle genomföras 

på arbetsplatsen. 

  

5.4 Etiskt förfarande 
Läkarmottagningen kommer under studiens gång att inte nämnas med namn 

eftersom undersökningens tyngd bygger på det kulturella beteendet på en arbets-

plats och inte arbetsplatsen i sig. Vid observation och fältundersökningen 

tillfrågades inte personerna, de visste varför jag fanns där och ville de inte säga 

något, så var det frivilligt. Innan intervjuerna startades tillfrågades respondenterna 

om samtyckte till deltagande i studien och intervjun. Dessutom tillfrågades 

respondenterna vid intervjuerna om dessa fick spelas in på band. Samtidigt 

påpekades det att endast forskaren hade tillgång till inspelade bandet. Samtliga 

deltagare gav sitt medgivande för att delta i studien.  

 

5.5 Insamling av material 
Under hela våren 2006 genomfördes fältundersökningar och intervjuer. 

Intervjutiderna varade allt från 20 minuter till 45 minuter, beroende på hur 

frågorna utvecklades utifrån respondentens upplevelser.  

 

5.5.1 Bearbetning av material 

Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades därefter ordagrant av 

intervjuaren. Vid fältundersökningen och observationerna användes anteckningar 

som samma dag sammanfattades och skrevs in i datorn. Under tiden som 

transkribering och fältskrivningar gjordes påbörjades analysfasen, då ett mönster 

började urskiljas. Löpande anteckningar skrevs i marginalen om vilka olika teman 

svaren tillhörde. Som analysmetod valdes helhetsanalys som relevant eftersom det 

redan fanns olika teman att utgå ifrån. Därefter påbörjades en systematisk analys 

av intervjuerna utifrån de frågor/teman som ingick, se frågeställningarna sidan 15. 

De delar som var relevanta för problemområdet utforskades därefter. Detsamma 

gäller fältanteckningarna. Vidare klipptes citaten ur i datorn, dessa märktes med 

nummer och lades sedan under respektive tema. I analysen kan man även använda 
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sig av citat för att betona eller belysa olika faktorer. I denna studie har intresset 

riktats på resultat som kan bidra till fördjupad förståelse av det problemområdet 

som studien syftar till. Citaten ska senare förmedla dokumentation av de 

uppfattningar som uttryck ges för.  

 

Utskriften ska i görligaste mån spegla klimat och ton i intervjun. Talspråk bör 

därför inte ändras till skriftspråk vid transkribering och resultatbeskrivning, utan i 

stor utsträckning bibehålla de muntliga särdragen (Lindlof & Taylor 2002).  

 

Vid intervjuer krävs det att man både före och under intervjun har strukturerat 

tolkningarna det vill säga att undersökaren bildar uppfattning om intervjuades 

livsstilskarta för att kunna sätta detta tankesätt i tolkningskontexten av hur 

intervjun utvecklats i sin process. Följden blir en så bra intervjumiljö som möjligt 

för både forskaren och intervjupersonen. Vid tolkning bör man utgå ifrån den 

identitet (livsstilskarta) som intervjupersonen har. Detta gör det lättare att bedöma 

svaren i kontext och effekttermer och beskriva hur den delen av den sociala 

verkligheten eller en persons föreställningar verkligen ser ut. Det är inte heller 

säkert att forskaren och intervjupersonen har samma språkbruk och menar samma 

saker. Det är därför ytterst väsentligt att försöka definiera de nyckelord som 

används under intervjun utifrån både forskaren och intervjupersonens 

utgångspunkter. Vid fältundersökningen kunde man inte förbereda sig på vilka 

personer man skulle samtala med. Därför krävdes det av forskaren att tänka 

igenom noggrant efteråt vilken identitet personerna haft, och om denna hade 

någon betydelse i deras uttalanden. 

 

Språket används för att skapa effekter och måste förstås i sitt sammanhang, inte 

alltid bedömas som den ”abstrakta sanningen”. Emellertid kan intervjupersonen 

”utnyttja” forskaren i intervjusituationen genom att i eget syfte vinkla svaren, t ex 

hur en organisation är och vilka fel eller brister den har. Konsekvensen av ett 

sådant fall kan vara att intervjupersonens utspel upptäcks av forskaren och dennes 

trovärdighet som ärlig och moralisk, ifrågasätts. Språkbruket bestäms också av 

vissa normer. Personen på fältet beskriver exempelvis organisationer ofta utifrån 

den allmänna föreställning som finns om dem.  Forskaren måste därför vara 

medveten om vilken makt språket har. Forskaren ska reflektera och kritiskt 
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granska materialet före tolkning. Slutsatser bör därefter dras av det som ligger 

”under den språkliga ytan”. Det är av central betydelse vilket material forskaren 

sedan väljer som ska tas utifrån detta. Språkbruket och sociala fenomen varierar 

också över tid och plats vilket kan ses som ett problem om man vill tolka en 

situation utifrån dagsläget och sedan jämföra med en studie för några år sedan. 

Det som anses som viktigt i tolkning av intervjuer är att utveckla en viss grad av 

eftertänksamhet i förhållande till det empiriska materialet. Detta minskar risken 

för att godtrogen behandling av materialet sker, såsom att betrakta situationen 

som ”en spegel av verkligheten” (Alvesson & Sköldberg 1994; Alvesson & Deetz 

2001).  

 

5.6 Metoddiskussion 
Den genomförda studien bygger på principer ur kvalitativ forskning. Valet av 

denna etnografiska metod beror på antagandet om kulturens inverkan på gruppen 

ur ett organisatoriskt perspektiv. Den etnografiska metoden är svår att använda 

när man är oerfaren. Jag har upplevt svårigheterna när det gäller vad som 

egentligen är intressant under observationen. Konsten har varit att fånga in de 

intressanta pusselbitarna ur helheten. Den kritiska reflektionen är också angående 

”forskningseffekten”. Forskningseffekten kan uttryckas som kännedom att bli 

studerad och om hur detta påverkar resultatet. Att studieobjektet svarar sannings-

enligt och inte ger vad man förväntar sig att få (Alvesson & Sköldberg 1994). En 

annan aspekt som förtjänar att nämnas är kombinationen av både grupp och 

personlig intervju i den etnografiska studien. Detta kan eventuellt bidra till 

reducering av tillförlitligheten. Fördelen med frågor till en grupp är att personerna 

kan i gruppen diskutera sinsemellan och hitta nya infallsvinklar på frågorna, 

nackdelen är gruppens ömsesidiga påverkan (grupptrycket) samt svårigheten att 

styra frågorna. Som tidigare har sagts går det även att kritisera min position i det 

studerade fallet, förhoppningsvis har det inte inneburit för stora nackdelar att jag 

varit aktiv i verksamheten tidigare. Jag tror i stället att det har hjälpt mig att 

förmedla läsaren en bra bild över miljön och kulturen.  
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6. Resultat, analys och tolkning 
De nedan beskrivna fallbeskrivningarna är belysande exempel på två olika 

idealtyper. En idealtyp kan beskrivas som en tankekonstruktion om ett specifikt 

fenomen. Det finns ingen empirisk motsvarighet till denna tankekonstruktion 

utan idealtypen ska ses som ett medel för att tydliggöra en bestämd del av vår 

verklighet (Månsson 2003). Detta blir därmed inledningen på den resultattolkning 

som görs utifrån syftet för denna studie, som har varit att försöka förstå varför en 

del av primärvårdsanställda, trots visat intresse för forskning och utveckling inte 

går vidare och blir FoU-aktiva. Vidare utvecklades frågeställningen till funderingar 

över om kultur och miljö på en arbetsplats kan sägas ha betydelse i 

sammanhanget. Strukturen i detta avsnitt beskriver först ur en statisk synvinkel 

genom undersökningsenheten och dess organisationskulturella anblick, med 

normer, värderingar och roller. Sedan skildras processinriktat flödet och 

betydelsen av dessa normer och värderingar på anställdas förändringsbenägenhet 

inom organisationen. 

 

6.1 Idealtyper  

Ulrika 53 år 

Ulrika arbetar som distriktssköterska. Hon har varit anställd inom sjukvården i 

Halland under 30 år. Sociokulturell bakgrund; gift, har två barn som flyttat 

hemifrån. Hon har utbildat sig till distriktssköterska för femton år sedan, efter att i 

många år varit sjuksköterska. Ulrika har de senaste åren känt att hon skulle vilja 

fortsätta med någon utveckling. Hon har en idé om hur en blodtrycksmätning 

skulle kunna förbättras. Ulrika får dock inget stöd på arbetsplatsen av chefer eller 

medarbetare att utveckla idén. Det är pressat på jobbet och skulle hon vara ledig 

finns eller kan ingen vikarie tas in, så kollegorna måste arbeta för henne också. 

Hon är intresserad av FoU men säger själv att hon har en del faktorer emot sig 

såsom hög ålder, otillräcklig engelska och bristfällig datakunskap. Anser själv att 

hon befinner sig i en olöslig situation. 

 

Solveig 57 år 

Solveig har arbetat i nästan 40 år som undersköterska i Halland. Arbetar heltid 

och känner sig ofta trött på grund av stressen på arbetet. Hon har funderat på att 
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gå ner i arbetstid. Problemet är att lönen ska räcka, då Solveig är ensamstående 

sedan maken gick bort för fem år sedan. Hon har alltid tyckt om sitt yrke, där hon 

hjälper sina medmänniskor genom god service. Solveig var en av de första som 

anställdes på den befintliga läkarmottagningen. Sedan dess har hon arbetat utan 

att ha fått möjligheten att vidareutbilda sig i sitt yrkesområde. Hon säger själv att 

hon är intresserad av nymodigheter som FoU, men inser samtidigt att det är inget 

för henne. Hon är för gammal och dessutom har hon för låg utbildning. Enligt 

hennes åsikt är FoU för läkare och kanske yngre sjuksköterskor. 

 

6.2 Fältstudie med grupperspektiv 
Fältundersökningen har gjorts för att beskriva orsaken till varför en grupp av 

primärvårdsanställda inte visar någon tendens till att vilja gå vidare i sina FoU-

aktiviteter trots att de både har kännedom om och har intresse för FoU. Vid dessa 

tillfällen har fokuseringen varit på grupperspektivet av individer där bildandet av 

gemensamma attitydmönster baseras på det kollektiva tänkandet och normer, men 

även den individuellt sociokulturella tillhörigheten har diskuterats. Genom 

långtgående och kontinuerliga samtal i grupp och enskilt har jag försökt att 

förtydliga vissa karaktäristiska drag av betydande art i bildandet av gruppattityder 

hos anställda. Dessa har bildat stommen i min analys av den rådande situationen 

på en vald undersökningsenhet i Primärvården Halland.  

 

Kännetecknande för mina samtliga intervjuer är det nya sättet att observera och 

tolka gruppens synsätt mot ett tydligt och väldefinierat ämne. Istället för att 

konstruera förutbestämda frågor har jag låtit frågorna växa fram under studiens 

gång.  

 

6.3 Undersökningsenhetens kultur 
Undersökningsenheten som är vald för denna uppsats är en normalstor läkar-

mottagning i Halland. Totalt arbetar 35 personer på enheten, varav 18 av dem har 

varit anställda 25 år eller längre. De yrkeskategorier som har arbetat där längst är 

undersköterskor, distriktssköterskor och sjuksköterskor. Medelåldern är relativt 

 53



 

hög 54 år, jämfört med 48 år som är genomsnittet för Primärvården Halland 

(Källa Landstinget Hallands personalavdelning).   

 

6.3.1 Undersökningsenheten - en egen värld 

Både vid observationer och intervjuer framkommer det att undersökningsenheten 

är en isolerad enhet i sitt ställningstagande. Vi kan urskilja detta ur två olika 

perspektiv, strukturell och kulturell mening. Det strukturella perspektivet visar på 

att de anställda ser sig fysiskt som ensamma. De sluter sig på sin arbetsplats och 

träffar inte andra på närliggande läkarmottagningar. Yrkesmässigt och 

psykologiskt upplever de sig som en egen grupp.  De har skapat en egen värld 

klart åtskilda mot den andra världen (Salzer-Mörling 1998). Det kan också ses som 

ett kulturellt perspektiv när anställda definierar vilka som är vi och vilka som 

betecknas som andra. De arbetar på och har varken tid, tillåtelse eller ork att se 

utanför sin arbetsplats. De får ingen ny input alls. De har arbetat länge, kanske för 

länge, på ett och samma ställe. En stor andel har arbetat längre än 25 år på denna 

arbetsplats, vilket inte är någon tillfällighet med tanke på den höga medelåldern 

som finns inom såväl landsting som kommuner i Sverige.  

 

De verkar vara mycket isolerade, då de inte ens träffar andra i samma 

yrkeskategorier från närliggande läkarmottagningar.  

– Vi går inte på FoU-dagar eller seminarier, det är inget som prioriteras, vi hinner inte. 

Vi träffar inga andra, det enda är när vi har årsmöte eller så, men det är mycket sällan 

man går på dessa heller (medarbetare). 

– Nej men vi hinner nästan inte komma med på det heller, det är liksom inget som 

prioriteras heller att vi ska kunna gå iväg på det, att vi får det (medarbetare). 

 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att det är så få av dem som varit på seminarier 

eller FoU-dagar, fast de angivet FoU-intresse. Detta trots att evenemangens 

ämnen har berört dem. De har känt till föreläsaren och det har genomförts lokalt i 

närliggande lokaler. Den så kallade närhetstriangel (geografiskt, emotionellt och 

tidsmässigt) som har påvisats att vara av avgörande karaktär (Morténius 2005, 

studie 2), spelade alltså inte någon betydande roll på denna arbetsplats. 
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En fråga som kan ställas, är om det finns någon utveckling att tala om 

överhuvudtaget. Sämst verkar undersköterskorna ha det. För dem finns ingen 

utbildning eller utveckling alls som prioriteras.  

– Undersköterskor kommer aldrig iväg på något, det finns ingen prioritet för det 

(medarbetare). 

 – Jag tror det kommer att förändras, för cirka 5-10 år sedan fanns inte ens tanken att 

låta en undersköterska eller sekreterare åka på någon utbildning, men man har vidgat 

synen, så det kanske kommer så småningom (ledningen).  

 

Trots detta säger undersköterskorna att de är införstådda med denna 

omständighet.  

– Jag är för gammal, FoU är något för yngre, kanske för sjuksköterskor (medarbetare). 

 

Förändringsbenägenheten är obetydlig, varför ska något som redan är bra förändras? 

Detta kan förstås i sambandet med den höga medelåldern, men också att de har 

arbetat ihop så pass länge att tryggheten har tagit över nyfikenheten till förändring. 

 

6.3.2 Organisationens symboler  

Genom symboler upprättar vi en intersubjektiv verklighet, en värld av mening och 

form. Det är ur det symboliska uttryckssättet som vi på olika sätt kommunicerar 

med varandra (Alvesson 2002). Att se företag som kulturella uttryck betonar just 

kulturskapandets symboliska former. Genom att läsa symbolerna kan en mening 

skapas (Salzer-Mörling 1998). Man kan dela upp symbolerna i tre olika kategorier; 

verbala, materiella och handlingar.  

 

Med verbala symboler menas historier, uttryck, strategier, handböcker m m. Vid en 

genomgång av undersökningsenhetens verksamhetsplan för 2006 och verksam-

hetsberättelse för 2005, konstateras det faktum att utbildning faktiskt är till för de 

redan högre utbildade. Det är läkare och sjuksköterskor som har vidareutbildas 

under åren. Förväntningarna är att denna satsning i ett senare skede ska generera 

positiva, genomförbara praktiska betydelser såsom nya metoder för patienter, 

förhoppning om ekonomiska vinster och ge en prestige för enheten.  

– Det är ju så att har man en högskoleutbildning, så har man också de här tankarna 

om utveckling och visa på vad man gör för att gå vidare (ledningen). 
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– Att resultaten och de här projekten får praktisk betydelse är viktigt att kunna se 

(ledningen). 

 

Varken i verksamhetsplanen eller i verksamhetsberättelsen nämns FoU. De har 

inte uppmärksammat att en av medarbetarnas disputerat under året. Däremot vid 

intervjuerna och under diskussioner framkommer det historier om hur denna 

medarbetare i samband med forskningen, hade förlorat sin fritid, avlagt för mycket tid 

och gjort en doktorsavhandling på bekostnad av tid för patienten. Det framkom dock 

att de var stolta över sin medarbetare, men säger att de själva aldrig skulle ha 

offrat så mycket tid på detta.   

 

Med materiella symboler avses kontorsrum, stil genom hierarkier osv. Vi kan ur en 

etnografisk synvinkel konstatera att lokalerna är uppdelade. Först och främst efter 

yrkeskategorier där sekreterarna, sjuksköterskorna och undersköterskorna har tre 

olika rum. Men också hierarkiskt då kuratorn, chefen och alla läkarna har var sin 

expedition.  

 

Symboliska handlingar på undersökningsenheten kan ses som t ex morgonmötet 

varje dag. Vid dessa möten tas det upp vilka som är frånvarande, nyheter och om 

det har hänt något speciellt. Chefen berättar och medarbetarna lyssnar. Det är vid 

ett av dessa möten som det tas upp att jag ska komma och göra fältundersök-

ningar. Jag är inte inbjuden till de formella mötena, utan får delta vid informella 

sammankomster på kafferaster och liknande. Mitt deltagande är dock tillräckligt 

upplysande för att jag ska kunna förstå de organisatoriskt kulturella händelserna. 

 

6.3.3 Kompakt nätverk av innebörder och betydelser 

Sättet att arbeta på, former för socialt umgänge och så vidare speglar innebörder 

och betydelser för gruppen (Alvesson 2002). Yrkeskategorierna verkar vara 

mycket uppdelade i sitt sätt att arbeta, ingen direkt lagbildning kan ses. Enda 

gången alla kategorier samlas är i kafferummet. Där verkar ingen särskild 

uppdelning ske, utan alla sitter vid samma bord och i samma soffa beroende på 

när de kommer. Samlingen sektoriseras däremot när de kommer till matsalen. Där 

hittar exempelvis läkarna sina kollegor från andra avdelningar. De väljer då att 

sitta vid samma bord som andra läkarkollegor. Detsamma gäller mestadels för 
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sköterskor/distriktssköterskor, de håller sig till sin kår, även om det undantagsvis 

kan vara så att någon annan yrkeskategori får tillträde. Skillnaden från läkarna är 

dock att de håller sig till sina kollegor på enheten och beblandar sig inte med 

andra läkarmottagningar. 

 
6.3.4 Gruppens normer styr 

De strukturella normerna är för det mesta en funktion av ledningens policy. 

Regler och paragrafer skrivna på förhand sätter sin prägel på gruppers agerande i 

en organisation. Bourdieus (1994) livsstilskarta stämmer väl in på hur de olika 

yrkeskategorierna kan ses inom sjukvården. Habitus och smak styr till viss del 

vilket yrke man väljer. Att högutbildade föräldrar ser till att barnen blir 

högutbildade samt tar med sig vanor och ovanor från den klass där uppväxten 

sker. De med lägre utbildning har sina intressen och vänner. Det är inte så vanligt 

med klassresor inom dessa fält ännu. Det kommer säkert att öka framöver då allt 

fler erbjuds högre utbildningar och de med lägst utbildning, som biträden och 

undersköterskor, troligen kommer mer eller mindre att försvinna i den framtida 

sjukvården. Den stereotypisering som framför allt kan ses inom sjukvården beror 

som sagt fortfarande på utbildningen. Högre utbildning ger också mer lön och 

makt.  

– Utveckling är mer inlagt i utbildningen hos sköterskor/distriktssköterskor, jag menar 

jag vet inte hur mycket undersköterskorna lär sig, men den delen är troligen liten 

(medarbetare). 

 

På en arbetsplats är det oftast gruppens normer som styr kulturen i de flesta fall, 

så även inom sjukvården. Att gå emot en hel grupp, har bevisats vara svårt (Palm 

2006). Vi kan se att trots chefens eventuellt positiva inställning till förändringar 

kan normerna i gruppen vara sådana att förändringsmöjligheten allokeras för 

högutbildade. Empiriskt kan det uppfattas i ett annat perspektiv där normerna styr 

utvecklingen, så att inklusionskriterier gäller de med längst erfarenhet inom 

arbetsfältet eller de som varit längst på en arbetsplats. Kommer det någon ny ung 

kompetent förmåga med ny kunskap, som den gärna vill dela med sig av, kan det 

tolkas som ett hot och inte som en välkommen resurs. Det rent naturliga 

fenomenet, avundsjukan kan också spela sin roll, inte bara på dem som lyckas 

utan också på dem som vill förändra sin situation till den bättre. Det kan ses en 
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tendens till avundsjuka från dem med låg self-efficacy som varken tror sig kunna, 

orka och/eller känner sig för gamla för att förändra sin vardag. Det kan också 

vara svårt för kvinnorna att både klättra på karriärstegen och samtidigt släppa 

fram andra kvinnor i sin omgivning. Det råder ofta ett hårt klimat på de höga 

nivåerna där de enstaka chefstjänsterna finns. 

– Sjuksköterskorna har fått mer utveckling på senare år, det var ju inte alls 

överhuvudtaget så mycket forskningen i den kategorin förut, det har ju ökat och det har 

gjort mycket nu med utbildningen att de har kommit fram. Att de är för de yngre kan 

jag tänka mig, detta har betydelse (medarbetare). 

 

6.3.5 Förändrade värden  

Det nya informationssamhället har förändrat också sjukvårdens kultur och värden. 

De tidiga inlärda och generella värdena (Allardt 1985), att man som både patient 

och kanske också personal endast vågade säga ja och amen till läkarna har 

förändrats. I dagens informationssamhälle ifrågasätter patienten bemötandet och 

behandlandet på ett annat sätt. De har blivit upplysta i den era som finns med 

Internet och andra upplysningsformer. Den uppfostran som skett av dagens unga 

och medelålders har också gjort att ett ifrågasättande och kritiskt tänkande 

utvecklats. Man godtar och väntar inte på allt som sjukvården säger och gör. Detta 

tvingar därför sjukvårdkulturen till en förändring. Det kommer särskilt att ses i 

den nya reform där valfrihet är ordet som träder i kraft år 2007 genom ”Vårdval 

Halland” i Landstinget. Då måste sjukvården mer anpassa sig efter hur patienterna 

vill ha det, för att få behålla dessa i sitt område och därmed deras pengar. Under 

den observation som gjordes vid kafferasterna på enheten kom diskussionen ofta 

in på den frågan, hur de ska klara sig efter att det nya ersättningssystemet införts. Det är 

svårt att kunna se något positivt i en förändring, när man står inför den. Detta kan 

man överlåta på hur förändringsbenägna de är på denna enhet. Om de vill 

vidareutvecklas och ser denna utveckling som nödvändig eller att nya förändringar 

alltid ses som hot och därmed onödiga.  

– Vi ska för första gången konkurrensutsättas och då kan man fråga sig, är det rätt 

sätt att bedriva sjukvård (ledningen). 

– Det blir de sjuka som blir lidande, då sjukvården ska tjäna pengar på att lista de 

friska (medarbetare).  
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Detta med hur förändringsbenägna de är på undersökningsenheten kan också 

sammankopplas med deras FoU-intresse och FoU-aktivitet. Vill de vara med i en 

förändring, utveckling eller implementering av nya forskningsresultat? Om de 

fortsätter att köra på i samma spår som tidigare, kan det bli svårt att ur 

konkurrenssynpunkt hänga med när patienten väljer vårdcentral. En del 

förändring måste nog till, t ex ett självkritiskt beteende och/eller att de lär sig att 

kritiskt granska sina egna rutiner och metoder, det vill säga en sorts baskunskap i 

FoU. 

 

6.3.6 Vad kännetecknar olika kategorier? 

Som tidigare nämnts är det allmänt känt att det finns många sorters stereotyper i 

sjukvården. Detta kan ses som exempel på hur de olika yrkeskategorierna 

uppfattas av varandra och omgivningen Wellros (1998). De fördomar som finns 

är både hierarkiskt och yrkesmässigt styrda att t ex undersköterskor är lata och 

helst smiter undan för att ta rökpauser. Sekreterarna ses som ointelligenta och 

skriver ut diktaten av läkarna utan att förstå vad de skriver, därav alla 

”skrivargrodor”. Andra stereotypiseringar är att läkarkåren består av olika sorter. 

Kirurgerna ses som tuffa med en hård jargong, medicinläkarna mer som filosofer 

medan allmänläkare är mer lika vanliga ”svenssonmänniskor”.  Dessa stereotyper 

finns också vid olika uppfattningar om hur sjukvården tänker angående FoU-

begreppet. FoU är ett känt begrepp för läkarna då de är beroende av ett 

vetenskapligt tänkande i sin profession. Alltså kan FoU ses som en tradition riktad 

för läkarna. Historiskt sett kan det ses att exempelvis medicinläkargruppen har en 

större forskningsbenägenhet än allmänläkargruppen. Detta kan betraktas också 

som en meriterande tradition där specialistläkarna oftare i sin karriär strävar efter 

att bli docenter och professorer. Noteras bör att i dagsläget finns enligt 

Landstinget Halland fem gånger fler disputerade specialistläkare än allmänläkare 

(25 % vs 5 %). 

 

FoU i primärvården är i sig en rätt ny företeelse. I Primärvården Halland startades 

FoU-enheten 1997 och då fanns det endast en disputerad allmänläkare. På de 

senaste tio åren har ytterligare sex personer disputerat i primärvården, varav fyra 

är manliga läkare. Likväl som för de andra yrkeskategorierna betyder säkerligen 

förebilder eller modellinlärning en stor roll (Bandura 1997). Att se hur andra kan 
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utvecklas i sin yrkesroll gör att fler vågar satsa på forskning. I tidigare studier 

(Morténius 2005, studie 1 och 2) konstaterades att cirka 80 % hade kännedom och 

intresse för FoU i Primärvården Halland. Av dessa var det cirka 27 % män och  

16 % kvinnor som gick vidare och blev aktiva forskare genom att gå FoU-kurs 

och/eller starta FoU-projekt. På den aktuella undersökningsenheten kunde ses, i 

likhet med andra enheter, att personalen har både kännedom och intresse för 

FoU. Däremot är de underrepresenterade på undersökningsenheten när det gäller 

viljan att bli FoU-aktiva, jämfört med andra. Frågan är vad som gör att denna 

läkarmottagning utmärker sig på det viset. De ser inte att FoU-enheten finns som 

stöd och kunskapsdrivande för dem, liksom för alla andra. I likhet med Weiss 

(1997), ser de dock FoU som en egen värld och verksamheten som en annan. 

 

6.4 Social bakgrund och inlärning 
Den sociala bakgrunden som ett integrerat kulturellt arv är en viktig faktor i 

utformningen av individens världsbild och värderingar inför dennes entré på 

arbetsmarknaden. Denna bildar tillsammans med den strukturella kulturen inom 

organisation individens ”eget jag” när det gäller att ta ställning, värdesätta insatser 

och positionera sig i yrkeslinjen.  

 

6.4.1 Tilltro till egen förmåga 

Tillhörighetskänslan och self-efficacy som observerades på undersökningsenheten 

kan sättas i samband med Bourdieus livsstilskarta (1994). Hamnar man från 

början i den del av kartan, där utbildning inte finns i uppväxtmiljön, är det högst 

sannolikt att man stannar kvar där. Man får ingen stöttning av omgivningen, inget 

självförtroende eller förmåga att sätta igång med en utveckling. Tror man sig inte 

själv om att kunna detta, har man ingen hög self-efficacy (Bandura 1994). 

Empiriskt sett finns det dock alltid undantag, där man med hjälp av olika åtgärder 

kan börja växa, gå vidare och göra en så kallad utbildningsresa tillika klassresa. Ett 

steg kan vara att förbättra självförtroendet. Bandura (1994) menar att ju större 

tilltro en individ sätter till sin egen förmåga, desto större chanser att denna kan 

påverka sin situation. Detsamma gäller inom en organisation, finns det en chef 

eller en medarbetare som stöttar en annan till en förändring, så har personen i 

fråga lättare att ta det första steget. Detta kan också gälla om man ser någon göra 

något oförväntat, med positiv utgång. Detta kan bli ett avstamp för nya tankar; 
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kan den personen, så kan jag, man upptäcker en förebild att ta efter. Sedan gäller det 

givetvis att vara involverad i ämnet (Palm 1994). Är man exempelvis FoU-

intresserad i grunden har man lättare att ta till sig nya rön, förändringar och 

förebilder.   

 

6.4.2 Förebilder 

I social learning (Bandura 1977) kan man se att modeller och förebilder ska ge de 

andra initiativ och entusiasm att våga tro på att de kan av sig själva. På under-

sökningsenheten kan ses att det i vissa fall varit på motsatt sätt. Fenomenet FoU 

har avskräckt, de med medellång utbildning har blivit tveksamma och delvis 

viljelösa; forskning är för de högst utbildade, det vill säga läkarna, och det är så mycket 

jobb, frågan är om det är värt mödan. De har konstaterat att FoU-projekt alltid ska leda 

till en stor doktorsavhandling. I stället för att se att FoU skulle kunna vara mindre 

utvecklingsprojekt, som skulle kunna pågå processenligt och verksamhetsnära hela 

tiden.   

 

6.4.3 Nätverk sprider idéer 

Vi kan betrakta detta fenomen med modeller från social learning som likvärdigt 

med förebilder vid diffusionsteorin vilka bygger på tvåstegshypotesen att ett 

nätverk kan sprida idéer, budskap och handling. När många i en yrkesgrupp av  

t ex sjuksköterskor ser att det är några som har klarat av det här med FoU-kurser 

så sprider det sig och intresset ökar.  

 

I studien framgår det dock att en del av sjuksköterskorna som sett andra gå FoU-

kurser, har velat ta efter men fått avslag från ledningen. 

– Jag upplever ett hinder från ledningen, svårt att komma ifrån, får inte tid för det utan 

det ska i så fall läggas på fritiden. Har fått avslag för att fortsätta utbildning 

(medarbetare).  

– Ett annat hinder är att om jag tar tid ifrån arbetet med detta, kommer mina 

arbetskamrater i kläm, de blir mer jobb för dem, för någon ersättare finns ej 

(medarbetare). 

 

En annan sjuksköterska säger att hon ska gå kurs, men det är mest för att hon 

måste. Om hon ska vidareutbilda sig till distriktssköterska måste hon gå en 
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metodikkurs i FoU’s regi. Hon har inte själv några FoU-idéer utan deltar endast 

för att få poängen.  

– Jag är rätt nyutexaminerad, jobbat här i tre år men tycker nu det är dags med vidare-

utbildning (medarbetare).  

 

Vi kan därigenom konstatera att det är skillnad på vem som frågar och vem som 

får gå vidare och utbilda sig. Har man redan en distriktssköterskeutbildning och är 

äldre kan ledningen tycka att man inte behöver utvecklas och gå vidare med 

forskningsprojekt. Emedan för den som är yngre och behöver distriktssköterske- 

utbildning är det en naturlig del i vidareutbildningen. 

 

Innovatörer eller tidiga användare i adoptionsprocessen kan ses i likhet med den 

hierarki som finns inom sjukvården, men också beroende av yrkeskategorier 

(Rogers 1995). Traditionellt har det alltid varit läkarna som hållit på med 

forskning, men vissa andra yrkesgrupper som psykologer och sjukgymnaster har 

forskningen som tradition. De sistnämnda har fått följa med i de senaste rönen 

för att kunna försvara sina metoder. De har alltid varit utsatta för en hel del 

kritiskt tänkande.  

– Sjukgymnaster har alltid fått försvara sina metoder, vad kan du visa på, vad är det 

bra för, att det inte är hokuspokus och så vidare (medarbetare).   
 

När det gäller vidareutveckling på en läkarmottagning, är det lätt att se vem som 

det satsas på. Det är de som redan tidigare visat sig ha fallenhet för utbildning, de 

högutbildade som får fortsätta att utvecklas. Traditionen är svår att bryta. Det kan 

också vara så att de med lägre utbildning inte får så många chanser att satsa på sin 

yrkeskarriär. För en undersköterska eller läkarsekreterare finns det inte så många 

alternativ för vidareutbildning inom vården, om de inte vill bli sjuksköterskor.  

– Har man redan en högskoleutbildning, så har man ju redan tankar om utveckling  

och dylikt (ledningen).  

 

Sist kommer sen majoriteten eller eftersläpare i adoptionsprocessen (Rogers 1995). 

Dessa är skeptiska till innovationer och tar sällan till sig nyheter. För att ha en 

möjlighet att intressera majoriteten eller eftersläpare behövs en förebild att se upp 

till. Exempel på en sådan förebild är om någon i deras egen yrkeskategori har tagit 

till sig innovationen och börjat nappa på en nyhet, t ex att gå en FoU-kurs.  
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6.4.5 Självbilden styr utvecklingen 

Redan från start har man lärt sig att man duger till det man sysslar med, man har 

en attityd, men inget annat enligt livsstilskartan (Bourdieu 1994). Detta följer 

sedan med i livets process där man passar in i respektive fält. Fälten visar på den 

utbildning föräldrarna har, vilken utbildning man själv väljer och vilken partner 

man träffar. De vänner man väljer är ofta i samma fält, då den kulturella, 

ekonomiska och sociala tillhörigheten samvarierar med varandra.  

 

Den attityd som man får med sig i sin uppväxt att t ex läkare och sjuksköterskor  

är på ett visst sätt, sätter säkert sin prägel på hur man behandlar dessa. Senare i 

livet när man själv kanske blir nära bekant med någon av dessa kan attityderna 

förändras (Wellros 1998). Detsamma kan sägas om forskare. Det finns vissa förut-

fattade meningar om dem. Vi kan se dem på Nobelfesten, oftast äldre män som 

vigt sitt liv för forskningen. Finns det plats för detta i Primärvården Halland med 

övervägande delen kvinnor i olika utbildningsnivåer? 

– Jag tror att egentligen kanske ju högre utbildning man har desto lättare är det att 

komma in på den vägen ändå (medarbetare). 

 

Noteras bör att kravet på anpassning och service läggs enligt den sociala kulturen 

och normerna oftast på de lägre skikten, i detta fall sjuksköterskor, under-

sköterskor och läkarsekreterare. Detta bör betraktas som sjukvårdens paradox där 

majoriteten känner kravet att anpassa sig efter minoriteten (sjuksköterskor vs 

läkare). Detta kan i viss mån tolkas som odemokratiskt. Hittills är det endast män 

och nästan bara läkare som har disputerat med hjälp av FoU-enheten i 

primärvården, detta kan tyda på den rådande kulturen. Samtidigt kan konstateras 

att kvinnor är på frammarsch inom forskningsvärlden. För närvarande finns sex 

kvinnliga doktorander, från olika yrkeskategorier som forskar inom Primärvården 

Halland. Noteras bör att ingen av dem är läkare. Här kan ett mönster skönjas som 

tyder på ett paradigmskifte. Detta bör tolkas som ett gott omen inför framtida 

forskning och utveckling inom vården. 

  

Man kan dock konstatera att utveckling har ett pris som forskaren själv får betala i 

form av mindre fritid eller liknande.  
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– Ja jag upplever att det varit ett hinder och att det varit svårt att komma ifrån, och man 

kan inte få någon tid för dom uppgifter man har, utan allting ska läggas på fritiden 

hemma och jobbar man då heltid så är det inte så lätt, så det tycker jag (medarbetare). 

 

Har man då förstått själva avsikten med att utvecklas, att det ger något mer, att 

man förändras i själ och hjärta och att man ej blir densamma som förr? Gruppen 

med likasinnade följdriktigheter stärks runt det materiella incitamentet det vill säga 

ekonomisk kompensation. I ett sådant läge krävs enligt min mening betydligt djupare 

planer för attitydförändringar inte bara hos gruppen med en sådan hög self-

efficacy, utan även hos dem som ”äger forskningen”, alltså de som är ansvariga  

för förankringen av FoU inom ordinarie verksamhet. Den mentala förberedelsen 

inför de praktiskt genomförda teoretiska utbildningarna bör bli viktigare än själva 

metodologiska lärandet. 

 

6.5 Organisationskultur 
Vilken roll för socialisation spelar då organisationskulturen? Om vi ser kultur-

skapandet som en process enligt Salzer-Mörling (1998), kan vi se att kultur 

uppstår utifrån tre olika perspektiv: 

• De värderingar och uppfattningar som finns hos Landstinget som 

organisation. 

• De erfarenheter som undersökningsenhetens anställda har när 

organisationen utvecklas.  

• Nya värderingar och uppfattningar som kommer in genom nyanställda 

och nya chefer. 

 

Dessa perspektiv ska vi nu gå igenom närmare för att få en större förståelse för 

detta.  

 

6.5.1 Landstingets organisationskultur 

För att förstå sjukvårdens strukturella bakgrund får man historiskt se tillbaka på 

dess hierarkiska uppbyggnad i Sverige. Läkarna har alltid varit de självklara 

cheferna och alltid haft det högsta medicinska ansvaret. De har utbildats till att 

bota sjuka men också till att vara ledare och chefer. På senare tid har dock 
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förändringar i sjukvårdsstrukturen lett till att även andra yrkeskategorier blivit 

ledare och fått nya roller. Det är framför allt sjuksköterskegruppen som 

vidareutbildat sig till distriktssköterskor/specialistsjuksköterskor och tagit på sig 

rollen att jämte läkarna bli de administrativa cheferna. Allt medan läkarna har 

behållit rollen och ansvaret som högsta medicinska ansvariga. Denna struktur har 

växt fram. Alla är väl införstådda att det är på detta sätt, men för den delen inte 

sagt att detta är det bästa sättet (Rice 1984). Vissa läkare av den äldre kulturen 

tycker inte att någon annan ska bestämma över dem. Det är de som ska ha makten 

över sin tidbok, sina patienter och sitt sätt att styra vardagen inom sjukvården. 

Detta kan göra situationen komplicerad och bidra till att subkulturer bildas vilka i 

sin tur kan hota hierarkin i sin helhet (Heide m fl 2005). Subkulturerna utmärker 

de olika ideologier, intressen och maktstrukturer som finns och som oftast kan 

kopplas samman med yrkesrollen (Alvesson 2002).  

 

Yrkesrollen inom sjukvården är som tidigare beskrivits betydelsefull och att 

insocialisering i yrket sker redan vid utbildningen är väl känt (Stier 2004). Detta 

gäller inte bara de med högre utbildningar som ses högst i pyramiden, utan 

försiggås också vid utbildning av de med lägre yrkesrank som läkaresekreterare 

och undersköterskor. Den organisationskultur som så att säga ”sitter i väggarna” 

är mycket uttalad inom sjukvården (Alvesson 2002). Att den egna kulturen blivit 

nästan osynlig genom att den internaliserats (Wellros 1998) kan ses på arbets-

platserna. Det är sällan som man säger: Vi har en viss kultur! Den finns där trots att 

den inte syns. Det kan därför ta ett tag för en nyanställd att upptäcka vem som är 

den ”inofficiella chefen”, vilka som är opinionsledare och så vidare. Som forskare 

får man försöka bortse från de tolkningsramar som finns och istället försöka se 

med ”egna ögon” på den organisationskultur som föreligger på arbetsplatsen 

(Bang 1999).  

 

6.5.2 Nya värderingar och uppfattningar 

De nyanställda behöver kraft och mod att komma med nya idéer och förslag. 

Oftast möts de med, nej så gör inte vi här, det har vi aldrig gjort. Organisationen kan 

vara stark då de enligt gammal tradition handlar på ett visst sätt. Är det många 

starka viljor som funnits på samma plats i många år spelar det ingen roll vem som 

anställs, inte ens om det är en ny chef. Att denna undersökningsenhet har bytt 
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avdelningschef flera gånger, tyder på att frågan om låg förändringsbenägenhet inte 

ligger på det planet. Organisationen i sig kan vara så stark att den till och med 

formar eller anställer en chef som är likriktad i dess kulturella hänseenden. Det 

kan också finnas på en högre nivå i tolkningen av den ledningspolicy som finns 

inom landstinget.  

 

6.6 Kommunikation på arbetsplatsen vad gäller 

FoU  
I den befintliga kommunikationen från FoU finns traditionsenligt både formella 

och informella kanaler. Kommunikationsverksamheten riktar sin verksamhet mot 

den rådande och förankrade kultur som redan existerar. Kommunikationens 

effektivitet begränsas dock av de fundamentala principer som är integrerade i 

dagens hälso- och sjukvård. 

 

På en arbetsplats behövs både en formell och informell kommunikation (Flaa m fl 

1998). Genom den formella kanalen sprids information från FoU. Genom den 

informella blir det mer tydligt vilka åsikter, normer och värderingar som fram-

kommer genom den kultur som finns i sjukvården angående FoU. Både på gott 

och ont kan man säga, att kommunikationen i den informella kanalen beror 

mycket på vem som framför den. En FoU-intresserad med brinnande intresse för 

nytänkande kan entusiasmera alla, medan en icke-intresserad anställd i den sitsen 

kan sänka ner nyhetsvärdet och betydelsen i fenomenet.  

 

6.6.1 Traditionella kanaler 

I den formella spridningen på arbetsplatsen angående FoU-information, är det de 

traditionella kanalerna som används i första hand. Skriftlig information skickas ut 

genom interntidningen FoU-bulletinen, i fem exemplar till varje enhet. Det som 

kunde observeras på arbetsplatsen var hur sjuksköterskan sorterade denna post. 

Hon tog själv ett exemplar av FoU-bulletinen, efter genomläsning lämnades denna 

över till sekreterarna. De andra fyra exemplaren gick till chefen, läkarna, 

sjuksköterskorna och kafferummet. Detta resulterade i att undersköterskorna inte 

fick något exemplar alls. Om de inte ville ha någon Bulletin eller om rutinerna 

bara var sådana, klargjordes dock inte.  
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När de anställda tillfrågades om denna skriftliga information visade det sig att de 

flesta brukade bläddra i Bulletinen, antingen på sina expeditioner eller i 

kafferummet. De läste Bulletinen när de såg något igenkännande eller av intresse. 

Bilderna ansågs var viktiga, de tittade genast efter om det var någon de kände 

igen. De inbjudningar som skickats via post till undersökningsenheten angående 

FoU-dagar och FoU-seminarier lades direkt till chefen. Denna tvåstegshypotes kan 

vara av ondo ibland, då chefen i detta fall blir en gatekeeper, väljer när, hur och till 

vem som informationen ska spridas till (Katz & Lazarsfeld 1955). Däremot när 

information angående FoU-kurser skickade via e-post, direkt från FoU-enheten 

till de anställda, fanns ingen gatekeeper som kunde stoppa eller förhindra att 

meddelandet nådde fram. Det erhållna meddelandet lästes men raderades oftast 

omgående om de inte tyckte att ämnet berörde dem. Det fanns dock några som 

sparade det för att kunna ta fram vid ett senare tillfälle. 

– Bra med information via mail. För är man borta några dagar och det kommit i 

pappersform, hamnar det oftast underst i någon hög. Det är också bra att kunna läsa 

när man har tid, spara om man vill tänka på det och läsa det igen. Papper blir oftast 

liggande i en hög tills man skyfflar allt i en papperskorg (medarbetare). 

 

FoU-hemsidan finns på landstingets intranät Lina, men också på Internet. Vid 

diskussion i kafferummet kom det fram att de uppskattade hemsidan och tyckte 

att var ett bra sätt att hitta nyheter på. De få gångerna de hade varit inne på 

hemsidan, var dock oftast för att hitta en adress eller ett telefonnummer.   

 

De formella kanalerna som FoU-bulletinen och FoU-hemsidan kan sägas ge hög 

interaktion men låg selektivitet. Med detta menas att dessa är lätta att sprida men 

nackdelen är att de sprids till alla och inte direkt till utvalda FoU-intresserade. 

Detta kan också konstateras när de säger sig läsa Bulletinen för att se efter om de 

känner igen någon på bild eller i textmassan. De är inte intresserade av själva 

FoU-budskapet i stort. Vid evenemangen som FoU-dagar, med hög interaktion, 

kommer däremot endast de som känner att de är intresserade och har någon nytta 

av den. 
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6.6.2 Informella kanaler 

Den informella kanalen påverkas av den formella. De informella kontakterna är 

antingen genom de personer som har varit och är i kontakt med FoU eller genom 

det skvaller som alltid finns i bakgrunden (Larsson 2001). På den aktuella 

undersökningsenheten är det en person som är FoU-intresserad, har gått kurs och 

varit på väg att starta ett FoU-projekt. Det finns ytterligare en FoU-aktiv person 

anställd där, som tidigare beskrivits som forskaren som disputerat. Dessa personer 

kan ses som ”FoU-ambassadörer” som sprider informationen inom egna 

organisationen men också som förebilder för sina kollegor (Falkheimer & Heide 

2007, Bandura 1977). På denna undersökningsenhet förefaller det dock som 

hindren tar överhand. Det finns varken tid, resurser eller tillåtelse att aktivera sig i 

FoU oavsett vem som sprider budskapet.  

 

6.6.3 Vad styr samtalet? 

Det som styr samtalsagendan på en enhet, det vill säga de diskussioner och ämnen 

som tas upp vid t ex kafferaster är i de flesta fall medieagendan. I ämnet FoU är 

det FoU-bulletinen i första hand som är det ämne som skulle kunna skapa debatt 

och diskussioner. Enligt anställda på denna enhet förekommer diskussioner i 

ämnet vilket också bekräftar intresset för FoU. Frågan är om dessa menings-

utbyten är den logiska förklaringen till ämnet eller om de mestadels är skvaller-

diskussioner. Exempel på den senare varianten är diskussionen om de känner igen 

någon eller hört om någon som de känner igen i FoU sammanhang 

(närhetstriangeln). Detta kan leda till att ämnet tas upp på agendan i kafferummet. 

Annars får det vara något sensationellt nytt fynd från expertagendan om det ska 

tas upp till allmän diskussion. Frågan om FoU-dagar eller seminarier avhandlas 

snabbt. De flesta är medvetna om att de inte har tid med dessa evenemang. Det är 

så mycket annat som behöver prioriteras i stället och det finns många hinder i 

sammanhanget. 

 

6.7 Hinder för utveckling  
Det kan konstateras både vid intervjuer och vid observationerna att det finns en 

del hinder för fortsatt utveckling och förändring på undersökningsenheten. Dessa 

hinder kan benämnas som de vedertagna begreppen traits eller states.  
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Dessa parametrar kan förhindra valmöjligheten i arbetslivet men är i sig en del av 

de externa effekterna med betydelser för internt ställningstagande.  

 

6.7.1 Traits  

De omständigheter som finns i individens inre och yttre värld med fasta och 

konkreta rama kan beskrivas som traits. Dessa kan ses som icke påverkningsbara, 

exempel på detta är bakgrunds variabler såsom ålder, kön och yrke. 

 

6.7.1.1 Ålder  

Det finns en del fasta omständigheter som utgör ett hinder för fortsatt utveckling. 

Ålder är ett sådant hinder. Inom landstinget är medelåldern hög. Detta innebär att 

en stor andel av de anställda har den äldre grundutbildningen. Att börja studera 

efter att ha varit yrkesverksamma i många år kan vara ett stort steg att ta, särskilt 

för den grupp som endast har gymnasieutbildningen bakom sig. Även biologiskt 

sett kan åldern bli ett hinder. Det blir svårt att orka genomgå en utbildning 

speciellt när den helst ska genomföras mestadels på fritiden, enligt ledningens 

önskemål. 

– Jo det är så här för min del att jag börjar bli för gammal, så jag kan inte tänka mig 

att gå något mer under mina sista arbetsår. Så därför har jag inte satsat något på det 

(medarbetare). 

– Jag är för gammal, för mycket jobb att forska (medarbetare).  

 

Hög ålder kan också bidra till att ledningen inte satsar på dem trots deras visade 

intresse, se resultat från tidigare studie (Morténius 2005, studie 2). Där framkom 

att en medarbetare hindrades att göra ett forskningsprojekt p g a hög ålder. Dessa 

tankar kan också iakttas på den valda undersökningsenheten.  

 

Kombinationen hög ålder och den gamla grundutbildningen kan innebära att 

språkkunskaper som t ex engelska är undermåliga bland denna grupp. Då mycket 

av litteraturen och den forskning som finns är skriven på engelska, behövs detta 

för att t ex kunna klara FoU-kurser.  

– Sedan kanske språket för oss lite äldre hindra, för vi är ju inte så där väldigt duktiga 

på engelska, även om man läst extra och så. Och sedan tror jag att lite grann i alla fall 
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har betydelse om man tar det här med datorvana, att man ska leta efter något på en data 

och sånt, det kan ju också vara svårt (medarbetare). 

 

Enligt ovanbeskrivna citat är datakunskapen också beroende av ålder och 

utbildning. Att inte ha tillräcklig datakunskaper för att söka i databaser och skriva 

egna texter i ordbehandlingsprogram kan ses som ett stort hinder för många.  

 

6.7.1.2 Kön, familj och fritid 

För kvinnorna på undersökningsenheten kan familjen ses som ett hinder när det 

gäller att fortsätta förverkliga sig själva på arbetsplatsen. Att satsa på en kurs eller 

en forskningsutbildning som kräver en del av familjelivet och fritiden är ett svårt 

ställningstagande för speciellt kvinnor. Denna situation kan dock urskiljas också 

hos männen, men inom sjukvården är männen över lag högre utbildade och 

därför av tradition mindre exponerade för hushållssysslor, därför märks 

könsskillnad tydligare här. 

– Har inte tid för detta, med nya patientersättningssystemet så blir det att jobba mycket 

hårt. Om man måste läsa så måste man ta fritiden till detta också och då spelar jag golf 

och bridge. Finns ingen plats i livet för detta (medarbetare). 

  

6.7.1.3 Resurser 

Både observationerna och intervjuerna visar på en delvis bristande ambition för 

forskning och utveckling på ledningsnivån. Det ordinarie arbetet prioriteras 

maximalt, individens utveckling blir morgondagens fråga. Man ser inga kortsiktiga 

vinster i FoU. Gruppens reflektion på frågan om ledningens ambition för 

forskning och utveckling bekräftar resonemanget.  

– Det är ledningens sak att intressera sig för FoU som en framtidsresurs och avsätta den 

tid den kräver. Eftersom denna omständighet inte finns idag så är att svårt att hinna ett 

genomförande av den teoretiska utvecklingen jämte den ordinarie verksamheten 

(medarbetare). 

 

En annan kommentar tar upp den extra belastning som föreligger för de andra 

arbetskamraterna, som får stå för det extra praktiska arbetet på fältet, om vissa 

nappar på FoU-utvecklingen.  
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– Ja, nja, våra chefer och på den nivån högre upp, så man lättare kanske kunde komma 

ifrån och dom pushade på lite grann i så fall och att man får ta den tiden det tar för detta 

(medarbetare). 

– Jo det är det nog, men det har också haft lite med tiden att göra, för det är ju liksom 

för oss mycket för läkarna, för det är vissa läkare som håller på och vissa gör det nog 

inte, för det har nog minskat från det hållet p g a tiden (medarbetare). 

 

6.7.1.4 Brist på personal 

En brist på kompetent personal i de olika kategorierna, särskilt på läkarsidan, är 

ett annat argument för att inte tillåta personal med FoU-intresse att gå vidare i 

sina visioner.  

– Har inte tid för detta, med nya patientersättningssystemet så blir det att jobba mycket 

hårt. En läkarkollega till mig har fått avslag på att gå FoU-kurs i höst (medarbetare). 

– Vi pratar inte direkt om sådant, vi är så underbemannade att tänka på att gå kurs 

finns inte (medarbetare). 

 

6.7.1.5 Medlems- och referensgrupp  

Det råder vanligen en positiv korrelation mellan strävan att följa en grupps sociala 

normer och strävan att identifiera sig med gruppen, såsom Allardt (1985) 

beskriver angående medlems- och referensgrupp. Detta i sig befäster forskningens 

ställning till yrkeskategorier med högre utbildning, då traditionen är sådan. Men 

med automatik tillhör man inte en medlemsgrupp som är densamma som 

referensgruppen. I vissa fall kan det ses att en del grupper egentligen önskar att de 

tillhörde en annan referensgrupp. Som ett exempel kan nämnas de sjuksköterskor 

som egentligen velat tillhöra läkargruppen. Många av sjuksköterskorna har inte 

själva haft förmågan att utbilda sig till läkare. De har på grund av kvinnofällan, 

med familjesituationen eller i enlighet med Bourdieus livsstilsgruppstillhörighet, 

valt en kortare utbildning och blivit sjuksköterskor. Denna situation kan resultera i 

att de inte är helt positiva till sin situation och kan bli avogt inställda mot andra 

yrkeskategorier, såsom läkargruppen. De tar på sig roller som gör att de kan få 

makt över andra grupper, t ex som chefer i organisationerna. De styr verksam-

heterna och kan då också styra över den referensgrupp som de egentligen önskar 

att de tillhörde, nämligen läkarna.  
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6.7.2 States 

States innebär de hinder som oftast kan ses som påverkningsbara genom 

kommunikation, exempelvis attityder, normer, värderingar och självbild.  

 

6.7.2.1 Ledning/organisation 

Chefen skyller på organisationen, traditionen och att det inte finns någon tid för 

FoU. De säger sig också sakna en ledningspolicy uppifrån som ska förtydliga hur 

FoU ska tillhandahållas ute i verksamheterna. 

– Det behövs regler för det här, vi behöver veta hur vi ska bemöta våra medarbetare när 

de kommer. En plattform för FoU-policy ute i verksamheterna (ledningen). 

 

Ledningen vill se resultat med en gång av ett FoU-projekt. Det blir annars bara 

ytterligare en kostnad och det har verksamheten inte råd med. 

– Vårt dilemma, som är ute i driften är att inom befintliga resurser så får vi försöka få 

in detta med FoU (ledningen). 

 

Samtidigt säger ledningen att utveckling behövs, och visst har vi ett FoU-intresse 

som det borde satsas på, men verkligheten är i själva verket en helt annan.  

– Alla behövs, både de verkliga spetsarna (innovatörerna) och de som trycker på bromsen 

hela tiden. Men det är mitt problem som chef att det är jätteroligt när du kommer och vill 

starta något projekt, men jag frågar - var ska du ta den tiden? Vi lever i den vardagen 

att tid och resurser inte finns över (ledningen). 

 

Medarbetarna skyller i sin tur på ledningen, att ledningen borde vara mer 

intresserade och stötta de som vill forska, då hade allt varit annorlunda.  

– Jag tror att det i så fall skulle vara ledningen som skulle vara mer intresserad av 

personalen engagerar sig, så att man kanske går den vägen, för som det har varit innan 

så har det ju varit lite svårt att man inte fått avsätta tid och annat till det. Så det är en 

väg att gå (medarbetare). 

 

Dessa hinder skulle delvis kunna bemästras genom en målinriktad kommunika-

tionsinsats. Till följd av Landstingets FoU-policy som ligger till grund för 

förbättringar av nuvarande forsknings- och utvecklingsverksamhet kommer 
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exempelvis cheferna genom olika chefskurser att bli mer medvetna om vinsterna 

med FoU. 

 

6.7.2.2 Det realistiska ställningstagandet 

Det finns i budgetsammanhang en motsättning i vår mission att ta hand om 

patienten men också att hålla budget i balans. Toleransgränsen i en sådan 

verksamhet är oftast för låg för att alla kategoriers röster ska bli hörda, den enda 

rösten blir därför verksamhetsgräddans nämligen läkarnas. Detta faktum har 

konstaterats vid upprepade gånger mellan konversationsraderna där medverkande 

i flera kommentarer anger ledningens traditionellt tröga agerande gentemot 

anställdas intresse för FoU. Här kontrar ledningen med bristen på tid inom det 

praktiska fältet. Verksamheten idag är pressad, det finns ingen tid över för vare sig 

reflektioner eller nytänkande. Att då börja med FoU, som de anser är ”stor tung 

forskning” kräver mycket engagemang och tid.  

– Jag tror det är svårt, det här med något forsknings- eller utvecklingsprojekt, man vill 

undersöka något men sedan sväller det ut och blir så mycket, så man orkar inte med det, 

man måste hålla en smal linje i så fall och bara titta på något, det är för svårt 

(medarbetare).  

– Jag har en svägerska som forskar, jag vet hur mycket tid hon får lägga ned. Det är inte 

bara att anmäla sig till en kurs, det kräver så mycket tid. Man får ta tjänstledigt på 

halvtid för att klara av det i så fall, för på arbetstid går det inte. Detta är mitt eget 

beslut, inget som någon sagt till mig. Detta är något för yngre, kanske speciellt 

sjuksköterskor, som kan lägga energi på det (medarbetare). 

 

De anställdas självbild att detta inte är något för oss, kan som tidigare beskrivits kunna 

förändras genom att höja deras self-efficacy. Detta kan ske genom att ur ett 

kommunikationsstrategiskt perspektiv visa på förebilder i FoU-sammanhang. 

 

6.7.2.3 Vem betalar kalaset 

Den individuella professionalismen bildar sitt skal, gruppen agerar verklighets-

förankrat, ställningstagandet grundar sig på den realistiska verkligheten. Min 

professionella kompetenshöjning är verksamhetens till gagn. Varför ska jag betala kalaset, min 

tid har ett pris, priset ska betalas av arbetsgivaren. I en sådan situation blir inte den 

anställde ett offer för den rådande omständigheten eller den kulturella 
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tillhörigheten. Medvetet drivs en nyttobetonad attityd med en ur ekonomisk 

synvinkel logiskt argument. Kravet på forskningstänkande flyttas från individen 

och läggs på verksamheten. Denna går att förändra om man kan få arbetsgivaren 

att ändra attityd och inse att hela organisationen vinner på detta, på sikt. 

Organisationens normer och värderingar angående FoU går också att påverka 

genom en kommunikationsinsats som förankrar tanken att FoU är även för andra 

yrkeskategorier än bara läkarkåren.  
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7. Slutsats och diskussion  
Studiens huvudsyfte var att försöka beskriva de bakomliggande orsakerna vid en 

undersökningsenhet som bidrar till att en del av primärvårdanställda inte fortsätter 

att utveckla sina idéer och gå vidare med forskningen trots kännedom om och 

intresse för ämnet. Granskningens tillvägagångssätt var en fältstudie med etnografi 

som den inspirerande metoden. Efter en period av vistelse hos gruppen med 

varierande sekvenser av observationer och intervjuer, gick det att konstatera ett 

mönster som kunde tyda på de fundamentala parametrarna som kunde vara av 

inverkandes art i sammanhanget. 

 

7.1 Den kulturella miljön 
Den kulturella miljön som en väsentlig parameter, är navet i gruppens ställnings-

tagande till förändringar i organisationen. Den i sig är en funktion av yttre 

omständigheter som t ex den externa policyn för organisationen men även som en 

skapad omständighet ur anställdas tillhörighetskänsla gentemot nya fenomen och 

former i sjukvården. Den senare parametern i sin tur består av två fundament som 

tillsammans bidrar till gruppens ställningstagande, det socialstrukturella arvet och 

socialisationens inverkan. 

 

7.1.1 Socialstrukturella arvet 

Gruppen har från början ett ställningstagande gentemot vem som forskningen är 

avsedd för. Kategoriseringen finns redan med i tankarna, långt före rekryteringen. 

Den socialkulturella livsstilskartan med uppväxtmiljö och arv styr vilken 

utbildning och senare yrke man till slut tillägnar sig. I vissa familjer blir man 

undersköterskor eller sekreterare medan i vissa familjer uppmuntras man till högre 

studier till sjuksköterskor eller läkare. Inställningen att FoU är endast för 

högutbildade och i första hand läkare verkade förekomma vid upprepade 

kommentarer. Det är mestadels män som också går vidare till spetsforskningen, 

vilket är i linje med denna tradition. Den historiskt förankrade traditionen kan 

dock komma att förändras, eftersom vi kan se att kvinnorna kommer i en större 

utsträckning på forskningsfronten. Inom Primärvården Halland är det numera en 

betydligt större andel kvinnor med icke läkarbakgrund som söker sig till 

forskningen och blir doktorander. Dessa kan genom ökad publicitet 

 75



 

(kommunikationsfaktorn) i sin tur bli förebilder för andra kvinnor och därmed 

öka self-efficacy hos dessa.  

 

7.1.2 Socialisationens inverkan på gruppen 

Genom socialisation blir gruppen en funktion av den redan befintliga kulturen på 

arbetsplatsen, dess socialisering. Genom internalisering dikterar den strukturella 

kulturen en åsikt med acceptans för rådande traditionen det vill säga att forskning 

är för de högutbildade inom verksamheten. Det är inte lätt att ha idéer och vilja 

utvecklas på en vårdcentral där organisationskulturen är sådan att oviljan till 

förändring är stor. Det skylls då på ledningen, tidsbrist, inga vikarier eller att 

budgeten ej tillåter det. Enda chansen tror jag är för innovatören är att flytta på sig 

till en annan mer förändringsbenägen arbetsplats i förlängningen. Det är svårt att 

få till stånd en förändring av den befintliga organisationskulturen, om inte en hel 

del av personalen byts ut, det räcker oftast inte med att bara chefen ersätts. Det 

skulle i så fall vara ett paradigmskifte för hela sjukvården. Att sjukvårdsledningen 

tog ett nytt beslut att FoU skulle finnas med som en del i arbetet från det 

administrativa till det medicinska arbete som utförs av de olika kategorierna på 

vårdcentralen.  

 

Denna begränsning finner man även i det högre skiktet men på en annan basis 

och med andra principer. Ur läkarnas horisont är det ibland en svår situation 

angående FoU även för dem. Det förekommer att de också får avslag på att gå 

FoU-kurser och starta projekt. Speciellt i dessa dagar då läkarna behövs i det nya 

reformsystemet, där tillgängligheten och läkarkontinuitet är två viktiga faktorer när 

det gäller patienternas val av vård. Bristen på distriktsläkare i landet har gjort det 

svårt att rekrytera nya men också att få tag i vikarier. De stafettläkare som finns 

tillgängliga, kostar för mycket att hyra in för att en läkare ska kunna få forska på 

arbetstid. Detta har till slut blivit en ond cirkel, de läkare som jobbar har för 

mycket att göra. Organisationskulturen och traditionen gör att de får kämpa för 

att hinna med allt arbete, här tillåts ingen forskning och utveckling. Detta leder 

inte heller till att distriktsläkaryrket blir attraktivt, detta då de utbildningsläkare 

som kommer till arbetsplatserna blir utnyttjade till max och därför kanske sedan 

väljer andra specialistkompetenser som yrkesval. Statusen behöver höjas för dem 

som går vidare och utvecklas inom forskningen.  
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7.1.3 Sociokulturella miljön 

Individens socialstrukturella tillhörighet förstärks i de arbetsmiljöerna där den 

individuella åsikten samvarierar med den sociala andan. I ett sådant sammanhang 

blir det betydligt lättare att välkomna socialisationens etablissemang på arbets-

platsen. Väsentliga förbättringar av situationen kan åstadkommas där relevanta 

utbildningar anordnas för ledning och andra personalkategorier. Den viktiga 

poängen i dessa insatser ligger i dess kontinuitet det vill säga utbildningarnas 

genomförande bör genomföras som basblock, där all personal genomgår någon 

form av FoU-utbildning och inte endast i form av enstaka projekt. Det är då som 

dessa insatser (prestationer) kan leda till praktiskt resultat i form av beteende-

förändringar i positiv riktning (effekt). Ett bra initiativ från ledningen har varit att 

ta med FoU-perspektivet i den pågående chefsutbildningen som alla chefer bör 

genomgå i Närsjukvården.  

 
7.1.4 Traits eller states 

Vid sidan om de ovannämnda dominerande grundstenarna spelar en viss sorts 

faktorer en stor roll i bromsandet av gruppens idéutveckling inom verksamheten. 

Dessa faktorer får sin näring ur individens grundperspektiv. Den anställde tolkar 

forskningen som organisationens angelägenhet. De får betala om de vill ha FoU! 

Därför går man miste om den egna vinningen i form av utvidgat perspektiv i vardagen, 

tack vare det kritiska tänkandet. Vidare tillkommer andra fasta parametrar som 

familjeförhållanden och åldern in i spekulationen. De vill gå vidare men omständig-

heterna tillåter det inte. Dessa hinder kan vara svåra att lösa på kort sikt, men med en 

långsiktig strategi bör alternativa lösningar kunna skapas i praktiken.  

 

7.2 Diskussion 
I en rådande situation bör det naturligtvis finnas en kompromiss mellan individen 

och arbetsledningen när det gäller FoU. Det borde uppskattas mer av ledningen, 

när en medarbetare vill utvecklas och föra in ny kunskap till verksamheten. För att 

göra det attraktivt och höja statusen för både intresserade och arbetsplats så borde 

medel finnas till; vikarie under studietiden så att inte övrig personal går på knäna, 

extra stöttning av ledning samt en löneförhöjning efter kompetensutveckling. Den 

kompetenta medarbetaren, FoU-ambassadören, bör sedan tas med i diskussioner 
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om planeringar och utvärderingar av den praktiska verksamheten där det kritiska 

tänkandet och nyskapandet spelar en central roll. Detta i sin tur skulle leda till att 

personalen skulle må bättre, när de känner att de får synas, utvecklas och vara 

med och förverkliga sina idéer. Detta skulle kunna föra med sig mindre 

frustrationer och kanske också minska de moderna ”in i väggen syndromen”. 

Framför allt skulle ledningen vinna på att kunna nyttja den ökade kompetensen 

som en FoU-ambassadör för med sig in till verksamheten. 

   

Genom den specifika chefsutbildning som pågår i Landstinget Halland kan 

möjlighet ges att ledningen får nya infallsvinklar i problematiken och bli 

innovationsbenägna. Detta sker framförallt genom den integrerade FoU-delen i 

utbildningen. Att få en förståelse för nyttan av FoU och bli tillåtande och bistå 

den egna personalen att satsa på FoU-utbildning är ett stort steg i rätt riktning.  

 

De yrkeskategorier som inte är högutbildade skulle kunna få chans att utvecklas 

på sitt plan. De kunde börja med ”lightkurser i FoU” för att sedan kunna gå 

vidare till metodkurser. Vem säger att deras idéer till förändring och utveckling av 

projekt skulle vara sämre för patienterna än de högutbildades? All FoU-aktivitet 

behöver inte leda till avhandlingar, även små projekt behöver finnas och belönas. 

 

Ett annat förslag skulle kunna vara ”teambuilding” i FoU-projekt. Där man t ex 

på en vårdcentral kan ge stöttning till en innovatör (ingen nämnd yrkeskategori) 

att bli ledare för en forskargrupp, ta in de andra (olika yrkeskategorier) runt om 

som är intresserade. Utbilda och stötta dessa för att de sedan ska kunna sätta 

igång ett forskningsprojekt, där alla kan vinna på att utvecklas, också 

verksamheten. 

 

Alla dessa förslag kräver dock divisionalisering och allokering av resurser inom 

verksamheten, därför bör det bli första steget, att försöka påverka och synliggöra 

detta för politiker och ledning. Finns vetskap om de långsiktiga vinsterna av 

forskning och utveckling hos ledningen, blomstrar möjligheter för nyskapande 

hos personalen.  
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Attityd och beteendeförändring inom en organisation är ett komplicerat fenomen 

där många faktorer såväl fundamentala som allmänna spelar en betydande roll. 

Anställdas sociokulturella bakgrund jämte organisationens normer och värderingar 

(socialisation) förefaller tillhöra de grundläggande orsakerna till den rådande 

situationen. Resultaten av denna studie bygger på observationer och intervjuer 

från en arbetsplats, vilket kan försvåra att kunna dra generella slutsatser över 

primärvården i stort. Genom att referera till författarens egen empiri från vården 

och hur organisationskulturen i dagens hälso- och sjukvård ser ut, går det ändock 

att överföra väsentliga delar av studien till att appliceras för andra delar av hälso- 

och sjukvården.  

 

7.3 Fortsatt utveckling och forskning  
Forskning och utveckling är ett ungt fenomen inom Primärvården Halland. 

Resultaten av mina undersökningar ska bidra till en diskussion om framtida 

interventiva åtgärder för strategisk kommunikationsplanering av FoU. Relevanta 

fynd kan implementeras praktiskt för att förändra attityd och beteende bland 

ledning och personal, till fördel för kritiskt tänkande och nyskapande inom 

framtida vården. Detta nås genom framförallt följande punkter. 

• Nuläges- och behovsanalys (Morténius, studie 1-3). 

• Utformning av en kommunikationsplan med en intervention av FoU- 

kommunikationen. 

• Praktiskt genomförande av planen. 

• Systematisk uppföljning av den genomförda interventionen 

(prestationsutvärdering). 

• Slutlig utvärdering (effektutvärdering).  

 

Förankring av FoU-visionen kan på sikt leda till integration av det viktigaste målet 

i Landstinget Hallands FoU-policy, att FoU ska ses som en investering och inte bara som 

en kostnad.  
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	Figur 3. FoU-informationen uppdelad efter graden av interaktion och selektivitet (Morténius,  2005, studie 2). 
	Figur 5. Sexstegsmodellen. Schematisk beskrivning av informationens inverkan på den anställde, från kännedom till förändrad arbetsmetod (egen modell). 
	 
	 
	 
	6.7.1.4 Brist på personal En brist på kompetent personal i de olika kategorierna, särskilt på läkarsidan, är ett annat argument för att inte tillåta personal med FoU-intresse att gå vidare i sina visioner.  



