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Intervjufrågor 
 

Kännedom och intresse 
a. Berätta om ditt intresse för FoU! 

Följdfrågor 
1. Fanns intresset innan FoU startade 1997 i 

primärvården? 
2. Varför blev du intresserad av FoU? 
3. Diskuterar du och dina kollegor FoU? Ge ex på 

vad? 
 

Nya tankar och idéer och förändring i verksamheten 
b. Beskriv vilka nya tankar och idéer du fått av FoU och 

FoU-informationen! 
Följdfrågor 
1. Vad har du gjort med dessa nya tankar och       
    idéer? 
2. Vad säger din omgivning, chefer, kollegor? 
3. Har du någon att diskutera dessa tankar och  
    idéer med? Vem i så fall? 

 
c. Beskriv vad FoU (FoU-informationen) lett till för 

förändring i din verksamhet! 
Följdfrågor 
1. Kan du berätta vad som fick dig till denna  
    förändring? 

 
Om det lett till projektstart 
d. Berätta vad det var som gjorde att du fortsatte med ett 

FoU-projekt?    
  Följdfrågor 

1. Tror du projektet kunde användas på andra 
arbetsplatser? 

2.  På vilka sätt tror du att ditt projekt skulle kunna 
spridas? 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Helena Morténius   

1

Medie- och Kommunikationsvetenskap, 41-60p, ht 2005 
Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle 
 



   Bilaga 2 

Kommunikationskanaler 
e. Berätta hur du läser FoU-bulletinen 

      Följdfrågor 
   1. Vad finns det som intresserar dig i den? 
      Konkreta artiklar? 

2. Är den lättläst, för alla kategorier? P g a? 
3. Diskuterar du FoU-bulletinen med dina kollegor?  
    Vad diskuterar ni? 

 
f. Har du varit på några FoU-dagar eller seminarier?  

   Följdfrågor 
    1. Hur fick du reda på dem? 
               2. Vad fick dig att gå på dem? Ge exempel? 
  3.  Diskuterar du dessa FoU-dagar/seminarier med  
                   dina kollegor? Vad diskuterar ni? 

 
g. Har du varit inne på FoU hemsida?  

      Följdfrågor 
1. Hur hittade du hemsidan? 
2. Vad tycker du är intressant? Ge exempel? 
3. Hittar du vad du söker? Vad sökte du? 
4. Diskuterar du FoU-hemsidorna med dina 
    kollegor? Vad diskuterar ni? 

 
 
h. Finns det andra kanaler som du skulle kunna tänka dig få 

FoU-information ifrån, kan du beskriva? 
 
 

Övriga frågor 
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Inbjudan till en intervju 
 
Bästa kollega, 
 
För ungefär ett år sedan fick du ett frågeformulär om FoU-enhetens information till 
anställda inom Primärvården Halland. Enkäten vände sig till samtliga 
personalkategorier inom verksamheten och innehöll frågor om bl a kännedom och 
intresse relaterade till FoU. Glädjande nog deltog många anställda i undersökningen. 
Resultatet av studien publicerades därefter i en vetenskaplig rapport vid Högskolan i 
Halmstad. 
   
Jag har nu gått vidare till nästa steg av studien för att försöka ta reda på de faktorer 
som ökar vårdanställdas intresse för forskning och utveckling. I samband med denna 
insats kommer studiens resultat att kompletteras med en intervju riktad mot en grupp 
i princip slumpvist valda individer som deltog i studien. Du är en av dem! 
 
Jag skulle därför bli ytterst tacksamma om du kunde bidra med 20-30 minuter av din 
tid 
(t ex i samband med en kafferast) till en intervju på din arbetsplats eller om du 
föredrar 
FoU-enheten. 
 
Är du inte intresserad av att medverka är jag tacksam om du meddelar mig via 
e-post omgående. 
 
Inom närmsta veckan ringer jag dig på arbetsplatsen för att avtala datum och tid.  
Följande dagar kommer att vara aktuella för intervjuer: 
 
Datum: 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 24/10, 26/10, 27/10 (eller annan 
överenskommelse) 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Helena Morténius 
FoU-assistent, informationsansvarig 
FoU-enheten, Primärvården Halland 
 
 
tel. 0346 – 562 60 
e-post: helena.mortenius@lthalland.se
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