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Abstrakt 
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Handledare Lars Palm, professor 
 
Examinator Nicklas Håkansson, universitetslektor 
 
Problem FoU-enhetens uppgift är att förankra forskningstänkande och 

implementering av forskningsrön bland primärvårdsanställda. 
Vilken roll har kommunikationsprocessen spelat? 

 
Syfte Att utforska kommunikationens roll i förankring av FoU inom 

hälso- och sjukvården.  
 
Metod Kvalitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in genom 

11 stycken intervjuer. 
 
Resultat  Studiens resultat tyder på kommunikationens viktiga roll i  

förankring av forskning och utveckling inom den praktiska 
verksamheten. Faktorer av betydelse är allmänt stöd från 
omgivningen, FoU-nätverk, effektiv FoU-kommunikation samt 
positiv inställning från ledningen. Personer med högre grad av 
nyfikenhet och innovationsförmåga är i större utsträckning 
benägna att utvecklas i processen. Egen kreativ förmåga jämte stöd 
från omgivningen och FoU-enheten accelererar takten till 
beteendeförändring att bli FoU-aktiv. En ytterligare faktor av 
betydelse är de olika kommunikationskanalerna roll vid spridning 
av information.  

 
Nyckelord Kommunikation, information, organisation, FoU, hälso- och 

sjukvård. 
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1. Inledning 
En framtidssyn för varje organisationsledning bör vara förankring av forskningstänkande och 

implementering av forskningsrönen bland verksamma inom organisationen. Dagens hälso- 

och sjukvårdsorganisation med ansvar för befolkningens 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 sker via Forsknings- och 

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

mellan forskning och utveckling.  

 

1.1 FoU-enheten, Primärvården Halland 
FoU-enheten, Primärvården Halland skall skapa intresse för forskningsbaserad kunskap och 

höja kunskapsnivån inom forskningsmetodik och forskningsprojekt. FoU-enhetens mål är att 

skapa en verksamhetsinriktad FoU, som leder till praktiska resultat, vilka främjar och 

förbättrar hallänningarnas hälsa. 

 

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

information spridits genom olika kommunikationskanaler. Någon kartläggning och 

uppföljning av denna process har dock inte gjorts. 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.  

 

Ett kompletterande faktum är att inom Hallands hälso- och sjukvård finns inget krav på de 

anställda att bedriva FoU-aktiviteter. Intresse och engagemang i FoU bygger helt på frivillig 

basis. Detta ställer högre anspråk på internkommunikationen från FoU-enhetens sida, att 

väcka intresse bland primärvårdsanställda vilka är en heterogen och stor målgrupp.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Huvudsyftet med denna studie är att utforska kommunikationens roll i förankring av 

forskning och utveckling (FoU) inom hälso- och sjukvården.  

Studiens delsyfte är därmed att: 

- Beskriva de faktorer som kan öka de anställdas kännedom och intresse för FoU och 

hur dessa faktorer kan bidra till ökad kommunikation och verksamhetsutveckling. 

- Studera de parametrar som bidrar till att en del av de anställda fortsätter att utvecklas 

till FoU-aktiva inom hälso- och sjukvården.  

- Analysera de olika kommunikationskanaler som inverkar på anställdas kännedom om 

och intresse för FoU. 

 

Mina frågeställningar har väckts under årens gång:  

- Har kommunikationsprocessen varit effektiv?  

- Har rätt information, nått rätt målgrupp, i rätt tid och rätt kanal?  

- Har informationen lett till ökad kännedom om och intresse för FoU?   

- Har den ökade kännedomen och intresset i sin tur lett till start av nya FoU-projekt och 

förändring av individens tankar?  
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2. Bakgrund  
För att få en översiktlig bild av hur Landstinget Halland bedriver sin FoU-verksamhet och 

dess kommunikation i primärvården, ges här en beskrivning av organisationsstrukturen. 

 

2.1 Informationsspridning inom hälso- och sjukvården 
Information och kommunikation är inga nya begrepp inom hälso- och sjukvården (Heath et al 

2003; Grilli et al 2002). Kommunikationskonstruktioner och teknologi för 

informationssystemen inom hälso- och sjukvården har granskats noggrant (Pinciroli et al 

2000; Andersen et al 1999; Ferrara et al 1997). Ett område som är av betydelse i dagens 

hälso- och sjukvård är den systematiska kommunikationen från forskningstänkande till 

förankring inom den praktiska verksamheten.  
 

2.1.1 FoU inom hälso- och sjukvården 
I Hälso- och sjukvårdslagen kom ett lagförslag 1996, som innebar att regeringen beslutade 

höja den vetenskapliga kompetensen inom landstingen i Sverige, genom att starta Forsknings- 

och Utvecklingsverksamheter, FoU (Regeringskansliet 1996). Resultatet blev att FoU-enheter 

bildades inom hälso- och sjukvården i Sverige.  

 

2.1.2 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 Länssjukhuset i Halmstad, FoU-enheten på 

Sjukhuset i Varberg, FoU-enheten för Primärvården i Halland och FoU-enheten på 

Plönningegymnasiet för den gröna sektorn, vilken senare upphörde. Fokus för FoU-enheterna 

under uppbyggnadsfasen har varit att marknadsföra forskning och bidra till metodutveckling. 

FoU-enheterna skall skapa intresse för forskningsbaserad kunskap och höja kunskapsnivån 

inom forskningsmetodik och forskningsprojekt. 

 

2.1.3 FoU inom Primärvården Halland 
Primärvården är uppdelad i sex primärvårdsområden, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, 

Hylte, Halmstad, och Laholm. Primärvården i Halland har cirka 1 400 anställda och har 
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ansvar för det allmänmedicinska utbudet, distriktssköterskeverksamhet, 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 2004). För att nå fram till detta mål har FoU-

enheten bl a satsat på utbildning i vetenskaplig teori och metod för de primärvårdsanställda. 

Under de åtta år som verksamheten har varit igång har i samarbete med Högskolan i Halmstad 

nio grundkurser i 1-10p och sex fortsättningskurser 11-20p genomförts. FoU-enheten har lagt 

stor vikt vid att försöka få geografisk spridning av FoU-projekten för att alla anställda i 

primärvården från Laholm i söder till Kungsbacka i norr skall känna lika stor delaktighet i 

FoU. Tillika har det varit viktigt att engagera alla personalkategorier. 

 

2.1.4 FoU-enhetens informationsvägar 
FoU-informationen spelar en viktig roll, dels genom spridning av lokala, nationella och 

internationella forsknings- och utvecklingsresultat, dels genom stimulering till 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 åtta åren spridit sin information till primärvårdsanställda 

genom följande kommunikationskanaler: 

 

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

seminarier”. Auditoriets reflektioner i ämnet har diskuterats och en dialog har åstadkommit. 

FoU-seminarierna har anordnats i alla kommunerna i Halland. ”FoU-dagen” är en annan 

aktivitet som har arrangerats årligen. Platsen för FoU-dagen har alltid varit Falkenberg p g a 

att den strategiskt ligger mitt i Halland. 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) utkommit sedan FoU-enheten startade har nyheter, forskningsrön och FoU-idéer 

 



   5

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

primärvården (totalt 1200 exemplar). Ett exemplar adresseras direkt till de FoU-aktiva, som 

går eller har gått någon FoU-kurs, fått FoU-bidrag m m. Dessutom har chefer, representanter i 

primärvårdsnämnden och landstingsstyrelsen fått var sitt exemplar av FoU-bulletinen.  

 

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

om FoU-aktiviteter givits. Informationen innefattar enhetens kursverksamheter, aktuella FoU-

nyheter, forskningsämnen, upplysning om forskningsmedel etc. Det finns även en hemsida 

under Landstinget Hallands webbplats. Denna hemsida förser forskare och andra intresserade 

utan tillgång till det lokala intranätet LINA, med samma information som finns på intranätet. 

 

Utfallet av information/kunskapsöverföring bör värderas med uppföljning och evaluering. 

Detta sker genom att effekterna av olika sätt att förmedla och överföra 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 

observationsmått, vilka inte beskriver den kvalitativa upplevelsen som 

information/kunskapsöverföringen kunnat ge.  

 

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

redovisning betonas vikten av ökad satsning på implementering och verksamhetsförankring 

av FoU-projekten. En strukturerad 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 i sammanhanget ökat markant, vilket bl a lett till önskemål om 

studier i detta ämne.   

 

2.2 Genomförd kvantitativ studie  
En kvantitativ studie genomfördes i Landstinget Halland under år 2004-2005. Syftet med 

studien var att analysera kommunikationens roll vid implementering av FoU inom den 
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praktiska verksamheten (Morténius 2005). En enkätundersökning genomfördes bland 

samtliga anställda inom Primärvården Halland (1 346 personer). Svarsfrekvensen var 70 %. 

Studiens resultat visade på betydelsen av en systematisk kommunikationsinsats, vilken har en 

viktig roll för att skapa kännedom och intresse för forskningstänkandet inom hälso- och 

sjukvården. I resultatet konstaterades att en mycket stor andel av anställda hade läst enhetens 

interntidning, FoU-bulletinen. Denna information kan vara intressant men den ger ändå inte 

svaret på frågan om vilka villkor som skall vara uppfyllda för att informationen ska kunna 

överföras på rätt sätt. Detta resultat säger heller inte så mycket om vad dessa användare fått ut 

av informationen (d v s vad den betytt för deras yrkesutövning), om kommunikations-

processen kunnat anses vara lyckosam eller inte etc. Detta konstaterande ställer därför krav på 

ytterligare undersökningar för att kunna i en större utsträckning tydliggöra den praktiska 

betydelsen av pågående insatser.  

 

Den genomförda kvalitativa studien bör därför vara av betydelse för den fortsatta 

vidareutvecklingen av kommunikationsstrategin inom hälso- och sjukvården i Halland.  
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3. Teoretisk bakgrund  
För att förtydliga de praktiska kommunikationsprinciperna i en organisation ges här en 

beskrivning av processen med hänsyn till de olika begrepp, teorier och modeller som finns 

inom området. Målgruppen för FoU-enheten, Primärvården Halland bildar därmed 

studieobjektet.  

 

3.1 Kommunikation – hur och varför 
Kommunikation är ett brett vetenskapligt begrepp. En kort definition av begreppet är ”social 

samverkan med hjälp av meddelanden” (Fiske 2000). Kommunikation kan beskrivas som 

processen för människors kontakt med varandra.  

 

Definitionerna reflekterar i huvudsak två traditioner. Den första traditionen bygger på 

uppfattningen om förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och känslor 

mellan sändare och mottagare. Här är kontakten linjär och tämligen mekanisk i sin karaktär. 

 

I den andra och något senare traditionen betraktas kommunikationen som en gemensam 

aktivitet mellan dem som ingår i den, en interaktion. Man talar inte längre om sändare och 

mottagare utan om deltagare. Kontakten är cirkulär eller spiralformad. Kommunikation blir 

med denna syn ”en process där deltagarna tillsammans skapar och delar information i syfte att 

nå ömsesidig förståelse” (Fiske 2000; Rogers 1995). Medan kommunikation innebär 

processen för ömsesidig påverkan mellan människor står informationen för innehållet i denna 

process och utgör därmed det som utbyts i kommunikationsprocessen (Windahl et al 1992).  

 

Det har länge hävdats att information tillför ett ”mervärde” men det har varit svårt att kunna 

ge belägg för att denna verkligen är lönsam (Landstingförbundet et al 2000). Utvecklingen har 

gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle och frågan är nu hur man skall 

hantera all information som produceras. Ur ett humanistiskt perspektiv är människan i sig 

nyfiken och njuter av nya upptäckter och lärdomar. Hon strävar ständigt efter kunskap men 

får i vissa avseende endast information. Denna omväxling kräver oftast en mental process för 

att hantera och raffinera all information till kunskap. Det behövs också en strukturerad form 

av den information som ges (Gärdenfors 1996). En enkel formel är att man måste producera 

rätt information, till rätt person, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt (Larsson 2001).  
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3.2 Analys av utgångsläget 
För att kunna ta ställning till om den FoU-information som idag kommuniceras är tillräcklig, 

är det viktigt att analysera hur omvärlden ser ut. Denna vetskap är av avgörande betydelse 

eftersom information påverkas och utformas i samklang med dagens samhällsströmningar, 

system, värderingar och normer.  

 
3.2.1 Dagens informations- och kommunikationssamhälle 

Gemensamt för de senaste årtiondenas förändring är att det har skett en kraftig förskjutning i 

inhämtningen av information och kunskap på så sätt att kommunikation och 

kommunikationsförmåga blivit alltmer centrala och viktiga delar både för 

samhällsinstitutioner men också för individer. Det informations- och kommunikations-

samhälle som vi nu lever i utvecklas i allt högre grad mot olika former av elektronisk 

kommunikation, där vissa teknikmogna grupper i samhället, såsom ungdomar och 

välutbildade grupper, har ett försprång framför andra. Detta är en intressant aspekt med 

hänsyn till den digitala utvecklingen som Landstinget Halland har haft under det senaste 

årtiondet. Här konstateras en radikal förändring i informationssökning med hjälp av Internet 

och intranät vilka gynnar i första hand de yngre samt de välutbildade grupperna. Detta faktum 

bör beaktas vid planering av FoU-kommunikationen i den digitala miljön.  

 
3.2.2 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 att i vilken mån teori kan 

berikas av praktiken, d v s den glädje forskningen/forskarna har i sin verksamhet att få inblick 

i förhållanden i praktiken. Benner hävdar att det nära nog är det enda viktiga, teorin har inte 

något att tillföra praktiken (i varje fall vad gäller sjukvården) utan att det bara är det motsatta 

förhållanden som gäller. 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 betydelse 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 
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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 (Svensson 

& Östnäs 1990) som har jämfört arkitekternas relation till forskning med psykologers. 

Psykologerna har t ex ett mycket flitigare utbyte med yrkesgruppernas undervisande och 

forskande centrum än vad arkitekterna har. De kan hävda sin ställning inom 

arbetsorganisationen och i relation till andra yrkesgrupper mer effektiv 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 väl ha liknande inställning. Men det verkar som om sjuksköterskorna inte 

ser kopplingen teori – praktik utan bara praktik. 

 

3.2.3 FoU och kommunikationsinsatser 
Ett av FoU-enhetens mål är att sprida information om FoU-projekt, FoU-aktiviteter såsom 

FoU-kurser, seminarier m m. Ett annat mål är att sprida kunskap om vad FoU är och vad den 

kan ge sin målgrupp, de primärvårdsanställda i Halland. Kommunikation blir därför ett av de 

viktigaste instrumenten för att nå dessa mål. Eftersom engagemang i FoU-frågor inte är ett 

krav från sjukvårdsledningen utan sker på frivillig basis kan höga förväntningar om stort 

intresse i ämnet betraktas som orealistiska. Denna situation ställer informatörer inför 

utmaningen att satsa extra för att FoU-frågorna ska bli begripliga, stimulerande och 

intresseväckande. Viktigt i sammanhanget är därför att informationen sprids på rätt sätt och 

via rätt kanaler. Nedan beskrivs olika sätt att kommunicera i en organisation.  

 

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

interaktioner inom företag, myndigheter och intresseorganisationer. Organisations-

kommunikation 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, vilka har dock stor betydelse i denna studie eftersom mycket av 

kommunikationen inom organisation sker på informell nivå (Larsson 2001).  
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De olika kommunikationssätten kommer nu att beskrivas mer ingående men det ska också 

redogöras för de olika kommunikationskanalerna som organisationen använder, dess för- och 

nackdelar samt effektivitet.   

 
3.3.1 Intern och extern kommunikation 
Med intern kommunikation avses den kommunikation som sker mellan organisations-

medlemmar inuti organisationen. 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 experter inom FoU-området) som 

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

anställda. 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 markandsföringsmetoderna flyttats in i organisationen, där mer 

reklaminriktade metoder och publikationer gör sig gällande för att medarbetarna skall 

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, vilket 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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3.3.2 Formell och informell kommunikation 
Den formella kommunikationen är den strukturerade metod som organisationsledningen 

använder sig av för att kunna kommunicera med medarbetarna medan 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 (Larsson 2001). Enligt Kreps (1989) är 

majoriteten av kommunikationer i en organisation oftast informella. 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 et al 1998).  
 

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

 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 vid spridning av FoU-informationen. 
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3.3.3 Kommunikationskanaler 
Valet av kanal i samband med en kommunikationsaktivitet är självfallet avhängt vilket 

budskapet är, vilka som är målgruppen samt vilket ämnesområde som ska behandlas. Olika 

kanaler har olika egenskaper, t ex räckvidd, snabbhet, interaktivitet, kostnad, trovärdighet osv.  

En organisations kommunikationsvägar kan delas i tre kategorier; muntliga, skriftliga och 

elektroniska kommunikationskanaler. Dessa kanaler har sina för- och nackdelar. 

 

Muntliga kanaler 

Med de muntliga kanalerna menas möten, samlingar, konferenser, utbildningar och liknande 

där det talade ordet används. Fördelen med de muntliga kanalerna är att sändaren och 

mottagaren kan föra en dialog med möjlighet att ställa frågor och komma med omedelbar 

återkoppling på budskapet (interaktivitet). Mediet kan också förmedla känslor, personifiera 

och skapa stämning. Nackdelen med sådan metod är att mottagaren kan glömma eller 

missförstå vad som har sagts (Eriksson 1998). Kanalen är också den dyraste räknat i form av 

kontaktkostnad, d v s vad det kostar att nå en person i målgruppen. Denna kanal används 

främst vid personlig kommunikation men så fort det blir tal om masskontakter försvinner 

effekten av interaktivitet (Larsson 2001).  

 

Skriftliga kanaler 

Med skriftliga kanaler menas personaltidningar, meddelande, OH-material, broschyrer och 

andra trycksaker. Fördelen med denna kategori är att skriven information är bestående och 

mottagaren kan därför läsa den när, i vilken takt och hur många gånger han/hon vill. Detta 

leder till att risken för glömska, feltolkningar och missförstånd är liten, till skillnad från den 

muntliga kommunikationen. Nackdelen med den skriftliga kanalen är att möjligheten till en 

dialog med återkoppling mellan sändaren och mottagarna är förhållandevis liten (Larsson 

2001). Personaltidning är en vanlig företeelse, oftast kommer den ut en gång i månaden men 

det är olika beroende på vad organisationen kan lägga i kostnad, tid och kunskap på 

densamma. Då personaltidningen är en långsam kanal som inte kan sprida snabba nyheter så 

har det blivit vanligare att intranätet kompletterar personaltidningen. Hur personaltidningen 

distribueras har stor betydelse. För att få hög räckvidd och nå fram till den speciella 

målgruppen ska personaltidningen skickas direkt till den anställde, läggs den ut i 

personalrummet får den inte samma genomslagskraft. Strid (1999) menar att det har också 

betydelse var den anställde får sin personaltidning, om personaltidningen skickas hem till den 
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anställde då skapas en diskussion i familjen om dess innehåll. Skickas personaltidningen 

däremot till arbetsplatsen får den oftast till följd att diskussion skapas mellan 

arbetskollegorna.  

 

Elektroniska kanaler 

Med elektroniska kanaler anses intranät, Internet, e-post, telefax m m. Intranät har växt 

snabbt i organisationssammanhang, det introducerades kring 1996 och grundade sig på 

Internetteknik (Heide 2002). Fördelar med ett intranät är att det underlättar spridning av 

information samtidigt som det kan användas som en informationsbank och bidra till ett 

ständigt informationsflöde. Alla anställda som har tillgång till en dator kan surfa på det 

interna nätet. Informationen är enkel att lägga upp och nyheter kan spridas snabbt. Nackdelen 

är att det blir en ren envägskommunikation från sändaren till mottagaren (Wood 1999). En 

förändrad informationskultur växer fram i och med användandet av Internet och intranät, där 

man går från ”push” till ”pull”. Med ”push” menas att medarbetarna hela tiden blir försedda 

med information medan ”pull” däremot utgår ifrån att medarbetarna själva får söka efter 

information (Heide 2002). E-post har samma fördel med underlättande av spridning samt 

enkel selektering till en grupp mottagare, en nackdel med selektivitet är dock att det lätt kan 

bli ett informationsöverflöd via e-post och mottagaren får svårt att hinna med att läsa allt, en 

annan nackdel är att de icke-verbala interaktionerna och antalet personliga kontakter minskar 

(Larsson 2001; Sinickas 2004). 

 

I mediebarometern från 2004 kan konstateras att erhållen information via Internet intresserar 

fler högutbildade. Samma mönster observeras även när det gäller information från böcker och 

tidskrifter. Vidare är den digitala kommunikationskanalen mer dominerande i storstäder än 

landsbygden. Denna skillnad har inte varit lika uttalad för de andra medierna. Information i 

form av Internet visade sig vara genusneutral d v s den enda form som intresserade nästan lika 

många kvinnor som män. Däremot intresserade sig betydligt fler kvinnor än män för 

information genom böcker eller tidskrifter. En tydlig skillnad kan också ses i ålder och 

sökande av information på Internet där de yngre åldersgrupperna använde Internet i större 

utsträckning för informationssökning (Nordicom 2004). Ett annat viktigt argument för 

informationens utformning blir därför att sätta informationen i detta omvärldsperspektiv där 

ganska stora grupper användare idag, ställer högre krav än tidigare på att kunna tillägna sig 

och söka information. Ett växande problem i sammanhanget är snarare att flödet av fakta och 

information växer i en sådan omfattning att kravet på professionell skicklighet i faktasortering 
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och filtrering av onödig exponering blir ett nödvändigt faktum. I dagens informationssamhälle 

ställs nya och utmanande krav på sätten att kommunicera, både hos myndigheter och hos 

individer. Samtidigt finns det en paradox i informationssamhället. Då den elektroniska 

informationen växer kan på samma gång behovet av och nödvändigheten av personlig 

interaktion och kommunikation komma att öka, och denna utveckling kanske till och med 

kommer att ske snabbare än den tekniska utvecklingen.  

 

3.3.4 Jämförelse av de olika kanalerna 
Den muntliga kanalen har jämfört med de skriftliga och elektroniska fördelarna att ha högre 

verkningsgrad och interaktivitet d v s mer genomslagskraft då man genom en dialog kan 

motivera och diskutera med målgruppen. Därför är det viktigt att använda rätt kanal för rätt 

saker. Den muntliga kanalen skall därför inte belastas med hårdfakta eller enkelriktad 

information som passar bäst i skriftlig kanal, utan den muntliga skall koncentreras till 

motivationsdelen för ökad kunskapsöverföring genom dialog. Nackdelen med den muntliga 

kanalen är att man inte når så många samtidigt, det går oftast inte att personligen möta alla i 

målgruppen utan att det blir en kostnadsfråga.  

 

Den skriftliga kanalen bör väljas för information som inte är interaktionsberoende. 

Utformningen ska vara anpassad efter det riktade syftet där viss information ska läsas direkt 

medan andra som hårdfakta om öppettider, adresser m m skall sparas och läsas vid behov. 

Tidsaspekten bör tas i beaktande då denna kanal jämfört med de andra inte i första hand har 

till syfte att framföra en snabb information. 

 

Den elektroniska kanalen är den som är på frammarsch, då allt fler väljer detta mediet i 

dagens samhällsutveckling. Än så länge kan denna kanal däremot inte ersätta den skriftliga 

men i många fall ser man att båda kanalerna nyttjas för gemensamma ändamål t ex 

personaltidningen finns oftast numera både som trycksak och på Internet. Den tidigare höga 

kostnaden för denna kanal har sjunkit och blivit lägre än de andra kanalerna d v s både 

kapitalkostnader i form av utrustning och driftkostnader då nästan varje informations-

ansvarige inom organisationer numera kan framställa och underhålla hemsidor och 

diskussionsforum. Det gäller att utnyttja varje mediums fördelar, som beskrivs i tabell 2 

(Palm & Hedin 2001). 
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Tabell 2. Beskrivning av de olika egenskaperna för respektive kommunikationskanal. 
 

 Muntlig kanal Skriftlig kanal Elektronisk kanal 

Verkningsgrad Hög Låg Varierar 

Interaktivitet Hög Låg Hög 

Fångar uppmärksamheten Ja Nej Varierar 

Behåller uppmärksamheten Ja Nej Varierar 

Kostnad Hög Låg Hög förr, låg nu 

Lagringsmöjlighet Låg Hög Mycket hög 

Selektivitet Hög Måttlig Mycket hög 

 
 
 

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

fyrfältstabell (figur 1). 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 1. FoU-informationen uppdelad efter graden av interaktion och selektivitet. 
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3.3.5 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. Denna kombination av kanalerna bidrar i sin tur till synergieffekt 

(figur 2). 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).   

 

 
Muntlig 
kanal

Elektronisk 
kanal

Synergieffekt

Skriftlig 
kanal

Muntlig 
kanal

Elektronisk 
kanal

Synergieffekt

Skriftlig 
kanal

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 2. Ändamålsenliga kanaler, som tillsammans bildar en synergieffekt.  
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3.4 Kommunikationsmodeller 
 
3.4.1 AIDA eller kunskap, attityd och beteende 
”Det är svårt att förmedla kunskap, svårare att förändra attityder och ännu svårare att få 

någon att ändra beteendet” 

 

Det har hittills beskrivits hur organisationskommunikation kan gå till i olika former och 

kanaler, men vad hjälper det om de anställda inte har rätt kunskap, attityd och beteende. Ett 

första steg i att försöka lyckas med denna process är att sätta kommunikationsmål, detta 

innebär att påverka medvetenheten, intresset, kunskaper, attityder, intentioner och att 

framkalla - eller förhindra - handlingsutlösande beslut. I kommersiella sammanhang kan 

ibland ett och samma budskap serverat vid ett enda tillfälle föra målgruppen från 

uppmärksamhet till intresse, intention och beslut att köpa produkten ifråga till själva 

handlingen - köpet enligt formeln AIDA = attention (uppmärksamhet skapas), interest 

(intresse väcks), desire (önskan eller begär skapas), action (handling). Denna 

kommunikationsmodell kan givetvis användas i andra sammanhang också där målet är en 

förändring av ett beteende genom kunskap och förändrad attityd (Palm & Hedin 2001). 

Persson (1997) benämner denna modell som Kunskap-attityd-beteende. Det intressanta med 

formeln är hur dessa tre aspekter av den mänskliga naturen samspelar. Den som arbetar med 

att föremedla kunskaper från forskning till praktik måste vara klar över att kunskap inte 

automatiskt medför några ändrade attityder eller beteenden. De flesta av de mest inflytelserika 

teorierna inom det området behandlar denna kedja på ett eller annat sätt. Insikten är att ny 

eller ändrad kunskap inte automatiskt medför förändrade attityder eller påverkan. 

 

När frågeformuläret (bilaga 1) i den tidigare genomföra studien (Morténius 2005) skulle 

konstrueras användes följande kommunikationsmodell, se figur 3. Enkätfrågorna följde en 

sexstegsmodell, som kompletterade varandra i en praktisk ordning. Detta stämmer väl överens 

med hur FoU-enhetens tankar varit vid informationsspridning, att skapa nya tankar, idéer och 

metodförändringar i verksamheten d v s från kännedom till inverkan. 
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Figur 3. Sexstegsmodellen. Beskrivning av informationens inverkan på individen från 
kännedom till förändrad arbetsmetod. 

 
3.4.2 Involvering 
Vid analysen av den tidigare nämnda kvantitativa studien kunde konstateras att involvering är 

en faktor som har betydelse för hur de anställda tar till sig FoU-informationen.  

 

Det finns tre typer av involvering; ståndpunktsinvolvering, d v s 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 beslutsinvolvering (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).  

 

Studien visade att FoU-intresserade anställda kan delas upp på två skilda grupper. Den ena 

gruppen går inte vidare i FoU-spåret trots utryckt intresse. Personer i denna grupp känner sig 

nöjda på den erhållna intressenivån och mäktar inte satsa på högre nivåer i denna fråga. Den 

andra gruppen fortsätter att utveckla sitt intresse och blir FoU-aktiva; de får nya tankar och 

idéer, börjar FoU-kurs, eller startar ett FoU-projekt som leder till att de förändrar sitt beteende 
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och i vissa fall arbetsmetoderna (figur 4). Den sistnämnda gruppen blir därför av extra 

intresse att utforskas i en djupare analys relaterad till eventuellt bidragande 

bakgrundsfaktorer. Resultaten av en sådan studie kan vara behjälplig i förtydligandet av 

bidragande orsaker i sammanhanget. Dessa resultat kan i ett senare skede bidra till praktiska 

åtgärder för att aktivera även den första gruppen att gå vidare i FoU-aktiviteter.  
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Figur 4. Schematisk beskrivning över förankring av ”FoU-tänket” från kännedom till förändring 
av arbetsmetoder inom verksamheten. 
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De intressanta frågorna är därmed: 

- Varför är det bara en del av de anställda som fortsätter hela processen?  

- Varför stannar en del redan på FoU-intresse eller på att använder 

kommunikationskanalerna?  

- Finns det några faktorer som inverkar att de inte kan, vill eller får gå vidare?  

 

3.4.3 Agenda setting  
Hur ska man då lyckas att få fler anställda involverade i FoU? Ett sätt kan vara att föra in 

FoU-informationen, d v s att forskningsfrågor och nyheter läggs på dagordningen (agenda 

setting). De olika stadierna i agenda setting processen kan beskrivas enligt nedan. (Rogers et 

al 1991, refererad av Palm 1994) 

• 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). 

 

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 Läkarstämman, FoU-dag eller publiceras i någon 

vetenskaplig tidskrift. På media agendan tas ämnet sedan på ett mer populärvetenskapligt sätt 

upp i t ex FoU-bulletinen eller i annat fall på intranätet. Därefter följs ämnet upp mer 

informellt vid kafferaster på respektive verksamhet d v s public agenda.  

 

3.4.4 Personlig relevans 
Det räcker inte alltid att sätta FoU-informationen på dagordningen, vi kan också se att hur väl 

omhändertagandet blir av den berörda frågan eller nyheten, kan bero på den personliga 

relevansen i den. De FoU-aktiva är oftast i hög grad personligt involverade i ämnet genom att 

de går FoU-kurs eller har något FoU-projekt i gång. De är därför mer mottagliga för FoU-

information då de samtidigt har både kännedom om och intresse för ämnet. Det kan alltså 
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sägas vara belagt att, när det gäller frågor med hög personlig relevans är mottagaren inställd 

på att bereda den inkommande informationen noggrant, vilket i sin tur betyder att mottagaren 

tolererar informationstäta och rationella budskap. 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  

s k ”Närhetstriangeln” som betyder att ämnet också skall geografiskt vara så nära som 

möjligt, emotionellt ska vi också känna igen oss och tidsmässigt ska ämnet vara aktuellt för att 

vi skall ta till oss det (Prakke 1969 refererat av Hadenius & Weibull 1997). 

 

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

involvering. Sprids FoU-information personligen genom någon kommunikationskanal eller 

finns det andra sätt? För att kunna besvara denna fråga ska först några spridningsteorier 

beskrivas och diskuteras.  

 

3.5.1 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 opinionledare, denna position kan 

göra att FoU-spridningen kan förhindras eller uppmuntras. Denna maktposition bör tas i 

beaktande vid spridning av FoU-information. All information behöver inte nödvändigtvis gå 

via chefskanalen utan kan direkt levereras till målgruppen genom personliga kanaler som t ex 

direkt sänd post eller e-post.  

 

En annan teori är ”diffusionsteorin” (diffusion of innovation theory) (Rogers 1995 ref av 

Larsson 2001). Den bygger på tvåstegshypotesen som utvecklats till ett nätverkstänkande och 

försöker att förklara hur nya idéer, budskap och rön förmedlas över tid genom 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, d v s 

det sker en social förändring. Enligt denna teori är påverkansprocessen långsiktig. Medierad 
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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 person 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 individen lär sig att innovationen existerar och förstår hur 

den fungerar. 

2. Övertalning uppstår när individen har format en gynnsam eller ogynnsam attityd till 

innovationen. 

3. Beslut uppstår när individen engagerar sig i aktiviteter som leder till alternativen att 

acceptera eller förkasta innovationen. 

4. Implementation uppstår när individen börjar använda innovationen. 

5. Konfirmation uppstår när individen börjar söka information som stödjer det beslut 

han/hon har fattat. 

 

Processen som beskrivs ovan leder antingen till att personen tar till sig innovationen eller 

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

genom de s k FoU-aktiva (de som blivit intresserade, gått FoU-kurser och startat projekt), 

dessa blir de tidiga användarna ”opinionledarna” 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 skall göra detsamma, mer om detta beskrivs i 

innovationsspridning. 

 

3.5.2 Innovationsspridning 
En teori som beskriver hur införandet av en kunskap i en social kontext är 

innovationsspridningsteorin (Rogers 1995). Denna bygger på antaganden om hur adoption av 

innovationen fungerar, där vissa är tidigare anammare och sedan fördelar sig populationen 

längs en skala mot mindre och mindre benägna att ta till sig innovationen. 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 

”opinionledare”). 
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• 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 tills 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 eldsjälar som är hängivna anhängare och 

användaren av den innovation som ska spridas, och administratörer, som skapar de 

administrativa genomförande möjligheterna för att en innovation skall 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 dokumentationen som ska användas forskare emellan bör ske 

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

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, det 

ställs stora krav på begreppsmässig närhet för att forskare och praktiker skall 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 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 inte det 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).  
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Weiss (1997) konstaterar att ett grundläggande bekymmer är att den sociala forskningen inte 

har svar på de svåra frågorna om vad man skall 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 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.  

 

3.6 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 deltagande och engagemang i verksamheten. Därför är det viktigt att skapa 

förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och engagemang, så att de kan känna ansvar för 

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

arbetsplats att ta till sig ny kunskap, det krävs förhandling, planering och 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 forskningsrapporter. 

Inom kunskapssociologin och organisationsteorin har det diskuterats hur viktigt 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, då 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, t ex genom att ”översätta” forskningsrapporter med hjälp av 
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”tolkar” och göra dem mer populärvetenskapliga. Detta för att öka chansen att 

forskningsresultaten når ut och också 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 1990).  

 

3.7 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 att orientera sig mellan dem. Om detta är ett problem för den enskilde 

forskaren så kan man förstå att de intresserade och kunskapstörstande personer som befinner 

sig utanför forskningsvärlden har ett gigantiskt problem. För den enskilde forskaren är det 

givetvis viktigt att få sprida sina forskningsresultat och den vanligaste kanalen inom 

forskarvärlden är genom en vetenskaplig artikel. 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 pågått och 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 informationsmetoder. 

Också att nyttjargruppen befinner sig i en situation där den vill ta till sig ny information 

(Tydén 1994).  

 

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 innebär att kasta gammal kunskap och ta till sig ny. Målet är att få 

till stånd en kunskapsöverföring mellan forskare och brukare – i båda riktningarna, en dialog 

om hur mötet kan äga rum fruktbart och meningsfullt.  
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Metod 
4.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod? 
Valet mellan kvalitativ eller kvantitativ metod beror helt på vilket problemområde som ska 

belysas. Generellt kan man säga att kvalitativ forskning håller på att bli mer efterfrågat inom 

olika samhällsvetenskapliga områden. Den vetenskapliga världen har speciellt under de 

senaste decennierna insett behovet av djupdykning i studiefenomenet och inte endast analys 

av hypotesbaserade studieämnen. Detta då man anser att kvalitativ forskning skapar 

förutsättningar för att ge bredare och rikare beskrivningar, visa känslighet för berörda 

individers tankar och idéer, utveckla empiriskt underbyggd nya idéer och teorier och 

tillfredställa de praktiska utövarnas intressen. Under de tre senaste decennierna har livliga 

diskussioner förts mellan kvalitativa och kvantitativa forskare, åtskillig kritik har framförts 

men också försök att skapa goda förbindelser mellan de båda gjorts (Alvesson & Deetz 2001).  

De kvalitativa metoderna innebär alltså ett försök att överskrida det subjekt-objekt-

förhållanden som utmärker naturvetenskapen. Detta uppnås genom att forskaren försöker sätta 

sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans/hennes perspektiv (Holme & 

Solvang 1997).  

 

4.1.1 För- och nackdelar med de olika metoderna 
En förekommande variant av studieinstrument inom den kvantitativa metodiken är 

frågeformulär. Det finns för- och nackdelar med att genomföra en studie baserad enbart på ett 

frågeformulär. Svårigheten ligger i att ord och begrepp kan tolkas på olika sätt, vilket kan ge 

ett resultat som inte är helt tillförlitligt, d v s validiteten kan i viss mån ifrågasättas. Fördelen 

med ett frågeformulär är dock att samma frågor kan ställas till ett stort antal respondenter, och 

tolkningen av svaren blir trots allt mer tillförlitlig när alla tillfrågade fått likadana frågor, 

vilket inte är fallet om man t ex genomför ostrukturerade intervjuer. I ett frågeformulär är det 

däremot inte möjligt att ställa eventuella följdfrågor, eller att få ett mer detaljerat eller 

uttömmande svar.  

 

En annan viktig skillnad är att i de kvalitativa metoderna utgår man från studiesubjektens 

perspektiv, medan kvantitativa studier utgår i högre grad från forskarens idéer om vilka 

dimensioner och kategorier som skall stå i centrum. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att 

det inte är metodiken utan ontologin och epistemologin som är avgörande för god 
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samhällsvetenskap, och dessa aspekter hanteras ofta bättre av kvalitativ forskning som tillåter 

mångtydligheten ifråga om tolkningsmöjligheter och forskarens konstruerande av vad som 

beforskas att framträda bättre.  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

För att komplettera materialet av den kvantitativa studien kommer kvalitativa intervjuer att 

genomföras i denna studie. Olika metoder skapar olika slags resultat och leder snarare till att 

man avlägsnar sig från ett entydigt resultat, som säkerställs genom arbete med olika metoder. 

Poängen med att använda olika metoder är att man kan få ett mer varierat och rikare empiriskt 

material (Alveson & Deetz 2001). Detta har varit grundtanken bakom den genomförda 

kombinationsmodellen bestående av en kvantitativ och en kvalitativ metod i den framlagda 

studien. Beskrivning av den kvantitativa metoden kommer därför först. Sedan beskrivs den 

kvalitativa metoden. 

 

4.3 Metod - tidigare genomförd kvantitativ studie 
 
4.3.1 Design 
Studiedesignen bestod av en tvärsnitt populationsbaserad enkätundersökning där alla anställda 

inom Primärvården Halland (N=1346) ingick.  

 

4.3.2 Studiepopulation 
Sammanlagt svarade 874 personer på enkäten. Detta motsvarar 70 % av samtliga 

primärvårdsanställda i länet. 

 
4.3.3 Instrument 
En enkät var formulerad för att fånga in kommunikationsinsatsen när det gäller förankring av 

forskningstänkandet inom primärvårdens ordinarie verksamheter. Förutom frågor om 

kännedom, intresse och bemötandet av FoU-budskapet ingick bakgrundsvariabler och frågor 

om de olika kommunikationskanalerna.  
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4.3.4 Pretest - enkät   
Förstudier i frågeformuläret bestod av en pilotstudie bestående av två etapper. I den första 

etappen framarbetades enkätfrågorna i samråd med sakkunniga kollegor på FoU-enheten, 

Primärvården Halland, deras korrigeringar och kompletteringar nyttjades i omstrukturering av 

berörda frågor i formuläret. I den andra etappen gjordes en pilotundersökning vid olika 

vårdcentraler. Under en kafferast deltog ett begränsat antal personal av varierande 

yrkeskategorier vilka besvarade den preliminära enkäten. Deras reflektioner beaktades 

därefter i den slutgiltiga versionen. 

 

4.3.5 Distribution av enkät 
Den färdigställda enkäten (bilaga 1) trycktes med ett löpnummer på varje enkät. 

Namnregistret försågs också med löpnummer för att undvika upprepade utskick till en och 

samma person. Frågeformuläret skickades därefter ut tillsammans med ett följebrev samt ett 

frankerat svarskuvert till samtliga anställda. Enkäten skickades ut vid två tillfällen med fyra 

veckors intervall. Mellan det första och det andra utskicket fick anställda ett påminnelsebrev. 

 

4.3.6 Datainsamlig 
De erhållna enkätsvaren matades in digitalt i inskanningsprogrammet EYES & HANDS. Den 

färdigskannade svaren konverterades sedan till en datafil för vidare statistisk bearbetning 

(SPSS 2004).  

 
4.3.7 Bortfallsanalys 
Studiens art (totalpopulationsstudie) samt den stora andelen medverkande (70 %) tillätt analys 

även på undergruppsnivåer. En bortfallsanalys ansågs därför inte nödvändig för att bemöta 

studiens syfte. 

 
4.3.8 Statistisk metod 
Beskrivande statistik användes för kartläggning av faktaunderlaget. Jämförelse mellan 

variablerna genomfördes med hjälp av korstabulering. 
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4.3.9 Etik 
Skriftlig information om studiens syfte, frivillighet i deltagandet samt en försäkran om att 

deltagarnas svar skulle behandlas konfidentiellt gavs till deltagarna. Etiskt tillstånd söktes 

därmed inte. 

 

4.4 Metod - kvalitativ studie 
 
4.4.1 Design 
Inom kvalitativ forskning används metoder såsom dokumentanalys, etnografiska  

observationer och intervjuer. Valet i den här studien föll på intervjuer då syftet och 

frågeställningar bäst ansågs passa in på detta. I första hand skulle det vara individuella 

intervjuer men i ett fall blev det en gruppintervju och en tvåmannaintervju av praktiska skäl.  

 

Vid de individuella intervjuerna valdes intervjuformen respondentintervju, då syftet var att de 

intervjuade personerna skulle själva vara delaktiga i den företeelse vi studerade. Detta innebar 

en strukturerad intervju i dess innehåll och form, där lite utrymme gavs för djupare tankar och 

upplevelser. Gruppintervjun och tvåmannaintervjun följde samma princip och skiljde sig inte 

från respondentintervjuerna. 

 

4.4.2 Urval – studiepopulation  
Statistisk generalisering och representativitet är i första hand inte syftet i kvalitativa studier. 

Men urvalet av intervjuobjekt blir ändå en betydande del av undersökningen. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer 

fullständiga uppfattningar om studiefenomenet (Holme & Solvang 1997). Utifrån syftet med 

denna studie användes därför ett typurval av de individer som i den tidigare genomförda 

kvantitativa studien (Morténius 2005) angett kännedom och intresse för FoU samt startat 

FoU-projekt eller hade/velat ändra arbetssätt efter FoU-information. Med typurval menas att 

man har till syfte att hitta ett mönster, respondenterna ska representera det typiska och utgöra 

fenomenets karaktäristiska grupperingar. Vidare krävs att respondenterna inte ska vara 

avvikare och ytterlighetspersoner. Detta fordrar forskarens förståelse och kännedom om 

respondenterna. Enkätsvaren från den tidigare genomförda studien var behjälplig i detta 

sammanhang. För att kunna underlätta specifika jämförelser inom materialet inkluderades 

relevanta bakgrundsvariabler som var mest förekommande. Yrkeskategorier (3 distrikts-
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sköterskor (varav 2 var chefer), 1 sjuksköterska, 2 tandläkare (varav 1 var chef),  

3 tandhygienister, 1 distriktsläkare och 1 sjukgymnast), ålder (36-60 år) och kön (10 kvinnor 

och 1 man). 
 
4.4.3 Tillvägagångssätt 
Den aktuella intervjuformen har gått utifrån en halvstrukturerad intervju (bilaga 2), där de 

temaområden som fanns i den kvantitativa enkäten har återanvänds. På samma gång har det 

funnits möjlighet att göra ändringar i frågornas form och ordningsflöjd för att följa upp svaren 

och berättelserna från de intervjuade (Kvale 1997). De aktuella temaområdena har varit 

kännedom om och intresse för FoU, nya tankar och idéer, förändrade arbetsmetoder, 

påbörjade FoU-projekt samt muntlig, skriftlig och elektronisk kommunikationskanal. 

 

4.4.4 Inbjudan till intervju      
Respondenterna blev inbjudna via ett personligt brev (bilaga 3) till intervjuerna via e-post. 

Denna metod valdes eftersom tiden var avgörande för hur många intervjuer som skulle kunna 

utföras på den dryga månad som stod till förfogande. Med hjälp av meddelande via e-post fick 

respondenterna snabbt ta del av inbjudan och kunde omgående ge ett svar om sin medverkan. 

Av de tillfrågade avböjde två personer på grund utav tidsbrist respektive sjukdom. Inom en 

vecka efter e-postinbjudan kontaktades respondenterna och tid och plats avtalades. 

 

Intervjuplatsen betraktas vara en viktig del i en intervju. Detta benämns med val av kontext 

där den ekologiska validiteten beskrivs (stämmer svaren överens med hur intervjun fortlöpte i 

den miljön där intervjuerna gjordes, om miljön påverkat resultaten o s v). Respondenten fick 

själv bestämma om intervjun skulle ske på egna arbetsplatsen eller på FoU-enheten. Båda 

platserna kom därför att användas i intervjuerna. 

 

Innan intervjuerna sattes igång tillfrågades respondenterna om samtyckte till deltagande i 

studien och intervjun samt dess fortsatta förfarande. Dessutom tillfrågades respondenten om 

intervjun fick spelas in på band, samtidigt påpekades det att endast forskaren hade tillgång till 

dessa band. Samtliga deltagarna gav sitt medgivande. 
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4.4.5 Insamling av material 
Under tre veckor i oktober månad 2005 genomfördes åtta intervjuer med elva 

intervjupersoner. En gruppintervju genomfördes med tre personer samt en tvåmansintervju 

därutöver sex personliga intervjuer. När de åtta intervjuerna med de elva personerna hade 

genomförts kunde en mättnad ses i materialet, inget speciellt nytt tillkom. Då beslutades att 

inga fler intervjuer skulle ske. 

 

Intervjuerna varade allt från 20 minuter till 45 minuter, beroende på hur frågorna kunnat 

utvecklas utifrån respondentens upplevelser. De flesta av intervjuerna var 30 minuter långa.  

 

4.4.6 Bearbetning av intervjuer 
Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare och transkriberades därefter ordagrant av 

intervjuaren. Intervjuaren valde att även under gruppintervjun och tvåmannaintervjun namnge 

och därmed skilja på intervjupersonerna för att skapa en homogen situation i liknelse med 

respondentintervjuerna.   

 

Under tiden som transkribering gjordes påbörjades analysfasen, då mönster började urskiljas. 

Löpande anteckningar skrevs i marginalen om vilka olika teman svaren tillhörde.  

Helhetsanalys valdes, då det redan fanns olika teman att utgå ifrån. Därefter påbörjades en 

systematisk analys av intervjuerna utifrån de frågor/teman som ingick. De delar som var 

relevanta för problemområdet analyserades därefter. Vidare klipptes citaten ur i datorn, dessa 

märktes med respondentnummer och lades sedan under respektive tema. I analysen kan man 

även använda sig av citat för att betona eller belysa olika faktorer. I denna studie har intresset 

inte varit primärt av genomsnittspåståelser utan av det som kan bidra till fördjupad förståelse 

av det problemområdet som studien syftar till. Citaten skall senare förmedla dokumentation 

av de uppfattningar som uttryck ges för. 

 

Utskriften skall i görligaste mån spegla klimat och tonen 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  

d v s att forskaren bildar uppfattning om intervjuades livsstilskarta för att kunna sätta detta 
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tankesätt i tolkningskontexten av hur intervjun utvecklas i sin process. Följden blir en så bra 

intervjumiljö som möjligt för både forskaren och intervjupersonen. Vid tolkning bör forskaren 

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 väsentlig att försöka definiera de nyckelord som används under intervjun utifrån både 

forskaren och intervjupersonens utgångspunkter.  

 

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. Intervjupersonen beskriver 

exempelvis organisationer ofta utifrån den allmänna föreställning som finns om dem såsom 

”sjukvården håller på att nedrustas, det är omöjligt att komma fram per telefon eller att få en 

läkartid”.  

 

Forskaren måste därför vara medveten om vilken makt språket har. Forskaren ska först 

reflektera och kritiskt granska materialet före tolkning. Slutsatser bör därefter dras av det som 

ligger ”under den språkliga ytan”. Det är av vital betydelse om forskaren väljer systematiskt 

vilket material som skall 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). 
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4.5 Metoddiskussion 
Den genomförda studien bygger på principer ur kvalitativ forskning. Valet av denna metod 

beror på begränsningar i den tidigare genomförda kvantitativa studien, där forskningsfrågan 

formuleras utifrån forskarens hypotetiska antaganden (objektivt) utan att studiefenomenet 

granskas inifrån (subjektivt). Att i stället använda två metoder för att komplettera varandra 

anses berika studiens fynd (Jick 1979). Den kritiska reflektionen är angående 

”forskningseffekten” d v s effekten av kännedom att bli studerad och om hur detta påverkade 

resultatet d v s svarar man sanningsenligt eller svarar man som förväntat. Intervjuareffekten är 

en annan viktig aspekt. I det fallet var forskaren själv en person som var väl insatt i FoU-

verksamheten (FoU-anställd) vilket anses som en fördel i forskningsintervjuer, nackdelen kan 

däremot vara att respondenten inte vågar säga sin fulla mening i frågorna. Denna situation 

normaliserades något genom att intervjuaren betonade i början av varje intervjutillfälle att 

respondenten skulle försöka bortse intervjuarens FoU-tillhörighet. Samtidigt fick forskaren 

vara noggrann att också tänka på att stå utanför sitt område och sätta sig in i respondentens 

situation i stället. Huvudsakliga målet i intervjusituationen var ändå för forskaren att vara en 

god lyssnare (Kvale 1997; Lindlof & Taylor 2002). Respondenternas beskrivning spelades in 

på band och därefter transkriberades intervjuerna i sin helhet. Denna metod har sina 

respektive för- och nackdelar. Nackdelen att transkribera hela intervjun är att det tar tid, 

fördelen är att tillförlitligheten blir större när forskaren har chans att lyssna om igen vad som 

sagts, samtidigt är det en fas i processen där materialet under utskrift också bearbetas av 

forskaren (Kvale 1997; Lindlof & Taylor 2002). En annan aspekt som förtjänar att nämnas är 

att omständigheterna bidrog till att en kombination av både grupp och personlig intervju 

förekom. Detta kan eventuellt bidra till reducering av tillförlitligheten. Fördelen med 

gruppintervjun är att intervjupersonerna kan i gruppen diskutera sinsemellan och hitta nya 

infallsvinklar på frågorna, nackdelen är gruppens interna påverkan (grupptrycket) samt 

svårigheten att styra frågorna. 
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5. Resultat, analys och tolkning 
Utifrån huvudsyftet som är kommunikationens roll i förankring av FoU inom hälso- och 

sjukvården kommer resultatet att presenteras i detta kapitel. Resultatet förankras genom en 

analys (utifrån den process där försök har gjorts att strukturera materialet) och tolkning (en 

genomtänkt värdering av materialet i förhållande till de problem som undersökningen tar 

ställning till och i förhållande till teorier som sätter in resultatet i ett större sammanhang) på 

en och samma gång (Lindlof & Taylor 2002). För att bekräfta de resultat som framkommit 

finns citat från de transkriberade intervjuerna. För att skydda respondentens anonymitet har 

endast opponentens yrke nämnts i citaten.    

 

5.1 Hur fick de anställda kännedom om och blev  
      intresserade för FoU? 
 
Begreppet FoU var inte direkt känt inom Landstinget Halland innan FoU-enheterna startade 

sin verksamhet 1997. Det fanns vissa grupper som kommit något mer i kontakt med detta, t ex 

läkarna som i allmänhet ansetts vara de som forskat och som fått mycket ny kunskap genom 

vetenskaplig bevisad forskning. Andra grupper var de som nyligen hade utbildat sig, till t ex 

distriktssköterska eller sjukgymnast, då ingick det i utbildningen att göra ett vetenskapligt 

projekt. Genom resultatet från den kvantitativa studien (Morténius 2005) kan vi däremot se att 

drygt 60 % av de primärvårdsanställda hade fått kännedom om forskning och utveckling efter 

att FoU-enheten startade. FoU-kännedomen i Primärvården Halland är nu mycket hög. Drygt 

85 % av alla anställda känner till begreppet FoU, en vetskap som enligt den tidigare 

kvantitativa studien i första hand har fåtts genom FoU-enhetens information, därefter genom 

medarbetare och på tredje plats genom arbetsledningen. Likartat mönster förelåg när det gäller 

intresset för FoU där omkring 80 % visat intresse efter erhållen information via FoU-enhetens 

kommunikationskanaler, där den skriftliga kanalen såsom FoU-bulletinen var den mest 

bidragande faktorn men även genom medarbetare som berättade om sina FoU-projekt.  

 

Detsamma kan konstateras i denna studie där respondenterna har svarat att de läst någon form 

av FoU-information i första hand, som gjort att de fått kännedom och blivit intresserade av 

ämnet. Samtidigt kan konstateras att inlärningen och förankring av intresset har varit en lång 

process. Denna process benämner Persson (1997) som en modell av kunskap-attityd-beteende.  
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Personalen läser eller hör om fenomenet utan att förankra det djupt i sinnet och den 

fullständiga kunskapen uteblir. De tror att budskapet i första hand är riktad mot läkare, 

tandläkare, chefer eller andra personer. När de väl fått kunskapen att detta även gäller dem, 

kommer en del av de att fortsätta och vara måttligt intresserade, de besöker FoU-dagar, FoU-

seminarier, läser FoU-bulletinen men förändrar inte någon attityd direkt. Sedan finns det en 

grupp som ändrar sin attityd, de tar åt sig budskapet som kommer från FoU och börjar 

förändra beteende, de blir FoU-aktiva genom att utveckla intresset till en praktisk handling. 

De startar ett FoU-projekt, börjar gå en FoU-kurs, förändrar sina arbetsmetoder o s v (figur 4, 

sid 19). Urvalet av respondenter i denna studie har varit just ur denna grupp.  

 

Studiens resultat överensstämmer i stort med kunskap-attityd-beteende processen som Person 

(1997) beskriver. De tre första citaten skildrar en del av processen, när de var på 

intressestadiet men inte riktigt vågade eller trodde att FoU var något för dem. Detta tillstånd 

förändras sedan när de får kunskapen om vad FoU skulle kunna innebära för dem. Efter ett 

tag förändrade de attityden och processen fortsätter till att även beteendeförändring sker och 

de blir FoU-aktiva. Det som ses genomgående i intervjuerna är att nyfikenheten präglar dem 

alla, kanske kan man säga att processen startar med att de är mer nyfikna i sin natur. 

 

Från början så var det väl när jag läste första pappret om det här med FoU, så 
jobbade jag på en annan klinik och det var ju liksom bara klinikcheferna och 
tandläkarna som skulle få gå då hette det då, så var det till en börja. 
(Tandhygienist) 
 
Nej vi har ju hört talas om det, men det är ju egentligen, jag är den första som i 
alla fall gjort något, våra doktorer har för längesedan haft FoU, så att när jag 
var på mottagningen när jag började här, så trodde jag faktiskt från början att det 
var något enbart för doktorerna, för det var ju aldrig någon som liksom erbjöd 
oss att delta i FoU då, men sedan har det ju vuxit i medvetande då, då blev det 
genast intressant. (Distriktssköterska) 
 
Nja, det kom sig av att jag, ja jag har ju sett dom här FoU-tidskrifterna då och 
jag trodde väl i början att det inte var något direkt för mig, men så när jag kom 
på det att man kunde titta lite närmare på just mitt arbetsområde, så tyckte jag att 
det ar ett bra forum att ta det genom FoU. (Distriktssköterska) 
 
Sedan hittade jag på mitt jobb en lapp på ett kaffebord så här där det stod den där 
1-10p kursen. Så tänkte jag om jag skulle pröva det ändå. Alltså huvudgrejen tror 
jag är att många kanske inte vågar, för dom tror inte att dom kan, man kan ju mer 
än vad man tror. När man väl börjar är det ju en kick i livet. (Tandhygienist) 
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Det syns här att vissa har fått kännedom och blivit intresserade genom att någon medarbetare 

berättat om sitt FoU-projekt eller av en medarbetare som exempelvis gått någon FoU-kurs. 

Detta stämmer väl överens med spridningsmodellens tvåstegshypotes. Där budskapet först 

sprids till några som tar till sig budskapet och sedan sprider det vidare (Larsson 2001). Ofta 

kan det vara en bra metod, då trovärdighet av ett nytt budskap kan bli extra effektivt av att 

någon man redan känner tagit till sig det och tycker att det är bra. 

 

Det var nog faktiskt för att det var mina arbetskompisar som gick FoU-kurs 1-10p 
och sedan hörde jag talas om det. Då blev jag också intresserad. (Sjukgymnast) 
 
Av en händelse var jag med distriktssköterskorna på ett stort möte som de hade 
över det hela och där var en distriktssköterska från FoU-enheten som föreläste 
och sa bara kom och så där, någon gång och det fastnade lite tills det kom ut på 
ett mail här. (Distriktssköterska) 
 
 

Men som tidigare påpekande har en del fått kännedom och intresse genom sin 

specialistutbildning. Det kan man se som ett tidigt steg i processen, en del fortsatte att vara 

lite nyfikna och när de sedan fick FoU-information vid påbörjat nytt yrke kom tankarna 

tillbaka om att fortsätta med FoU. Frågan är om de hade fortsatt ändå i egen regi eller om det 

var FoU-informationen som gjorde att de fick en nytändning till FoU? 

 

Jag gick min första hygienistutbildning 1996 och då skulle vi göra en liten 
uppsats och då kom jag första gången i kontakt med det här att man skall söka 
litteratur och det här. Jag tyckte det var jätteroligt fast det var fruktansvärt nytt, 
det var som att ge sig in i en helt ny värld, så det var. (Tandhygienist) 
 
Sedan startade jag egentligen i Umeå, jag gick en magisterutbildning där. 
(Tandläkare) 
 
Jag har väl varit lite nyfiken på forskning ända sedan jag gick min 
grundutbildning, så jag var på Universitet ett halvår innan jag började göra min 
AT och gjorde en studie och så där. (Distriktsläkare) 
 
Bland sjuksköterskorna här så har det varit mer prat, att FoU det är bra att ha, 
för att kunna läsa vidare då, så att mer legat på det, än att det kommer från ett 
intresse då. (Distriktssköterska) 
 
 

Som det syns i det sista citatet kan FoU också vara en karriärmöjlighet, något som behövs för 

att kunna läsa vidare (till någon specialistkompetens) eller för att söka vissa tjänster. Man kan 

också konstatera att både via formell och informell kommunikation har FoU-budskapet 

 



   37

spridits och bidragit till både kännedom och intresse. Båda kommunikationsvarianterna har 

nog sin förtjänst här, en del nappar direkt på den formella varianten via någon av 

kommunikationskanalerna såsom information via FoU-Bulletinen eller t ex FoU-seminariet 

som nämnts i intervjuerna, medan andra behöver båda, för att våga ta steget till mer än ett 

FoU-intresse. 

 
5.2 Fanns det någon diskussion om FoU på 
      arbetsplatserna? 
 
Som Kreps (1989) pekar på sker majoriteten av kommunikation i en organisation informellt. 

Informell kanal kan ibland låta som något negativt, att det är skvaller hörs i korridoren eller 

som Kreps kallar den ”djungeltelegrafen”, men i vissa fall behövs den som ett komplement 

till den formella och då är det bättre att utnyttja den kanalen av ledningen och öka 

effektiviteten i informationsspridning. Att t ex identifiera de informella ledarna, att hålla dem 

underrättade om viktiga händelser och skapa ett gott samarbetsklimat. Då uppstår kontroll 

över och eliminering av spridning av osanna rykten. Som tidigare beskrivet kan de 

”informella ledarna, opinionledarna eller eldsjälarna” också vara de FoU-aktiva, de som först 

blivit intresserade, tagit till sig innovationen och nu i sin tur sprider vidare FoU-kunskapen, se 

citatet nedan.  

Det blir ju så eftersom vi har en distriktssköterska som kommer att börja hos er 
nu så att säga, så då blir det att vi diskuterar och det finns säkert fler som är 
intresserade, men det är mest hon som liksom varit drivkraften i sig själv så att 
säga, men det är aldrig liksom att vi är negativa eller så utan vi diskuterar när det 
är FoU-dagar och försöker liksom hela tiden hänga med. Det kan både vara på 
fikamöten men det kan också vara på avdelningsmöten då. (Distriktssköterska) 
 
På min vårdcentral så är det inte så där jättestort intresse för det, det är nog mer 
jag som försöker pusha dom andra lite, tyvärr, nu är jag ju iväg på lite andra 
mottagningar och kliniker så ser jag ju att det är ganska varierande, på en del 
ställen är det väldigt stort intresse och på andra är det inte så mycket då. 
(Distriktsläkare) 
 
Jag kan känna ibland att det väcker lite avundsjuka och så försöker man pusha på 
och säga att ni kan väl också gå, men nej det går inte, det skulle kanske vara bra 
att om vi säger FoU-enheten har någon undersköterska eller något sånt där som 
inte står så högt egentligen i rankning just, kommer ut och berättar hur man kan 
göra, jag tror det skulle vara bra faktiskt och gärna för läkare för dom är 
svårfångade. (Sjukgymnast) 
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5.3 Kunde FoU-informationen ge nya tankar och idéer? 
 
Refererat till den tidigare genomförda studiens resultat kan konstateras att FoU-informationen 

bidragit till att en stor andel (55 %) av de anställda fått nya tankar och idéer. Det fanns dock 

stora variationer mellan yrkeskategorierna (tabell 2) där sjuksköterskor och 

rehabiliteringspersonal visade på de högsta siffrorna (cirka 70 %). Det var också dessa 

grupper som sedan visade på störst vilja att förändra sina arbetsmetoder (40 % resp 50 %).  

 
Tabell 2. Resultat från den kvantitativa studien i form av frekvenstabell (%)  
visar på variationen av FoU-attityden bland yrkesgrupperna.  
 

FoU-
intresse

Ändrat 
arbetsmetod

Nya
tankar och 

idéer 
Yrkesgrupp
 P
 
 
Rehabperson

 Sj

 Lä

 L
 T
 
 
Övrig

 Unde

sykolog/kurator  

al 

uksköt/dsk/barnmorsk

kare

äkarsekr/adm pers

andpersonal  

a

rsköt

100

88

87

75

68

65

65

54

58

68

69

46

46

52

67

44

20

53

41

31

11

23

0

20

 
 
I den kvalitativa studien kan man konstatera att kritiskt tänkande har varit en av de tankar som 

personal mest tagit till sig. Detta är ett viktigt konstaterande med hänsyn till de svårigheterna 

som uppstår i sortering av önskad kunskap ur forskningsinformation. Detta bör vara betydligt 

svårare för vanlig personal än de som sysslar med forskning (Tydén 1994). Denna situation 

ställer krav på kritiskt tänkande i de flesta dimensioner av arbetslivet om ett optimalt resultat 

ska vara möjligt att uppnå.  

 

Det gör ju rent allmänt sett att man blir mer nyfiken på det mesta, man blir lite 
mer vetenskaplig tror jag man kan säga, man börjar fundera vad ligger bakom det 
och varför gör jag si och varför gör jag så, och är det rätt att göra så. Ja man blir 
mer kritisk. (Sjukgymnast) 
 
Ja jag är ju mycket mer kritisk när jag läser saker och ting och jag söker kunskap 
på ett helt annat sätt än jag kunde tidigare kan jag ju säga. (Distriktssköterska) 
 
Ja att tandvården hör till kroppen, tycker jag, det har vi ju vetat innan men det 
kan vi bevisa ännu mer, och det visar att man kan upptäcka mycket i munnen med 
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kroppen, som det är idag så är munnen för sig och övriga kroppen för sig, kan jag 
tycka. (Tandhygienist) 
 
Man förstår på en del som inte alls är inne i det här, då tycker de att det är 
väldigt stor puckel att ta sig över och börja, när man väl kommit in i det här 
tänket så får man sådana här idéer hela tiden, småsaker som man skulle vilja, 
jamen det här skulle jag vilja kolla, Och för oss är det ju jätteviktigt att ha med 
oss det, vi matas ju väldigt mycket med läkemedelsföretagen som kommer och 
visar oss sina fina studier och sina fina staplar och så, och det är ganska bra att 
vi har lite kunskaper hur man gör, jag menar mycket är ju bra och sant men att 
man ändå har någon slags förmåga att värdera vad som sägs. (Distriktsläkare) 
 
Jo egentligen en sak som slagit mig rent allmänt när det gäller förmedling av 
resultat eller information det är ju det att det är ett oerhört utbud på så att säga 
vetenskaplig dokumentation alltså. Ja det är väldigt många som håller på, det 
märks ju som sagt vad att det är fler som blivit intresserade och så och därmed 
också att utbudet i och med att det blivit större så blir det svårt liksom att sålla, 
svårt att hitta i vissa lägen också, vad man skall ta till sig och vad man inte skall 
ta till sig. Det att kvaliteten på studierna inte är speciellt bra, de har börjat bli 
bättre om man säger så men de var inte bra. (Tandläkare) 
 
 

5.4 Var det dessa nya tankar som gjorde att de startade  
      FoU-projekt och ändrade arbetsmetoder? 
 

I denna studie valdes gruppen av respondenter som både hade startat FoU-projekt och velat 

förändra sina arbetsmetoder. Så dessa personer var redan på nivån förändrat attityd och 

beteende, de hade köpt konceptet. De ville genom projekten undersöka om deras nya tankar 

och idéer kunde på ett vetenskapligt sätt prövas. Detta skulle för dem bli ett sätt att visa på 

resultat av ändrade arbetsmetoder och sprida dessa i ett större perspektiv. Nedan följer citat ur 

deras uttryck:  

 

För mera att jag ville ha ner det på ”riktigt” papper så att det blev något verkligt 
av det, när jag såg att det fanns substans till att göra något av det så ville jag ha 
ner det så jag kanske lämnar något till eftervärlden, vad vet jag. (Sjukgymnast) 
 
Ja det har jag ju velat väldigt länge men inte haft tid, jag har ju sparat det tills nu 
och det som är speciellt intressant för mig är att jag sedan 20 år samlat de här 
undersökningarna, så någon stans har jag väl hela den vägen burit med mig att 
det här skulle jag vilja göra någon forskningsrapport på eller någon studie eller 
något. (Distriktssköterska) 
 
Först och främst är det väl att dokumentera det man själv har gjort och tala om 
hur roligt det egentligen var. (Distriktssköterska) 
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Ja det är väl att få in hela det här tänkandet att tänka lite forskningsmässigt på 
saker, att jag har lite nyfikenhet, jag kan även märka med andra saker som inte 
alls har med min studie att göra, det här skulle vara intressant och titta lite 
närmre på och så, sedan har jag väl rent konkret fått en del idéer till studien när 
jag gick FoU-kursen, t ex att det här skulle man kunna göra lite mera av, och 
bland annat blev jag lite nyfiken på det här med kvalitativ forskning som jag inte 
alls har tänkt på innan, att man kanske skulle ha med någon del av det så 
småningom och så.(Distriktsläkare) 
 
 

Som Benner (1984) hävdar har teorin inte något att tillföra praktiken utan det är först när 

teorin kommer in i praktiken som gör att den blir nyansrik. Till stor del kan vi se att dessa 

tankar också finns i primärvården, en del startar och genomför projekt men först efteråt 

kommer de i kontakt med FoU och då inser de att de hade behövt teorin i tidigare skede. Det 

verkar annars som primärvården ändå har närheten till praktik, där oftast projektidéerna som 

kommit i verksamheten, föder tanken på att vilja starta en teoretisk forskning genom FoU. 

Men också här kan någon faktor ha spelat in att dessa individer stannat i processen och inte 

vågat, trott att de behövt FoU genom att ta till sig teorikunskapen först. I vissa fall kan 

traditionens roll ha en viss betydelse. Detta beskrivs nedan av en av de deltagande tandläkarna 

i studien. 

Inom tandvården, där tror jag oftast det är, alltså det startar att man har någon 
tanke och sedan då, det har ju gått i fel ordning hos oss många gånger att man 
genomför studien och sedan går man FoU-utbildning och kommer på att man 
borde lärt sig mer om hur man gör egentligen och så. Så det är helt omvänt. 
(Tandläkare) 

 
Som beskrivs kör vissa yrkeskategorier på i sitt spår och tror inte de behöver ny kunskap, 

medan vissa kategorier har till vana att ta till sig ny kunskap och vet att teori och vetenskaplig 

bevisning behövs oftast i grunden när ny innovation/implementering ska göras.  

 

 
5.5 Hade de FoU-aktiva något stöd av sina chefer eller 
      arbetskamrater? 
 

En viktig faktor för att gå vidare i processen kunskap till förändring av attityd och beteende är 

att ha en tillåtelse eller stöd från omgivningen (Larsen 1985). Detta stöd kan komma från 

arbetskamrater eller chefer och allra helst från både. Oftast blir hela arbetsplatsen inblandad, 

då krävs det planering, extra personal, kanske patientgrupper till forskningsförsök och 

därefter förändrade arbetsmetoder. Det är också viktigt att organisationen välkomnar nya 
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initiativ och tankar från sina medarbetare. Detta kan ibland vara provocerande för både chefer 

och arbetskamrater att kasta bort de gamla invanda metoderna och ta in nya i stället men som 

Tydén (1994) sammanfattar, är målet att få igång en kunskapsöverföring/dialog mellan både 

forskarna, de FoU-aktiva och brukarna, d v s övriga anställda inkl deras arbetskamrater.  

Ett övergripande drag ur intervjuerna som kan ses är att respondenter som är FoU-aktiva har i 

de flesta fall ett stort stöd av sina chefer, många har också stöd från arbetskamrater vilka i de 

flesta fallen är FoU-intresserade.  

 

Här har jag stöd. Det har jag. Jag måste ju sköta mitt jobb så jag har ju en trevlig 
chef som låter mig göra det så länge jag sköter mitt jobb om man säger. Så det 
funkar och kollegorna är med på det ja jamen. (Sjukgymnast) 
 
Ja och det har vi verksamheten också sett som positivt att det är några stycken 
som får gå FoU-kurs, just det här att man kan diskutera och stötta varandra. Det 
har varit så i flera år att två eller tre gått kurs samtidigt. (Distriktssköterska) 
 
Ur ett ledningsperspektiv kan jag säga att FoU på något sätt är 
rekryteringsbefrämjande tycker jag och dels visa tillbaka på vad vi gjort och dels 
kanske ge folk den möjligheten att få folk att orka vidare också i verksamheten 
och förgylla tillvaron lite. (Tandläkare) 
 
Ja alltså, på en del ställen är det andra som håller på med projekt och så också, 
sen är det väl lite, en del blir jättenyfikna och tycker det är roligt att man gör 
någonting och så medans andra förstår jag är inte så intresserade, de tycker mer 
att det tar väl tid eller. (Distriktsläkare) 
 
 

De ovanbeskrivna situationerna stämmer dock inte alltid. Det finns de som inte har stödet från 

sina arbetsplatser. En av de intervjuade berättade att när hon väl börjat gå FoU-kurs och ville 

starta ett projekt, hindrades hon av chefen som menade att hon var för gammal för att fortsätta 

att forska. Dessa ensamma forskare är det viktigt att fånga in i olika nätverk, nätverk som 

förstår dem, kan ge dem stöd och bistå dem (Hansen 1990). Det framkommer att FoU-enheten 

tillsammans med de FoU-aktiva är ett slags nätverk. I detta nätverk kan man få förståelse för 

alla ”galna idéer” man får. Detsamma gäller den förändringsviljan som oftast hänger ihop 

med den förändrade attityder som de nyblivna forskarnas fått, där deras arbetsplatser ibland 

kan tycka de gått för långt. Dessa FoU-nätverk är också viktiga för de FoU-aktiva som senare 

behöver inträdelser i större nätverk för att komma in i forskningsvärlden, då kan de erfarna 

forskarna vara behjälpliga (Hansen 1990). 

 



   42

5.6 Kommunikationskanalerna 
 
5.6.1 Muntlig informationskanal – FoU-dagar/FoU-seminarier 
 
Den kvantitativa studien visade att 40 % av de anställda besökt FoU-dagar och FoU-

seminarier. Varannan anställd uttryckte ett ökat intresse för FoU efter att ha besökt en FoU-

dag och var tredje när de besökt ett FoU-seminarium.  
 

Under intervjuerna framkommer en stor spridning i hur den muntliga informationskanalen 

användes. Respondenterna tycker det är ett mycket bra sätt att visa upp vilka aktuella FoU-

projekt som finns, samtidigt som många påpekade att deltagandet på FoU-dagarna inte var det 

optimala. Deras arbetsplats prioriterar inte denna dag, några orsaker var bl a ringa intresse för 

ämnet, långt att åka, kostnadsskäl o s v. Känslan fanns att de var ambivalenta inför denna 

aktivitet. Åsikterna angående FoU-seminarierna var mycket homogena, av dem som svarade 

att de deltagit i denna aktivitet, tyckte de att det var en bra kanal att föra fram FoU-budskap i. 

Särskilt omtalade de att närheten till seminarierna var bra (FoU-seminarier utfördes i resp. 

kommun medan FoU-dagen enbart hölls på ett ställe i Halland), samt att lunchtillfället var en 

bra form.  

 

Ja jag tycker ju FoU-dagarna är perfekta i så fall, det gäller bara att få dit folk. 
(Tandhygienist) 
 
Ja jag var förra året på FoU-dagen. Jag har väl varit någon gång innan. Men jag 
har inte varit varje år. FoU-seminarier: Det är alltid intressant att lyssna på 
sedan tror jag det är bra att bjuda på lunch samtidigt, i alla fall dom gånger jag 
varit där så har det varit mycket folk, kanske det lockar lite också. Mina kollegor 
dom går också, i alla fall mina närmsta här dom går. Sedan är det sämre på 
läkare och sjuksköterskesidan det vet jag. Min chef går, han tycker det är 
intressant och det är ju positivt att han gör det. (Sjukgymnast) 
 
Jo men FoU-dagen det tycker jag är bra, lite blandat, jättetrevligt är det. Och då 
får man både lite av sitt eget och lite annat också, för det är rätt så roligt att 
lyssna på annat också som jag inte jobbar med. (Tandläkare) 
 
Jag har nog varje år planerat in FoU-dagen och så har jag inte kommit iväg för 
det har hänt något annat. Men intresset har hela tiden funnits att ta del av vad 
som kommer med på FoU-dagen och lyssna på dem som varit och så.  
FoU-seminarier: För just det tror jag är väldigt bra att man kommer ut från FoU-
enheten med lite populärföreläsningar som vi då lagt som lunchföreläsningar, för 
det väcker ett intresse och det väcker en diskussion. (Distriktssköterska) 
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FoU-seminarier: Ja på ett lunchmöte har jag varit på och jag har tidigare också 
varit på något sådant som är en halvdag (FoU-dag) men det är ett tag sedan nu. 
Det gäller att prioritera saker när det faller in i tiden och så. (Distriktssköterska) 
 
Vi har aldrig gått på något sådant här, det har vi inte gjort? Nej, men det har 
förmodligen varit så att i och med att det inte har diskuterat FoU över huvudtaget 
i gruppen så har det inte blivit att vi gått på seminarierna eller FoU-dagen heller. 
(Distriktssköterska) 
 
Den är aldrig på tapeten, den är aldrig det, för om vi pratar om vad vi vill gå på 
för kurser så är inte den prioriterad om vi får säga, för då går vi på sådant som 
berör våra yrken och eftersom vi vet att det kostar en del när vi är borta en hel 
dag hela kliniken, det är intäkter och allting som blir lidande på det, så blir inte 
den prioriterad. (Tandhygienist) 

 
 

Den muntliga kanalen brukar anses vara den mest effektiva kanalen både i interaktion och 

selektivitet, då det finns chans till dialog och återkoppling som är viktigt (Palm & Hedin 

2001). Samtidigt är den viktig då den också kan ge upphov till diskussion då många hör 

samma sak och sedan lättare kan diskutera ämnet på arbetsplatsen. I dagens 

informationssamhälle då allt skall gå fort och man helst skall göra många saker samtidigt kan 

den muntliga kanalen vara extra viktig med hänsyn till möjlighet till att kunna lyssna och 

diskutera. Läser man e-post eller en tidning kan man ibland svara i telefon eller göra andra 

saker samtidigt, d v s man är tillgänglig för annat också, som kan få konsekvensen av att 

koncentrationen blir lidande. Dessa åsikter kan vi också se i citaten nedan.  

 
Det är också olika hur man tar till sig information, men jag tror för min del att 
den muntliga är den viktigaste. Jaa, det är väl det att det är lättast att ta till sig, 
tror jag och sedan lättare att diskutera när man har hört samma sak. Ofta 
diskuterar man ju det man hört på radion eller det som stått i tidningen. 
(Distriktssköterska) 
 
Jag prioriterar mest, eftersom jag känner att jag har så väldigt mycket att läsa, så 
känner jag att jag det blir bättre när jag får gå och sätta mig och lyssna och även 
få då liksom informationen, för då liksom prioriterar jag detta, då lyssnar jag 
bara på detta. (Distriktssköterska) 
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5.6.2 Skriftlig kommunikationskanal – FoU-bulletinen 
 
Vid analysen av den kvantitativa studien framgick att den skriftliga kommunikationskanalen 

hade mest genomslagskraft. Interntidningen FoU-bulletinen hade lästs av 94 % av de 

primärvårdsanställda i Halland, denna siffra var ganska jämnfördelad mellan 

yrkeskategorierna. Var tredje anställd uppgav att de hade blivit intresserade av FoU efter att 

ha läst FoU-bulletinen.  

 

I intervjuerna kunde man också se ett liknande mönster där stort intresse för just FoU-

bulletinen med lagom stor form och begränsad överskådlig textmassa, konstaterades. Språket 

anses som mycket avgörande i dessa sammanhang, då forskningsrapporter oftast i 

vetenskapliga tidskrifter skrivs för forskare och inte för brukarna. I FoU-bulletinen har därför 

stor vikt lagts på att texten skall vara på en populärvetenskaplig nivå, för att alla kategorier 

oavsett utbildningsbakgrund skall kunna ta del av den (Höglund & Persson 1990). I de fall 

olika vetenskapliga begrepp används, definieras desamma alltid. Att den skickas direkt till de 

FoU-aktiva på deras arbetsplats kan också ha gjort att de tar till sig den, de behövde ej söka 

efter den.  

 

Den är precis lagom stor, man kan liksom ta den på en kafferast, ja man läser ju 
det som är intressant. (Tandläkare) 
 
Man kanske inte läser allt som står där utan det är ju det som berör, det som jag 
tycker jag känner mig berörd utav. (Tandhygienist) 
 
Nej det är ju inte så lång eller så stor, den är ju inte så svår att läsa från pärm till 
pärm, den är ju lättläst. Nej jag läser nog den rakt upp och ner, från sida till sida. 
(Tandhygienist) 
 
Nej men jag tycker den är väldigt lätt att läsa så jag läser nästan hela i alla fall, 
faktiskt. Sedan tycker jag det är roligt att läsa om vad alla har för projekt och så. 
Ja dels projekten men dels vet man inte vad som är på gång hos er, eller på FoU i 
allmänhet om det är någon mer kurs eller vad som hände, jag gillar Bulletinen 
väldigt mycket, jag tycker den är lättläst och bra och att den inte är så lång, den 
är lätt överskådlig, man hittar väldigt bra i den. (Sjukgymnast) 
 
Jag läser den från början till slut, även adresserna. Jag brukar läsa den. 
(Tandläkare) 
 
 
 

Respondenterna läste FoU-bulletinen i allmänhet för att hålla sig á jour med vad som händer 

inom FoU-världen. De FoU-projekt som beskrevs i tidningen lästes, i vissa fall endast om det 
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var något som berörde dem direkt. Det som var förvånande var, att trots att den kvantitativa 

studien visade på att 9 av 10 primärvårdanställda hade läst FoU-bulletinen, trodde de 

intervjuade inte att den lästes så mycket ute på arbetsplatserna.  

 
Nej. Men jag tror inte sköterskorna är så benägna att läsa den utan de lägger den 
till oss faktiskt. (Tandhygienist) 
 
Ähm, ja arbetsterapeuter och sjukgymnaster som jag jobbar väldigt nära med 
läser ju, det vet jag men sedan vet jag inte riktigt hur det är med sjuksköterskor, 
läkare tror jag läser den. (Sjukgymnast) 
 
Nej det tror jag inte är så mycket faktiskt, det är väl om det är något speciellt eller 
om det är någon man känner som det står om. (Distriktssköterska) 
 
Nej egentligen inte så mycket, jag frågade en kollega då när jag var på bild i 
våras om han hade sett det, då sa han att han inte läst den. Nej, jag tror inte det 
läses så mycket. Och då menar jag mina läkarkollegor, jag tror att övriga 
personalen faktiskt mer läser den. (Distriktsläkare) 
 
Inte så mycket, men jag vet ju att alla får den. (Distriktssköterska) 

 
Man vet att distributionen av personaltidningar har betydelse för hur den läses och diskuteras. 

FoU-bulletinen skickas ut i fem exemplar till varje verksamhet samt direktsänds namngivet 

till varje FoU-aktiv, politiker och högre chef. Enligt Strid (1999) kan det vara avgörande om 

personaltidningen skickas hem till den anställde eller till arbetsplatsen. Diskussionen skapas 

på det stället dit den kommer, skickas den till arbetsplatsen är det bland kollegorna den 

diskuteras. Trots att FoU-bulletinen sänds direkt till arbetsplatsen verkade inte diskussionen 

på arbetsplatserna vara omfattande enligt respondenterna. Endast om de känt igen någon i 

något reportage eller bild eller om projektet berört deras område så hade de diskuterat det på 

arbetsplatsen. Detta beskrivs teoretiskt som närhetstriangeln (Prakke 1969 refererat av 

Hadenius & Weibull 1997), där närheten till ämnet kan läggas som en betydande vikt till det 

hela, att ha kännedomen om någon som beskrivs eller att det berör har stor betydelse.  
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5.6.3 Elektronisk kommunikationskanal – Hemsidor  
 
Andelen som hade besökt FoU-hemsidorna på intranätet var drygt 10 % av de 

primärvårdsanställda, enligt den kvantitativa studien. Åldersgruppen under 35 år hade besökt 

hemsidan i större utsträckning än de äldre. Intresset för hemsidan var större hos de med 

medellång och högre utbildning än de med lägre utbildning. Andelen som besökt FoU-

enhetens hemsida via Internet var inte tillräckligt stor för att kunna ge ett meningsfullt 

underlag för en djupare analys. 

 

Av intervjuerna framkom att den elektroniska kanalen var ett sätt att söka information på om 

FoU. De flesta hade använt den i detta syfte, t ex att hitta blanketter, telefonnummer eller 

andra upplysningar rörande forskning och utveckling. Inte så många hade gått in för att läsa 

nyheter eller hålla sig à jour med FoU. En del tyckte det var krångligt att komma fram till 

hemsidan och använde den därför inte i så hög grad. Bland de intervjuade märktes också att 

ålder och utbildning spelade viss roll i hur de använde intranätet för informationssökning. Ett 

faktum som också beläggs i Mediabarometern 2004, där det visar att gruppen högutbildade 

och gruppen yngre använder i större grad Internet. Detta är säkerligen en mognads- och 

generationsfråga, då vi i framtiden på ett annat sätt kommer att använda informationssökning 

via Internet. I dagens organisationer går vi över från ”push till pull” d v s vi söker oss till 

informationen i stället för att vänta på att den skall komma till oss (Heide 2002). Användning 

av intranätet i Landstinget Halland är också relativt nytt, vilket också kan vara en bidragande 

orsak till att användningen ej är så hög ännu. 

 

Jag tycker det var krångligt att komma fram till primärvården och sedan 
Falkenberg och sedan, jag tycker inte det tillhör det egentligen. (Sjuksköterska) 
 
Då var det nog mer blankett om att söka pengar för projekt också. (Sjukgymnast) 
 
Ja många gånger. Jag hittar det jag söker. Jag tittar när jag jobbar, ofta är det 
så. Jag bara går in och kollar, liksom hålla mig a jour och se vad som händer helt 
enkelt, lite uppdaterad, ibland läser man om de här seminarierna både i 
Bulletinen och man läser dem på hemsidan och man kopplar det att det finns. 
(Tandhygienist) 
 
Jag har varit där men det var ett tag sedan nu. Nja någon gång var jag bara inne 
och tittade, då sökte jag inget specifikt, men jag vet för ett tag sedan, kanske ett 
halvt år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg, jag letade efter adress och 
telefonnummer. (Tandläkare)  
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Jag har ju varit inne och sökt efter olika saker men jag tycker man brukar hitta 
det man letar efter, nu senast var det ju när jag skulle ansöka till vetenskapliga 
rådet, och tog hem blanketterna och så där. (Distriktsläkare) 
 
Jodå vi kommer in på hemsidan ifrån min arbetsplats. Men jag har ännu inte varit 
inne så mycket. (Distriktssköterska) 
 
Det har varit en väldigt smärtsam process där här med att söka kunskap, för det 
är ju någonting som jag aldrig lärde mig som ung, ja jag är heller inte så hemskt 
duktig på datorn, så att innan jag kom underfund med det, det tog väldigt lång tid 
innan jag kunde hantera den själv, utan var tvungen att ha hjälp, men det är ju en 
mycket intressant upptäckt. (Distriktssköterska) 

 
Informationen genom den elektroniska kanalen kan än så länge beskrivas som ”fri” d v s, den 

kan inte fungera som en maktfaktor inom organisationen, eftersom alla har tillgång till den. 

Avståndet minskar från sändare till mottagare genom att informationen kan gå direkt utan 

mellanhänder. Detta ställer dock krav på cheferna och deras kommunikativa förmåga, att 

hänga med och ta del av informationen på intranät eller via e-post, då medarbetarna annars 

kan ha skaffat sig mer kunskap än chefen i vissa frågor.  

 

5.6.4 Kombination av kanalerna  
Vid jämförelse mellan de olika kanalerna, i den kvantitativa studien, observerades en klar 

överlägsenhet för den skriftliga kanalen till följd av den muntliga och till sist den elektroniska 

(Morténius 2005). Eriksson (2002) menar dock att kombinationen av alla kanalerna gör att 

effektiviteten kan öka också hos de kanaler som har lägst effekt. Genomslagskraften för 

hemsidorna accelereras om man samtidigt vid föreläsningar eller i interntidningen lägger extra 

vikt att belysa dem, får den kanalen till slut också bättre genomslagskraft som en 

synergieffekt. Som bekant är människor olika, en del föredrar en viss kommunikationskanal, 

andra en annan och då är det bättre att informationen finns tillgänglig i alla kanaler än i endast 

en, detta för att nå en optimal inverkan.  

 
Jag tycker att FoU-enheten gör ju väldigt mycket för att sprida, dels får man ju 
det på mail, och dels kommer det då Bulletinen och så kommer det sådana här 
inbjudningar både till seminarierna och till FoU-dagarna. (Distriktssköterska) 
 

 
Vid intervjuerna framkom en del önskemål när respondenterna själva fick uttrycka sig om hur 

de ville ha FoU-information till sig. Då framkom både att den muntliga kommunikationen var 

viktigt men också den närhetstriangeln som vi tidigare beskrev, att få informationen på sin 

arbetsplats samt om det som berörde men också var geografiskt nära beläget.  
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Det tycker jag skulle vara trevligt om FoU-enheten kom ut och berättade kanske, 
på något klinikmöte, då kanske folk kunde tycka det vore ju roligt, ofta är det så 
mycket information på nätet, så att det tycker jag vore rätt positivt.  
(Tandhygienist) 
 
Jag tror egentligen det skulle varit jättebra om FoU-enheten gick ut på 
arbetsplatsträffar som vi har på vårdcentralerna i Varberg i alla fall, någon kom 
ut och berättade lite grann för då är ju alla samlade och det är nästan 
obligatoriskt att vara med. (Sjukgymnast) 
 
Alltså jag tror det är bra det här att man får reda på vad som gjorts här där vi är. 
Som t ex att man i Kungsbacka får reda på vilka projekt som har gjorts här, för 
det blir man mer nyfiken på än om man hör att någon gjort ett projekt nere i 
Halmstad eller så, och lite det här att jaha kan hon eller han göra något, jamen 
då kanske jag också skulle kunna. (Distriktsläkare) 
 
 

Man kan dock fråga sig om det inte är allra bäst att begränsa målgruppen, till dem som har 

mest intresse och bäst förutsättningar för att ta till sig kunskaper och omsätta dem i praktiken 

såsom Persson (1997) föreslår. En respondent som är inne på detta kan vi se i citatet nedan.  

 
Nej men jag tror så här att är man intresserad då läser man och tar reda på och 
så, men är man inte intresserad så tror jag egentligen inte att det spelar så stor 
roll hur mycket ni skickar ut. (Distriktsläkare) 
 

 
Men detta kan ifrågasättas - missar vi då inte dem som har stannat i processen men som 

behöver den här extra tiden att ”mogna”? Som Rogers (1995, ref av Larsson 2001) beskriver i 

sin diffusionsteori är påverkansprocessen långsiktig. Man kan se att förändringsprocessen från 

kunskap inte automatiskt medför ändrade attityder och beteenden utan processen är oftast 

långsam. Visst alla kan inte köpa allt, inte ens över tid, men vissa behöver längre 

mognadsprocess. Vet man inte vilka personer som behöver längre mognadsprocess, då kan 

man lätt missa dessa när de är startfärdiga, om de inte har tillgång till information just då. 

 

Den viktiga dialogen i kommunikationen får inte förglömmas. Att inte bara informera utan 

kommunicera och lyssna in vad målgruppen vill ha. Denna viktiga interaktion måste också ha 

ett forum i organisationskommunikationen för att inte kommunikationen skall bli en 

envägskommunikation.  
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6. Diskussion och slutsats 
I dagens informations- och kommunikationssamhälle är det inte bristande mängd av 

information som är ett problem, utan hur den enskilde individen skall kunna sortera, värdera 

och sålla i den stora informationsmängden. Ett problem för individen är även att veta om den 

information som man tillägnar sig i detta stora utbud är saklig och producentobunden, d v s 

kan man lita på avsändaren? Starka kommersiella krafter utgör här en risk för att sakligheten 

ibland åsidosätts, exempel på detta är vinklade forskningsresultat från läkemedelsindustrin där 

vinstmaximering som huvudmål har högsta prioritering. Det är viktigt att ta hänsyn till det 

faktum att information som styrmedel i sig är ett relativt begränsat instrument, om det inte 

också kombineras med andra styrmedel. Information måste dessutom vara en del i en större 

och samordnad kommunikationsstrategi där flera olika metoder används samtidigt och under 

en längre tidsperiod. Huvudsyftet med den här studien har varit att utforska 

kommunikationens roll i förankring av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården, 

men när vet man att kommunikationen har lyckats? Först när beteendepåverkan har 

konstaterats kan man säkert tala om att kommunikationsinsatserna har haft effekt (Palm & 

Hedin 2001). 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 
Studiens resultat tyder på kommunikationens viktiga roll i förankring av forskning och 

utveckling inom den praktiska verksamheten. Faktorer av betydelse är allmänt stöd från 

omgivningen, FoU-nätverk, effektiv FoU-kommunikation samt positiv inställning från 

ledningen. Personer med högre grad av nyfikenhet och innovationsförmåga är i större 

utsträckning benägna att utvecklas i processen. Kreativiteten jämte stöd från omgivningen och 

FoU-enheten accelererar takten till beteendeförändring att bli FoU-aktiva. Ytterligare faktor 

av betydelse är hur informationsspridningen sker genom de olika kommunikationskanalerna. 

Här beskrivs den skriftliga kanalen som det mest effektiva verktyget, tätt efter följer den 

muntliga kanalen men här efterfrågas närhetstriangeln i högre grad, d v s forskningsämnet ska 

vara korrelerad till geografisk och emotionell närhet samt presenteras på deras arbetsplats.  

Den elektroniska kanalen behöver däremot utvecklas och få extra stöttning, denna kanal är en 

utvecklings- och generationsfråga. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen innefattar de erhållna fynd i studien som kräver extra skildringar och 

reflektioner.  

 
6.2.1 Spridning via kommunikationskanaler 
Förankring av vetenskapligt budskap nås på ett optimalt sätt genom att informationen 

skräddarsys för olika kategorier och ämnen (Höglund & Persson 1990; Persson 1997). Enligt 

min mening kan förankring av information inom hälso- och sjukvården optimeras om det 

vetenskapliga språkbruket justeras till populärvetenskaplig struktur där alla yrkeskategorier 

har lätt att ta sig an det. Språkbruket är dock inte den enda faktorn i sammanhanget, vilka 

kanaler som information sprids genom betyder också en hel del, inte minst med tanke på 

selektivitet och interaktivitet.  

 

En intressant aspekt är den informella kanalen av informationsspridning inom organisationen 

som är den vanligaste (Kreps 1989). En styrka i den informella kanalen är att spridning av 

FoU-budskapet kan bli extra trovärdig genom att t ex FoU-aktiva berättar om hur intressant 

det är med FoU och därigenom får andra medarbetare i sin tur att bli nyfikna, d v s 

tvåstegshypotesen, eller när chefer tar initiativet och skickar medarbetarna på kurs därför de 

hört att FoU är viktigt för deras verksamhet, där informationen förs i två steg till målgruppen 

(Larsson 2001). Det negativa med informell kanal är när FoU-budskapet tvärtom inte är 

trovärdigt, då rykten sprids, d v s osanna framställningar såsom att FoU är endast för läkare 

etc.  

 

Av kommunikationskanalerna beskrivs den skriftliga kanalen som den mest omtyckta, 

interntidningen FoU-bulletin är intressant och lättläst. Detta bekräftas också i den kvantitativa 

studien där resultat visar att 9 av 10 läser Bulletinen. Däremot diskuterar respondenterna inte 

FoU-bulletinen med sina arbetskamrater och de tror inte heller att andra läser den så mycket  

(i alla fall inte läkarna). Varför det är så, är svårt att svara på. En nackdel med denna kanal, 

kan vara just det att det är en enskild information FoU-bulletinen, de får den inte presenterad i 

grupp på samma sätt som en föreläsning i den muntliga kanalen och därför diskuteras den inte 

i lika hög grad som den muntliga bland arbetskollegorna. 
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Den elektroniska kanalen var inte prioriterad bland respondenterna, men nästan alla hade 

besökt hemsidorna och hittat det de sökt efter. Av dem som aldrig hade besökt hemsidorna 

eller haft svårt att ta till sig dessa, kunde bidragande faktorer vara hög ålder och eventuellt en 

äldre utbildning (Nordicom 2004). Men åldersfaktorn spelar också en roll i den nya 

informationskulturen där medarbetarna själva måste söka sin information från push till pull 

(Heide 2002). Denna faktor i landstinget är relativt ny men på stark frammarsch då de 

anställda blir mer eller mindre tvingade till att lära sig att söka information och samtidigt 

kritiskt granska den, för att hänga med i utvecklingen. Patienterna kan annars lätt vara mer 

välinformerade än sjukvårdspersonalen i dagens informationssamhälle. Detta kommer att bli 

ett framtidsbekymmer om det inte uppmärksammas i tid. En kombination av kanalerna är 

dock det viktigaste, då detta kan främja att tillgängligheten av FoU-information blir hög.  

 

6.2.2 Involvering i ämnet 
I studien framkommer att involvering i ämnet FoU har stor betydelse för hur FoU-

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

dessutom några speciella personliga egenskaper som framträder tydligt, de är nyfikna och 

förändringsbenägna. Dessa speciella egenskaper blir så småningom en grundförutsättning för 

attitydändring och senare beteendeförändring. Några har dock inte självtilliten att tro sig om 

att kunna göra någon FoU-aktivitet själva, de vill men inte vågar, andra tror sig kunna men får 

inte utvecklas p g a olika omständigheter som tidsbrist, familj, karriär, kostnadsfråga för 

verksamheten eller att chefen är ett hinder (Palm & Hedin 2001). En del av dessa personer 

kommer att ”mogna” i processen och gå vidare och bli FoU-aktiva, medan somliga stannar 

kvar på FoU-intressenivå. Den senare gruppen är svår att övertala beroende på ovan nämnda 

omständigheter.  

 

De FoU-aktiva har oftast dessutom mycket bra stöd av sina arbetskamrater men också av 

verksamhetsledningen. Frågan är om man kan få chefer som inte är intresserade av FoU att 

ändra sin attityd och se FoU som en utvecklings- eller t o m en rekryteringsfråga. Genom den 

chefsutbildning där också FoU finns med på agendan, vilken nu är på gång inom Landstinget 

Halland, kan detta kanske hjälpa de chefer som inte är innovationsbenägna att bli tillåtande 

eller i alla fall bistå den egna personalen att satsa på FoU-utbildning. 
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6.2.3 Närhetstriangel 

Ett något oväntat resultat var betydelsen av ”Närhetstriangeln” (Prakke 1969 refererat av 

Hadenius & Weibull 1997) i fråga om FoU-information. Att detta skulle spela roll i frågan om 

s k 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 faktorerna de nämner som viktiga är mer 

förståeligt, närheten t ex att kunna få information på sin arbetsplats. Ämnen som emotionellt 

berör dem, är logiskt att de helst vill höra om. Fast det kan å andra sidan också hindra dem 

från att se helheten om människan att bara höra om sitt eget område, 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 ännu mer nu”.  

 

6.3 Framtida forskning  
Weiss (1997) konstaterande att forskningen är för sig och verksamheten för sig 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 

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

yrkeskategorierna. Intresset för FoU har varit olika för de olika yrkeskategorierna, 

primärvårdsområdena samt skilde sig mellan könen (Morténius 2005). Detta ställer krav på 

intensifiering och behov av komplettering av informationsflödet riktat mot den personal och 

de områdena med lägre kännedom om och intresse för FoU-frågor (Tydén 1994). Att cheferna 

överlag hade större kännedom om och intresse för FoU är viktigt att ta vara på eftersom de 

kan sprida FoU-intresset genom att tillåta nya FoU-aktiviteter i verksamheten som är av vikt. 

Varför vissa primärvårdsområden har större FoU-intresse än andra kan också leda till ny 

forskning.  
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6.4 Från idé till praktisk implementering 
Resultaten från båda studierna tyder på ett sjudande intresse för forskning och utveckling från 

den traditionsbundna verksamheten inom hälso- och sjukvården. FoU-enhetens informations- 

och kommunikationsaktivitet har spelat en betydande roll i denna utveckling. Den 

fördjupningsanalys som har genomförts beskriver dock en del karaktäristiska parametrar som 

bildar hot- och möjlighetsbilder inför framtidens FoU-kommunikation. Att bemöta de nämnda 

parametrarna med rätt verktyg och i rätt tid är en utmaning för kommunikationsansvariga 

inför framtidens hälso- och sjukvård.    
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