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Sammanfattning 

Syfte: Undersökningens syfte är att identifiera hur Landstinget i Värmlands kommunikation  påverkar 

deras varumärke. Studien kommer att genomföras ur perspektivet image, vilka värderingar och 

associationer målgruppen har om och till Landstinget i Värmland för att kunna identifiera var 

vårdtagarna tycker att kommunikationen brister.  

Studien har två frågeställningar: Vilka delar i Landstinget i Värmlands kommunikation påverkar deras 

varumärke? Vilken bild av Landstinget i Värmland har vårdtagarna på vårdcentralerna i Värmland? Det 

teoretiska ramverket som har används i studien grundar sig i Balmers 6Cs of  Corprate marketing och 

det vävs även in lite organisationskommunikation. Metoderna för undersökningen har gjorts av 

kvantitativ enkät och kvalitativa samtalsintervjuer. Enkäten gjordes med 100 respondenter i en 

webbenkät och intervjuerna gjordes med 3 personer från Landstinget i Värmlands informationsstab.  

 

Enligt undersökningen är många generellt nöjda med Landstinget i Värmland. De har en positiv bild av 

organisationen och hyser stort förtroende för vården. Den kritik som kommer fram är främst riktad åt 

två håll; att bemötandet är dåligt och att det är onödigt krångligt att komma i kontakt med olika 

instanser inom landstinget. Slutsatsen som dras är att Landstinget i Värmland använder sig av 

chefskommunikation. För att förändra de identifierade kommunikationsproblemen måste de gå den 

vägen för att nå ut till de anställda som har kontakt med vårdtagarna om hur de vill att uppfattningen 

ska vara. 

 

Nyckelord: Landsting, företagsvarumärke, Värmland, chefskommunikation, Corporate marketing, 

organisationsidentitet. 

 

 

 

 



3 

Abstract 

The study´s purpose is to identify how their communication affects their brand. The study will be made 

trough the perspective image, the values and associations which the target audience have about the 

County Council.  

The study has two question formulations: Which parts in the County Council's communication affect 

their brand? How does the residents in Värmland's image about County Council's look like? The study 

is based in Balmers 6C's of  Corporate Marketing. There´s also some organizational communication 

added  to the study.  

The two methods has been used in the study, qantitative survey's and qualitative interviews. The survey 

was conducted using 100 respondents online and the interviews were conducted with three people who 

works with the County Council's communication. 

 

According to the survey, many where generally satisfied with the County Council. They have a positive 

image of  the organization and have great confidence in it's healthcare. The criticism comes mainly 

directed in two directions, that the behaviour against patients is bad and that it is unnecessarily 

complicated to get in touch with various care centres within the County Council. The County Council 

uses management communication. To change the identified problems with their communication, they 

need to try to reach those employees who have contact with patients with how they want the 

organisations perception to look like. 

 

Keywords: County Council, corporate branding, Värmland, management communication, open 

government, Organizational Communication.  
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Förord 

Landstinget i Värmlands tog initiativ till studien och gav bland annat följande beskrivning : 

”1177.se är den nya nationella webbplatsen för hälso- och sjukvårdsrelaterad information, kontakt 

och e-tjänster. Under 2011 flyttar vi successivt över de här delarna från landstingets webbplats 

liv.se till den nya webbplatsen. Det innebär också att den huvudsakliga målgruppen försvinner, då 

besöken till de här sidorna står för drygt 80% av den totala trafiken. Det innebär nya 

förutsättningarna för webbplatsen www.liv.se. Vad vill Landstinget använda sin webbplats till och 

till vem ska webbplatsen finnas för?” 

 

Det var grunden till samarbetet och efter mycket diskuterande och avvägande avgränsades ämnet 

och förändrades lite. I slutänden undersöktes en annan del i deras kommunikation än den de bad om 

från början, givetvis i samförstånd. 

 

Tack till Landstinget i Värmlands informationsstab som tog initiativ till undersökningen. 

 

Tack till nära och kära som under jul, nyår och de andra intensiva skrivdagarna har stått ut med en 

något frånvarande familjemedlem. 

 

Tack till Sofia Nordström för att hon obegränsat ställer upp med uppmuntran och som bollplank. 

 

Tack till Carina Grönkvist för ett antal diskussioner runt uppsatsen och dess existens. 

 

Tack till Lisa Knutsen för att hon lånade ut sin bil vid datorhaveriet så att en ny dator kunde 

införskaffas snabbt. 

 

Tack till Linda Ryan Bengtsson för handledning 
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1. Inledning 

Undersökningar av företags varumärken har gjorts många gånger tidigare. Det finns inte lika mycket 

om hur varumärken och icke-vinstdrivande organisationer relaterar till varandra. Företagsvarumärke 

diskuteras och det är intressant att applicera detta begrepp även på myndigheter. Landstinget i 

Värmland har inte arbetat med att förändra och påverka hur de uppfattas av värmlänningarna tidigare. 

Det är Intressant är att se hur de uppfattas innan de börjar arbeta med sitt varumärke som en 

utgångspunkt för var de ska fokusera på för bild. Varumärkesforskningen utgår från att det finns 

konkurrens och att ett företag vill sälja produkter. Den tar även upp att det är viktigt att kommunicera 

en positiv bild av sin organisation. Detta borde då vara möjligt att applicera på organisationer som vill 

anses som goda organisationer, och därav har begreppet företagsvarumärke skapats. Begreppet har i 

störst utsträckning använts i vinstdrivande organisationer. När Landstinget i Värmland vill börja att 

arbeta med sitt varumärke är det en del av arbetet att undersöka hur deras kommunikation påverkar 

deras varumärke. Därför är det också relevant för denna studie. I studien kommer deras dagliga 

kommunikation att undersökas och även hur vårdtagarna tycker om organisationen utefter den kontakt 

som de har haft med landstinget. 

1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att identifiera hur Landstinget i Värmlands kommunikation påverkar deras 

varumärke. Studien genomfördes ur perspektivet image, vilka värderingar och associationer målgruppen 

har om och till Landstinget i Värmland för att kunna identifiera var vårdtagarna tycker att 

kommunikationen brister. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka delar i Landstinget i Värmlands kommunikation påverkar deras varumärke? 

 Vilken bild av Landstinget i Värmland har vårdtagarna på vårdcentralerna i Värmland? 

1.4 Definitioner 

I det här avsnittet kommer några olika definitioner som är relevanta för studien att presenteras för att 

det inte ska vara några tvivel om vad som menas när dessa begrepp nämns längre fram i studien. De 

definitioner som nämns är viktiga för att underlätta förståelsen vid läsning. 

 

1.4.1 Varumärke 

Det finns väldigt många definitioner av vad ett varumärke egentligen är. AMA, Amerikan Marketing 
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Association har definierat varumärke enligt följande: ”A name, term, sign, symbol, or design, or a 

combination of  them, intended to identify the goods and services of  one seller or a group of  sellers 

and to differentiate them from those of  competitiors.”1 

 

Denna definition tolkar jag som:  

"Namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination av dem, som syftar till att identifiera de 

varor och tjänster för att skilja dem från konkurrenterna. "  

I resterande delen av denna studie är det detta som menas när varumärke nämns.  

1.4.2 Landstinget i Värmland 

Studien handlar uteslutande om Landstinget i Värmland. Då namnet är långt kommer detta att  

förkortas till landstinget i resterande delar av studien.  

1.4.3 Fanpage  

Med detta menas sidor som organisationer eller företag skapar på Facebook som användarna sedan kan 

gilla. Det är en sida för de som är fans av en organisation eller ett företag. 

1.5.4 Reetweet 

Att göra en retweet är en funktion som finns på Twitter. När någon annan sprider vidare det du har 

skrivit kallas det för att man retweetar en annan användares tweet. En tweet i sin tur är en uppdatering 

på 140 tecken. 

1.5.5 Chefskommunikation 

Inom Landstinget i Värmland går stora delar av den interna kommunikationen via cheferna i 

nedstigande led till de som möter patienterna ute i vården. Detta är vad som menas när 

chefskommunikation nämns längre fram i studien. 

1.4.6 Lex Maria 

Detta är en anmälan som vårdgivaren görs till Socialstyrelsen när en patient allvarligt skadas eller utsätts 

för allvarliga risker inom vården2. 

1.4.7 Image 

Image brukar beskrivas som den bild och uppfattning som olika grupper av intressenter har av en 

                                                 
1 http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B  

2 http://www.socialstyrelsen.se/lexmaria  

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
http://www.socialstyrelsen.se/lexmaria
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organisation. Man kan inte ta på image, eller känna den fysiskt, men den tillför någonting extra till ett 

varumärke och i marknadsrelaterade situationer är det den som gör att kunder är beredda att betala 

extra för en vara när det finns andra, likvärdiga produkter som till och med kan vara billigare.  (Heide 

m.fl, 2005:173) 

1.4.8 Profil 

Profil är den bild som ledningen av en organisation vill förmedla till alla intressenter. Genom att 

kommunicera ut vad ledningen önskar att deras profil ska se ut i framtiden kan de påverka sin image.  

(Heide m.fl. 2005:176) 

1.4.9 Företagsvarumärke 

Det finns två sätt att se på varumärkesbegreppet. Ett produkt- eller ett företagsperspektiv. I denna 

studie är företagsperspektivet, alltså företagsvarumärke relevant. 

1.4.10 Offentlighetsprincipen 

Är en del av tryckfrihetsförordningen och går ut på att alla handlingar som förvaras hos en myndighet 

ska vara tillgängligt för allmänheten. Till handlingar räknas förutom dokument och brev databaser och 

liknande tekniska handlingar. De handlingar som inte är offentliga är de som anställda inom 

organisationen arbetar med och dokument som är hemligstämplade enligt sekretesslagen. Exempel på 

hemligstämplade dokument är de som har med rikets säkerhet och den personliga integriteten att göra. 

Då tryckfrihetsförordningen är en grundlag är denna lagstiftning överlägsen annan lagstiftning. 

(Hadenius, m.fl, 2009:32) 

 

"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha 

rätt att taga del av allmänna handlingar" -  2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, som enligt 14 kap. 5 § 

som regel gäller även utlänningar.3  

1.5 Avgränsningar 

I undersökningen görs avgränsningar. Den del som fokus kommer att ligga på är hur målgruppen 

uppfattar landstinget samt hur de anställda på kommunikationsstaben dagligen arbetar med 

kommunikation. Huvudfokus kommer inte att ligga på Landstinget som en politisk organisation.   

 

Det är uppfattningen som invånare i Värmland har som undersöks då det är de som i störst 

utsträckning har en uppfattning om Landstinget i Värmland. Landstingets uttalade målgrupp är alla 

                                                 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029  2012-01-07 kl. 14.40 

http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029
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som bor och verkar i Värmland. Det skulle vara en enorm uppgift att undersöka vad alla tycker om dem 

och detta är tyvärr inte realistiskt i en studie som löper över tio veckor. Därför är de värmlänningar som 

redan har varit i kontakt med Landstinget främst relevanta för delaktighet i denna studie.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med att beskriva hur organisationen är uppbyggd, detta för att läsaren ska vara insatt i 

ämnet. Studien grundar sig i Balmers 6C's of  Corprate marketing (Balmer &Greyser, 2006) och det 

vävs in lite organisationskommunikation i studien. 

 

Vidare beskrivs hur undersökningarna kvalitativ samtalsintervju och enkät har genomförts.  

Undersökningarnas resultat presenteras och det är ovanstående kapitel som kommer att ligga som 

grund för studiens analys. Förhoppningen är sedan att kunna, utefter syfte och frågeställningar, dra 

slutsatser om landstingets kommunikation rörande uppfattningen av landstinget. 
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2 Teori 

Detta kapitel kommer att ta avsats i Balmers 6C's of  communication. (Balmer &Greyser, 2006) 

Utgångspunkten är att Landstinget är en organisation och inte en produkt som ska marknadsföras, 

vilket kallas företagsvarumärke.  

 

Då landstinget är en organisation som följer offentlighetsprincipen och granskas mer än privata 

organisationr (Hadenius mfl. 2009) kan situationer uppstå där invånarna i Värmland, via och med hjälp 

av medierna, reagerar på saker som händer inom organisationen.  

2.1 Tidigare forskning 

Forskning som har gjorts tidigare handlar om landsting, kommuner och andra myndigheters 

kommunikation och hur de arbetar med sina varumärken. Till exempel har det gjorts en studie av hur 

chefskommunikationen inom Landstinget fungerar (Lampén, 2007). Den är en del av deras interna 

kommunikation och det är intressant att se resultatet av den studien. 

 

Bland annat har Emma Rönngren och Ulrika Eriksson (2011) gjort en kandidatuppsats med namnet 

”Vi är så bra att kanadagässen störtar – Toralf  Nilsson, Glada Hudik-Teatern: En fallstudie om i vilken 

utsträckning Hudiksvalls kommun kommunicerar sitt varumärke” med syftet att undersöka i vilken utsträckning 

Hudiksvalls kommun arbetar med kommunikationen av varumärket Glada Hudik. De kom fram till att 

Hudiksvalls kommun inte arbetar aktivt med varumärket och att de uppfattar varumärken som något 

för den privata sektorn och att de inte är medvetna om att image är likställt med varumärke. De som 

arbetar med kommunikation inom Hudiksvalls kommun är inte heller överens om vad de menar med 

begreppen profil, image och identitet. Rönngren och Eriksson (2011) kom fram till att om kommunen 

inte börjar arbeta mot ett gemensamt mål inom kommunikation kommer den att förlora både 

invånarantal och dess varumärke riskerat att  bli skadat. Kommunen har inte uttalat att de lever i en 

konkurrenssituation gentemot andra kommuner gällande invånarantalet.  

 

Dessutom har Andersson och Olausson (2008) kommit fram till att Sahlgrenska universitetssjukhuset i 

större utsträckning känner störst gemenskap med den egna avdelningen istället för med hela sjukhuset. 

Detta är i linje med vad Heide m.fl (1996) har kommit fram till, landstingets anställda identifierar sig 

med med den klinik eller avdelning som de arbetar på än med hela landstinget, det är ett problem som 

kan skada organisationens image. 
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Landstinget i Värmland använder sig bland annat av så kallad chefskommunikation i sin interna 

kommunikation och detta har det precis som det har beskrivits ovan forskats på. Lampén (2007) gjorde 

en studie om hur väl chefskommunikationen inom Landstinget i Värmland fungerar. Studiens resultat 

visar att majoriteten av landstingets chefer tittar igenom de flesta av numren av deras nyhetsbrev, som 

är grunden för informationsspridningen. En relativt stor andel av de tillfrågade cheferna menar att de 

sprider vidare informationen till sina anställda. Lampén (2007) kom fram till att för liten andel av dem 

gör det och att detta skulle kunna motverkas genom att chefernas kommunikativa ansvar definieras och 

sprids i organisationen. Detta för att cheferna ska veta vad som förväntas av dem och för att de ska 

förstå vikten av att sprida kommunikationen vidare. Chefskommunikation via publikationer likt 

landstingets nyhetsbrev Chef  är enligt Lampén (2007) en bra kanal, men den behöver förbättras för att 

den ska vara välfungerande.  

Redan 1979 skrev Kotler (1979) att intresset för marknadsföring i icke vinstdrivande organisationer 

ökade. Han ställde sig olika frågor om hur marknadsföringen skulle komma att se ut i framtiden. En av 

frågorna han ställde sig var om marknadsföringen gör skillnad någonstans. Tidigare hade sjukhus och 

andra icke vinstdrivande organisationer börjat att marknadsföra sig. Kotler (1979) menar att det 

intressanta med marknadsföring är att alla organisationer marknadsför sig själva vare sig de är medvetna 

om det eller ej. Detta gör de genom att de håller igång sina organisationers dagliga  uppgifter och mål.  

2.2 The 6C's of Corporate marketing  

Under 1997 började företagsidentitet, företagsvarumärke, Corporate Communications, image och 

företags anseende att diskuteras. (Balmer & Greyser, 2006) 

Balmer och Greyser (2006) har arbetat fram en modell som de kallar för ”The 6C's of  Corporate 

marketing”. Den beskriver företags marknadsmix, de olika delarna som tillsammans bildar deras 

marknadskommunikation. Den beskriver olika delar inom företagsmarknadsföring och gör detta genom 

sex element. Varje element har en beskrivande formulering konstruerad för att beskriva varje element. 

Balmer och Greyser (2006) beskriver företagskommunikation mer som en filosofi och ett levnadssätt 

mer än en funktion som företagets kommunikationsavdelning kan använda sig av. De anger att man 

därför bör se modellen som om en bred filosofi istället för en blandning av element som ska användas 

av företagets kommunikationsavdelning. Denna modell belyser hur människor i organisationen tänker 

och beter sig som en del av kommunikationen. 
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     Modell 1.  Balmer och Greysers modell ”The 6Cs of  Corporate marketing”  (Balmer & Greyser, 2006:730-741) . 

2.2.1 Character  - Företagsidentitet 

Formuleringen som hör till det här segmentet är ”Vad vi otvivelaktigt är”(Balmer & Greyser, 2006:734-

735). Begreppet beskriver de faktorer som totalt gör att ett organisation särskiljer sig från andra 

organisationer. Detta inkluderar materiella och ickemateriella tillgångar hos organisationen som 

aktiviteter, organisationens ägande och struktur, organisationstyp, organisationsfilosofi och 

organisationens historia. (Balmer & Greyser, 2006:735) Företagsidentitet skulle, enligt Hatch & Schultz 

(1997), kunna jämföras med den svenska termen profil.  

2.2.2 Culture - Organisationsidentitet 

Här handlar formuleringen om ”vad vi känner att vi är”, den kollektiva känslan hos de anställda som 

vilken inställning de har till företaget (Balmer & Greyser, 2006:735). De tankarna härrör från 

värderingar, övertygelser och antaganden om organisationen och dess historiska rötter och arv. (Balmer 

& Greyser, 2006:735) 

Organisationsmedlemmarna ska vara medvetna om och en del av organisationidentiteten, annars kan 

det bli problematiskt att kommunicera ett trovärdigt budskap till omvärlden. (Cheney & Christensen, 

2001)  

 

Individer kan delvis definiera sig själva som en del av ett organisatoriskt medlemskap och kan i sin tur 

känna att att de som personer delar gemensamma värden med organisationen. Kultur är viktigt 
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eftersom den skapar den kontext i vilken personalen är en del av och har kontakt med varandra och 

andra grupper. Ett exempel på dessa grupper kan vara kunder. I den situationen man kan enligt Balmer 

och Greyser (2006) kalla de anställda för organisationens frontlinje. 

2.2.3 Communication - Företagskommunikation 

Formuleringen som är relaterad till kommunikation i modellen är ”Vad vi säger att vi är”(Balmer & 

Greyser, 2006:735). Företagskommunikation relaterar till hur ett företag väljer att synas i de blandade 

externa kommunikationskanaler som används av organisationer för att kommunicera med kunder och 

andra intressenter. Det handlar om den bild som organisationen vill och strävar efter att visa upp. Den 

tar även hänsyn till kommunikationseffekterna, anställda, produktbeteende, word-of  mouth och media. 

(Balmer & Greyser, 2006:735) 

2.2.4 Conseptualisations – Företagsrykte 

Formuleringen som hör ihop med detta är ”Vad vi anses vara”(Balmer & Greyser, 2006:736). Det handlar 

om de begrepp, uppfattningar, som kunder och viktiga intressenter knyter till organisationen. Den 

latenta uppfattningen av organisationen som de har kommer att påverka deras syn på och deras 

beteende mot organisationen. Uppfattningarna av organisationen kommer att skilja sig åt mellan de 

olika grupperna och hänsyn måste tas till detta. (Balmer & Greyser, 2006) Imagen och uppfattningen 

handlar om associationer, vilka specifika associationer som konsumenterna plockar upp ur deras 

minnen när organisationen kommer på tal. (Dahlén & Lange, 2005) 

2.2.5 Constituencies – Marknads- och intressenthantering 

Detta relaterar till modellen ovan med formuleringen ”Vem vi önskar serva”(Balmer & Greyser, 

2006:736). Många kunder kan också höra till en eller kanske till och med flera intressentgrupper 

(anställda, investerare, samhället osv.). Balmer och Greyser (2006) anser att det är viktigt att 

organisationen är medveten om att en stor bit av framgången är beroende av att uppfylla 

intressenternas krav.  

På grund av att företagsvarumärket riktar sig till andra intressenter än kunder bör samtliga avdelningar 

inom en organisation som arbetar med kommunikation vara delaktiga i varumärkesarbetet. Med dessa 

avdelningar menas personalavdelningen, marknadsföringsavdelningen och informationsavdelningen. 

(Heide mfl., 2005)  

 

En organisation bör satsa på att kommunicera bestämda och önskvärda värderingar. När varumärket 

kommuniceras hos ett företag är det viktigt att vara medveten om att varumärket inte bara måste vara 

starkt i nuet, utan även i framtiden. (Heide mfl.,2005) 
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2.2.6 Coventant – Företagsvarumärkesarbete  

Här handlar formuleringen om ”Vad som är utlovat och förväntat” (Balmer & Greyser, 2006:737). Ett 

företags varumärke stöds av en kraftfull, informell överenskommelse, genom att kunder och andra 

intressegrupper ofta har en lojalitet till företagsvarumärke som kan jämföras med religiösa personers 

lojalitet till sin tro. Om man delar upp varumärket i två delar kan det beskrivas som att det rättsliga 

ägandet av varumärket ligger hos företaget. Dess emotionella ägande, värdet, ägs av människors 

associationer till varumärket. Självklart har olika grupper och individer olika förväntningar på 

varumärket. (Balmer & Greyser, 2006) Precis som beskrevs tidigare är det de positiva och negativa 

associationer som personer plockar fram ur sitt minne när de hör om eller ser varumärket. (Dahlén & 

Lange, 2005) 

2.3 Chefskommunikation  

Chefen har i uppdrag att sprida budskap och information i vertikala led, uppifrån och ner. I och med 

dagens informationsöverflöd har chefen i större utsträckning gått från att sprida och förmedla 

information till medarbetarna till att chefen har fått som uppgift att sålla och värdera information som 

ska vidarebefordras till medarbetarna. (Simonsson, 2002) 

Det är enligt Simonsson, (2002) viktigt att cheferna gör detta. Annars kan de anställda ha olika agendor 

i sitt tankesätt, vilket resulterar i en splittrad verksamhet. Detta sätter chefen i en roll som gatekeeper 

gentemot de anställda gällande informationen inom en organisation. Det är svårt att veta vilken 

information cheferna anser vara viktig nog att sprida vidare och ibland kan kommunikationsproblem 

uppstå då chefernas egna chefer missar i sin kommunikation och det är då redan där informationen 

fallerar. (Simonsson, 2002)  

Precis som Lampén (2007) efterlyste ovan menar Simonsson (2002) att det är viktigt att klargöra och 

underlätta för varje enskild medarbetares kommunikationsansvar. Vidare menar Simonsson (2002) att 

det finns ett behov av att utbilda och stötta chefer och medarbetare i sina kommunikationsroller. 
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3 Metod 

I denna studie användes triangulering, två metoder kompletterar varandra för att  kunna svara på 

frågeställningarna. 

De två metoder som användes var kvalitativ samtalsintervju och kvantitativ enkät. Metoden kvalitativ 

samtalsintervju valdes för att få en djupare inblick i och förståelse för hur landstinget arbetar med sin 

externa kommunikation för att utifrån den teoretiska grunden i uppsatsen kunna besvara 

frågeställningarna. Utifrån syfte och operationalisering valdes även en kvantitativ enkät som metod. 

Resultatet från den kvalitativa metoden jämfördes med den kvantitativa metoden. Genom att använda 

dessa metoder var förhoppningen att kunna besvara frågeställningarna.  

3.1 Kvalitativ samtalsintervju 

Östbye m.fl. (2002 s. 101) menar att frågeställningar, resurser och undersökningsobjekt måste avgöra 

vilken eller vilka metoder som ska användas i en undersökning.  

Om kvalitativa samtalsintervjuer används med rätt förutsättningar kan metoden ha flera fördelar. Bland 

annat att det är lättare att komma åt information som sitter djupt inne hos respondenterna. Det finns 

en möjlighet att ställa följdfrågor vid intressanta spår. Den informationen som framkommer vid 

kvalitativa samtalsintervjuer skulle vara svårare att få tag i via en kvantitativ undersökning. (Östbye m.fl. 

2002 s. 101) 

3.1.1 Urval 

Den kvalitativa samtalsintervjun gjordes med tre respondenter. I många fall behöver man göra många 

fler intervjuer för att nå mättnad i sitt material. Enligt Östbye m.fl. (2002) har man tillräckligt många 

intervjuer när inget nytt tillkommer. Då är det empiriska materialet mättat och fylligt nog att gå vidare 

med. Anledningen till att det gjordes tre intervjuer är att de endast är tolv anställda på 

informationsstaben på landstinget och dessa tre får då fick representera resterande anställda och deras 

arbetssätt. De personer som blev utvalda till intervjuer har blev valda efter ett stratifierat urval som 

enligt Ekström och Larsson (2000) är när man bestämmer sig för olika kategorier och i det här fallet har 

respondenterna blivit utvalda efter vilka arbetstitlar de har. För att få en övergripande blick av hur de 

jobbar med sin kommunikation valdes informationschefen, den pressansvarige och deras 

webbansvarige ut. Alla tre har som gemensam nämnare att de arbetar med extern kommunikation. Då 

studien gjordes delvis på initiativ av och i samarbete med landstinget,  hjälpte kontaktpersonen för 

uppsatsen till att få fram vilka som skulle intervjuas efter en diskussion om vad som förväntas av 

intervjuerna. Alla tre intervjuer gjordes på samma plats, Landstinget i Värmlands hus i Karlstad. Platsen 

valdes på grund av att alla befann sig på samma plats, vilket var fördelaktigt eftersom informanterna då 
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kunde känna sig bekväma i situationen. 

3.1.2 Operationalisering 

I vanliga fall operationaliserar man i störst utsträckning enkäter. Dock fanns det en fördel i att göra det i 

den kvalitativa studien då eftertanke runt frågorna är viktigt. 

 

Frågorna konstruerades för att fråga informanterna om hur de arbetar med landstingets 

kommunikation. Detta för att kunna identifiera vilka delar i deras arbete som enligt Balmers 6C's 

påverkar hur landstinget uppfattas som organisation och hur deras varumärke ser ut. Utifrån detta 

utformades frågeformuläret. 

3.1.3 Tillvägagångssätt 

En pilotstudie gjordes med en anställd på kommunikationsavdelningen på Västra Götalandsregionen i 

Skövde för att säkerställa så att frågorna var tillräckliga för att besvara frågeställningen avsedd för den 

kvalitativa metoden. Efter pilotintervjun var det tydligt att frågorna behövde gå in lite mer på djupet, de 

skrapade bara på ytan. Efter det förändrades frågorna så att de passade bättre för att besvara 

frågeställningarna.  

 

Intervju nummer ett gjordes med den person som har ansvar för all kommunikation på landstinget, 

informationschefen. Intervjun med informationschefen gjordes för att få en översikt över hur de jobbar 

med sin externa kommunikation gentemot de som bor och verkar i Värmland. Valet föll även på 

informationschefen för att ta reda på hur de ska jobba, det är inte säkert att det överensstämmer med 

hur de faktiskt jobbar. Detta för att enklare kunna identifiera vad i deras kommunikation som påverkar 

varumärket. Dessutom var förhoppningen med intervjun att försöka identifiera olika sätt som de 

påverkar sin image utan att de är medvetna om det själva. Informationschefen kan i ett sådant här 

sammanhang ge en helhetsbild som är svår att få genom att enbart prata med de anställda. Denna 

intervju blev av naturliga själ svår att göra helt anonym då det är lätt att ta reda på vem som är 

informationschef  på Landstinget.  

 

Intervju nummer två gjordes med den person som är pressansvarig. Valet föll på denne person för att 

han är operativt och strategiskt ansvarig för den externa kommunikationen och kontakter med press 

och media. Dessa delar är viktiga i kontakten med deras målgrupp och intervjun genomfördes med 

förhoppning om att kunna identifiera hur dennes arbete står i relation till frågeställningarna.  

 

Nummer tre i ordningen är intervjun med webbansvarig, som också har en viktig roll i 

kommunikationen ut till målgruppen. Precis som med intervju nummer två fanns förhoppningen att 
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kunna identifiera hur hans arbete står i relation till frågeställningarna.  

 

Intervju nummer två och tre utfördes till stora delar att identiskt. Självklart skilde sig följdfrågor och 

svar från respondenterna åt, men grundfrågorna var likadana. Dessa personer blev i den mån det var 

möjligt erbjudna anonymitet för att det är deras roller inom myndigheten som är viktiga, inte vilka 

personer de är. Dessa intervjuer planerades, förutom de anledningarna som är beskrivna ovan,  för att 

få en inblick i hur de anställda inom myndighetens kommunikationsavdelning arbetar för att nå deras 

målgrupp, alla i Värmland.  

 

I intervjuerna med de anställda var tanken att det skulle komma fram hur de jobbar med sin externa 

kommunikation. Detta ska sedan sättas i relation till hur den första intervjun med deras 

informationschef  svarar om hur de ska kommunicera. 

 

Alla tre intervjuer var semistrukturerade. Frågor förbereddes i förväg och gjordes till en  intervjuguide. 

Den här formen ger mycket frihet då det under intervjuns gång är möjligt att på ett naturligt sätt ställa 

följdfrågor. (Östbye m.fl. 2002) Alla intervjuer bandades för att sedan kunna återges skriftligt och 

ordagrant vid ett senare tillfälle.  

3.2 Kvalitativ enkät 

För att kunna undersöka vilken bild vårdtagarna i Värmland har av landstinget och därigenom besvara 

studiens frågeställning om detta föll valet naturligt på en kvantitativ enkät. Det är enklare att undersöka 

vad en stor mängd respondenter tycker med en enkät, till denna undersökning eftersträvades 100 svar 

då det fanns som högsta antal svar i det nätverktyg som användes för enkäten.  

 

Östbye, m.fl. (2002) beskriver två olika sorters enkäter, postenkät och gruppenkät. Postenkäten skickas 

ut till populationen och returneras sedan. Vid en gruppenkät samlar forskaren respondenter i en grupp 

och både delar ut och samlar in enkäten vid samma tillfälle. Denna undersökning gjordes på internet, 

via sociala medier och kontaktnät i Värmland. De medier som forskaren själv hade kontroll över var 

Facebook och Twitter. Respondenterna klickade sig vidare via en länk och svarade sedan på frågorna 

som skickades direkt till ett uppsamlingsprogram på internet. Därmed skulle enkäten kunna liknas vid 

en något modernare postenkät.  

3.2.1 Utformning av enkäten 

Samma sak som gäller för intervjuer gäller för enkät som metod, det är viktigt att ställa tydliga frågor. 

Om en fråga är tvetydig och innehåller flera frågor kan informanten bli förvirrad och svaret blir 
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därefter. Det gäller alltså att akta sig för att ställa tvetydiga frågor, men även ledande frågor kan bli 

besvärliga när man ska göra sin analys av materialet. Därför undveks dessa frågor i enkäten för att inte 

riskera att förvirra eller leda respondenterna till svar de inte hade gett annars. (Ekström  & Larsson, 

2000) 

 

En annan svårighet kan också vara att utforma frågorna så att de verkligen går in på djupet och inte 

bara skrapar på ytan, vilket enkäter har en tendens att göra. Utifrån ovanstående frågeställningar kan det 

vara viktigt att fråga hur respondenterna upplever olika variabler och det kan ibland även vara relevant 

med öppna frågor, trots svårigheten med att analysera dessa. I enkäten valdes en helt öppen fråga och 

en fråga där respondenterna kunde specificera svaret om de önskade att berätta mer. Detta för att inte 

sätta orden i munnen på dem och för att försöka undvika att styra deras svar efter en förutbestämd 

mall. (Östbye m.fl. 2002) 

 

Vid öppna frågor är det respondenten som definierar och formulerar de svarskategorier han eller hon 

använder. Öppna frågor används när forskaren inte känner till det möjliga utfallet. Genom att använda 

öppna frågor kan vi få mer nyanserade svar. De kan vara intressanta för frågeställningarna och 

behandlas på ett annat sätt i empirin. Genom att använda sig av öppna frågor kan man också undvika 

att styra respondenten mot att svara på sådant sätt som han eller hon inte skulle göra i vanliga fall. Det 

är så lätt för forskaren att skapa svar utifrån vad denne tror att resultatet kommer att bli. Det finns dock 

även problem med slutna frågor, om många respondenter inte alls håller med i det alternativ de väljer, 

men att de väljer det för att det är det alternativ som de håller med mest om. (Östbye m.fl. 2002) 

3.2.2 Urval och tillvägagångssätt 

Målgruppen för enkäten var alla vårdtagare i Värmland. Dock var det problematiskt att på kort tid få 

fram ett representativt urval av alla invånare i Värmland. Därmed gjordes ett bekvämlighetsurval. 

Länken till enkäten lades upp på forskarens vägg på Facebook, där nådde den cirka 212 personer. Den 

lades även upp som länk i en grupp som heter ”På gång i Karlstad – vi tipsar om vad som händer, när det 

händer...”4. Den gruppen har 5488 medlemmar som är intresserade av vad som händer i Karlstad. 

Länken lades även upp på Karlstads kommuns fanpage med 11 582 gillare5. Som en ytterligare kanal 

användes forskarens twitterkonto som har 221 följare6. Alla dessa ingår inte i målgruppen, men 

uppskattningsvis bor minst 150 av dessa i Värmland. På Twitter manade även forskaren sina följare att 

retweeta, alltså dela vidare länken till sina följare. Sammanlagt blev länken retweetad 17 gånger. På 

Facebook blev länken delad ett antal gånger av Facebook-vänner till forskaren.  

                                                 
4 http://www.facebook.com/groups/125224464159858/  2012-01-05 kl. 12.10 

5 http://www.facebook.com/karlstadskommun 2012-01-05 kl. 12.26 

6 https://twitter.com/#!/lgronkvist 2012-01-05 kl. 12.19 

http://www.facebook.com/groups/125224464159858/
http://www.facebook.com/karlstadskommun
https://twitter.com/#!/lgronkvist
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Dessa kanaler gjorde att det var svårt att veta vilka som har svarade på enkäten, det som gavs var en 

uppmaning till alla som bor i Värmland att svara och gärna sprida vidare. Tanken med att gå genom 

dessa olika kanalerna var att nå unga i Värmland via redan existerande kontakter på Facebook. Samt att 

genom Karlstads kommuns sida och På gång i Karlstad-sidan nå en äldre och bredare målgrupp. 

Självklart fanns risken att det inte skulle bli ett speciellt varierat urval, men tack vare dessa två sidor och 

Twitter spreds enkäten till blandade åldrar. 

 

Eftersom gratisversionen av det program som användes endast tog emot 100 svar blev svarsfrekvensen 

den önskade. Undersökningen fick ligga ute tills 100 svar hade kommit in och allt som allt tog det ett 

dygn. Från cirka klockan 22.00 den 28 december till klockan 23.00 29 december var enkäten öppen.  

 

Innan enkäten skickades ut till respondenterna skedde en testomgång med ett tjugotal respondenter för 

att säkerställa att enkäten inte var felkonstruerad. Vid testomgången valdes urvalet ut bland studerande 

på Karlstads universitet för att testa hur välstrukturerad enkäten var. Efter detta fick vissa frågor ändras 

för att bli mer lättförstådda.  

 

Därefter skrevs enkäten in i onlineprogrammet på fluidsurveys.se för att sedan spridas ut till 

målgruppen via de länkar och sociala medier som är beskrivna ovan. 

 

Anledningen till att enkäten gjordes på internet är att när enkäterna skulle göras på den avdelningen 

som kunde ta emot enkäter på Centralsjukhuset i Karlstad hade de endast 20 patienter kvar den dagen 

och få patienter inbokade dagen efter. De patienter som fanns tillgängliga var då för få för att det skulle 

kunna gå att göra en enkät med hög svarsfrekvens. 

 

Ett snabbt beslut fick då tas för att kunna säkerställa antalet svar i enkäten. Därför valdes internetenkät 

som skickades ut på strategiskt valda forum på internet där människor som bor i Värmland skulle se 

den.  

3.2.3 Generalisering 

I en enkätundersökning strävar man ofta efter att kunna generalisera, alltså säga någonting om en stor 

mängd människor genom att fråga en liten skara. I detta fallet kommer en grov generalisering att göras 

med tanke på att det är 100 personers svar som ska användas för att generalisera vad alla invånare i 

Värmland tycker och tänker. Det var relativt få som undersöktes och det är viktigt att vara medveten 

om att resultatet därmed inte behöver vara reliabelt med tanke på hur många som bor i Värmland. Om 
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100 andra personer som bor i Värmland svarar på enkäten kan svaret, beroende på deras erfarenheter 

av landstinget att se olika ut. 

3.2.4 Operationalisering 

För att förklara hur operationaliseringen har gjorts är frågorna beskrivna nedan med en fråga i taget.  

Frågorna 1-5 strukturerades för att få bakgrundsinformation om respondenten. 

Frågorna 6-10 strukturerades för att undersöka hur respondenterna har varit i kontakt med landstinget 

och hur de tyckte att de blev bemötta.  

Frågorna 11-14 designades för att besvara hur de tyckte och tänkte om kontakten med 

sjukvårdsrådgivningen, 1177. 

Fråga 15 till 16 var tänkta att mäta hur tillgängligheten via telefon och internet, som är de vanligaste 

ingångarna till vården upplevdes.  

Fråga 17 var konstruerad för att undersöka hur det personliga bemötandet på plats uppfattades. 

Fråga 18 och 19 konstruerades för att undersöka hur de värdeord som kom fram i intervjuerna 

uppfattades av målgruppen.  

Sista frågan, nummer 20, konstruerades som en öppen fråga för att ge tillfälle för respondenterna att  

delge fler åsikter om landstinget.  

3.3 Forskningsetiska överväganden och ställningstaganden 

Den forskningsetiska diskussionen gällande intervjuundersökningen utgick från Östbye m.fl (2002) och 

de fyra huvudkraven som beskrivs i boken ”Metodbok för medievetenskap”. De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

I och med att i undersökningen gjordes i nära samarbete med landstinget i Värmland fanns det inte 

något stort behov att informera de berörda personerna eftersom de på ett sätt har varit initiativtagare 

till studien. De har helt enkelt varit informerade redan från starten. Detta underlättade när de har gav 

samtycke eftersom de redan från början var medvetna om att de eventuellt skulle få ställa upp i 

undersökningar. Inledningsvis vid intervjutillfällena blev intervjuobjekten informerade om vad studien 

har för syfte samt i vilken mån de kommer att kunna vara anonyma. I den här studien är de anonyma 

till den mån att inga personliga uppgifter har efterfrågats, men de kommer ändå att kunna identifieras, 

vilket de intervjuade är införstådda med.  

De insamlade uppgifterna kommer endast att användas i forskningssyfte och endast i den här 

undersökningen.  

 

Gällande enkäten blev respondenterna informerade i början på enkäten om syftet med studien, 
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samtidigt som de gav sitt samtycke i och med att de svarade på enkäten. Detta gjordes genom den 

inledande texten i enkäten som följer nedan: 

 

Den här enkäten görs för att undersöka hur du upplever Landstinget i Värmland. Den kommer att användas till att 

skriva min c-uppsats. Jag är intresserad av att veta vad du tycker är bra och dåligt. Enkäten är anonym och ingen 

kommer kunna se vad du har svarat. Några frågor liknar varandra, om du vill ge samma svar går det bra.  

 

Tack för din hjälp! 

Linn Grönkvist 

Informationsprogrammet, Karlstads universitet  

 

Precis som i intervjuundersökningen ställdes inga frågor som gör att respondenterna kan identifieras. 

De frågor som ställdes för att identifiera och särskilja respondenterna handlar om ålder, kön, 

arbetssituation och utbildning. Dessa frågor är ytliga sakfrågor. Precis som med intervjuundersökningen 

kommer uppgifterna och den data som samlades in i undersökningen endast att användas i 

forskningssyfte. 

 

Utöver dessa fyra krav ges två rekommendationer. De som är med i undersökningen måste få yttra sig 

om relevanta avsnitt och tolkningar innan de publiceras samt att de som är inblandade i 

undersökningen bör få reda på var forskningsresultaten publiceras och få ta del av resultaten (Östbye 

m.fl, 2002). I undersökningen kommer de personer på landstinget som har blivit intervjuade att få ta 

del av resultaten. Dock blir det svårare att delge slutprodukten till respondenterna på enkäten då det är 

omöjligt att identifiera dem.  

3.4 Problematiken med undersökningen 

I och med att enkäten gjordes på internet blir inte urvalet representativt på samma sätt som det hade 

varit om enkäterna gjordes på plats inom vårdinstanserna. Det är svårt att veta vem som svarar och om 

de uppfyller de kriterier som är satta för den önskvärda målgruppen på enkäten. De svarande kan ingå i 

nätverk som till stora delar är färgade av varandras åsikter och erfarenheter. Det kan vara både bra och 

dåligt för resultatet och det är viktigt att vara medveten om detta. 

Detta är också problematiskt för att kunna dra slutsatser längre fram i studien. För att kunna dra 

slutsatser för alla invånare i Värmland som är landstingets egentliga målgrupp behöver respondenterna 

vara representativa för den stora målgruppen. I och med problemet som beskrivs i stycket ovan kan 

slutsatserna endast göras för de som svarade på enkäten och inte representativt för hela målgruppen. 

Om landstinget väljer att gå vidare med detta bör de utföra en mer omfattande undersökning där 
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respondenterna är fler och urvalet bör vara mer säkert och representativt. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

En undersöknings hållbarhet ryms med traditionella vetenskapliga termer inom begreppen 

validitet  och reliabilitet – eller giltighet och tillförlitlighet med svenska termer – dvs. att man 

studerar det man avsett och angivit att undersöka samt att man säkerställer att man bearbetar 

materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt. (Ekström, Larsson, 2000:73) 

 

Diskussionen av validitet och reliabilitet utgår från det ovan givna citatet. Diskussionen är uppdelad och 

behandlar en metod i taget med kvalitativ samtalsintervju först ut. 

3.5.1 Kvalitativ samtalsintervju 

Intervjuaren påverkar respondenterna på ett eller annat sätt. Respondenten kan försöka svara efter vad 

han eller hon tror att intervjuaren är ute efter för svar. Det går inte att komma ifrån, men det går att 

förhindra till viss del genom att intervjuaren försöker att vara så neutral som möjligt och låta den 

intervjuade att ta plats. I den här undersökningen hade till exempel intervjuaren enkla kläder i svart och 

vitt, ingenting som stack ut och som riskerade att störa respondenten i sina svar. Dessutom användes 

inga yviga gester och uppträdandet var precis så framåt som situationen krävde, men inte mer. (Östbye, 

m.fl.  2002) 

 

De tre samtalsintervjuerna var konstruerade för att undersöka hur landstinget arbetar med sin externa 

kommunikation. Resultatet blev data som efter transkribering användes till resterande delar av 

uppsatsen. Men hjälp av intervjuerna kunde den första frågeställningen besvaras. Viktigt att ha i åtanke 

är att vid intervjuer är det alltid svårt att tolka transkriberingen korrekt i efterhand. I det här fallet är 

intervju, transkribering och analys gjorda av samma person, vilket minskar chansen för feltolkningar.  

 

Både transkriberingarna och ljudfilerna finns sparade om de skulle behövas vid ett senare tillfälle.  

3.5.2 Kvantitativ enkät 

Enkäten hade som funktion att besvara hur invånare i Värmland uppfattar landstinget. Den besvarade 

det, men vissa frågor kan tyckas vara lite spretiga och andra irrelevanta. Några frågor var nödvändiga 

för att få bakgrundsinformation och de frågor som kan tyckas vara spretiga fyllde ändå sin funktion. 

Med hjälp av enkätsvaren har frågeställning nummer två besvarats.  

 

All data från enkäten finns sparad i två versioner, en originalversion med endast frågor och svar och en 

kopia där uträkningar har gjorts. Sedan finns även alla svar lagrade under en begränsad period på 
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hemsidan som enkäten skickades ut ifrån.  

 

Det finns flera risker med att göra sin enkät på internet. Respondenter kanske svarar fler än en gång, 

det är svårt att stoppa dem från att inte göra det. I det här läget var det bara att hoppas och anta att 

respondenterna inte har svarat mer än en gång.  Dessutom är det svårt att veta om de verkligen bor i 

Värmland eller har haft kontakt med landstinget. Det kan vara så att de svarade för att vara snälla och 

hjälpa till och egentligen inte visste vad det var de svarade på. En annan risk är att urvalet inte blir 

speciellt representativt då den lades ut i olika nätverk. Många som svarade på enkäten var till exempel 

studenter då det kontaktnät som användes till stor del består av studenter. Det är viktigt att vara 

medveten om att dessa personer kan vara nyinflyttade och kanske inte ens har varit i kontakt med 

landstinget. Då svarar de utefter den bild de har fått av andra orsaker än personlig kontakt. 
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4 Resultat 

I det här kapitlet kan du läsa om vilka svar de olika frågorna har fått i enkäten och sedan i intervjuerna. 

Först ut är de kvantitativa enkäterna och deras svar. Efter det presenteras resultaten från de tre 

intervjuerna. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Här kommer resultatet utifrån frågeställningarna att besvaras. Intervjuerna har gjorts med de personer 

som beskrivs nedan. 

 

 Informationschefen på landstinget i Värmland. Han har ansvar för den övergripande 

kommunikationen för landstinget och är chef  för de övriga som intervjuas. 

 Landstingets webbansvarige som har ansvar för all digital extern kommunikation. Han har hand 

om hemsidan liv.se, landstingets bloggar och andra digitala kanaler. 

 Landstingets pressansvarige som har ansvar för presskontakter, pressmeddelanden och är 

strategiskt ansvarig för extern kommunikation.  

4.1.1 Hur arbetar Landstinget i Värmland med sin kommunikation? 

De digitala kanalerna som landstinget kommunicerar genom är liv.se, intranät, bloggar, 

1177.se/varmland och webb-tv. De jobbar också med pressrelationer genom att hålla presskonferenser 

och skicka ut pressmeddelanden. De har sändningar i radio och annonser i lokaltidningar. Dessa är 

kanalerna ut till medborgarna, som de kallar för värmlänningar. Än så länge är de i startgroparna med 

sociala medier men har planer på att utvecklas på det området. 

 

”Vi kanske ligger i mitten, några har kommit längre, och några har inte kommit igång alls inom 

landsting och sådär, men vi använder det, gör vi. [...]7 Vi är ganska noga med att det finns 

strategi, ett mål, att man har bemanning. […] För det finns en tendens att vilja starta upp, men 

sen har man inte tänkt på hur man ska underhålla det här på helger och semestrar och så. 

Oavsett om det är ett blogginlägg eller en Facebook-sida eller en twitterkanal eller vad det kan 

vara.” - Webbansvarig om sociala medier 

 

”Vi jobbar med nåt som heter 1177, som är en webbsajt som har sjukvårdsrådgivning och bland 

annat hur man får kontakt med vårdcentralen och sånt där.” - Informationschef 

 

                                                 
7 Visar när ett stycke är bortklippt ur transkriberingen. 
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1177.se/varmland ska bli en viktig ingång till hälso- och sjukvården i Värmland. Det beror till stor del 

på att yngre generationer är vana dataanvändare och förväntar sig att kunna sköta sina ärenden på 

webben istället för att sitta i en telefonkö.  

 

”Nu är det en självklarhet att man deklarerar och sms-deklarerar eller vad gör man mer på 

webben? Ja, att man gör alla sina bankärenden på webben, att man beställer sin resa, 

bilprovning. […] Folk kräver det, jätteotåliga över att inte kunna använda mer vad det gäller 

kontakter med hälso- och sjukvården på webben.” - Informationschef 

 

Samtidigt kan inte allt skötas på webben, men han menar att om tidskrävande delar av vårdpersonalens 

arbete kan skötas via e-tjänster så kan de som verkligen är i behov av direkta mötet få mer tid av 

personalen och därmed bättre hjälp. Det gäller till exempel att boka tider, få nya recept och så vidare. 

Många funktioner finns redan i e-tjänsten ”Mina vårdkontakter”, men Informationschefen menar att de 

kan utvecklas vidare och att alla kommer att tjäna på det.   

 

För att lyfta fram de verksamheter som har kompetensbrist, när de behöver locka till sig anställda har de 

dragit igång ett bloggprojekt. En av bloggarna heter röntgenbloggen8. Den är sedan kopplad till 

Facebook9, Youtube10 och Flickr11.  

 

”För att få en större spridning så har vi börjat blogga för att komma ut med mer information än 

den vi har på vår webbplats. För den är mer statisk.” - Webbansvarig 

 

Nästan varje dag syns landstinget i regionala medier i Värmland. Informationschefen berättar att de har 

jättestor hjälp av pressen. 

 

”Jag betraktar den nästan som en egen informationskanal för den är jättebra, jättebra. […] Det 

mesta av det är dessutom positivt eller neutralt. ” - Informationschef 

 

Deras grunduppgifter är att hålla de värmländska medborgarna, även patienterna, informerade om 

beslut som fattas, behandlingar som utvecklas. De försöker även att förklara att landstinget är en stor 

organisation och att den därmed blir komplex. En organisation som ibland begår misstag. 

 

                                                 
8 http://www.rontgenbloggen.se/  

9 http://www.facebook.com/pages/R%C3%B6ntgen-i-V%C3%A4rmland/311532486440?ref=ts  

10 http://www.youtube.com/user/landstingetvarmland?feature=watch  

11 http://www.flickr.com/photos/rontgenbloggen/  

http://www.rontgenbloggen.se/
http://www.facebook.com/pages/Röntgen-i-Värmland/311532486440?ref=ts
http://www.youtube.com/user/landstingetvarmland?feature=watch
http://www.flickr.com/photos/rontgenbloggen/
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”Vi gör ju väldigt mycket bra, men vi gör ju också saker som inte är bra.” - Pressansvarig 

 

Många av de saker som händer inom landstinget skickar de ut pressmeddelanden om, både bra och 

dåliga saker. Lex Maria-anmälningarna till exempel, när någonting har gått fel, skickar de ut 

pressmeddelanden om.  

 

”Vi berättar om allt vi är bra på, vi berättar också om det som vi inte är bra på. Har vi 

ekonomiska problem som vi har nu så måste vi tala om det för värmlänningarna så de kan 

möjligen förstå att de inte kan få allt. ” - Informationschef 

 

De har även internkommunikation. Den finns till för att bidra till att all information som behövs för att 

verksamheten ska fungera ska flyta på smidigt.  

Landstinget i Värmland jobbar med vad du kalla för chefskommunikation. Varje vårdcentral har en 

chef  som har i uppdrag att skapa god arbetsmiljö, god stämning och att vara ett föredöme för de 

anställda. Förhoppningen är att cheferna påverkar personalen så att de bemöter patienterna på ett bra 

sätt. Till exempel genom att vara trevliga och svara i telefonen när den ringer.  

 

”Vi försöker att se till att det finns material som chefer kan använda på arbetsplatsträffar med 

sin personal och berätta om vad som händer i landstinget. [...] Diskuterar bemötande, alltså 

varenda anställd tycker jag ska vara en god ambassadör och ska känna: Japp, jag jobbar med en 

viktig sak, jag jobbar med nåt bra och värmlänningarna är mina grannar, som betalar väldigt 

mycket skatt därute för att jag ska sköta mitt jobb på ett bra sätt. Jag ska inte slarva när jag 

opererar, jag ska inte snäsa åt folk.” - Informationschef    

 

”Försöker hjälpa vården då att va så tillgänglig som möjligt. Det är viktiga frågor för oss. Ibland 

lyckas vi, ibland lyckas vi inte.”- Informationschef 

4.1.2 Uppfattningen 

Ledorden är maximal öppenhet. Detta regleras även i Offentlighetsprincipen. Informationschefen 

berättar att de vill vara så öppna som möjligt, mot både allmänheten och medarbetarna. För att bygga 

förtroende vill de berätta händelser och liknande som kan uppfattas negativt innan någon annan gör 

det. De står för att de gör misstag när de gör dem. 

  

”Vi vill ju visa värmlänningarna att vi gör ju jättemycket bra, och gör vi något dåligt då står vi 

för det och talar om att ja, nu har vi gjort bort oss. Nu ska vi hitta på något sätt att inte göra det 
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nästa gång. Och så bygger vi förtroende, tror vi.” - Informationschef 

 

Informationschefen säger att de som informatörer ska bidra till att förtroendet för landstinget som 

helhet är högt. De måste uppträda med respekt och lyssna på medborgarna och vara medveten om att 

man företräder organisationen. 

 

”Varje medarbetare, inte bara min, egen personal, utan varje medarbetare som jobbar i 

landstinget ska vara en ambassadör för landstinget och det landstinget står för.” 

- Informationschefen 

 

Deras pressansvarige menar att de ska bemöta allmänheten med öppenhet, ärlighet och så snabbt som 

möjligt. Utöver det tycker han personligen att de ska vara trevliga och empatiska. 

 

”Risken är att det inte blir helt och hållet trovärdigt om vi inte också har folk ombord som slåss 

för att vi ska berätta om när vi inte räcker till. […] Vi spelar in dom med dold kamera, nejdå, det 

gör vi inte. […] Det är ju dom som är i den vardagliga driften av en vårdcentral till exempel 

som, som de har ju sina öron och ögon öppna. Mig veterligen har vi inte gjort några enkäter 

eller intervjuer på hur man som medarbetare i patientmötet beter sig.”  

- Pressansvarig 

4.1.3 Vad kan påverka hur landstinget uppfattas? 

De har planer på att sätta igång ett varumärkesarbete under 2012, men än är ingenting startat.  

 

”Min uppfattning är ju att vi håller på med det hela tiden genom att vi håller våra vårdcentraler, 

akutmottagning och våra sjukhus öppna. Då bygger man varumärke menar jag.” - Pressansvarig 

 

”För vår trovärdighets skull så tycker jag det är viktigt att vi också berättar […] Kommer med 

med  idéer och förslag om hur vi ska förbättra oss. Men även om vi inte skulle ha det klart för 

oss så ska vi tidigt finnas på banan och berätta att ja, här har vi inte räckt till.” - Pressansvarig 

 

Gällande Facebookgrupper och liknande, så kan de använda den sortens kanaler till att öppna upp 

mera. Det tror i alla fall deras webbansvarige. Han säger att de kan använda Facebook för att sprida mer 

information och en annan typ av information än den som de sprider idag, till exempel via filmer.  Han 

tror att det kan öppna upp för en dialog och säger också att de är ganska dåliga på det.  
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”Sen kommer inte det bli någon vältande liksom och skapa tusen gillare12 direkt, men det kanske 

skulle skapa en större öppenhet och dom som är intresserade kan titta och få en positivare 

bild.” - Webbansvarig 

 

”Vi är bra på att sprida kommunikation, men är dåliga på att kommunicera tycker jag.”  

- Webbansvarig 

 

Han menar även att den kommunikation som de anställda har i sociala medier utanför arbetet kan 

reflekteras på organisationen. Man blir lätt identifierad med olika typer av kontakter samt vilka nätverk 

man rör sig i. För vissa är han den som jobbar på landstinget, för andra en fotokille utan anknytning till 

landstinget.  

 

”Där får man ju tänka sig för, man har väldigt stort eget ansvar, också ta ansvar för hur man kan 

uppfattas och vem som mottagaren och hur den kan tolka informationen i, både i budskap och 

vem man är. Så, jag har en större, försiktighet när jag bloggar och twittrar utifrån den rollen jag 

har.” - Webbansvarig 

 

För att förbättra kommunikationen och bemötandet runt vården skulle kontakten med vårdcentralerna 

kunna förenklas. 

 

”Man måste ringa in och man kan inte gå till vårdcentralen. Går man till vårdcentralen och ber 

om en tid så säger dom att man ska gå hem och ringa eller gå ut och ringa på mobiltelefonen. 

Det känns lite fyrkantigt tycker jag. Sen har inte det med det personliga mötet och göra  för det 

är oftast väldigt bra, men just den stelheten känns lite konstig tycker jag.” - Webbansvarig  

 

4.1.4 Feedback och drömscenariot 

De gör lite olika mätningar då de ringer runt och undersöker hur medborgare i Värmland upplever 

vården och hur de använder webben. Detta görs två gånger per år. 

 

”Sen finns det ju olika webbundersökningar man kan göra. Det skulle jag gärna se att vi gjorde, 

både internt och externt, men det kostar en del pengar i både köpa tjänsten och sen så måste 

man ju kunna ta vara på resultatet för att annars finns det ingen mening med att mäta. Vi är för 

få helt enkelt för att jobba på det sättet så vi gör inte det.” - Webbansvarig 

                                                 
12 De som gillar en sida på Facebook.  
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Landstingets informationschef  önskar att de skulle få mer feedback. De får mest feedback när det är 

någon som gör ett misstag i kommunikationen. Feedbacken kommer bland annat via kommentarer på 

internet, telefonsamtal, insändare i de regionala tidningarna och mail. 

 

”Någon som är förbannad för att det har stått något felaktigt eller sånt där. Väldigt mycket är ju 

mail, att man får synpunkter på mail, varför skrev ni det här om oss eller varför skriver ni så lite 

om psykiatrimottagningen, det är ändå vi som.. Ja det vanligast är mail, individer som klagar på 

något.” - Informationschef  

 

De önskar att landstinget ska uppfattas som en enkel och tillgänglig organisation som samtidig känns 

trygg. De eftersträvar att deras ledord ska uppfyllas och de vill också att det ska vara tydligt att vården, 

landstinget och 1177 är ett gemensamt varumärke och en del av samma organisation. 

 

”Tillgängligheten är det viktigaste, tillgänglighet och bemötande. Har jag kontakt med vården så 

är jag sjuk, då behöver jag hjälp. Jag är där för att bli hjälpt eller att bli frisk. Jag uppfattar mig 

ändå som sjuk oavsett hur sjuk jag är, annars tar jag inte kontakt och då vill man få kontakten 

fort. Man vill enkelt få tid o träffa nån. Sen är det ju kanske inte så, men i dom bästa världar..” - 

Webbansvarig  

 

”Jag vill att vi ska uppfattas som en trygg och säker vårdgivare. […] Och jag vill att landstinget i 

Värmland ska bli uppfattat som en trygg, förtroendeingivande och säker organisation som 

erbjuder bra sjukvård. Problemet är att väldig många människor tror att landstinget är en sak 

och sjukvården är en annan sak. Dom tror att landstinget är det där huset med ett antal 

tjänstemän och politiker. Och det sliter vi med. Många av våra medarbetare säger: Jag jobbar 

inte inom landstinget, nej, nej, jag jobbar på centralsjukhuset. Alltså den problematiken finns 

och, landstinget, jag har inte varit här så länge, och den har ingen lyckats knäcka på alla år. Att 

försöka få allmänheten att förstå att landstinget och hälso- och sjukvård är samma sak.” - 

Informationschef 

 

”1177 är vi ju precis i början med här, men alltså det här kommer vi jobba med, profileringen, 

nästa år att försöka att få det som ett gemensamt varumärke, landstinget  

och 1177. Däremot är vi inte färdiga med exakt hur vi ska knäcka den för att få ett förtroende 

för landstinget och även för sjukvården i Värmland, det ska inrymma även  

för 1177.” - Pressansvarig 
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4.2 Enkätens resultat 

Sammanlagt svarade 100 personer på enkäten. På några frågor är det ett bortfall på en eller två 

personer.  

4.2.1 Demografiska uppgifter 

Av enkätens sammanlagt 100 svar var det 34% som svarade att de är män och 66% att de är kvinnor. 

Vilket innebär att det är 34 respondenter som är män och 66 respondenter kvinnor. 

 

De flesta respondenterna är i åldersgruppen 15-25. Därefter är åldersgruppen 26-30 störst och på tredje 

plats kommer åldern 31-40. Ingen av respondenterna är äldre än 61 år. Endast 1% har svarat att de är 

under 15 år. 61% av respondenterna är mellan 15 och 25 år gamla. 18% av dem är mellan 26 och 30 år 

gamla. 14% är mellan 31 och 40 år gamla. 4% av respondenterna är mellan 41 och 50 år. Resterande 

ålderskategorier har undersökningen inga respondenter i. 

 

Majoriteten av respondenterna studerar, men det är ändå inte så stor majoritet. 56% av de som har 

svarat har uppgett det som svar. De som har svarat att de jobbar är 40% och 2% av respondenterna har 

svarat att de är arbetssökande. Samma sak med annat,  2% av respondenterna har även svarat det. Man 

kan alltså se att ungefär hälften av respondenterna är studenter och hälften har en annan sysselsättning.  

 

59% av respondenterna har läst på högskola eller universitet. 31% av dem har läst på gymnasienivå. 4% 

har läst på annan eftergymnasial utbildning och 1% har läst på grundskolenivå. 3% av respondenterna 

svarade att de har läst på både högskola/universitet och annan eftergymnasial utbildning. De som har 

svarat att de har läst på gymnasiet har således även gått i grundskola.  

4.2.2 Kontakt med Landstinget i Värmland 

Det vanligaste sättet att ta kontakt med landstinget är via telefon, 27%. Utöver det är det spridda skurar 

mellan de olika valmöjligheterna. Endast 8% har svarat att de går via internet. Sedan är det många som 

har angivit att de använder fler än ett sätt att kontakta dem på och anmärkningsvärt är att de som har 

svarat att de kontaktar landstinget på mer än ett sätt gör den till stor del via telefon och någon utav 

hemsidorna eller e-tjänsten.  

 

Respondenterna kunde välja att fylla i flera alternativ när de skulle besvara hur de har varit i kontakt 

med landstinget. De kunde välja på att kryssa för telefon till vårdcentral eller mottagning, webbplatsen 

liv.se, webbplatsen 7711.se/varmland, annonser i dagspress eller i livjournalen, e-tjänsten ”Mina 

vårdkontakter” och annat. När de fyllde i annat ombads de att specificera vad det gällde. Denna fråga 
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har 96 respondenter svarat på, alltså är det ett bortfall på 4 personer, vilket svarar för 4%.  

 

27% har kontaktat via telefon och 6% anger att de har gått in på liv.se. 2% har surfat in på 

1177.se/varmland. På frågan annat har dessa saker angivits: akuten, aldrig, via familj/kontakter, läkartid 

på CSK, e-post, bekanta som jobbar inom LIV, remiss, direkt till akuten, samarbete inom jobbet, 

projekt i skolan, som anställd, 10 veckors praktik på infostaben samt e-post till tandvård. Det var endast 

3% som endast hade kryssat i annat, resterande hade valt det plus någon av de andra alternativen.  

 

Variablerna ovan står tillsammans för 38% av respondenterna. Eftersom 4% försvinner i bortfall är det 

då 58% av respondenterna kvar. De har fyllt i mer än ett kontaktsätt och deras procentresultat 

presenteras nedan. 

 

19% har svarat att de har kontaktat landstinget via telefon och liv.se. 5% har angett telefon och 

1177.se/varmland som kontaktvägar. 1% har angett telefon plus annonser och 1% har angett telefon 

plus e-tjänsten. 1% har varit i kontakt via liv.se och annonser. 1% har varit i kontakt genom liv.se och 

1177.se/varmland. 17% har angett att de har varit i kontakt med landstinget via telefon, liv.se och 

1177.se/varmland. 1% har angett telefon, liv.se och annonser. 2% har valt telefon, liv.se och e-tjänsten. 

1% har kryssat i telefon, 1177.se/varmland och e-tjänsten. 1% har angett telefon, liv.se, 

1177.se/varmland och annonser. 1%  har valt telefon, liv.se, 1177.se/varmland och e-tjänsten. 3% har 

angett att de har varit i kontakt med landstinget på alla fem sätten,  telefon, liv.se, 1177.se/varmland, 

annonser och e-tjänsten.  

 

 Diagram 1. Belyser hur nöjda de har varit med bemötandet, om de har fått önskad hjälp och om de har  

 önskat att någonting har varit annorlunda i sin kontakt med landstinget. De som har svarat osäker/vet  

 ej presenteras ej i diagrammet. 
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När de har kommit i kontakt med landstinget är majoriteten nöjda med bemötandet. En majoritet på 

80% har svarat att de var nöjda. Alltså är det en stor del av vårdtagarna som har känt att de har blivit 

positivt bemötta under sin kontakt med landstinget. Endast 12% har svarat blankt nej. 8% har svarat 

osäker/vet ej. 

 

En nästan lika stor del, 73%, har svarat att de fick den hjälp de behövde. Det är 18 som inte tyckte att 

de har fått den hjälp de behövde. Man kan alltså se att även fast de som har svarat att de inte fick den 

hjälp de behövde ändå var nöjda med det bemötande som de fick vid kontakten. 73% har svarat ja, 18% 

nej och 9% har svarat osäker/vet ej.  

 

Trots att många har varit nöjda med kontakten önskar 33% att någonting hade varit annorlunda. 

Jämfört med att runt 80% har varit nöjda tidigare är det 32% som inte önskar att någonting hade varit 

annorlunda vid kontakt. Dessutom har 28% har svarat att de är osäkra och inte vet.  

 

De som har svarat att de önskar att någonting skulle ha varit annorlunda har kunnat precisera det och 

de svaren presenteras nedan. Några åsikter är positiva och andra är av negativare klang. 

 

 Ett trevligare bemötande 

 Den första läkaren jag träffade pga av mina utslag var verkade totalt ointresserad av att hjälpa till, kan ha 

berott på att hon var ganska försenad men det är ju inte mitt fel. 

 Trevligare bemötande av min förra läkare. 

 Enklare 

 Lättare att veta vart man ska vända sig när man behöver vård. 

 Bättre info på webbplatsen 

 Vid ett läkarbesök där läkaren inte lyssnade på mig 

 trevligare bemötande, mer engagerad personal 

 Under lång period kunde inte personlig kontakt kunde inte fås hos reumatologmottatningen via deras 

telefonnummer. Endast telefonsvare kunde nås. Detta var under 2010. 

 Ökat patientfokus 

 De kunde ha lyssnat bättre 

 Läkarnas bemötande är inte alltid det bästa 

 inte stressade i telefonen 

 Kortare väntetid 

 Kändes som att det bara var "en liten del av mitt jobb" att sitta i telefonen. 

längre telefon tider 



34 

Kunniga läkare 

 Bättre information, bättre bemötande, proffersionellare telefonister, Mindre omständigt, att de ska hålla sinna 

löften. 

 De borde lyssna på mina behov mer. 

 Hade gärna sett att jag blivit trevligare bemött. 

 Omöjligt att komma i kontakt öht. 

 De kan upplysa om att man inte får hjälp om man inte är inskriven på en vårdcentral! 

 Hemsidan var inte uppdaterad med gällande öppettider. 

 Snabbare kontakt via E-tjänsten 

 Vill kunna boka tid direkt på plats, inte behöva ringa och stå i telefonkö. 

 Trevliga sjuksköterskor 

 Enklare att kontakta, fler telefontider, möjlighet att boka tid via nätet eller liknande 
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4.2.3 Kontakt med sjukvårdsrådgivningen, 1177 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  Diagram 2. Belyser om de har varit i kontakt med 1177, hur nöjda de har varit med  

  bemötandet och om de har fått önskad hjälp i sin kontakt med 1177. 

 

Sammanlagt är det 60% av respondenterna som på ett eller annat sätt har varit i kontakt med 1177. 

36% har inte varit i kontakt med 1177. De personer kommer i följande frågor om 1177 att räknas som 

bortfall och kommer att presenteras som detta, dock finns de inte med i diagram 2 och 3 för att 

diagrammen ska bli mer lättlästa. 

Gällande bemötande så är 91% av de som har varit i kontakt med 1177 nöjda. Endast 9% har svarat att 

de inte har varit nöjda efter kontakten med 1177. I jämförelse med hur respondenterna tyckte om 

landstinget som är beskrivet ovan så är det mycket färre som inte är nöjda med bemötandet. 33% av de 

som har svarat på frågan har angett att de inte har varit i kontakt med 1177 och räknas därmed som 

bortfall. Frågan har blivit besvarad av 97 respondenter och utifrån detta görs beräkningarna.  

Mönstret som presenteras ovan, när frågan om bemötande ställdes om hela landstinget, finns inte  när 

det gäller 1177 utan det är tvärtom. Av de som har svarat att de fick den hjälp de behövde 42%, var 3% 

färre nöjda med det bemötande som de fick vid kontakten. Samtidigt är den fortfarande endast 4% som 

har visat att de inte har varit nöjda alls genom att svara nej. 17% har svarat delvis och precis som ovan 

är det 33% som inte har varit i kontakt med 1177. 100% beräknas utifrån att 99 respondenter har svarat 

på frågan. 
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 Diagram 3. Belyser om respondenterna visste att 1177 och Landstinget i Värmland är samma organisation. 

 

Hela 43% av de som har varit i kontakt med 1177 visste inte att 1177 är en del av landstinget, 49% 

svarade att de visste det. De 8% som svarade att det var osäkra och inte visste kan räknas in i nej-svaren 

och då blir det 8% som inte visste att 1177 är en del av landstinget. Det var 12% av de som besvarade 

frågan kryssade i att de inte har varit i kontakt med 1177 och räknas då som bortfall. 99 respondenter 

besvarade frågan och utifrån det som beräknas efter bortfallet 77 personer som 100%. 

4.2.4 Påståenden som respondenterna har fått värdera 

Nedan följer resultatet av de påståenden som ställdes i enkäten som respondenterna fick värdera efter 

följande svarsalternativ: stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer delvis, stämmer dåligt och 

stämmer mycket dåligt.  

39% svarade att är lätt att komma i kontakt med landstinget via telefon och 42% tyckte att det delvis är 

lätt att komma i kontakt med dem. 18% svarade att det inte är lätt att komma i kontakt med dem. Att 

hela 42% svarade delvis, som var mellanalternativet är svårt att säga, deras svar kan både luta åt det 

negativa hållet eller det positiva hållet. O man inte räknar med dessa på grund av detta tycker en 

majoritet att det är lätt att komma i kontakt med landstinget via telefon. Antalet respondenter på den 

här frågan är 97 stycken och det är från den summan 100% beräknas utifrån. 
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 Diagram 4. Belyser om respondenterna visste att 1177 och Landstinget i Värmland är samma organisation. 

 

Fler har svarat att det är lätt att komma i kontakt med dem via hemsidan. 58% har svarat att de tycker 

att det är lätt. Här har 33% svarat att det stämmer delvis och 9% har svarat att det är svårt att komma i 

kontakt med dem via hemsidan. Precis som ovan är det svårt att beräkna med delvis-svaren på den här 

frågan men det är ändå en klar majoritet som tycker att det är lätt att komma i kontakt med landstinget 

via deras hemsida. Totalt har 97 respondenter svarat på frågan och det är utifrån det antalet som 100% 

beräknas. 

 

  Diagram 5. Belyser om respondenterna tycker att personalen är hjälpsam. 

Då några av frågorna ovan handlade om bemötande hos landstinget och 1177 ställdes en av 

påståendefrågorna om bemötande och om personalen i vården är hjälpsam. Det är 67% som tycker att 

personalen är hjälpsam vilket är en stor majoritet med tanke på problematiken med att tolka åt vilket 
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håll de 25% som har svarat delvis lutar. Det är nämligen endast 8% av respondenterna som har svarat 

att personalen inte är hjälpsam. Antalet respondenter som 100% har beräknats utifrån är 97 stycken. 

 Diagram 6. Belyser om respondenterna tycker att landstinget är en trovärdig eller ärlig organisation. 

 

Liknande siffror visar påståendet om att landstinget är en trovärdig organisation. 66% tycker att de är 

en trovärdig organisation och 9% tycker att de inte är det. Återigen är det 25% som har svarat delvis 

och precis som ovan är de positiva svaren en stor majoritet ändå. 100% har beräknats på 96 

respondenter.  

 

Hela 75% tycker att landstinget är en ärlig organisation, 9% mer än de som tycker att organisationen är 

trovärdig. Det är 22% som har svarat delvis och endast 7% som inte tycker att de är en ärlig 

organisation. 100% beräknas utifrån att 97 respondenter har svarat på frågan. 

4.2.5 Respondenternas tillägg 

Respondenterna gavs även en möjlighet att tillägga synpunkter som de tyckte var viktiga, men inte togs 

upp i enkäten. 16 av dem tog chansen och delade med sig av sina synpunkter. Nedan presenteras både 

ris och ros. 

Är överlag nöjd, men det tar ofta alldeles för lång tid. Särskilt på kväller och helger. Sjuk är man ju vid alla tider på 

dygnet. 

 

Tycker LiV borde utbilda sin personal (läkare framförallt) i hur man bemöter människor. Hur svårt kan det vara att 

lyssna, och tro, på patientens upplevelse av ex åkommor. Kommunikation med andra ord! 
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Jag har bara erfarenhet av hur det är att nå reumatologmottagningen via liv.se vilket under perioder inte fungerat alls. 

Mina svar är givna utefter denna erfarenhet. 

 

Får en känsla av att mycket pengar går till feta chefslöner och utlandsresor samtidigt som besparingar måste göras och 

skatt höjas. Upplever därför landstinget som dåligt skött. 

Väntetider på flera timmar är inte acceptabelt. 

 

De borde bli modernare 

 

Vårdgarantin förbättrar inte vården. Det ett spel för gallerierna att köerna försvinner men vården blir sämre på grund av 

stress och sämre utredningar och behandlingar för att det skall gå så fort som möjligt. 

 

Att läkarna ska kunna om olyckstillstånd... Annars kan de säga att de inte kan inom det området.. 

 

Det finns alltid läkare och annan personal som borde ha mindre patientkontakt, men många är också väldigt bra och 

trevliga. Men har träffat läkare av den sämre sorten också, och de har i regel varit yngre. 

 

Läkarna kan ibland verka oseriösa och inte ta saker på fullt allvar och påstår att man har diagnoser som inte ens 

nästan har något med ens symtom att göra. Sjukgymnastiken finns det ingenting att klaga på, många tummar upp! 

Tandvården finns det däremot inget bra att säga om. 

 

Vill tillägga att jag tycker väntetiderna är på tok för långa. Akut mottagningen i Karlstad borde se över sitt system för 

inkomna pat. 

 

Man hör ju mer om de dåliga sakerna än om de bra vilket påverkar trovärdigheten. Har blivit felbehandlad och inte 

tagen på allvar, stått i telefonkö alldeles för länge och saknar möjligheten att kunna maila för att avboka eller liknande. 

 



40 

5 Analys 

I det här kapitlet kommer resultatet från enkäten och intervjuerna att analyseras. Svaren kommer också 

i att ställas mot varandra och den teori som har framställts i tidigare kapitel. Analysen av intervjun 

kommer att göras genom meningskoncentrering, citaten kommer att presenteras kort och koncist. På 

vissa delar av intervjun kommer meningstolkning att genomföras. (Kvale, 1997:221-223)  

 

De kanalerna som landstinget kommunicerar genom är liv.se, intranät, bloggar, 1177.se/varmland och 

webb-tv, presskonferenser,t pressmeddelanden, sändningar i radio, annonser i lokaltidningar. De 

vanligaste kanalerna som de har kontakt med medborgarna genom är telefon och deras egna hemsida. 

Med hjälp av kanalerna ovan sänder landstinget ut sitt budskap till medborgarna. Det är alltså 

budskapet de sänder genom kanalerna som är deras företagsvarumärke och särskiljer dem från andra 

organisationer. (Balmer & Greyser, 2006) Den kommunikation som de sänder genom dessa kanaler 

påverkar hur invånarna i Värmland uppfattar dem. 

 

Företagsidentitet skulle, enligt Hatch & Schultz (1997), kunna jämföras med den svenska termen profil. 

Landstingets informationschef  menar att han vill att hela landstinget ska uppfattas som en trygg, 

förtroendeingivande och säker organisation som erbjuder bra sjukvård och att detta visas genom den 

kommunikation de arbetar med. Det är en av de ickemateriella delarna i vad de otvivelaktigt vill vara.  

 

Varje dag de håller sina vårdcentraler, akutmottagningar och sjukhus öppna tycker deras pressansvarige 

att de bygger varumärke. Han får medhåll av Balmer & Greyser (2006) som menar att en del av 

företagsidentiteten och även en del av varumärket även kan vara dessa materiella tillgångarna som finns 

i organisationen.  

 

De tre informanterna är överens om att landstingets ledord är maximal öppenhet. Detta regleras även i 

Offentlighetsprincipen. De menar också att öppenhet är någonting som de måste ha i organisationen, 

då det är lagstadgat. Detta är utlovat till, och förväntat av, invånarna i Värmland.  Informationschefen 

berättar att de vill vara så öppna som möjligt, mot både allmänheten och medarbetarna. För att bygga 

förtroende vill informationsstaben berätta händelser och liknande som kan uppfattas negativt innan 

någon annan gör det. Landstinget står för att de gör misstag när de gör dem. De vet också att 

medborgarna är medvetna om vilken roll landstinget har i samhället och för att medborgarna ska ha 

förtroende för organisationen måste de uppträda med respekt och lyssna på medborgarna och vara 

medvetna om att de företräder organisationen. Detta går i linje med vad Balmer och Greyser, (2006) 



41 

skriver om företagsvarumärket, alla medlemmar i en organisation bör vara medvetna om att  deras 

beteende påverkar bilden av organisationen. Balmer och Greyser (2006) menar att kommunikationen 

och de värderingar organisationen vill sprida bör implementeras som ett levnadssätt, en naturlig del av 

de vardagliga uppgifterna hos organisationens medlemmar.  

 

Ett företags varumärke stöds av en kraftfull, informell överenskommelse, genom att kunder och andra 

intressegrupper ofta har en lojalitet till företagsvarumärke som kan jämföras med religiösa personers 

lojalitet till sin tro (Balmer & Greyser, 2006). Det rättsliga ägandet av varumärket ligger hos företaget. 

Dess emotionella ägande, värdet, ägs av deras egna associationer till varumärket. Självklart har olika 

grupper och individer olika förväntningar på varumärket. (Balmer & Greyser, 2006) Vårdtagarna 

förväntar sig vård, och de förväntar sig att bli friska.  

 

Landstinget märker av att i takt med att de kommunikativa förutsättningarna förändras ökar förväntan 

på organisationen att hänga med i utvecklingen. 1177.se/varmland ska bli en viktig ingång till hälso- 

och sjukvården i Värmland. Det beror till stor del på att landstinget vill möta de yngre generationerna 

som är vana datoranvändare och förväntar sig att kunna sköta sina ärenden på webben istället för att 

sitta i en telefonkö. Det är ett steg i att förenkla kontakterna med vården. ”Folk kräver det, de är 

jätteotåliga över att inte kunna använda mer vad det gäller kontakter med hälso- och sjukvården på 

webben.” säger informationschefen. 

 

Image kan beskrivas som de associationer som personer plockar fram ur sitt minne när de hör om eller 

ser varumärket. (Dahlén & Lange, 2005) Landstinget försöker att bemöta förväntningarna som finns 

och bibehålla positiva associationer genom att visa värmlänningarna att de gör väldigt mycket bra saker. 

När de gör något dåligt står de för det och talar om de har gjort bort sig. Så tror de att de bygger 

förtroende för varumärket. Många av de saker som händer inom landstinget skickar de ut 

pressmeddelanden om, både bra och dåliga saker. Lex Maria-anmälningarna till exempel, när någonting 

har gått fel, skickar de ut pressmeddelanden om det.  

 

 

 

 

 

 Diagram 3. Belyser om respondenterna visste att 1177 och Landstinget i Värmland är samma organisation. 
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49% av respondenterna visste att 1177 tillhörde landstinget, nästan lika många, 42%, visste det inte.  

Ett sätt att öka kunskapen om detta är genom de anställda. Det är viktigt att 

organisationsmedlemmarna är medvetna om och är en del av organisationsidentiteten, annars kan det 

bli problematiskt att kommunicera ett trovärdigt budskap till omvärlden. (Cheney & Christensen, 2001) 

Dock är det bevisat att anställda på vårdcentraler identifierar sig mer med den vårdcentral de arbetar på 

än med landstinget (Heide m.fl. 1996). Det är ett stort problem som de försöker motverka. 

Drömscenariot är att alla medarbetare inom landstinget är goda ambassadörer för varumärket. 

 

Informationschefen menar att hans önskan är att varje medarbetare som jobbar i landstinget ska vara 

en ambassadör för landstinget och det landstinget står för. Balmer & Greyser (2006) menar att man kan 

se de anställda i organisationen som deras frontlinje i kontakten med kunder vilka i detta fallet får ses 

som medborgarna.  

 

Deras grunduppgifter är att hålla de värmländska medborgarna, även patienterna, informerade om 

beslut som fattas, behandlingar som utvecklas. De försöker även att förklara att landstinget är en stor 

organisation och att den därmed blir komplex. En organisation som ibland begår misstag.  

 

Enkätundersökningen gjordes för att få reda på vad respondenterna anser om landstinget. Det handlar 

om de begrepp, uppfattningar, som kunder och viktiga intressenter knyter till organisationen. Det här är 

deras image (Dahlén & Lange, 2005).  
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Ungefär hälften av respondenterna tycker att 1177 är lättillgängligt. Deras organisationsidé går i princip 

ut på att vara tillgängliga via telefon. Överlag ansåg respondenterna landstinget som en trovärdig och 

ärlig organisation. Majoriteten är positivt inställda till organisationen. I den lilla kritiken som framförs är 

det dock tydligt att respondenterna inte är nöjda med bemötandet. Deras webbansvarige menar att  

kontakten med vårdcentraler är onödigt krånglig. Så länge organisationsmedlemmarna har olika 

inställningar till organisationen kommer de inte att kunna kommunicera ett gemensamt och starkt 

budskap. (Simonsson, 2002) 

 Diagram 6. Belyser om respondenterna tycker att landstinget är en trovärdig eller ärlig organisation. 

 

Landstinget har planer på att sätta igång ett varumärkesarbete under 2012, men än är ingenting startat. 

Det är viktigt att organisationerna satsar på att kommunicera bestämda och önskvärda värderingar. Att 

kommunicera varumärket när det kommer till företag är det viktigt att vara medveten om att det måste 

vara starkt i nuet, men även i framtiden. På grund av att företagsvarumärket riktar sig till andra 

intressenter än kunder bör samtliga avdelningar inom en organisation som arbetar med kommunikation 

vara delaktiga i varumärkesarbetet. Med dessa avdelningar menas personalavdelningen, 

marknadsföringsavdelningen och informationsavdelningen. (Heide mfl., 2005) Då de hela tiden 

marknadsför sig och arbetar med sitt varumärke i alla led inom landstinget har de redan börjat och det 

arbete de har framför sig är att ta vid och försöka kontrollera och påverka varumärket positivt. (Kotler, 

1979) 

 

I linje med vad Andersson och Olausson (2008) kom fram till i deras studie på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset har Landstinget i Värmland problem med att organisationsmedlemmarna känner 
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störst gemenskap med den egna avdelningen istället för med hela landstinget.  Många av landstingets 

medarbetare säger: ”Jag jobbar inte inom landstinget. Nej, jag jobbar på Centralsjukhuset. Den problematiken finns, 

att försöka få allmänheten att förstå att landstinget och hälso- och sjukvård är samma sak.” - Informationschefen 

 

Landstinget i Värmland jobbar med vad du som kallas för chefskommunikation i vertikala led, uppifrån 

och ner (Simonsson, 2002). Varje vårdcentral har en chef  som har i uppdrag att skapa god arbetsmiljö, 

god stämning och att vara ett föredöme för de anställda. Förhoppningen är att cheferna påverkar 

personalen så att de bemöter patienterna på ett bra sätt. Till exempel genom att vara trevliga och svara i 

telefonen när den ringer. Det är viktigt eftersom om organisationsmedlemmarna inte kommunicerar 

den önskade profilen i kontakten med värmlänningarna kommer landstinget aldrig att kunna ändra eller 

påverka sin image. Infostaben försöker att hjälpa cheferna i organisationen med deras kommunikation 

genom att förenkla för dem så mycket som möjligt.  

 

”Vi försöker att se till att det finns material som chefer kan använda på arbetsplatsträffar med 

sin personal och berätta om vad som händer i landstinget. ” - Informationschef    

 

Det är även viktigt att intressenterna har en bra bild av organisationen. De sprider den vidare och 

eftersom även de anställda är en intressentgrupp när det är företagets varumärke som organisationen 

arbetar med gäller det att de får den information de behöver så att de trivs på och har en positiv bild av 

arbetsplatsen. För att nå det här målet behöver man i enlighet med Simonssons (2002) forskning utbilda 

och stötta chefer och medarbetare i sina kommunikationsroller så att de i sin roll som gatekeepers kan 

föra rätt information vidare med underbyggda argument som kan starta en diskussion. 

 

Infostaben på landstinget önskar att de hade mer dialog med medborgarna i sitt dagliga arbete. De har 

bland annat planer på att starta en facebooksida för att öppna upp organisationen ytterligare. I den 

kanalen skulle de kunna sprida en annan sorts information, till exempel via filmer. Detta för att på ett 

annat sätt få feedback på sin verksamhet och deras arbete. (Schramm, i Scanell, 2007) 

De gör lite olika mätningar då de ringer runt och undersöker hur medborgare i Värmland upplever 

vården och hur de använder webben. Detta görs två gånger per år. 

 

”Sen finns det ju olika webbundersökningar man kan göra. Det skulle jag gärna se att vi gjorde, 

både internt och externt, men det kostar en del pengar i både köpa tjänsten och sen så måste 

man ju kunna ta vara på resultatet för att annars finns det ingen mening med att mäta. Vi är för 

få helt enkelt för att jobba på det sättet så vi gör inte det.” - Webbansvarig 
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Det är ett bra sätt att undersöka om det man kommunicerar uppfattas rätt av mottagarna, 

organisationens profil och önskade identitet. Svårigheten ligger i att veta hur mottagarna uppfattar 

organisationen, image. Förstår de helt vad som menas i kommunikationen eller förstår de bara en del av 

det? Svårigheten med kommunikationen är att veta hur imagen är och sedan kunna relatera till om den 

stämmer överens med profilen. 

 

Genom att de gör undersökningarna två gånger om året där de frågar om sin kommunikation kan de 

räta ut framtida missvisande kommunikation och bli tydligare i hur de framställer sig. Det är ett steg i 

att få den önskade identiteten, profilen dit de vill.  
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6 Slutsatser 

Undersökningens syfte är att identifiera hur Landstinget i Värmlands kommunikation påverkar deras 

varumärke. Studien är genomförd ur perspektivet image, vilka värderingar och associationer 

målgruppen har om och till Landstinget i Värmland för att kunna identifiera var vårdtagarna tycker att 

kommunikationen brister.  

6.1 Vilka delar i Landstinget i Värmlands kommunikation påverkar deras 

varumärke? 

Landstinget arbetar med att sprida information i sina olika kanaler. Dessa kanaler är webb (hemsidor 

och sociala medier), pressrelationer, radio, annonser och intranät. De använder sig av vertikal 

chefskommunikation. Cheferna sprider alltså vidare information och liknande om hur de anställda ska 

bete sig och handla för att landstinget ska uppfattas på ett positivt sätt.  

I förlängningen påverkas bilden av landstinget, det som i Balmers (Balmer & Greyser, 2006) modell 

kallas för företagsrykte, genom deras interna kanaler eftersom det är ute i vården medborgarna har mest 

kontakt med landstinget. Varje medarbetare ska fungera som en ambassadör för landstinget och dess 

värderingar. När de kommer hit kommer de att kunna ladda deras varumärke med de värden de önskar. 

 

De försöker även att förekomma, alltså att berätta om incidenter och nyheter som rör dem först för att 

skapa förtroende. Det är en effekt av offentlighetsprincipen. Om de inte berättar vad som hänt kommer 

det ändå att komma fram. De försöker förutom att skapa förtroende skapa en bild av en öppen och 

trovärdig organisation som erbjuder trygg och säker vård.  

6.2 Vilken bild av Landstinget i Värmland har vårdtagarna på vårdcentralerna 

i Värmland? 

Generellt för de som har svarat på enkäten är att de uppfattar landstinget positivt. De anses vara en 

trovärdig och ärlig organisation. Den lilla kritik de får handlar mycket om att det är svårt och krångligt 

att komma i kontakt med vården. Några respondenter har angett att de inte har känt sig betrodda när 

de har vänt sig till vården i Värmland för att få hjälp.  

 

Viktigt att notera är att undersökningen är gjord med 100 respondenter. Att generalisera de resultaten 

på alla invånare i Värmland vore fel. Beskrivningarna i studien är gjorda på de respondenter som har 

varit delaktiga i undersökningen.  
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Om man utgår från studiens respondenter har landstinget överlag ett positivt laddat varumärke, många 

av respondenterna hade ett positivt förhållningssätt till dem. Visst förekom kritik, främst gällande 

bemötandet på de olika vårdinstanserna i Värmland. Det är inte så konstigt att de kritiserades då de 

precis som Balmer (Balmer & Greyser, 2006) beskriver det är organisationens frontlinje. Det är de som 

står för den största delen av kontakten med medborgarna.  

 

I nuläget har cheferna ansvar för att skicka vidare information som de anser är relevant för dennes 

medarbetare. Simonsson (2002) menar att cheferna i en organisation med vertikal chefskommunikation 

får en funktion som gatekeepers. En chef  som inte har någon kontakt med informationsstaben och 

därigenom saknar förståelse för deras arbete kan ha svårt att bedöma vilken information som är viktig 

att sprida vidare i nedåtgående led. Om informationen inte går vidare kommer medarbetarna långt ner i 

kommunikationskedjan aldrig få reda på de värderingar och tankesätt som informationsstaben vill 

sprida i organisationen. De värderingar som organisationen står för blir då okända, både inom 

organisationen men framför allt utanför den. Om all information kommer fram som den ska kommer 

det att underlätta i deras varumärkesarbete och de kan då fortsätta att bygga deras varumärke med 

positiva värderingar.  

6.3 Undersöka vidare empiriskt 

Genomförandet av enkäten skulle kunna representera landstingets målgrupp på ett bättre sätt. I nuläget 

är respondenterna utvalda till stor del genom bekvämlighetsurval men också lite genom slumpmässigt 

urval. Det är med tanke på enkätens genomförande omöjligt att göra en generalisering på alla 

medborgare i Värmland. För att få en rättvis bild av hur de uppfattas skulle en liknande undersökning 

behövas med fler respondenter med ett säkrare urval. Grundtanken i undersökningen var att dela ut 

enkäter på vårdcentraler runtom i Värmland. Detta skulle kunna göras i mycket större utsträckning. En 

god idé skulle också vara att ha fokusgrupper innan eller som komplement för att få en bredare syn på 

hur landstinget uppfattas.  

 

För att gå vidare vetenskapligt med forskning som relaterar till denna studie skulle man kunna 

undersöka detta i en större volym genom att göra undersökningen rikstäckande i Sverige. Genom att 

undersöka alla landsting på liknande sätt kan man utifrån detta skapa generella rekommendationer för 

de som arbetar med kommunikationen inom organisationerna.  

 

Dessutom vore det intressant att se hur det skiljer sig mellan de olika landstingen och sedan försöka gå 

vidare med varför det skiljer sig mellan dem. 
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Det skulle även vara intressant att undersöka om det är möjligt att applicera detta på en annan 

organisation, till exempel en kommun eller ideella organisationer. 

 

Intressant vore även att jämföra skillnader i kommunikationen och förutsättningarna för 

kommunikationen hos offentliga organisationer och ett vinstdrivande företag. Det vore även väldigt 

intressant att undersöka hur det påverkar organisationens image och att identifiera eventuella skillnader 

mellan sig mellan de två olika organisationerna.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Kvantitativ delstudie, missivbrev  

Bilaga 2 – Kvantitativ delstudie, enkät  

Bilaga 3 – Kvalitativ delstudie, intervju med anställd 

Bilaga 4 – Kvalitativ delstudie, intervju med ansvarig 
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8.1 Bilaga 1, kvantitativ delstudie, missivbrev 

Hej! 

 

Den här enkäten görs för att undersöka hur du upplever Landstinget i Värmland. Den kommer att 

användas till att skriva min c-uppsats. Jag är intresserad av att veta vad du tycker är bra och dåligt. 

Enkäten är anonym och ingen kommer kunna se vad du har svarat. Några frågor liknar varandra, om 

du vill ge samma svar går det bra.  

 

Tack för din hjälp! 

Linn Grönkvist 

Informationsprogrammet, Karlstads universitet  
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8.2 Kvantitativ delstudie, enkät 

1. Jag är: Man/kvinna 

2. Hur gammal är du? Under 15, 16-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, Äldre. 

3. Vad har du för sysselsättning? Jobbar/studerar/arbetssökande/annat 

4. Vad har du för utbildning? Grundskola/gymnasium/högskola,universitet/annat 

5. Hur kom du i kontakt med Landstinget i Värmland? Telefon till vårdcentral/mottagning, webbplatsen 

liv.se, webbplatsen1177.se/varmland, annonser i dagspress/Livjournalen, E-tjänsten Mina vårdkontakter, 

Annat, vänligen specifiera 

6. Blev du bemött på önskat sätt? Ja, delvis, nej, osäker/vet ej 

7. Fick du den hjälp du behövde? Ja, delvis, nej, osäker/vet ej 

8. Önskar du att någonting i kontakten med Landstinget hade varit annorlunda? Ja (öppet fält), delvis 

(öppet fält), nej, osäker/vet ej 

9. Har du varit i kontakt med sjukvårdsrådgivningen, 1177? Ja via telefon, ja vis hemsidan 

1177.se/varmland, delvis, nej, vet ej/ osäker 

10. Blev du bemött på önskat sätt? Ja, delvis, nej, osäker/vet ej, har inte varit i kontakt med 1177.se 

11. Upplevde du att du fick den hjälp du behövde? Ja, delvis, nej, osäker/vet ej, har inte varit i kontakt 

med 1177.se 

12. Visste du att 1177 är en del av Landstinget i Värmland? Ja, delvis, nej, osäker/vet ej, har inte varit i 

kontakt med 1177.se 

 

 

13. Det är lätt att komma i kontakt med Landstinget i Värmland på telefon. Värdera följande 

påstående efter hur väl du tycker att det stämmer. Stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer delvis, 

stämmer dåligt, stämmer mycket dåligt 

14. Det är lätt att komma i kontakt med Landstinget i Värmland via hemsidan. Värdera följande 

påstående efter hur väl du tycker att det stämmer. Stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer delvis, 

stämmer dåligt, stämmer mycket dåligt 

15. Personalen på mottagningarna är hjälpsam. Värdera följande påstående efter hur väl du tycker 

att det stämmer. Stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer delvis, stämmer dåligt, stämmer mycket dåligt 

16. Landstinget i Värmland är en trovärdig organisation. Värdera följande påstående efter hur väl 

du tycker att det stämmer. Stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer delvis, stämmer dåligt, stämmer 

mycket dåligt 

17. Landstinget i Värmland är en ärlig organisation. Värdera följande påstående efter hur väl du 

tycker att det stämmer. Stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer delvis, stämmer dåligt, stämmer mycket 
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dåligt 

18. Vill du tillägga någonting? (Öppet fält) 
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8.3 Kvalitativ delstudie, intervju med anställd 

1. Vilka är Landstinget i Värmlands främsta uppgifter? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

3. Vilken målgrupp har Landstinget i Värmland? 

4. Vilken del av målgruppen arbetar du mot? 

5. Hur ser er dagliga kommunikation ut? 

6. Vilka kanaler kommunicerar ni genom? 

7. Får du respons från målgruppen på er kommunikation? 

8. Om ja, hur får du den? 

9. Om ja, vad säger de? 

 

10. Använder ni er av strategiska dokument? 

11. Om ja, vad står det i dem? 

12. Om ja, i vilka situationer använder ni dem? 

13. Om nej, skulle du vilja att det finns det? 

14. Om nej, varför? 

 

15. Hur arbetar ni med er profil/hur ni uppfattas? 

16. Vilka delar i ert arbete tror du kan påverka hur ni uppfattas? 

17. Har ni några riktlinjer på hur ni ska bete er om ni är i kontakt med invånarna? 

18. Har de anställda inom landstinget riktlinjer för hur de ska bemöta invånarna? 

19. Hur skulle du vilja att Landstinget i Värmland uppfattades? 

20. Märker du som anställd av profilarbete internt? 
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8.4 Kvalitativ delstudie, intervju med chef 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

2. Har ni utformat strategiska dokument för ert arbete med kommunikation? 

3. Om ja, vilka olika dokument har ni?  

4. Om ja, för vilka situationer? 

5. Hur vill du att dina anställda ska bete sig mot er målgrupp? 

6. Får ni feedback på er kommunikation? 

7. Genom vilka kanaler får ni feedback? 

8. Hur bemöter feedbacken? 

9. Hur vill ni uppfattas? 

10. Hur arbetar ni för att uppfattas så? 

11. Märker ni av att målgruppen uppfattar er negativt? 

12. På vilka olika sätt kommunicerar ni? 

13. I vilka kanaler kommunicerar ni? 

14. Kommunicerar ni olika beroende på vilken del av målgruppen ni vill nå? 

15. Vad kommunicerar ni i olika kanaler?  

16. Bestämmer ni tillsammans hur er kommunikation ska se ut? 

17. Hur styrda är ni av politiken i ert arbete? 

18. Vad skiljer mellan er kommunikation och ett företags kommunikation? 


