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Abstract 

Today’s society has become a society of information were communication has become more 

important to manage, both for companies and for the person as an individual. If you want your 

message to be successful you have to plan your communication and also evaluate the result. 

The administration of health and care in Karlstad had already planned and performed an 

information campaign, “Vård & omsorg – Mer än ett jobb” (translation “Health & care – 

More than a job”), and therefore we got the assignment to investigate the rate of success.  

 
The investigation is based on both theory and empiric. Questions that we considered 

interesting and relevant was whether the ideal campaign exists and how the campaign of the 

administration of health and care has been received by its target group.  

 

The literature gives many advices for how to create a successful campaign. But to find a 

concept for the ideal campaign turned out to be impossible. When we compared the theories 

with the campaign of the administration of health and care we found out that they were quite 

similar. At the same time we also found possibilities for development and improvement. The 

target group of the administration had many opinions about the campaign. But they all had 

positive attitudes towards the campaign and thought that the administrations work was 

important and needed right now.   

 

During the work with our paper we have recommended to plan your communication and our 

opinion is that a truly well planned campaign could lead to big success. The advices that we 

have given to the administration are therefore to continue their work with communication and 

stick to their device “Vård & omsorg – Mer än ett jobb”. At the same time it’s important for 

them to be open-minded and to always be aware of the development around them. So that 

they will be able to plan successful campaigns even in the future.  

 
 



Sammanfattning 

Dagens samhälle har blivit ett informationssamhälle där kommunikation har blivit allt 

viktigare att handskas med, både för företag och för den enskilda individen. Vill man nå fram 

med sitt budskap har det nu blivit ett måste att planera det man vill få sagt och även att 

kontrollera om man lyckats med det. Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun 

hade redan planerat och genomfört en informationskampanj, ”Vård & omsorg – Mer än ett 

jobb”, och vi fick därför i uppdrag att undersöka hur väl den lyckats.  

 

Undersökningen tar sin utgångspunkt dels i teorin, i form av litteraturstudier, och dels i 

empirin, i form av fokusgruppintervjuer. Frågeställningar som av oss ansågs intressanta och 

relevanta behandlar huruvida den ideala kampanjen existerar samt hur vård- och 

omsorgsförvaltningens kampanj tagits emot av dess målgrupp.  

 

Litteraturen ger många råd för hur planeringen bakom en lyckad kampanj bör gå till. Men den 

ideala kampanjen visade sig snart vara omöjlig att hitta. När vi jämförde teorierna med vård- 

och omsorgsförvaltningens verkliga kampanj så kom vi fram till att de liknade varandra i 

mångt och mycket. Samtidigt som vi även fann möjligheter till både utveckling och 

förbättring. Åsikterna som förvaltningens målgrupp hade angående kampanjen visade sig vara 

många. Men alla såg de kampanjen som väldigt positiv och ansåg att vård- och 

omsorgsförvaltningens arbete med den var viktigt och verkligen behövdes just nu. 

 

Genom hela uppsatsen förespråkar vi planerad kommunikation och vi är av åsikten att en 

riktigt välplanerad kampanj kan leda till framgång. De råd som vi har till förvaltningen blir 

därför att fortsätta jobba med sin kommunikation och gärna hålla fast vid sin devis ”Vård & 

omsorg – Mer än ett jobb” ett tag till. Samtidigt som det gäller för dem att hela tiden vara 

öppna inför omvärldens utveckling, för att även i framtiden kunna planera lyckade kampanjer. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi först att presentera uppsatsens ämnesområde och förklara varför vi 

tycker att det är intressant och anser att det bör uppmärksammas. Även vårt syfte kommer att 

preciseras och därefter kommer det att förtydligas vad vi valt att fokusera vår uppsats på, 

detta i form av våra frågeställningar. 

 

1.1. Bakgrund 

Dagens samhälle har blivit en plats där information och kommunikation ständigt omger oss. 

Där vart vi än vänder oss kan få en känsla av att vi står utlämnade för påverkan. Där vi 

tvingas sålla bland en massa budskap ena stunden, för att i nästa översköljas av nya. Denna 

situation är inte bara påfrestande för oss, den har även gjort jobbet betydligt svårare för 

organisationer och företag att nå fram med just sitt budskap. Därför är det redan nu många 

som har insett fördelarna med att planera sina kommunikationsinsatser. Professionellt 

kommunikations- och informationsarbete har stigit i rang, och i vissa fall nått ända till 

ledningsbordet. Där, runt bordet, behöver många frågor få svar för att den kommande 

kampanjen ska lyckas. Hur övertygar vi målgruppen om att följa just vårt budskap? Är kanske 

en kommunikationsplan ett första steg i rätt riktning för att få hela organisationen med på 

noterna? 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har sedan några år tillbaka jobbat med att stärka 

vårdyrkets status. Arbetet har främst skett i form av kampanjen ”Vård & omsorg – Mer än ett 

jobb”. Det är ovanligt att förvaltningar lägger så mycket pengar på att marknadsföra sig, vi 

blev därför intresserade av deras projekt och kontaktade förvaltningen. Det resulterade i vårt 

uppdrag som blev att för deras räkning utvärdera hur deras kampanj uppmärksammats av 

målgruppen. Förvaltningens uppfattning var att vårdyrket har orättvist dåligt rykte så i vårt 

uppdrag ingick även att undersöka hur målgruppens attityder såg ut. 

 

Att i teorierna om planerad kommunikation hitta något som kunde beskrivas som den ideala 

kampanjen kändes intressant för vårt uppdrag. Framför allt för att senare i uppsatsen kunna 

jämföra en sådan med vård - och omsorgsförvaltningens kampanj. Denna jämförelse kan då 

ge oss förståelse för varför målgruppen reagerat på kampanjen som de gjort. Dessutom skulle 

jämförelsen kunna leda till att vår uppdragsgivare får med sig viktiga råd och tankar inför 

framtidens planering av kommunikationsinsatser.  
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1.2. Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är naturligtvis att hjälpa vård – och 

omsorgsförvaltningen med det uppdrag de gett oss. Vilket går ut på att utvärdera deras 

kampanj och se efter om den varit framgångsrik. För att kunna ge dem ett bra svar så blir det 

andra syftet att förstå och kunna förklara hela processen runt planerad kommunikation och 

varför en sådan är att föredra. Då detta är en C-uppsats i medie – och 

kommunikationsvetenskap så blir det tredje syftet att lämna ifrån oss ett bra arbete som kan 

vara till nytta för många inom kommunikationsområdet. 

 

1.3. Frågeställningar 

Utifrån vår bakgrund och vårt syfte formulerade vi två frågeställningar som ska ligga till 

grund för uppsatsen: 

 

• Hur ser en ideal kampanj ut enligt kommunikationsvetenskapens teorier? 

 

• Hur ser målgruppen, morgondagens medarbetare, på kampanjen ”Vård & omsorg – 

Mer än ett jobb” samt förvaltningens jobb och vårdyrket i allmänhet? 

 

1.4. Metod 

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att kombinera tre olika metoder. För att få 

fram teorier inom ämnet ägnade vi oss åt litteraturstudier. Många olika källor, författare och 

verk har fått ligga till grund när vi utvecklat teoriavsnittet. För att få grepp om den 

informationskampanj som vård- och omsorgsförvaltningen drivit valde vi att göra en ordentlig 

genomgång av deras material samt använda oss av förvaltningens kommunikatör Tommy 

Granqvist som informant. Vid undersökningen av attityder hos målgruppen i samband med 

kampanjarbetet valde vi att genomföra tre stycken fokusgruppintervjuer. Hur dessa 

genomfördes presenteras närmre i samband med resultatet (se kapitel 4.1.). 

 

1.5. Disposition 

Uppsatsen kommer att presenteras på följande vis. I det kommande kapitlet går vi igenom 

relevanta teorier inom ramen för uppsatsämnet. Mycket fokus läggs på planerad 

kommunikation och i synnerhet på kampanjarbete. Vidare presenteras hur vård- och 

omsorgsförvaltningens kampanj ”Vård & omsorg – Mer än ett jobb” sett ut och hur den har 
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genomförts. Därefter finns resultatet från fokusgruppintervjuerna. I dessa tre delar har vi valt 

att skriva objektivt och helt utan egna reflektioner eller funderingar. I de avslutande kapitlen, 

Analys och Slutdiskussion, sammanställs den information och det resultat vi samlat på oss 

under uppsatsskrivandet och våra egna värderingar samt eget tyckande vävs in i texten. 
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2. Teori 

I följande kapitel kommer teorier som är relevanta i förhållande till våra frågeställningar tas 

upp. Vi börjar med att se på hur samhället ser ut idag för att vidare ledas in på vilken roll 

information och kommunikation spelar i det sammanhanget. En närmare beskrivning av 

planerad kommunikation ges samt en ännu mer specifik genomgång av just kampanjarbete. Vi 

kommer även att titta närmre på intern och extern kommunikation samt attityder. Kapitlet 

avslutas med funderingar kring huruvida teorier verkligen används i praktiken. 

 

2.1. Dagens informationssamhälle 

Vi har gått från ett samhälle där kommunikation var att samtala med varandra till ett samhälle 

där vi nu bara är ett klick ifrån att få tillgång till hela världens nyheter. Informationens 

hastighet har ökat lavinartat bara det senaste decenniet. Antalet kanaler som förmedlar 

budskap ökar från dag till dag genom nya tidningar, nya tv-kanaler osv.  Den enskilda 

individen tvingas sålla och välja strategier för att inte drunkna i den mängd information som 

produceras. Budskapen haglar tätt och de som vill förmedla något till medborgarna får kämpa 

allt hårdare. Två huvudfaktorer till denna utveckling kan benämnas i termerna teknologi och 

globalisering. (Larsson/Rosengren (red.), 1995) 

 

2.1.1. Dagens teknologi 

Utvecklingen av ny teknik har spelat stor roll för framväxten av informationssamhället. Nya 

uppfinningar har varit avgörande för expanderingen av nya medier och nya sätt att förmedla 

information på. En viktig aspekt är dock att den nya tekniken sällan kommer som ett resultat 

av ett behov av att sprida information utan det är snarare så att den tekniska uppfinningen 

genererar i nya sätt att sprida information på. (Stevenson, 2002) 

 

2.1.2. ”Den globala byn” 

Vad det gäller den andra utvecklingsfaktorn, globalisering, så har teknologin bidragit till att 

världen blivit mindre, kommunikationsmässigt sett. Att kontakta och kommunicera med 

någon på andra sidan jorden är inte längre någon svårighet och inte heller speciellt 

tidskrävande. Vår världsuppfattning förändras då vi ständigt kan ta del av hela världens 

nyheter genom olika medier, såsom tv, Internet, tidningar och radio. Marshall McLuhan, en 

kanadensisk medieforskare, pratade redan på 1960-talet om hur de elektroniska medierna 

gjorde att planeten krympte till en bys proportioner. Han myntade då uttrycket ”the global 
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village – den globala byn”, en teori som förmodligen är mer relevant idag än vad McLuhan 

själv hade kunnat förutspå. I och med denna förändring har även företagens förutsättningar 

förändrats. Marknaden har växt och samtidigt som konsumenterna har blivit fler har även 

antalet konkurrenter ökat. Sett ur dessa synvinklar är det ingen tvekan om att det blivit viktigt 

för alla att handskas med information på ett eller annat sätt. (Stevenson, 2002) 

 

2.2. Information och kommunikation 

Begreppen information och kommunikation är relativt snarlika och används ibland som 

synonymer. Ursprungligen har dock orden skilda innebörder. Detta framställs lättast genom 

att hänvisa till ordens latinska ursprung där ”informare” betyder ”bilda/undervisa” medan 

”communicare” står för ”göra gemensam”. (Björklund, 1993) Lars Palm (2006) reder ut 

begreppen utifrån det kommunikationsvetenskapliga språkbruket där kommunikation 

innefattar hela processen sändare – budskap – mottagare, medan information åsyftar de 

budskap som förmedlas genom kommunikationen. Vidare är det vanligt att med information 

mena enkelriktad (envägs-) kommunikation samtidigt som kommunikation får stå för 

dubbelriktad (tvåvägs-) kommunikation. Men trots dessa skiftande betydelser menar Palm att 

användandet av de båda begreppen sällan leder till några besvärande oklarheter då betydelsen 

brukar framgå av sammanhanget. (Palm, 2006) 

 

I samband med framväxten av det tidigare nämnda informationssamhället har begreppen 

information och kommunikation fått en allt viktigare roll på många arenor. Det märks 

framförallt inom företagsbranschen där mer och mer fokus läggs på just informationsarbete. 

Information och kommunikation har blivit en viktig faktor för att hålla samman företaget och 

nå framgång vilket i sin tur lett till att frågan i allra högsta grad blivit aktuell för ledningen. 

(Björklund, 1993)  

 

2.2.1. Allt är inte kommunikationsproblem 

Även om kommunikation kan påverka företagets framgång är det viktigt att inse att 

kommunikation inte löser alla problem. Falkheimer (2003) menar att det är enklare att skylla 

på informationsbrist och att människor inte förstått, istället för att ta tag i verkliga strukturella 

eller organisatoriska problem. Kommunikation är ett relativt svagt styrmedel och är sällan 

hela lösningen på ett problem men ofta en del av den (Palm, 2006). Att skylla på 

informationsbrist eller dylikt bottnar enligt Falkheimer (2003) i en märklig syn på 
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information, kommunikation och kunskap. Alla som tagit del av den förmedlade 

informationen förutsätts göra samma tolkning, information ses som samma sak som kunskap 

och man utgår från att kommunikation handlar om att distribuera förutbestämda budskap.  

 

Det är svårt att veta när ett problem inte är ett kommunikationsproblem och när det verkligen 

är det. Men att betrakta ett problem som ett kommunikationsproblem för stunden behöver inte 

vara en orimlig lösning. De kommunikativa insatserna visar då att man åtminstone är 

medveten om problemet. (Larsson/Rosengren (red.), 1995) 

 

2.3. Planerad kommunikation  

Som tidigare nämnts är det mycket svårt för ett budskap att ta sig hela vägen genom dagens 

enorma informationsutbud för att slutligen nå fram till den målgrupp som det var avsett för. 

En del av lösningen på problemet stavas planerad kommunikation. (Erikson, 2005) 

 

Det som sägs vara skillnaden mellan professionell information och annan information är 

graden av målinriktning. Planerad kommunikation brukar nämligen definieras som 

”kommunikation i syfte att uppnå vissa bestämda mål”. För att dessa bestämda mål ska kunna 

uppnås krävs att de är tydligt formulerade och helst mätbara. De mätbara resultaten är något 

som vid informationsarbeten och kommunikationsprojekt kan vara mycket svåra att påvisa. 

(Norberg, 1996) Hur många har egentligen sett den aktuella kampanjen på stan? Och vad har 

de i så fall bildat för uppfattning om den?  

 

Inom den kommersiella sektorn är det något lättare att se resultat, då det ofta går att fastställa 

ekonomiska mål. Dessa kan exempelvis vara att företagets försäljning ökat efter den 

genomförda informationskampanjen eller att de skaffat sig en större marknadsandel. Vad 

informationsarbetet i en offentlig förvaltning anbelangar, är det något krångligare att påvisa 

resultat. Men att använda sig av målstyrning, där mål formuleras och sedan placeras i olika 

kategorier är ett sätt att göra det på. Att kunna skilja olika sorters mål åt är mycket viktigt. 

Inriktningsmålet som är organisationens långsiktiga mål eller vision och organisationens 

produktionsmål har exempelvis väldigt olika förutsättningar för att nå ett kvantifierbart 

resultat. Då produktionsmålet exempelvis handlar om hur många broschyrer som produceras 

eller hur många mässor som besökts, är det ett lätt mål att mäta. Inriktningsmålet däremot är 

nästintill omöjligt att mäta från år till år. (Norberg, 1996) 
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En tredje kategori vid målstyrning är effektmålen. I dessa mål redogörs det för hur man vill 

påverka mottagaren. Effektmålen beskriver vilka kunskaper, attityder och beteenden som man 

vill påverka. Helt enkelt hur man önskar att mottagaren ska uppfatta informationen. Som 

synes kan alltså även effektmålen vara svåra att mäta. Så att säga att en informationsinsats 

varit lyckad enbart genom att se till om målen uppnåtts eller ej är en aning naivt. Att 

formulera effektmål kan exempelvis vara en inledande diskussion för att definiera de 

informationsstrategier som blir kommunikationsinsatsens grund. Och att följa upp de olika 

mål som formulerats kan bidra till att förbättra framtida projekt. (Norberg, 1996) 

 

Historiskt sett kommer den strategiska kommunikationen, eller den planerade 

kommunikationen som vi har valt att kalla den, ur den klassiska retoriken som betyder 

konsten att övertyga. Det är lätt att se att de båda lärorna hänger ihop när det framgår att 

strategisk kommunikationen karakteriseras av att kommunikationen är planerad och där man 

genom att övertyga publiken om att ta till sig ett budskap ska uppnå det redan uttalade målet. 

(Falkheimer, 2001) 

 

2.3.1. Planering av en informationsinsats 

Även om det som ovan nämnt kan vara svårt att se om ett informationsprojekt uppnått sitt 

resultat så är noggrann planering ett säkert sätt att uppnå effektiv kommunikation. Därför är 

Laswells allmängiltiga frågeställning bra att ta med vid planeringen av en ny 

informationsinsats: 

 

Vem, säger vad, genom vilken kanal, till vem, med vilken effekt? (Fiske, 1997: 49) 

 

För att kunna svara på den frågan utarbetar många organisationer en så kallad 

kommunikationsplan. Planen blir sedan ett verktyg som används under en tidsbegränsad 

period. Den ska kunna definiera mål och åtgärder, som inom en viss ekonomisk ram med 

hjälp av kommunikation ska nå en utvald målgrupp. En sådan kommunikationsplan kan tas 

fram för ett enskilt projekt, exempelvis en kampanj men den kan också beskriva en hel 

organisations övergripande kommunikationsinsatser under exempelvis ett år. (Erikson, 2005) 

Hur kommunikationsplanen än används så utgör den ett bra stöd och den gör även att de 

kommunikationshändelser som organisationen ska genomföra blir planerade och samordnade. 
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2.3.2. Kommunikationsplan i tio steg 

Erikson (2005) beskriver en kommunikationsplan där han låter tio rubriker förmedla vad som 

bör ingå i en sådan. Dessa är: nulägesanalys, mål, målgrupper, ansvarsfördelning, 

kommunikationsstrategi, övergripande budskap, kanaler, tidsplan, budget och 

utvärdering/uppföljning. Vi har nedan valt att beskriva en kommunikationsplan utifrån dessa 

punkter, men har även låtit andra författare och forskare kommentera dem.  

 

1 - Nulägesanalys 

Under denna rubrik tar man sig en närmare titt på den interna och externa kommunikation 

som organisationen redan för och analyserar den. Detta är ett sätt att göra det begripligt för 

alla som ska läsa planen vilka förutsättningar som ligger bakom beslutet om att utföra det 

specifika projektet. (Erikson, 2005) Palm (2006) menar att en nulägesanalys eller 

omvärldsanalys som han väljer att kalla den är ett stort begrepp som innehåller alla former av 

informationsinsamlande. Han anser även att det är ett begrepp som inte enbart är intressant för 

kommunikatörer. Större företag, organisationer och förvaltningar har ofta specialister på 

omvärldsanalys. Där deras arbete bland annat innehåller att följa internationell fackpress, 

delta på mässor och konferenser, söka information i databaser och delta i olika sorters nätverk 

för att få tillfälle att utbyta tankar och idéer inom det aktuella ämnet.   

 

Eftersom samhället är i ständig förändring så behövs en omvärldsanalys nu mer än någonsin. 

Organisationen behöver samlad information av vad som är på gång både inom företaget men 

även i omvärlden. Marknadsavdelningen har ofta koll på organisationens egna kunder och på 

hur konkurrenterna agerar. Men till detta behövs information som kan komplettera denna bild 

ytterligare. Omvärldsbevakningen bör även innefatta en analys av politik, massmedia, 

medarbetarnas uppfattningar och finansiella kretsars krav. (Erikson, 2005) 

 

Organisationen kan genom att bevaka sin omgivning och sina konkurrenter hitta både sina 

starka och svaga sidor. För framtiden kan detta vara viktig information, då både hot och 

möjligheter kan identifieras och hjälpa organisationen i sitt fortsatta arbete. Detta kan i sin tur 

leda till att nya tankar och förslag föds. Vilket kan innebära att ny teknik köps in, att man 

utvecklar sina tjänster/produkter eller att man beslutar sig för att en informationssatsning är 

nödvändig. (Larsson, 2001) 
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2 - Mål 

Vilka mål som finns för en kommunikationsinsats är viktigt att tänka på. Är det att sprida 

information och tillföra kunskap? Att bygga relationer eller på djupet förändra attityder och 

beteenden? Eller är det kanske att tillföra kunskap och skapa debatt? Hur målet än ser ut bör 

det formuleras så att det kan mäta någon slags effekt när det efter tidsperioden ska utvärderas. 

(Erikson, 2005) Norberg (2001) framhåller att det vid målformulering är viktigt att inte låta 

omgivningen påverka till att alltför höga och orealistiska mål sätts. Att kämpa för ett mål som 

faktiskt är uppnåeligt kan vara sporrande och kanske till och med resulterar i att det 

överträffas. Detta håller Erikson (2005) med om och menar exempelvis att det inte är möjligt 

att tro att alla målgrupper ska förändra beteenden och attityder på kort tid. 

 

De målsättningar en organisation har med i sin kommunikativa planering får gärna vara av 

både kvalitativ och kvantitativ karaktär. De kvantitativa målen är lättare att utvärdera då de 

ofta handlar om statistik eller frekvens som relateras till siffror. Det är ofta betydligt svårare 

att bedöma om de kvalitativa målen uppnåtts eller ej. För de används många gånger mer som 

ett styrmedel för att styra de prioriteringar som görs på en informationsavdelning. De 

uppfattas därför ofta som generella och övergripande, men även de är viktiga som 

komplement vid planerad kommunikation. (Erikson, 2005) 

 

Palm (2006) framhåller att målen bör ses som ett grundläggande styrinstrument och han 

menar att organisationer som inte har klara mål uppsatta inför en kommunikationsinsats 

”kastar pengar i sjön”. Dessutom anser Palm att det ofta förhåller sig så att ju mer precisa mål 

organisationen har satt upp, desto större chans att satsningen blir ändamålsenlig, 

kostandseffektiv och att projektet i slutändan bidrar till att önskvärda effekter uppstår. 

 

Larsson (2001) påpekar vikten av att målen för en enskild kommunikationsinsats, exempelvis 

en kampanj måste stämma överens med organisationens övergripande mål. Ofta kan nämligen 

informations - och marknadsverksamheten vara uppdelade på olika enheter i en stor 

organisation och då krävs att målen för respektive enhet anpassas efter varandra. Vid nya 

kommunikationsprojekt krävs därför samordning för att hela organisationen ska dra åt samma 

håll. 

 

Att använda sig av begreppet mål kan te sig ganska otydligt och vittomfattande. Idag används 

därför en rad begrepp som preciserar de olika målen. Larsson (2001) identifierar fyra 
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grundläggande målbegrepp. Det första är affärsidé. Den ska ses som utgångspunkt för 

organisationen, vilket är organisationens arbetsfält? Nästa begrepp är vision. I visionen ska 

föreställningar om framtiden uttryckas, vart vill organisationen? Det som organisationen vill 

uppnå t ex ekonomiskt uttrycks kort och gott under termen mål. Det fjärde och sista 

grundläggande begreppet är strategi. I det formuleras hur organisationen ska nå dit den vill 

och hur målen och idéerna ska realiseras. (Larsson, 2001) 

 

3 - Målgrupper 

Det är viktigt att organisationen i ett tidigt skede bestämmer sig för vilken eller vilka 

målgrupper de vill nå med sin kommunikationsinsats. Dessutom gäller det att kunna bryta ner 

dessa målgrupper till individer som är identifierbara. Exempelvis är målgruppen ”anställda” 

inte en homogen grupp, utan individer med en mängd olika intressen, värderingar, uppgifter 

och kunskaper. Om man verkligen förstår sin målgrupp och tar hänsyn till deras olika 

egenskaper så spar man mycket tid och kraft när kommunikationsplanen senare ska utarbetas. 

(Erikson, 2005) 

 

Palm (2006) fäster uppmärksamheten på att det finns två goda skäl till varför en 

målgruppsanalys bör genomföras. Dels för att rätt budskap ska kunna väljas och dels för att de 

medier där målgruppen uppmärksammar budskapet ska användas. Palm påpekar även han att 

en målgruppsanalys innebär att målgruppen delas upp och beskrivs utifrån relevanta 

egenskaper. De egenskaper som beskrivs i flest målgruppsanalyser är de som kallas givna. 

Dessa kan exempelvis vara kön, ålder och sysselsättning vilka inte går att påverka men är 

mycket viktiga att ta hänsyn till. Den andra typen av egenskaper är de som faktiskt går att 

påverka med god kommunikation nämligen: kunskaper, attityder, intentioner och beteenden. 

(Palm, 2006) 

 

Erikson (2005) väljer istället att bryta ner målgrupperna utifrån följande tre parametrar: 

• Geografi – Bandhagen, Rosengård, Bastuträsk, Sunne 

• Demografi – etnisk bakgrund, handikappad, gay, tonåring, nybliven förälder 

• Psykografi – frimärkssamlare, äventyrare, trädgårdsintresserad, hobbysnickare, 

vinälskare 

 

Det traditionella begreppet målgrupp syftar på en dialog där kommunikation inte bara förs i 

en riktning. Istället är tanken att de målgrupperna som väljs ut till en kommunikationsplan ska 
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hjälpa till som både avsändare och användare i en slags växelverkan med organisationen i 

fråga. (Erikson, 2005) Att se till målgruppens position i kommunikationsprocessen blir därför 

en annan viktig faktor att ta hänsyn till när gruppen ska delas in och brytas isär till mindre 

grupper. Målgruppen kan t ex vara beslutsfattare, såsom politiker eller chefstjänstemän, och 

deras roll i kommunikationsprocessen är att bli påverkade för att sedan fatta beslut i sändarens 

intresse. En annan typ av målgrupp är opinionsbildare, exempelvis journalister, de ska 

påverkas till att föra sändarens talan. (Palm, 2006) 

 

4 - Ansvarsfördelning 

Vid alla typer av informationsarbete är det svårt att dra gränser mellan vad som bör ligga på 

vilkens avdelning i organisationen och vem som bär ansvaret. Därför är det viktigt att fundera 

över vem som gör vad och sedan ha med detta som en del i kommunikationsplanen. När 

ansvarsfördelningen är avklarad blir det även lättare att samordna alla tänkta aktiviteter på ett 

bra sätt så att de tidsmässigt slipper att kollidera med varandra. För att ytterligare klargöra 

projektets omfattning för organisationen är det även viktigt att planen förklarar vad eller vilka 

typer av projekt som inte ska genomföras. (Erikson, 2005)  

 

Även Norberg (1996) poängterar det nödvändiga i att kommunikationsplanen innehåller ett 

avsnitt om ansvarsfördelning. Där det måste klargöras vem som bär ansvaret för planering, 

verkställande och uppföljning av informationsinsatserna. Norberg menar att det både ligger en 

risk och en poäng i att visa att hela ansvaret inte kan läggas på informationsavdelningen. 

Informatörens roll är att tillföra informationskompetens till organisationen, medan själva 

genomförandet ligger i allas händer. 

 

5 - Kommunikationsstrategi 

Strategin är det verktyg som används för att uppnå långsiktiga mål. Både för att uppnå 

företagets övergripande mål men även för de mål som är uppsatta för ett visst 

kommunikationsprojekt. Det strategiska val en organisation gör, styr sedan alla delar i 

planeringen och det kommer till stor del att påverka hur kommunikationsplanen ska utformas. 

(Erikson, 2005) 

 

Larsson (2001) instämmer i stort och menar att målen anger vart vi vill komma medan en bra 

strategi visar vägen dit. Hur tar vi oss dit på bästa sätt, och hur klarar vi eventuella hinder på 

vägen? Strategin är det bärande sättet för att lösa ett kommunikationsproblem på. Larsson 
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menar vidare att strategin ska hjälpa organisationens medlemmar eller företagets anställda att 

förstå var de är på väg och hur de ska nå dit. Ofta finns det nämligen en tanke om hur 

strategin ser ut men i detta avsnitt i en kommunikationsplan så gäller det att kunna översätta 

den från teorier till praktik och faktiskt beskriva hur den praktiskt ska användas. 

 

6 - Övergripande budskap 

Det är viktigt att i förväg ha tänkt igenom vad organisationen vill förmedla, oavsett om det 

gäller organisationen i stort eller när det gäller ett specifikt projekt. Organisationens budskap 

blir på så vis mer samstämmiga och ett budskap som upprepas många gånger blir starkare. 

Dessutom upplevs en organisation som förmedlar ett konsekvent budskap som mer trovärdig. 

(Erikson, 2005) 

 

Vilket budskap man än vill förmedla så är den första och absolut nödvändiga förutsättningen 

att målgruppen har ett visst intresse i det ämne som budskapet behandlar. Om så inte är fallet 

är den första uppgiften helt enkelt att försöka öka deras intresse och engagemang i frågan. 

Detta är svårt, men Palm (2006) listar fyra nyckelord som kan fungera som en checklista vi 

utformandet av budskap; volym, närhet, känsla och diskuterbarhet. 

 

Volym - Det kanske ses som en självklarhet att ju fler gånger ett budskap exponeras i olika 

sammanhang, desto större är chansen för att det ska uppmärksammas. Men volymen är även 

viktig för att få mottagaren att slås av tanken att ”detta måste vara viktigt, annars hade man 

inte satsat så stora resurser”. 

 

Närhet - Kriteriet närhet kan kännetecknas av en fråga som rör målgruppen personligen eller 

ligger nära i tiden. Närhet kan bland annat skapas genom igenkänning. Om ny information 

bäddas in i redan känd sådan tar mottagaren lättare emot budskapet. Ett annat sätt är så kallad 

personifiering. Vilket exempelvis kan åstadkommas genom att man låter en enskild person 

eller familj få representera ett kollektiv av människor som exempelvis fått någon närstående 

skadad i en trafikolycka. Detta för att göra budskapet starkare. Närhet kan även beskriva 

budskapet när det innehåller en så kallad konsekvensbeskrivning. Vilket innebär att, i de fall 

det fungerar, så ingående som möjligt beskriva vad som händer mottagaren när denne följer 

respektive inte följer budskapets innehåll. 
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Känsla - De känslor mottagaren får för ett budskap beror mycket på vilket ämne som 

budskapet i fråga behandlar. Vissa ämnen skapar känslor och tankar hos mottagaren direkt, 

medan andra behöver laddas med känslor av kommunikatören för att intresse ska skapas. 

 

Diskuterbarhet - Detta nyckelord syftar på hur omdiskuterat ämnet och budskapet är. Ett 

ämne som får stor plats i press, radio och tv och sägs ha hamnat på medieagendan får också 

hög status hos mottagaren. Dessutom är det viktigt att frågan kan diskuteras av människorna i 

samhället, så att den hamnar på samtalsagendan.  

 

Erikson (2005) uppmanar fler som ska utforma budskap att snegla mer på den klassiska 

retoriken. Det är viktigt att bygga upp tydliga budskapsteman i flera steg och anpassa dem 

efter vad situationen kräver. I vissa fall behöver budskapet vara utformat på ett sätt som 

skapar empati medan det i andra fall gäller att kunna föra en egen tydlig argumentation med 

klara bevis. Vilken budskapsstrategi man än väljer att använda så bör de kommunikationsmål 

man satt upp alltid styra valet.  

 

Larsson (2001) diskuterar kring budskapets form och tycker sig se vissa skillnader mellan 

kommersiella och offentliga budskap. Där de kommersiella ofta är kortare och skrivna på ett 

sätt som ska locka mottagaren. Medan de offentliga budskapen ofta behöver vara utförligare 

och mer nyanserat beskrivna. De kan kräva objektivitet och förmågan att täcka in stora 

komplicerade frågor utan att trampa olika intressen på tårna. Gemensamt för alla budskap är 

dock att de mot den kunskap som mottagaren har, försöker skapa så hög 

uppmärksamhetsfrekvens som möjligt. 

 

Det finns en mängd förslag i litteraturen på vad ett bra budskap bör innehålla och Larsson 

(2001) listar sex olika budskapsvinklar som kan leda till framgång: 

 

Intyg - Ta hjälp av kändisar eller experter som intygar produktens goda egenskaper 

Demonstration – Där produktens/tjänstens egenskaper visas upp i ”verklighet” 

Nyheten – Att man fokuserar på och betonar att det är en nyhet 

Känslor – Försöker skapa vissa känslor kring produkten 

Humor – Fungerar ofta, men var aktsam vid seriösa ämnen 

Livsstil – När det påstås att produkten passar en viss livsstil 

 



 16 

7 - Kanaler 

Ofta börjar organisationer diskutera val av kanaler alltför tidigt vid planeringen av en 

kommunikationsinsats. Istället bör de steg som tidigare nämnts, mål, målgrupp, strategi och 

budskap, vara planeringens utgångspunkt. När dessa är klara blir det betydligt enklare att hitta 

lämpliga kanaler för att föra ut organisationens budskap, både internt och externt. I detta 

avsnitt i kommunikationsplanen bör varje kanal beskrivas noga. (Erikson, 2005) 

 

Palm (2006) väljer att använda ordet medieval i sitt resonemang, men är överens med Erikson 

om att medievalet ska styras av kommunikationsmålen och budskapsstrategin. Det går inte att 

välja efter gamla traditioner eller efter vad som är modernt just nu. 

  

Inga medier är bra till allt, men nästan alla medier är bra för något ändamål. (Palm, 

2006: 75)  

 

Vidare menar Palm att det i grunden finns två olika sorters medievalstrategier, bombmattan 

och organisk tillväxt. Med bombmatta menar han de traditionella massmediekampanjer som 

med hög intensitet når hela målgruppen på en gång och ofta pågår under en kort tid. Denna 

metod bygger på ett marknadskommunikationstänkande, men den kan även vara försvarbar att 

använda i samband med social marknadsföring då målgruppen oftast är bred. Organisk tillväxt 

som den andra typen kallas beskrivs som en slag kedjebrevsprincip. Där ett begränsat antal 

opinionsledare och förebilder påverkar personer i sin sociala omgivning som i sin tur påverkar 

andra människor i respektive sociala omgivning. Till skillnad från ett bombmatteprojekt så 

kan det dröja år innan effekter blir märkbara. Men å andra sidan så blir dessa effekter ofta mer 

bestående än vid bombmattekampanjer, vars effekter tenderar att avta snabbt. (Palm, 2006) 

 

8 - Tidsplan 

Att upprätta en tidsplan för hela projektet är mycket viktigt för att de olika åtgärderna ska 

kunna koordineras. Tidsplanen bör innehålla noggrann information om tidsåtgång för 

produktion och en tidsgräns för när de olika delprojekten ska vara klara. För att ytterligare 

förtydliga tidsplanen kan ett schema vara bra att utforma där information om åtgärd, 

kalenderveckor och ansvarig går att finna. På så sätt kan medarbetarna tidigt skaffa sig en 

uppfattning om hur deras arbetsbelastning kommer att se ut under hela projektet. (Erikson, 

2005) 
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9 - Budget 

För varje nytt informationsprojekt bör det finnas en budget där varje beslutad åtgärd efterföljs 

av en noggrann kostnadsplan. Både en ekonomisk och en tidsmässig budget bör utformas och 

ingå i planeringen. Den ekonomiska budgeten som kan innehålla kostnader om exempelvis 

interaktiva medier, trycksaker, konsulttjänster och bildmaterial känns ofta självklar att göra. 

Men budgeten över den tid man har till förfogande är minst lika viktig. Det är därför viktigt 

att budgetera för hur lång tid de olika delprojekten kommer att ta mätt i timmar. (Erikson, 

2005) 

 

10 - Uppföljning/Utvärdering 

Efter att exempelvis en kampanj är genomförd är det viktigt att organisationen utför en 

noggrann uppföljning av projektet, då denna bland annat är viktig när nästa nulägesanalys ska 

genomföras. För då kan den positiva växelverkan mellan analys, planering, genomförande och 

uppföljning uppstå. Att både analysera hur arbetet har utförts, den så kallade processkvaliteten 

och vilken kvalitet slutresultatet har, så kallad leveranskvalitet är viktigt vid en utvärdering. 

Processrelaterade frågor kan vara hur tidsplaner och samarbete har fungerat. Att dessutom 

undersöka hur projektledningen fungerat och om de resurser som var avsatta var tillräckliga är 

betydelsefullt. För att undersöka hur väl leveranskvaliteten utfallit så gäller det att följa upp de 

uppsatta målen och se om de införlivats och varför resultatet blev som det blev. (Erikson, 

2005) 

 

Palm (2006) menar att anledningen till att många organisationer och företag struntar i att göra 

en noggrann utvärdering är rädslan för att svart på vitt få bekräftat att de inte lyckats med sitt 

projekt. Palm (2006) beskriver tre olika typer av utvärderingar processutvärdering, summativ 

utvärdering som kan jämföras med Eriksons ovan nämnda utvärdering av leveranskvaliteten, 

och en formativ utvärdering. Den sistnämnda innebär att resultaten från utvärderingen är 

menade att användas som beslutsunderlag för framtida kommunikationsinsatser. I praktiken 

liknar en formativ utvärdering i mångt och mycket målgruppsanalyser.  

 

2.3.3. Intern och extern kommunikation 

Att jobba med intern kommunikation på ett företag är grundläggande. Erikson (2005) säger att 

allt arbete i en organisation börjar på hemmaplan. Med det menar han att om inte de egna 

medarbetarna vet vad företaget står för och vart det är på väg lär ingen utanför företaget heller 

förstå det. Det är dock viktigt att kunna motivera varför företaget ägnar sig åt intern 
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kommunikation och ett par av dessa anledningar är följande. Dagens medarbetare förväntar 

sig att ledningen inte bara ger information om vad som ska göras, utan också hur och varför 

(Strid, 1999). Detta håller Erikson (2005) med om och menar vidare att de lojala trotjänare 

som tidigare funnits alltmer ersätts av unga kritiska medarbetare. Det är därför viktigt att 

skapa en dialog om vart företaget är på väg och varför. På detta vis blir det enklare att enas 

om hur man ska arbeta för att nå dit. Ett företags chans till framgång ökar betydligt om 

medarbetarna vill nå samma mål och jobbar åt samma håll. (Erikson, 2005) 

 

Björklund (1993) påpekar att en organisation eller ett företag inte kan välja bort 

kommunikation. Kommunikationsklimatet finns alltid där och lever sitt liv. Det är därför det 

blir så viktigt att verkligen handskas med det. Att arbeta medvetet med information och 

kommunikation är att förvalta och aktivera de resurser i organisationen som handlar om 

förtroende, kunskap och människor. (Björklund, 1993)  

 

Organisationens externa kommunikation är också en viktig informationsfunktion för att skapa 

framgång. Den externa kommunikationen handlar främst om marknadsföring. Erikson (2005) 

lyfter upp ett antal motiv till varför han anser att ett företag eller en organisation bör arbeta 

med extern kommunikation. Bland annat menar han att ett företags anseende är avgörande för 

dess framgång. Produkterna på marknaden blir allt mer lika varandra och företagen måste 

därför utmärka sig på andra vis. Produkten blir alltmer förknippad med företaget och därför 

blir det viktigt att vårda bilden av företaget. Dessutom anser Erikson (2005) att information är 

en kostnadseffektiv metod för att öka försäljningen. (Erikson, 2005) 

 

Men att jobba med intern kommunikation på ett håll och extern kommunikation på ett annat 

håll är inte längre tillräckligt. Det blir allt viktigare att samordna arbetet mellan de båda för att 

få ett helhetsperspektiv. Man vill med detta åstadkomma integrerad eller samordnad 

kommunikation. Vilket i sin tur handlar om att kommunicera med samtliga intressenter vid 

rätt tid, med samordnade budskap för att nå ett tydligt definierat mål. (Erikson, 2005) 
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2.4. Kampanjer 

När organisationer bestämmer sig för att genomföra en planerad kommunikationsåtgärd, så 

sker det ofta i kampanjform. Ordet kampanj kan i stort sett användas för alla typer av målstyrd 

planmässigt samordnad verksamhet. När ordet används i kommunikationssammanhang säger 

det att:  

 

• Sändaren har ett mål med sin kommunikation 

• Mottagarna tillsammans utgör ett kollektiv 

• Kommunikationsprocessen har en viss varaktighet i tiden 

• Processen har en klar startpunkt och en klar slutpunkt (Palm, 1994) 

 

Aldemark (1978) menar att det är minst lika viktigt att gå systematiskt tillväga vid 

genomförandet av en kampanj som vid den långsiktiga informationsplaneringen. En 

organisation bör ha kontroll över alla delar i kampanjen. Dessa behöver samordnas och 

ekonomin bör diskuteras. Detta är viktigt för att organisationen hela tiden ska kunna vara 

beredd på att anpassa sig till nya och kanske i vissa fall oväntade situationer. Erikson (2005) 

håller med om att all kommunikation i hela organisationen måste samordnas för att alla ska 

vara eniga om målen och vägen dit. Dessutom poängterar han att de tio rubriker (se kapitel 

2.3.2.) som ska ligga till grund för utformningen av en heltäckande kommunikationsplan mer 

än väl kan anpassas till planering av en specifik kampanj.  

 

Vad skiljer en kampanj från övrig kommunikationsverksamhet, frågar sig Jarlbro (2004). För 

att definiera en kampanj tar hon hjälp av Rogers och Stores förklaring. Nämligen att en 

kampanj har ett syfte och är riktad mot en stor mottagargrupp. Den har även klar tidsgräns och 

består av en samordnad uppsättning aktiviteter. Denna förklaring gör att många kampanjer 

kan hamna utanför begreppet menar Jarlbro (2004). Att alla kampanjer ska ha ett syfte kan 

tyckas självklart, men vissa kampanjer kan ha otydliga syften eller kanske ibland flera 

stycken. Om många aktörer är inblandade kan det leda till att de alla har en varsin tolkning av 

vad aktiviteten går ut på. Dessutom kan vissa kampanjer som är ständigt pågående, såsom 

cancerfondens insamlingar hamna utanför begreppet. Detta eftersom ett av kriterierna i 

Rogers och Stores definition var att varje kampanj ska ha en klar tidsgräns. Det slås dock fast 

att det är svårt att formulera vad som skiljer en kampanj från annan planerad kommunikation. 

(Jarlbro, 2004) 
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2.4.1. Finns det en ideal kampanj? 

Något som är ännu svårare och nästintill omöjligt, är att säga vad som karaktäriserar den 

ideala kampanjen. För en typ av kampanj kan aldrig passa i alla situationer utan måste 

anpassas efter varje unikt kommunikationstillfälle. (Jarlbro, 2004) Den klassiska 

utgångspunkten för informationskampanjer har dock länge varit McGuires Information 

Processing Theory. Den liksom många andra påverkansmodeller har sin grund i 

socialpsykologin, där en sändare vill påverka en målgrupp för att uppnå ett visst resultat. 

Socialpsykologen och kampanjforskaren McGuire utgår i sin modell ifrån att mottagaren är en 

förnuftig varelse, men modellen har ändå fått mycket kritik för att vara för enkelriktad. Den 

bygger på behaviorismens tänkande, vilket innebär att stimuli utlöser viss respons. Tolv steg 

ska enligt Information Processing Theory leda till att det ideala målet med planerad 

kommunikation uppstår: 

 

1. Uppmärksammar 

2. Visar intresse 

3. Uppskattar 

4. Förstår vad och varför 

5. Förstår hur 

6. Ändrar, skapar, förstärker attityd 

7. Minns 

8. Återkallar 

9. Bestämmer sig 

10. Utlöser beteende 

11. Förstärker, upprepar 

12. Konsoliderar beteendet 

 

Som synes liknar McGuires modell till stor del den välkända AIDA-modellen som skapades i 

början av 1900-talet. Där AIDA är en förkortning av attention, interest, desire och action. De 

båda modellerna utgår från att kunskap ger en attityd som utlöser ett beteende. Där alla stegen 

i McGuires modell på ett bra sätt visar hur svår en övertalningsprocess faktiskt kan vara. 

(Falkheimer, 2001) 
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2.4.2. Offentlig vs kommersiell kampanj  

Kampanjens utseende och karaktär skiftar mycket beroende på vem som är avsändaren bakom 

den och vilken sektor kampanjen representerar. Ett sätt att skilja olika kampanjer åt är att 

benämna dem som antingen kommersiella eller offentliga. Den kommersiella kampanjen 

representerar ofta den privata sektorn och har som uppgift att skapa en marknad för en 

produkt eller en tjänst och att skapa positiv uppmärksamhet kring organisationen. En offentlig 

kampanj däremot har normalt en informerande karaktär då det kan handla om att upplysa om 

innehållet i ett viktigt samhällsbeslut eller att få anslutning till det nya social- och 

hälsovårdprogrammet. Men även offentliga kampanjer kan ha ett mål om beteendeförändring 

med i planeringen. Exempelvis var det ju vid statens kampanj om införandet av högertrafik på 

60-talet, mening att ett beteende skulle ändras och att människor skulle byta körfält. (Larsson, 

2001) 

 

Palm (1994) menar att man med en offentlig kampanj i Sverige oftast menar en vars sändare 

är en myndighet. All annan information blir således icke-offentlig sådan. Men det finns ingen 

allmänt accepterad definition av begreppet offentlig informationsverksamhet. I USA och 

England pratar man om Public Information medan vi i Norden väljer att använda ordet 

samhällsinformation. Philip Kotler, som är stor inom modern marknadsföring, väljer att 

definiera en offentlig kampanj som social marketing och en mer kommersiell sådan som 

business marketing. Där den kommersiella kampanjen ska drivas av en kommersiell sändare 

som drivs av kommersiella mål på kort eller lång sikt. Och motsvarande gäller för en offentlig 

eller icke-kommersiell kampanj vars sändare har icke-kommersiella mål och intressen. Det 

sista kriteriet gör att många offentliga kampanjer i Sverige kan hamna utanför Kotlers 

definition. (Palm, 1994) 

 

2.4.3. Offentliga kampanjer i Sverige 

Att i Sverige dra en tydlig gräns mellan vad som är en offentlig och en privat verksamhet är 

mycket svårt. Det finns en omfattande gråzon där verksamheter såsom SJ, Systembolaget och 

kommunala elbolag ingår. I Sverige är det inte heller bara myndigheter som bedriver icke-

vinstgenererande kampanjer och informationsverksamheter. Så gör även folkrörelser, ideella 

föreningar och vissa privata företag såsom försäkringsbolag. Det som gör att många av våra 

svenska myndigheter och sedermera även deras kampanjer hamnar utanför Kotlers definition 

av social marketing, är att det är vanligt att deras informationsverksamhet har kommersiella 

motiv. Detta beror på att stora delar av vår offentliga verksamhet idag har bolagiserats. Vilket 
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har resulterat i att stora delar av informationsverksamheten på myndigheterna måste 

marknadsanpassas och kundorienteras när de kommersiella intressena blir större. (Palm, 

1994) 

 

Palm (1994) anser att det i grund och botten inte är någon större skillnad mellan ett 

kommersiellt företags kampanjer för att sälja mer tvättmedel och Postens kampanj för att få 

människor att skicka fler brev, eller för den delen kommunens försök att locka fler turister till 

staden. För många av myndigheterna driver faktiskt helt vanliga reklamkampanjer. Målet för 

kampanjen kan vara ökad försäljning av tjänster eller produkter och det sker ofta i konkurrens 

med privata företag eller andra offentliga myndigheter. I många fall är det bara motivet 

bakom en kampanj som skiljer en kommersiell kampanj från en offentlig kampanj. (Palm, 

1994) 

 

Kampanjer som myndigheter, och även företag, ägnar sig mycket åt idag är så kallade 

corporate advertising vilka har som uppgift att förbättra myndighetens eller företagets 

anseende. Målet är alltså inte i första hand beteendeförändringar som direkt leder till ökad 

försäljning, utan snarare att göra sig kända och uppnå någon form av goodwill hos 

mottagarna. Vilket i förlängningen självklart även gynnar sändarens kommersiella mål. (Palm, 

1994) 

 

2.4.4. Lyckade kampanjer 

Som tidigare nämnts är det omöjligt att hitta den ideala kampanjen som passar vid alla 

tillfällen. Att ge exempel på lyckade svenska kampanjer är inte heller lätt. 

Högertrafikkampanjen brukar benämnas som lyckad, men det är svårt att jämföra den med 

andra stora kampanjer. Då det bör betänkas att det vid högertrafikkampanjen inte fanns många 

andra handlingsalternativ att välja bland och att budskapet inte heller var särskilt svårt för 

mottagarna att förstå. (Jarlbro, 2004) 

 

Förutom att noggrant definiera målgrupp, kommunikationsmål, budskap och tidsplan så listar 

Jarlbro (2004) några praktiska exempel på hur man kan gå tillväga för att lyckas med sin 

kampanj. Effektiva kampanjer som ska få avsedd effekt på mottagarna bör: 
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• Figurera på olika arenor, det vill säga använda sig av flera olika typer av medier såsom 

radio, tv, broschyrer osv. 

• Innehålla ständig upprepning av enkla budskap 

• Förespråka det positiva med en beteendeförändring snarare än det negativa med det 

felaktiga beteendet 

• Kombinera olika kampanjaktiviteter och förstå att det inte enbart räcker att annonsera 

• Använda sig av nyhetsmedier för att öka sin synlighet 

• Sätta sina pedagogiska budskap i ett underhållande sammanhang (Jarlbro, 2004) 

 

Tidningen Resumé som är Sveriges ledande branschtidning för reklam och information, har 

sedan 1992 utsett vinnare, andrapristagare och tredjepristagare i tävlingen ”Månadens 

kampanj”. (Palm, 1994) Som det ser ut idag är dock ”Månaden kampanj” uppdelad i sju 

stycken underkategorier Film, Print, Radio, DR (direkt reklam), Webb, Design och Alternativ 

media. Syftet bakom Resumés tävling är att belöna, uppmärksamma och stimulera kreativ 

reklam. (www.resume.se) De flesta kampanjer som bedöms är kommersiella men även 

offentliga kampanjer är med i bedömningen. Jurymedlemmarna består av kända, 

framgångsrika och respekterade reklambeslutsfattare från Sverige. Så deras sätt att bedöma 

kampanjer som lyckade eller ej borde vara tongivande. (Palm, 1994) 

 

Det som Palm (1994) verkar reagera på är att Resumé-juryn i sina motiveringar sällan eller 

aldrig kommenterar eller berömmer med hänvisning till de mål eller målgrupper som 

kampanjen planerats för. Istället består motiveringarna av spontana uttryck som ofta lovordar 

kreativt tänkande och estetiskt tilltalande kampanjer. Exempel på ord från motiveringen 1993 

är ”tydlig, ”spännande”, ”modigt”, ”välskriven”, ”fräsch” och ”lättillgänglig”. Palm (1994) 

påpekar dock att det är orättvist att begära att Resumé som är en tidning med journalistiska 

ambitioner på ett systematiskt sätt ska analysera alla kampanjerna utifrån dess övergripande 

mål- och målgruppsplanering. Men han anser ändå att det är lätt att konstatera att 

kampanjernas ändamål i allmänhet får en undanskymd plats i bedömningarna. Detta menar 

Palm (1994) leder till att en form av kvalitetsförskjutning skapas när kreativitet och 

originalitet premieras framför analys och planmässighet. Vilket ger ett intryck om att 

kampanjer kan vara bra eller dåliga i sig självt, utan att relation till utgångsläge och ändamål 

redovisas. Palm (1994) väljer även att framhålla sin subjektiva uppfattning som går ut på att 
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socialpsykologisk - och kommunikativforskning tillsammans med teori har ett obetydligt 

inflytande på den praktiska kommunikationsverksamhet som utförs i Sverige.  

 

Bengt Lindh som är reklamutbildare, reklamskribent och mediekonsult har analyserat ett 

hundratal framgångsrika kampanjer i England. I en krönika i Resumé ger han svar på vad som 

krävts för att kampanjerna har lyckats: 

 

När byrån använt bägge hjärnhalvorna på ett professionellt sätt. När man i botten lagt 

intellektuell skärpa i planering/positionering och sedan serverat budskapet med effektiv 

kreativitet. (Palm, 1994: 14) 

 

2.4.5. Utvärdering av kampanjer 

Ett viktigt steg vid planerad kommunikation är att utvärdera och följa upp sina projekt. (se 

kapitel 2.3.2.) Ett analysarbete med hög kvalité bör fortgå under hela arbetet med en kampanj, 

från förberedelserna och genomförandet till att effekterna slutligen undersöks. Innan en 

utvärdering startar så måste man först ha svar på några grundläggande frågor. Nämligen, 

varför ska aktiviteten utvärderas? Vad ska utvärderas och för vem ska utvärderingen göras? 

Det är också viktigt att fråga sig vem som ska utföra utvärderingen och hur den ska gå 

tillväga. Anledningen till att man bör få svar på ovanstående frågor är för att man verkligen 

ska mäta rätt saker och det som är relevant för den specifika kampanjen. (Larsson, 2001) 

 

2.4.6. När vet man om ett projekt lyckats eller inte? 

Palm (2006) ställer frågan: När vet man om ett projekt lyckats eller inte? Ett svar som många 

kommunikatörer nog skäms för att ge på den frågan är att en kampanj har lyckats när chefen 

eller uppdragsgivaren är nöjd. Att kollegorna är imponerade är ett annat tveksamt svar på att 

projektet varit framgångsrikt. Ofta brukar en magkänsla infinna sig efter ett avslutat projekt. 

Men oavsett om den är positiv eller negativ så går den inte att lita på, då det är målgruppen 

och inte kommunikatören själv som ska imponeras. (Palm, 2006)  

 

Organisationer och företag lägger ofta stor vikt vid att målgruppen ska vara nöjd. Det kan 

vara ett kriterium att ta fasta på. Men målgruppen kan vara nöjd med kampanjen och tycka att 

det den förmedlade var bra, utan att egentligen ha påverkats avsevärt av den. Målgruppen kan 

vid en utvärdering utsättas för ett kunskapsprov, då man genom att undersöka dess kunskaper 

om företaget och kampanjen utvärderar hur väl man lyckats förmedla sitt budskap. Ett annat 
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sätt att få reda på målgruppens attityder till kampanjen är att med hjälp av utfrågning ta reda 

på om de tycker bra om, illa om eller är neutrala till den. (Palm, 2006) 

 

Många organisationer väljer i sin utvärdering att följa upp de kommunikationsmål som satts 

för den enskilda kampanjen. Men då måste man hela tiden ha i åtanke att det är mycket svårt 

att isolera effekterna av den kommunikation man fört. Betyder det att kommunikationen varit 

framgångsrik om slutmålen är uppnådda eller beror kanske resultatet på något annat? Det 

gäller bland annat att vara försiktig om ett av slutmålen handlar om attitydförändringar. För då 

kanske en målutvärdering bara berättar hur många som ändrat attityd medan man missar 

svaret på hur många som verkligen har eller kan tänka sig att ändra sitt beteende. Ett annat 

sätt att utvärdera kampanjen är att undersöka hur mycket redaktionell uppmärksamhet den 

fått. Detta kan vara ett mått på hur väl projektet lyckats, men förutsätter förstås att den 

uppmärksamhet som kampanjen fått varit positiv. Även den teoretiska räckvidden kan 

utvärderas efter en kampanj; har kampanjen varit väl synlig så att målgruppen haft en fysisk 

möjlighet att uppmärksamma den? Att bestämma sig för att satsa på helsidesannonser är ett 

dyrt val men samtidigt är det bra att målgruppen exponeras för budskapet många gånger. 

(Palm, 2006) 

 

2.5. Attityder 

För att uppnå lyckad kommunikation är det en viktig utgångspunkt att ha en realistisk bild av 

målgruppens attityder. Det finns många teorier och uppfattningar om vilken funktion våra 

attityder fyller. Flera forskare menar att attityderna skapar mening hos företeelser i den 

sociala omgivningen och tillhandahåller mallar för att underlätta människans 

tankeverksamhet. (Larsson, 2001)  

 

I dagens samhälle läggs mycket tid, kraft och resurser på att försöka förändra människors 

attityder. Genom reklam försöker företag övertyga oss om att köpa just deras produkter. 

Politiker lägger fram argument för att få oss att gå med i deras parti och så vidare. (Angelöw 

& Jonsson, 2000) Men hur gör man då för att lyckas förändra människors attityder? Larsson 

(2001) och Angelöw & Jonsson (2000) resonerar kring detta och de konstaterar att det finns 

en mångfald teorier om hur attityder förändras. 
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Enligt Larsson (2001) är den traditionella förklaringen till attitydförändringar att ny kunskap 

skapar nya attityder som i sin tur skapar ett nytt beteende. Angelöw & Jonsson (2000) tar 

däremot upp den kognitiva dissonansen som går ut på att människor alltid försöker se till så 

att attityder och beteende stämmer överens.  

Forskare menar att attityder förändras när relationen mellan olika tankeobjekt ändras. Enligt 

den kognitiva dissonansteorin söker individen överensstämmelse mellan komponenterna för 

att undvika dissonans. Det vill säga att om en person hamnar i konflikt mellan förnuft, känsla 

och handling så försöker personen ändra styrkan eller styra om någon av dessa komponenter. 

Det sker genom att individen t ex stöter bort den nya information som skapar dissonansen 

eller att ytterligare fakta läggs till så att den gamla attityden och det gamla beteendet kan 

behållas. (Larsson, 2001) 

 

Larsson (2001) konstaterar att forskare och yrkesutövare ändå är överens om att det finns en 

grundläggande förutsättning för att ändra människors attityder. Den förutsättningen bygger på 

att sändaren, budskapet och mediet upplevs som trovärdiga, tillförlitliga och sakkunniga.  

 

2.6. Teorin i praktiken 

Boken ”Övertalningsstrategier – Att välja budskap efter utgångsläge” inleds av författaren 

Lars Palm, som har arbetat inom kommunikationssektorn i över 30 år, på följande sätt: 

 

Jag har hela tiden förvånats över den svaga kopplingen mellan 

kommunikationsvetenskapens resultat, teorier, metodik å ena sidan och 

kommunikationspraxis å den andra. (Palm, 1994: 13) 

 

Det är inte bara inom kommunikationsvetenskapen som relationen mellan vetenskap och 

praxis ser ut som den gör, även andra samhällsvetenskapliga läror befinner sig i liknande 

situationer. Att kommunikationsområdet har det extra tungt förklaras med att ämnet 

fortfarande är ungt i Sverige. Dessutom är forskningen inom kommunikationsvetenskapen 

spridd över flera olika discipliner, så som sociologi, pedagogik, litteraturvetenskap, 

statsvetenskap och historia. Eftersom kommunikationsvetenskaplig terminologi inte alltid 

används vid exempelvis planering av kampanjer, så är det dock svårt att säga om de ansvariga 

använt sig av kommunikationsvetenskapens teorier i sina projekt eller inte. Ofta behöver 

nämligen inte det sunda förnuftet med metodiskt tänkande skilja sig så mycket ifrån 

forskningen. Genom att lite slarvigt säga att ”det ska märkas att en kampanj är på gång” så 
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kan den ansvarige ha menat att det är viktigt att kampanjen sätter ämnet på medieagendan. 

(Palm, 1994) 

 

Palm (1994) slår dock fast att en kampanjs verkningsgrad ökar om man vid planering och 

genomförande använder sig av kommunikationsvetenskapens råd. Han föreslår exempelvis att 

målgruppsanalyser bör ägnas mer tid och kraft. Ofta väljer organisationer att endast göra en 

demografisk analys, som innebär att fasta egenskaper såsom kön, ålder och sysselsättning 

undersöks. Mer sällan utförs dock psykografiska analyser, där målgruppens attityder och 

beteenden undersöks. Detta leder till att de ansvariga för en kampanj saknar denna 

information om målgruppen och utformar informationsinsatserna på ett slumpmässigt och 

intuitivt sätt. För att en förändring ska kunna ske så påpekar Palm (1994) att kommunikatörer 

som arbetar ”vetenskapligt” måste bevisa att deras resultat blir bättre och kraftfullare än de 

som fortfarande grundar sitt arbete med kommunikation på känsla och erfarenhet. (Palm, 

1994) 
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3. Kampanjbeskrivning: ”Vård & omsorg – Mer än ett jobb”  

Följande kapitel är en beskrivning av det kampanjarbete som vård- och omsorgsförvaltningen 

i Karlstads kommun bedrivit sedan 2004. Den information som presenteras nedan är från 

vård- och omsorgsförvaltningens eget material. Dessutom har förvaltningens kommunikatör 

Tommy Granqvist fungerat som informant. 

 

3.1. Vård- och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsförvaltningen ger vård och omsorg till äldre och funktionshindrade 

personer i Karlstad kommun. Förvaltningen är en funktionsindelad organisation som är 

uppdelad på fyra verksamhetsområden: äldreboende, hemtjänst, handikappomsorg och 

korttidsvård. Utöver dessa finns en ekonomiavdelning och en personalavdelning där 

förvaltningens övergripande administrativa stöd och utvecklingsresurser är samlade. Cirka 10 

procent av verksamheten drivs av andra vårdgivare än kommunen, på så kallad entreprenad. 

 

Förvaltningen har cirka 1 800 anställda och stöd ges till ungefär 3 400 personer. 

Budgetomslutningen för 2006 var 827 miljoner kronor netto. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att ge vård och omsorg som minskar effekterna 

av en persons funktionshinder. Det som vårdtagaren själv kan göra utan hjälp ska tas tillvara 

på och utvecklas så att personen kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Relationen 

mellan personalen och den person som tar emot vård och omsorg är viktig och ska bygga på 

ömsesidigt förtroende och respekt. Vidare är förvaltningens målsättning att vara en bra 

arbetsgivare. Medarbetarna ska trivas, ha en god hälsa och känna att de kan utvecklas i sitt 

arbete.  

 

3.2. Bakgrund till kampanjarbetet 

I början av 2000-talet började vård- och omsorgsförvaltningen sända radiospottar i Rix FM. 

Förhoppningen var framför allt att fler skulle lockas till vård- och omsorgsprogrammen på 

gymnasiet och högskolan och därigenom skulle förvaltningen långsiktigt stärka möjligheterna 

till att få utbildad personal. Det var den dåvarande personalsekreteraren på förvaltningen som 

drev igenom projektet. Detta sedan han uppmärksammat att det fanns tendenser i samhället 

som tydde på ett minskat intresse för yrken inom vård och omsorg. De negativa trenderna 

behövde vändas. Radiospottarna fortsatte i ungefär samma stil fram till år 2004. Då hade 
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förvaltningens kommunikatör varit anställd i ett år och tillsammans med personalsekreteraren 

började ett nytt koncept att utformas. Hittills hade marknadsföringen varit tydligt jobbinriktad 

vilket i viss mån fick till följd att många ringde och sökte arbete. Några jobb fanns inte i 

dagsläget utan förhoppningen var att fler skulle intressera sig för branschen och vilja utbilda 

sig för ett framtida jobb. Därför arbetades ett nytt koncept fram där nyckelordet var status. En 

satsning på att förändra synen på vårdyrket var nödvändig och det behövdes mer än bara 

radioreklam. Det första som gjordes var dock en sammanställning av det arbete som redan 

gjorts och en förankring internt.  

 

3.3. Planering inför kampanjen 

Vad är då synen på yrken inom vård och omsorg? Tommy Granqvist, vård- och 

omsorgsförvaltningens kommunikatör, menar att många i dagens samhälle har en felaktig bild 

av vad vårdyrket innebär. En vanlig uppfattning är att vem som helst kan jobba inom vården 

och att det inte krävs någon speciell utbildning. Vidare tror många att det är samma sysslor 

som görs hemma varje dag, t ex städa och tvätta. Detta var en viktig utgångspunkt när 

tankarna kring kampanjen formulerades. Allmänheten behövde få reda på att tiderna har 

förändrats och att man idag jobbar mer professionellt inom yrket och har andra målsättningar 

än förr. En annan mycket viktig aspekt är att vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad 

upplever att deras personal är nöjd. Många av medarbetarna framhåller uppskattningen som 

de får på jobbet som något unikt. Även detta tyckte förvaltningen var viktigt att lyfta fram och 

att kampanjen skulle vara attitydinriktad var ett faktum.  

 

I samband med att kampanjen började ta form konstaterade man att en rejäl satsning behövde 

göras. Detta eftersom kampanjen skulle vara attitydinriktad och attityder tar lång tid att 

förändra. Det beslutades därför att förvaltningen skulle satsa fem år på en kampanj med 

samma riktlinjer. Varje år utformas dock en ny plan för kommande kampanjperiod och en 

utvärdering av den förra genomförs. Ledningen är med och beslutar och är också de som 

sätter budget för kampanjen. I dagsläget läggs 476 000 kronor per år på information och 

marknadsföringsarbete, varav 400 000 är vikta för kampanjen.  
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3.4. Kampanjen 

Hittills har två kampanjperioder på vardera ett år avslutats. Den första kampanjperioden 

sträckte sig från november 2004 till september 2005. Medan den andra kampanjperioden löpte 

från november 2005 till september 2006. De båda kampanjerna liknar varandra till stor del, 

men med en del förändringar som efter utvärdering av första kampanjen applicerats på den 

andra. Som tidigare nämnt var huvudmålet vid de båda kampanjperioderna att höja statusen 

på vårdyrket. Den största skillnaden mellan kampanjerna var att den andra till större del 

riktade sig mot de egna medarbetarna medan den första var mer riktad till allmänheten. Fokus 

i denna uppsats kommer dock att ligga på den senare kampanjperioden, då det inte gjorts 

någon utvärdering av hur morgondagens medarbetare har uppmärksammat den. Hädanefter 

kommer användandet av ordet kampanj därför att syfta på vård- och omsorgsförvaltningens 

andra kampanjperiod om inget annat anges.   

 

När den första kampanjen skulle utformas hade förvaltningen många egna idéer om hur den 

skulle se ut och vad den skulle innehålla. Men för att kunna förmedla det de önskade valde de 

att ta hjälp av en reklambyrå och kontaktade Spenat i Karlstad. Spenat fick ta del av de tankar 

som förvaltningen hade angående kampanjen och sedan utarbetade de ett övergripande 

koncept. Parterna har sedan den inledande fasen haft ett tätt samarbete och konceptet stämde 

därför väl överens med vad förvaltningen önskat sig. Därmed kunde idéerna vidareutvecklas 

och utmynna i den första kampanjen. Inför kampanjperiod två genomfördes samma typ av 

dialog och man valde därefter att fortsätta på ett liknande sätt även nästkommande år. 

 

Under kampanjen genomfördes fyra tvåveckorsperioder av intensiva informations- och 

marknadsföringsinsatser. Dessa perioder var 21/11-4/12, 2/1-15/1, 17/4-30/4 och 11/7 -25/7. 

Att jobba med intensiva insatser under givna tidsperioder var ett förslag från Spenat. Detta 

ansågs vara ett bra sätt för att förvaltningens budskap skulle lyckas nå igenom det stora 

informationsbrus som råder idag.  

 

Resultatet av utvärderingen efter den första kampanjperioden visade att knappt hälften av 

förvaltningens egna anställda kände till den kampanjen och dess syfte innan den startade. Så 

förutom det övergripande syftet att öka vårdyrkets status i allmänhet så var en del av målet 

inför den andra kampanjperioden att personalen skulle känna till kampanjen och känna sig 

delaktiga i det arbete som förvaltningen genomförde.  
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Den primära målgruppen för kampanjen var alltså förvaltningens anställda tillsammans med 

morgondagens medarbetare, medan den sekundära var kunder och övriga medborgare. 

Kampanjen hade ett grundbudskap som uttrycktes under devisen ”Vård & omsorg – Mer än 

ett jobb”. Ett citat hämtat ur förvaltningens plan för den andra kampanjen uttrycker känslan 

bakom budskapet på ett bra sätt: 

 

Det finns människor som värdesätter att bli sedda, behövda och uppskattade på jobbet 

istället för att jaga fina visitkort, prylar och snabba karriärer.  

 

Med detta ville förvaltningen förmedla att om man väljer att jobba inom vård och omsorg så 

kan man vara säker på att bli uppskattad varje dag och att man som personal i mötet med 

vårdtagaren skänker livskvalitet. 

 

3.4.1. Utseende 

Tillsammans med Spenat arbetade förvaltningen fram ett grafiskt utseende för kampanjen. De 

valde att använda sig av ”modeller” ur sin verkliga verksamhet för att illustrera sitt budskap. 

Med fyra bilder visas medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen när de är 

tillsammans med en vårdtagare. Bilderna uttrycker mycket känslor och visar personerna i 

vardagliga situationer. I varje bild finns även en namnbricka med medarbetarens namn och en 

påhittad titel: Medspelare, Pooltjänst, Nattljus och Efterlängtad. I bilderna återfinns även 

devisen ”Vård & omsorg – Mer än ett jobb”. 

 

3.4.2. Kampanjbilderna 

Bilderna med sin grafiska profil och sina budskap, låg sedan till grund vid skapandet av de 

kommunikationsplatser och det informationsmaterial som användes både externt och internt i 

kampanjen (se bilaga 1).  

 

3.4.3. Interna kanaler 

Solsidan - På förvaltningens intranät publicerades nya webbsidor. Medarbetarna skulle själva 

kunna gå in och läsa om kampanjen och hitta all grundinformation samt se bilderna. 

 

Vykort - Vanliga vykort med kampanjens grafiska profil togs fram. Även ett vykort med en 

kort kampanjinformation trycktes. Detta för att, bland annat, kunna skicka ett vykort hem till 

alla medarbetare innan kampanjens start och på det viset förankra kampanjen internt. 
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Broschyr - En broschyr innehållande grundinformation om kampanjen trycktes upp i syfte att 

informera alla arbetsgrupper innan kampanjstart. 

 

OH-presentation och diskussionsfrågor - En OH-presentation av kampanjen och 

diskussionsfrågor togs fram som stöd för att sprida budskapet och skapa dialog bland 

medarbetarna. 

 

Affischer - Affischer (50x70 cm) med de fyra bilderna producerades för att kunna spridas 

internt. De ramades in och pryder allmänna utrymmen i verksamheten där mycket personal 

och allmänhet rör sig. 

 

3.4.4. Externa kanaler 

Vykort - Vykort med kampanjens grafiska profil trycktes upp.   

 

www.karlstad.se - Kommunens webbplats användes för spridandet av information. Samtidigt 

som kampanjen startade så publicerades information gällande kampanjen på sidan som kallas 

”Jobba hos oss”. 

 

Stortavlor (Eurosize) - Kommunens stortavlor på stan användes under kampanjens intensiva 

tvåveckorsperioder. Där syntes kampanjens bilder. 

 

Radio - De radiospottar som utformades till den första kampanjperioden användes även i 

denna kampanj och sändes på Rix FM under tvåveckorsperioderna. 

 

Roll-ups - 3 stycken producerades efter den grafiska profilen för att kunna användas vid 

mässor och utställningar. 

 

Jobbannonser – Bilderna användes vid jobbannonsering i tidningar. 

 

3.5. Den interna förankringen 

Som tidigare nämnts så valde förvaltningen att satsa lite extra på den egna personalen inför 

denna kampanj och ett av målen var att de egna medarbetarna skulle känna sig stolta och 

betydelsefulla i sin yrkesroll. Förhoppningen var även att fler av medarbetarna i 
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organisationen (främst undersköterska, vårdbiträde, vårdare/vårdarinna) under perioden skulle 

ta till sig kampanjen och dess budskap. Förvaltningen tog hänsyn till den utvärdering som 

genomförts efter den första kampanjperiodens slut och utformade sedan ett antal mätbara mål. 

Dessa mål var kopplade till den interna förankringen och skulle efter kampanjens slut 

utvärderas utifrån en femgradig skala: 

 

• På frågan om kampanjen bidrar till att man känner stolthet över sitt yrke ska medelvärdet 

på svaren i utvärderingen öka från 3,05 till 3,7.  

• På frågan om kampanjens budskap överrensstämmer med hur man uppfattar sitt arbete ska 

medelvärdet på svaren öka från 2,90 till 3,70.  

• På frågan om kampanjen bidrar till att man känner att sitt arbete är betydelsefullt ska 

medelvärdet i utvärderingen öka från 3,31 till 3,7.  

 

Dessutom skulle fler medarbetare känna att de blivit informerade om kampanjen och dess 

syfte innan den startade, utvärderingsresultatet från första kampanjperioden på 48 procent 

skulle öka till minst 90 procent.  

 

För att ovanstående mål ska kunna uppnås så har några steg på vägen dit tagits upp som 

strategier i förvaltningens plan för kampanjen. Man förstod att det var viktigt för 

medarbetarna att inte bara veta att förvaltningen drev en kampanj utan också varför den drevs. 

Att både låta personalen ta del av skriftlig och muntlig information om kampanjen var första 

prioritet. Dessutom togs ett antal diskussionsfrågor fram för att underlätta den interna 

dialogen och för kopplingen mellan kampanjen och det egna arbetet.  

Inför kampanjstarten var ett steg att de nya bilder som producerats, på ett tydligare och bättre 

sätt än tidigare, skulle visa upp vardagssituationer som många av medarbetarna kände igen sig 

i. Alla bilder som togs fram skulle visa den kontakt som skapas i mötet mellan den som ger 

och den som får vård och omsorg. För att internt få en tydlig koppling till det egna arbetet, 

skulle dessutom några av bilderna fokusera på de områden där utveckling inom vård- och 

omsorgsförvaltningen planerades att ske.  

 

Ytterligare ett sätt att få sina egna medarbetare involverade i kampanjen var genom att 

förvaltningens fyra verksamhetsområden röstade fram den arbetssituation, beskriven i text, av 

två förslag som gavs och som de tyckte visade deras arbete på bästa sätt. Denna bild fick 
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sedan representera deras verksamhet och var en av de fyra som löpande användes i 

kampanjarbetet. För att öka intresset vid omröstningen så fick alla medarbetare som 

engagerade sig en present. Presenten var en t-shirt med det tryckta budskapet ”Vård & omsorg 

– Mer än ett jobb”. 

 

3.6. Uppföljning 

När första kampanjperioden avslutats gjorde vård- och omsorgsförvaltningen en uppföljning. 

Syftet med denna var att undersöka om kampanjens målgrupp hade uppmärksammat 

kampanjen och hur densamma hade uppfattat budskapen samt om kampanjen gett de effekter 

man eftersökt. Datainsamlingen gjordes med hjälp av tre olika enkätundersökningar riktade 

till förvaltningens vårdpersonal, omvårdnadsklasser på gymnasiet och allmänheten.  

 

Resultatet visade att 91 procent av medarbetarna sett kampanjen. Den interna förankringen 

var dock dålig då färre än hälften kände till kampanjen innan den startade. Detta var, som 

tidigare nämnts, anledningen till att det satsades extra mycket på den interna förankringen 

under kampanjperiod två. Uppföljningen visade att även ungdomar på 

omvårdnadsprogrammet till stor del, 74,4 procent, hade uppmärksammat kampanjen. 

Motsvarande siffra för allmänheten var något lägre, nämligen 46,9 procent. Det som varit 

mest uppmärksammat av alla tre grupperna var Eurosize-tavlorna på stan.  

 

Kampanjperiod två omfattade, som tidigare nämnts, fyra fjortondagarsperioder och en 

uppföljning gjordes när två av dessa var genomförda. I denna uppföljning valde vård- och 

omsorgsförvaltningen att fokusera på sina egna medarbetare för att se hur väl målen uppnåtts. 

Någon uppföljning bland övriga målgrupper, morgondagens medarbetare eller allmänheten, 

gjordes alltså inte. Även denna gång genomfördes datainsamlingen med hjälp av en enkät. 

Enkäten skickades hem till 20 procent av ordinarie personal, vilket motsvarade 339 personer. 

Av dessa fick man in 206 svar.  

 

En sammanställning av resultaten visade att 70 procent blivit informerade om kampanjen 

innan den startade. Utredaren drar i rapporten slutsatsen att: 

 

Jämförelsen mellan hur man svarat om man varit informerad/har diskuterat kampanjen 

eller inte visar tydligt att en förankring före kampanjen påverkar resultatet positivt och 

är ett viktigt medel för att nå syftet.  
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4. Vår empiriska undersökning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera det resultat som vi fått fram genom 

fokusgruppintervjuer. Som nämnts i metodavsnittet i inledningen har vi alltså valt att 

intervjua tre grupper; en grupp med högstadieelever, en med gymnasieelever och en grupp 

med vuxenstuderande. Alla gruppers resultat kommer att presenteras var för sig, detta för att 

underlätta läsningen samt förståelsen av resultatet. Vi kommer att sammanställa de tre 

gruppernas resultat och dra paralleller dem emellan i kommande kapitel (se kapitel 5.2.). 

Detta kapitel inleds dock med ett metodavsnitt samt en beskrivning av hur 

fokusgruppintervjuerna gick tillväga. 

 

4.1. Metod 

För att få fram bästa möjliga resultat valde vi alltså att satsa på fokusgruppintervjuer. Det är 

en särskild form av gruppintervju som grundar sig i att ett antal personer, vanligen sex till tolv 

stycken, samlas för att diskutera och belysa olika frågeställningar (Østbye m.fl. 2003).  

Synpunkterna och värderingarna ges dock oftast på en aktuell fråga eller ett ämne. En 

fokusgruppintervju kan liknas vid en grupprocess där många olika perspektiv på en fråga 

kommer fram. Detta eftersom enskilda deltagares uppfattningar leder till associationer och 

reaktioner hos andra. (Obert & Forsell, 2000) 

 

Under våra fokusgruppintervjuer agerade en av oss moderator medan den andra var 

sekreterare. Moderatorn fungerade som samtalsledare och hade som uppgift att se till att 

deltagarna höll diskussionen inom ramarna för ämnet, som var förbestämt, och ledde dem 

vidare om de fastnade. Sekreteraren förde anteckningar som sedan användes som underlag för 

resultatskrivandet. Vi valde att använda oss av en sekreterare istället för t ex bandupptagning 

eftersom vi ansåg oss kunna fånga upp nyanserna i samtalet bättre då. Eftersom metoden är av 

kvalitativ art, och vår tid att undersöka olika grupper var begränsad, inser vi att resultatet inte 

bör generaliseras utan snarare betraktas som en djupare förståelse hos en mängd individer. 

Detta är också anledningen till att vi valde att använda oss av fokusgruppintervjuer som 

metod eftersom förvaltningens önskan var att få fram ett resultat av denna karaktär. 

 

Att vi valde att fokusera på morgondagens medarbetare, som var en del i förvaltningens 

målgrupp, berodde dels på tidsbegränsningen men även intresset för denna grupp då 

förvaltningen själva valt att inte undersöka den i sin senaste utvärdering av kampanjen. Vilka 
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som kunde klassas som morgondagens medarbetare diskuterade vi fram tillsammans med 

förvaltningens personalsekreterare Nicklas Andersson. Vi kom överens om att tre grupper ur 

olika skolmiljöer skulle intervjuas. Önskemålet var att få en grupp med högstadieelever, en 

med gymnasieelever på omvårdnadsprogrammet och en grupp med vuxenstuderande på 

samma program. Urvalet till själva fokusgruppintervjuerna gjordes i första hand slumpmässigt 

av oss själva då vi valde ett antal skolor att ringa till. I andra hand var det upp till den 

ansvariga läraren att själv välja ut sex stycken personer som ansågs vara lämpliga.  

 

4.1.1. Genomförandet  

Samtliga intervjuer har genomförts på liknande sätt och de tre grupperna har befunnit sig i 

respektive skolmiljö. Varje intervju har pågått i ungefär en timma och som tack för hjälpen 

har deltagarna bjudits på fika. Innan fokusgruppintervjuerna påbörjades bestämde vi ett antal 

teman (se nedan) som vi ville att diskussionerna skulle föras kring. Alla samtal utvecklades åt 

olika håll vilket gjorde att de teman som vi ville ha med togs upp i olika ordning. Inledningen 

var dock densamma vid alla tre tillfällen. Vi började med att presentera oss själva och vårt 

projekt och gick sedan vidare in på vad en fokusgruppintervju är och hur en sådan går till. När 

detta var gjort ombads alla presentera sig och berätta vad de ville göra i framtiden samtidigt 

som de tog till sig av fikat. Vi ansåg att detta var ett bra sätt att få med alla i samtalet från 

start. Därefter delades bilderna, i form av vykort (se bilaga 1), från vård- och 

omsorgsförvaltningens kampanj ut och deltagarna ombads reflektera kring dessa. När 

åsikterna ebbade ut berättade moderatorn vad bilderna använts till och vad de var en del av. 

Samtalet fördes sedan in på attityder kring vårdyrket och i samband med detta utvecklades 

intervjuerna i olika riktning. Teman som under alla tre intervjuerna togs upp var attityder 

kring vårdyrket, hur kampanjen har påverkat dessa, vård- och omsorgsförvaltningen arbete, 

kampanjer och reklam i allmänhet och hur vårdyrkets status kan höjas.  

 

4.2. Resultat 

4.2.1. Högstadieelever 

Kampanjbilderna 

På Frödingskolan hade vi varit i kontakt med en lärare och fick träffa en grupp med fem 

stycken tjejer. Anledningen till att deltagarna blev fem istället för sex stycken var att en tjej 

blivit sjuk. Tjejerna gick alla i samma niondeklass och kände därför varandra bra. Under 

presentationen framkom det att en av tjejerna funderade på att söka omvårdnadsprogrammet 



 37 

till gymnasiet, en annan var även hon intresserad av det, men förstahandsvalet låg på det 

populära frisörprogrammet. Ett annat praktiskt program lockade en annan tjej i gruppen, 

nämligen måleri. Två av tjejerna var fortfarande osäkra på vad de ville göra i framtiden och 

skulle därför söka samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga programmet för att ha stora 

möjligheter att senare göra sina val.  

 

Efter presentationen fick gruppen titta på bilderna. Två av tjejerna var inte riktigt säkra på om 

de hade sett bilderna förut, medan de andra tre hade sett en eller flera av dem. De trodde sig 

framför allt ha sett bilderna i tidningar. En av tjejerna funderade över om det kunde vara 

reklam för omvårdnadsprogrammet, och kom ihåg att hon hade sett bilderna på Karlstads 

gymnasiemässa Skolforum i samband med just det gymnasieprogrammet. En av de andra 

tjejerna trodde att det kunde stämma och berättade att elever från omvårdnadsprogrammet 

även hade delat ut vykort med bilderna på under dagen. Efter en stunds diskussion drog sig en 

av tjejerna till minnes att hon även sett bilderna på stan. När hon förklarade att hon sett dem 

på stora reklampelare i centrala Karlstad blev två av de andra tjejerna övertygade om att de 

sett bilderna där också. Att det var bra att bilderna även synts på stan var gruppen överens om, 

och förklarade det med att många kanske inte har tillgång till eller ens tittar i de tidningar där 

bilderna funnits med. Två av tjejerna sa att de hört den radioreklam som under kampanjen 

spelats på Rix FM. De tyckte att förvaltningens drag om att använda radio i kampanjen var 

ytterligare ett bra sätt att nå mycket människor på. Detta eftersom de trodde att väldigt många 

lyssnar på radio, exempelvis i bilen på väg till sitt jobb. 

 

Gruppens omedelbara kommentarer kring bilderna var att de var fina och en av tjejerna sa: 

 

Man förstår verkligen vad det handlar om när man ser dem. 

 

De andra höll med och menade att bilderna bara förmedlade positiva känslor. En av tjejerna 

berättade att hon har en syster som arbetar som personlig assistent och av henne har hon fått 

höra att de gör massa roliga saker tillsammans med vårdtagarna. De går och simmar, lagar 

mat och bowlar, så tjejen i gruppen ansåg att bilderna i hög grad speglade verkligheten. En 

annan av tjejerna uttryckte att bilderna bland annat visar hur de äldre uppskattar hemtjänsten: 

 

På bilden ”medspelare” ser man ju att de har trevligt tillsammans när han hjälper henne. 

Man ser att de umgås.  
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Attityder kring vårdyrket 

Två av tjejerna kan, som tidigare nämnt, tänka sig att jobba inom vårdyrket i framtiden. Två 

av de andra skulle kunna tänka sig att jobba inom branschen men då är det inte de lägre 

titlarna såsom undersköterska som lockar. De sa att de i så fall skulle vilja utbilda sig längre 

så att de fick en högre titel såsom läkare eller kirurg. Den femte tjejen kommenterade att 

jobba inom branschen på följande sätt: 

 

Jag är ingen sån människa som skulle kunna jobba inom vården, men jag är jätteglad 

för att det finns de som vill det. 

 

Efter den kommentaren började tjejerna direkt att diskutera hur människor som jobbar inom 

vården är och hur deras yrkesval kan uppfattas. Några citat från diskussionen var: 

 

Jag tänker att de är bra människor men att deras yrke borde vara mycket mer värt. 

 

Fattiga! 

 

Om någon presenterar sig som hjärnkirurg så känner jag respekt. Men att vara 

undersköterska är inte lika häftigt. 

 

Det finns nog inga fördomar, jag har inga i alla fall. 

 

Diskussionen leddes sedan naturligt in på gruppens och allmänhetens attityder kring 

vårdyrket. Tjejerna pratade om yrkets status och de trodde att en stor anledning till att unga 

inte vill utbilda sig inom branschen är de dåliga lönerna. En av tjejerna berättar att hennes 

mamma är verksam som chef på ett äldreboende. Hon har berättat att många av de yngre bara 

hoppar in som vikarier, men att de sällan kan tänka sig att jobba på ett äldreboende i 

framtiden. Alla tjejerna i gruppen var överens om att man borde få mer betalt när man jobbar 

med människor och att en löneförhöjning kanske kunde leda till att yrkets status höjs: 

 

Att jobba med människor borde egentligen ge mycket bättre betalt än när man jobbar 

med datorer, människor är ju mycket viktigare. Det är sjukt! 
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Har kampanjen förändrat attityder? 

De trodde inte att vård- och omsorgsförvaltningens kampanj lyckats förändra människors 

attityder på en gång. En av tjejerna ansåg inte att bilderna i sig gjorde att man plötsligt skulle 

bestämma sig för att vilja jobba inom vården om man inte funderat på det tidigare. Hon 

förklarade det med att om man tidigare funderat på yrket så kanske man efter att ha sett 

bilderna blev ännu mer intresserad. Vilket i sin tur kunde leda till att man skaffade sig mer 

information om yrket. En annan av tjejerna trodde att man omedvetet tar till sig 

reklamkampanjers budskap, som med schamporeklamer på tv förklarade hon vidare.  

 

Man tänker hela tiden att man inte ska bli lurad, men sedan när man väl står i affären så 

väljer man ändå det schampo man sett mycket på reklamen.  

 

Hon var övertygad om att det fungerade på liknande sätt med vård- och 

omsorgsförvaltningens kampanj, att man hela tiden har den i bakhuvudet och att den kan 

påverka när man exempelvis ska göra sitt val inför gymnasiet. 

 

Vad kunde vård- och omsorgsförvaltningen ha gjort i stället? 

Att man blir påverkad av kampanjer och reklam höll en annan av tjejerna med om. Men hon 

trodde att det i många fall var bättre om man fick höra informationen av en verklig person. 

Förklaringen till detta var framför allt för att man litar mer på sådan information: 

 

Om en kompis berättar att hon trivs så bra som undersköterska så skulle jag ju inte tro 

att hon ljuger direkt. 

 

De var alla fem överens om att det överallt behövs mer positiv information om vårdyrket. 

Några av tjejerna pratade om att det vore bra om morgontidningarna hade med stora artiklar 

som berättade om hur bra vården var istället för att bara beskriva de negativa sidorna, som när 

någon gjort fel. Även fast gruppen var överens om att en radioreklam i förvaltningen kampanj 

var bra, så trodde de att reklam på tv skulle ha fungerat ännu bättre. De tänkte särskilt på en 

reklam om att vara personlig assistent som gått på tv och som de alla fem kommer ihåg som 

riktigt lyckad: 

 

På radio får man bara ljudet, men på tv när man också ser bilder så blir det mer en 

känsla man upplever och det är bättre. 
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4.2.2. Gymnasieelever 

Kampanjbilderna 

På Hammarö utbildningscenter träffade vi en grupp med sex stycken tjejer. De läste alla sista 

året på omvårdnadsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning. När bilderna visades 

började tjejerna direkt prata om vart de hade sett dem. Att de sett dem varje dag sedan en tid 

tillbaka var det ingen tvekan om, bilderna fanns nämligen i tjejernas klassrum på skolan. 

Vidare konstaterade de att de även sett dem vid bussarna, på stan, på reklampelare, i 

korridoren, på biblioteket och på vård- och omsorgsförvaltningens fritidsgård Kupan. Fem av 

sex var överens om att det inte gick att undvika dem och att de finns och har funnits lite 

varstans.  

 

Spontana reaktioner kring bilderna var att de såg trevliga ut. Tjejerna förstod direkt att det var 

omvårdnadsyrken som representerades och att bilderna var ett bevis på vad man kan bli om 

man läst omvårdnadsprogrammet, t ex personlig assistent eller undersköterska. Men 

framförallt ansåg de att bilderna förmedlade mer än själva yrket. De förklarade att jobbet 

inom vården är mer än att bara ta hand om någon, man får uppskattning varje dag och det är 

ett tacksamt jobb. En tjej påpekade också att bilderna såg äkta ut, att man kunde se på 

personernas ansiktsuttryck att det inte bara är på bild utan att de faktiskt har en relation och att 

de båda trivs med den. En annan tjej gillade att bilderna visar människor i olika åldrar och det 

faktum att man kan få hjälp och stöd i livets olika skeenden. Samma tjej ansåg dock att det 

saknas en tydlig bild från hemtjänsten även om hon kunde ana att någon bild faktiskt var 

tagen från en ”hemtjänstmiljö”. Alla tjejerna tyckte att bilderna var bra och söta. En tjej sa: 

 

Istället för att det står skötare eller undersköterska är det bra att det står vad de 

verkligen är på bilden, som medspelare och efterlängtad. För i yrket krävs allt.  

 

Att bilderna tagits fram av vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun kände tjejerna 

till. Flera av dem hade själva varit med och delat ut vykorten vid olika tillfällen, bl a då deras 

egen gymnasieskola haft öppet hus och vid gymnasiemässan Skolforum. Tjejerna tyckte att 

korten representerar vad man kan bli om man går omvårdnadsprogrammet men sa samtidigt 

att det känns tråkigt att man oftast kan få ett jobb inom vården utan att ha någon utbildning 

alls. Hursomhelst var de överens om att bilderna producerats för att skapa en positiv bild av 

vårdyrket. 
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Attityder kring vårdyrket 

Tjejerna ansåg att en vanlig attityd kring vårdyrket är att det är ett tjejyrke. De var även 

överens om att yrket dessutom har låg status och det anses dåligt att läsa på 

omvårdnadsprogrammet. Att läsa omvårdnadsprogrammet med samhällsvetenskaplig 

inriktning hade enligt tjejerna bättre rykte och ingen av dem skulle någonsin säga att de läser 

omvårdnadsprogrammet utan att nämna samhällsinriktningen i samma mening. 

 

Tjejerna sa att de tror att en vanlig uppfattning hos människor är att vårdyrket går ut på att 

torka skit. De ansåg att folk inte vet vad det handlar om att jobba inom vården. Hela gruppen 

instämde när en tjej sa: 

 

Det är så mycket mer än att bara torka skit, städa och tvätta. Attityderna och 

uppfattningarna som finns idag måste förändras. Det bästa vore om alla kunde få följa 

med och se hur det fungerar inom vården. Många skulle nog ändra uppfattning då, de 

flesta är så goa. Och när man lärt känna någon blir ingenting äckligt, man vill ju hjälpa 

dem. 

 

Samtalet fortsatte med att tjejerna diskuterade yrkets oförtjänt dåliga rykte. En av tjejerna 

berättade om sin syn på saken. Hon sa att yrket anses vara lika med stress, slit och dåligt 

betalt. Dessutom ansåg hon att trenden i dagens samhälle var precis tvärtom, ingen vill slita 

utan alla vill tjäna pengar på minsta möjliga insats. Och istället för att beundra dem som sliter 

på sina jobb menade hon att man ser ned på dem. Denna syn på yrket tyckte alla tjejerna var 

tråkig och någon påpekade att dessa attityder skapas tidigt. Redan när de skulle söka 

sommarjobb för första gången var det många som undvek vårdyrket, alla ville jobba i affär, 

berättade tjejerna.  

 

Gruppens egna attityder hade ändrats sedan de började på omvårdnadsprogrammet och 

framför allt sedan de haft sin första praktik. Det var då de insåg hur mycket uppskattning man 

får varje dag och hur tacksamma vårdtagarna är.  

 

Tacksamheten är så viktig. Det jag gör känns så värdefullt. 

 

Man får verkligen uppskattning. Du ser en person och den ser dig tillbaka. 
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Tjejerna var överens om att de aldrig skulle kunna sitta instängda på ett kontor hela dagarna. 

De diskuterade sedan var de helst vill jobba i framtiden. Åsikterna var delade och en del 

skulle helst jobba på sjukhus medan andra vill jobba inom hemtjänsten eller på ett 

äldreboende. De flesta tyckte att det verkade spännande att jobba som personlig assistent.  

 

Har kampanjen förändrat attityder? 

När diskussionen kring attityder, egna och andras, hade pågått ett tag ledde moderatorn 

deltagarna vidare in på om de trodde att kampanjen kunde ha förändrat attityder kring 

vårdyrket. De flesta trodde inte att attityder förändrats med hjälp av kampanjen. De sa att de 

trodde att alla kunde tycka att kampanjen var gullig. Men tjejerna förklarade att de själva som 

hade andra erfarenheter från yrket kunde ta till sig kampanjen på ett annat sätt. Moderatorn 

berättade vilka kampanjen riktat sig mot, morgondagens medarbetare och anställda inom 

vård- och omsorgsförvaltningen, och bad gruppen att resonera kring hur kampanjen hade nått 

fram till dem. 

 

Huruvida morgondagens medarbetare hade påverkats positivt av kampanjen var gruppen lite 

oense. De flesta ansåg dock att det krävs en speciell typ av person för att vilja och kunna 

jobba inom vården. Det förklarades med att antingen så är man en sådan person eller så är 

man det inte, en kampanj hit eller dit påverkar inte. Samtidigt påpekade någon att vuxna nog 

kunde ha påverkats av kampanjen mer. Tjejerna trodde att kampanjen kunde ha fått en del att 

söka till komvux, detta eftersom de vuxna lockats mer av den trevliga stämning som bilderna 

förmedlade.  

 

Vad det gällde de anställda trodde hela gruppen att kampanjen haft en positiv effekt. En tjej 

sa: 

 

Jag skulle vara jättestolt om jag var färdigutbildad och jobbade här. Du är 

undersköterska i botten men sen är du allt annat under tiden, det är utvecklande och 

varierande, och det kan man se på bilderna. 

 

De menade vidare att det var positivt att förvaltningen satsade på sin egen personal och att de 

valde att visa upp när det är som bäst, fler behöver se den sidan av yrket. En tjej konstaterade 

efter en stunds diskussion att för medarbetarna kanske inte bilderna var det viktigaste, utan det 
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faktum att förvaltningen verkligen satsade på sin personal och viljan att visa upp 

verksamheten för allmänheten. 

 

Vad kunde vård- och omsorgsförvaltningen ha gjort istället? 

För att locka ungdomar menade flera av tjejerna att det var viktigt att visa yrkets ekonomiska 

situation. De ansåg att detta var viktigt eftersom de uppfattat att många tror att vårdyrket är ett 

lågavlönat jobb och därför inte vill utbilda sig till det. Men med tanke på att man kan vara 

färdigutbildad redan efter gymnasiet räknade tjejerna ut att det borde jämna ut sig. De 

förklarade detta med att om man vidareutbildar sig har man i slutändan en stor studieskuld 

som man slipper om man utbildar sig redan på gymnasiet samt att man då kommer ut tidigare 

i arbetslivet. Deras förslag var därför att man borde ställa upp två yrken bredvid varandra där 

man lätt kan se hur mycket pengar vardera jobb ger i slutändan. Vidare trodde de att det borde 

tryckas mer på att man kommer ut i arbetslivet så fort. Anledningen till detta menade tjejerna 

var att många ungdomar vill se resultat direkt och det kan man göra om man läser på 

omvårdnadsprogrammet. Tjejerna trodde inte att bilderna intresserade killar eftersom de ofta 

vill ha ett häftigare jobb. 

 

I samband med kampanjen hade vård- och omsorgsförvaltningen även en radioreklam som 

gick på Rix FM. Denna kom ett par av tjejerna ihåg och en av dem påpekade att radioreklam 

är jättebra och menade att jinglar från radion kommer man ihåg hur länge som helst. Däremot 

trodde tjejerna att radioreklamen, liksom bilderna, främst nått tjejer. Detta eftersom killar 

lyssnar mindre på radio och mer på musik via sin mp3. Halva gruppen trodde att det skulle 

vara bättre att satsa på tv-reklam. 

 

Gruppen diskuterade vidare om hur de tror att man kan förändra attityder gällande vårdyrket. 

De trodde framför allt på mer positiv information. De ansåg nämligen att det som gör det svårt 

att ändra människors attityder och uppfattningar är det faktum att det alltid är negativa nyheter 

om vården i media. Såsom att någon har gjort fel eller gett fel medicin. Tjejerna menade att 

när folk hör detta blir de rädda för att ta ansvar för någon annan människas liv och många 

tycker sig ha tillräckligt med sitt eget liv. 
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4.2.3. Vuxenstuderande 

Kampanjbilderna 

På Tullholmens gymnasieskola träffade vi sex stycken vuxenstuderande från 

omvårdnadsutbildningen. Gruppen bestod av fyra kvinnor och två män som var mellan 24 och 

53 år. Den spontana reaktionen när bilderna plockades fram var att det var reklam för 

vårdyrket. En person hade inte sett bilderna alls förut och en annan hade bara sett dem enstaka 

gånger. Övriga i gruppen tyckte att bilderna finns och har funnits överallt, på tv, på bussar och 

i media.  

 

Hela gruppen var överens om att bilderna var fina men någon påpekade att verkligheten sällan 

är som på bilderna. Samma person tyckte dock att bilderna var ett bra sätt att belysa de 

positiva sidorna som finns inom yrket. Övriga kommentarer var att bilderna såg äkta ut och att 

de kändes nära.  

 

Bilderna visar att även äldre människor och handikappade har ett värde. Om 

verkligheten alltid vore som på bilderna skulle det vara perfekt.  

 

Att bilderna var framtagna i samband med en kampanj som drivits av vård- och 

omsorgsförvaltningen kände fyra av sex personer till. En tjej undrade om syftet med 

kampanjen var att förändra synen på vårdyrket. Om så var fallet tyckte hon att det var jättebra, 

hon ansåg att synen verkligen borde förändras. Detta var något hela gruppen kunde skriva 

under på. 

 

Attityder kring vårdyrket 

Men vad är då synen på vårdyrket? Vad finns det för attityder i samhället? Den vanligaste 

uppfattningen ansåg hela gruppen var att man bara torkar skit. De hade alla fått försvara sitt 

val av utbildning då många ifrågasatt detta. Männen hade dock upplevt en annan attityd där 

människors inställning varit mer positiv till deras yrkesval. Detta trodde de själva bero på att 

många tycker att vårdyrket är ett för kvinnodominerat yrke och att det behövs fler män inom 

branschen. Båda två hade även goda erfarenheter från arbetsplatser inom vårdyrket och sa att 

de alltid kände sig mycket uppskattade bland både personal och vårdtagare. En av killarna 

konstaterade: 
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Det behövs karlar inom yrket, det fungerar inte bara med kvinnor. De har en förmåga 

att bete sig som morsor istället för undersköterskor på arbetsplatsen. 

 

Något annat som togs upp var lönen. Att den dåliga lönen påverkade synen på vårdyrket var 

ingen i gruppen tveksam till. De menade vidare att dålig ekonomi i dagens samhälle är lika 

med dålig status. Någon påpekade dock att eftersom kraven på personalen har ökat borde 

också statusen höjas. Större delen av gruppen var tveksamma till att det fungerar på detta vis, 

även om de kunde hålla med om att en förändring inom yrket påbörjats. 

 

Gruppen ansåg att deras egna attityder och framför allt deras uppfattningar hade förändrats 

sedan de började på omvårdnadsutbildningen. Åsikterna om huruvida vårdyrket är ett tungt 

arbete var splittrade men några av deltagarna hävdade bestämt att vårdyrket är ett tungt arbete, 

både fysiskt och psykiskt.  

 

Man måste hela dagarna vara beredd att möta ledsna människor och döden, det gäller 

att inte ta saker å ting personligt. 

 

Att vårdyrket krävde att personalen skulle kunna iklä sig så många roller var det få som varit 

beredda på. Att kunna gå in i olika roller och tackla alla typer av personligheter är viktigt, 

menade gruppen. Trots detta verkade de flesta vara överens om att det är en spännande 

utmaning att bemöta varje människa på ett individuellt sätt. Flera i gruppen poängterade också 

vikten av att hjälpa människan och inte bara lösa uppgiften.  

 

Har kampanjen förändrat attityder? 

Det rådde ingen tvekan om att gruppen tyckte att kampanjbilderna var bra. Några trodde att 

det kunde vara möjligt att genom kampanjen lyckas förändra människors attityder till 

vårdyrket. Men framför allt tyckte gruppen att det var bra att vård- och omsorgsförvaltningen 

verkligen försökte skapa en annan syn i samhället, de menade att det behövs. Även om 

gruppen trodde att kampanjen kunde vara ett steg i rätt riktning så menade de att det som 

verkligen skulle behövas inom vårdyrket är kortare arbetstid och högre lön. Någon invände 

dock och hävdade att så är det inom alla yrken, inte bara inom vården. 

 

En annan teori som gruppen diskuterade sig fram till var att det var gamla attityder och 

inställningar som levde kvar. Med detta menade de att den äldre personalen själva har så dålig 
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syn på yrket och på det arbete de utför. De har sällan någon utbildning, ansåg flera i gruppen 

och gruppen upplevde även många av dem som sura och bittra. Dessa faktorer blir då en 

bidragande orsak till att attityderna till vårdyrket fortsätter i samma spår. Gruppen hyste 

därför förhoppningar om att mycket skulle kunna förändras när den äldre generationen går i 

pension och nya krafter tar vid.  

 

Vad kunde vård- och omsorgsförvaltningen ha gjort istället? 

Ingen i gruppen tyckte att förvaltningen borde ha lagt pengarna på något annat utan var 

överens om att reklam behövs. Inte minst för att folk ska börja prata om yrket, hörsägen 

ansågs vara en viktig källa till attitydförändringar. Vidare ansåg de att statusen inom 

vårdyrket skulle kunna förbättras genom fler utbildningstillfällen för personalen. Vad det 

gällde reklam för vård- och omsorgsförvaltningen tyckte flera i gruppen att den kunde 

utvecklas ännu mer. En man tyckte att man skulle framställa vårdyrket för, vad det i hans 

ögon alltid varit, ett hantverksyrke. Det vill säga ett yrke som inte vem som helst kan utföra 

utan ett yrke som kräver utbildning och kunskap. En kvinna ansåg att man borde lyfta upp det 

faktum att vi alla blir gamla och att vi någon gång i livet kanske behöver hjälp. Samma kvinna 

förklarade vidare:  

 

Vi vägrar inse att vi blir gamla och det slår tillbaka på statusen på yrket. I Sverige 

dumpar vi de gamla på hem istället för att ta hand om dem själva, det är som 

förvaringshus. Vill vi verkligen bli behandlade så när vi blir gamla? 
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5. Analys 

Inledningsvis redogjorde vi för syftet med vår uppsats, där redovisades även de två 

frågeställningar som skulle komma att ligga till grund för hela vårt arbete. I analysen tycker 

vi därför att det känns relevant att återkoppla till dessa frågeställningar och se efter om vår 

avsikt att finna svar på dem har infriats.  

 

5.1. Frågeställning 1 

Den första frågeställningen löd ”Hur ser en ideal kampanj ut enligt kommunikations-

vetenskapens teorier?”. När vi började titta närmre på kommunikationsvetenskapens 

forskning och litteratur fann vi tidigt att alla verkade vara överens på en punkt. För var vi än 

läste så fick vi samma svar. Nämligen att det är omöjligt att definiera den ideala kampanjens 

utseende. En kampanj som fungerar utmärkt i en viss situation kan vara en stor katastrof i en 

annan (Jarlbro, 2004).  

 

Men trots att den ideala kampanjen inte verkar existera, så gav forskarna och författarna en 

mängd olika råd och rekommendationer för hur en kampanj ska byggas upp för att lyckas. Det 

fösta hjälpmedlet som gavs var att planera sin kommunikation. Vad för 

kommunikationsprojekt det än handlar om så höjs chanserna för att ett positivt resultat ska 

kunna uppnås om varje insats planeras noggrant. Norberg (1996) slår fast att graden av 

målinriktning är den faktor som gör om en planerad kommunikationsinsats lyckas eller inte. 

Erikson (2005) väljer att låta en kommunikationsplan i tio steg förmedla hur en 

informationsinsats, exempelvis en kampanj, bör planeras. 

 

5.1.1. Jämförande analys av teori och praktik 

När vi från början fick vårt uppdrag från vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad så visste 

vi inte mycket om hur planeringen vid deras kampanj ”Vård & omsorg – Mer än ett jobb” gått 

till. Men det visade sig snart att förvaltningen hade tagit fram en sorts kommunikationsplan 

för projektet (se kapitel 3.). När vi nu i efterhand jämför litteraturens teorier om hur en lyckad 

kampanj bör se ut, med förvaltningens kommunikationsplan ser vi att de på många ställen 

stämmer överens. Även fast förvaltningen inte på alla ställen väljer att använda de termer som 

återfinns i litteraturen, så har de ändå lyckats fullfölja nästan alla tio steg som Erikson (2005) 

nämner (se kapitel 2.3.2.).  
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Bland annat har de utarbetat ett övergripande koncept för hur deras fortlöpande kampanj som 

startade hösten 2004 ska se ut. Denna innehåller ganska kortfattat rubrikerna syfte, mål, 

målgrupper, grundbudskap och grafiskt utseende. Dessutom har förvaltningen en 

kommunikationsstrategi för varje enskild kampanjperiod. Strategin till den andra 

kampanjperioden innehåller väl definierade mål. Erikson (2005) nämner att det är bra om ett 

företags målformulering innehåller både kvalitativa och kvantitativa mål. Detta är något som 

vi tycker att förvaltningen har lycktas bra med. De övergripande kvalitativa mål såsom ”höja 

statusen på vårdyrket i Karlstads kommun” och ”öka förankringen bland medarbetarna i vård 

& omsorg” finns med, samtidigt som målformuleringen kompletteras med mätbara 

kvantitativa mål såsom ”på frågan om kampanjen bidrar till att man känner stolthet ska 

medelvärdet på svaren i utvärderingen öka från 3,05 till 3,7”.  

 

Larsson (2001) poängterar i litteraturen hur viktigt det är att målen för en enskild 

kommunikationsinsats, exempelvis en kampanj stämmer överens med organisationens 

övergripande mål. (se kapitel 2.3.2.) På den punkten tycker vi verkligen att förvaltningen har 

lyckats. För i deras övergripande målsättning står det att läsa att om hur viktig relationen 

mellan personal och vårdtagaren är. Dessutom omtalas förvaltningens vilja att vara en bra 

arbetsgivare med medarbetare som trivs och mår bra. Vi anser att förvaltningens mål för 

kampanjen mer än väl stämmer överens med deras övergripande målsättning. Detta tycker vi 

gör att kampanjens budskap känns både äkta och trovärdigt. 

 

Under den andra kampanjperioden valde förvaltningen att satsa extra på sin egen personal. 

Detta anser vi vara ett smart drag då litteraturen och exempelvis Erikson (2005) menar att allt 

arbete i en organisation börjar på hemmaplan. Detta håller vi med om men vill samtidigt höja 

ett varnande finger för att de andra ur målgruppen lätt kan glömmas bort om de inte finns med 

vid målformuleringen. För även om målgrupperna morgondagens medarbetare och 

allmänheten omfattas av kampanjens övergripande mål, om att höja vårdyrkets status i 

Karlstad, så tror vi att ett sådant mål många gånger kan bli alltför vagt. Detta kan leda till att 

satsningen inte bli ändamålsenlig eller som Palm (2004) uttrycker det ”att pengar kastas i 

sjön”. 

 

Förvaltningen har i sin kampanj valt att rikta sin kommunikation mot specifika målgrupper, 

nämligen medarbetarna, morgondagens medarbetare och allmänheten. Att redan i ett tidigt 

skede bestämma vilka man vill nå med sin kommunikation är viktigt (Erikson, 2005). Vi 
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anser att det är svårt att utläsa om eller på vilket sätt förvaltningen gjort en riktig 

målgruppsanalys. Litteraturen (se kapitel 2.3.2.) berättar om många olika sätt att utföra en 

sådan på, men som vi förstår det är det en process som både kostar och tar mycket tid i 

anspråk. Något som vi kan förstå att en förvaltning kanske inte alltid har resurser till att 

utföra. 

 

Som tidigare nämnts har förvaltningen i sin plan för kampanjen en strategi för att uppnå både 

sina långsiktiga och kortsiktiga mål. Dessutom finns ett grundbudskap fastställt som talar om 

vad förvaltningen vill förmedla. Grundbudskapet vill förmedla just det som devisen i 

kampanjen säger nämligen ”Vård & omsorg – Mer än ett jobb”. Larsson (2001) listar sex 

budskapsvinklar som kan leda till framgång (se kapitel 2.3.2.). Av dessa tycker vi att så 

många som fyra stycken kan sägas passa in på vård- och omsorgsförvaltningens kampanj. 

Budskapet som handlar om att man kan få uppskattning på jobbet varje dag visar upp yrkets 

egenskaper i dess verklighet (demonstration). De emotionsladdade bilderna som ingår i 

kampanjen skapar alldeles säkert känslor hos mottagarna (känslor). Dessutom gör de 

påhittade namnskyltarna att bilderna förmedlar budskapet med lite humor (humor). Det 

kanske inte direkt påstås att produkten, som i det här fallet får vara yrket, sägs passa en viss 

livsstil. Men indirekt så förmedlar kampanjens budskap att yrket kan passa den som vill få 

uppskattning på jobbet varje dag (livsstil). Vi anser att det är mycket svårt att bedöma 

huruvida ett budskap är bra eller inte, men förvaltningens budskap känns i alla fall väldigt 

genomtänkt och mycket trovärdigt. 

 

Något som vi dock saknar i vård - och omsorgsförvaltningens plan för sin kampanj är ett 

avsnitt som behandlar omvärldsbevakning eller nulägesanalys som Erikson (2005) väljer att 

kalla det. Detta är ett viktigt avsnitt för alla dem som ska läsa kommunikationsplanen. De 

behöver nulägesanalysen för att förstå vilka förutsättningar som ligger bakom att man har valt 

att genomföra det specifika projektet (se kapitel 2.3.2.). Vi vet dock att förvaltningen gjorde 

en sorts nulägesanalys när kampanjen planerades, vilken beskrevs tidigare i uppsatsen (se 

kapitel 3.2. och 3.3.). Men detta avsnitt tycker vi mer än väl kunde ha ingått i planen för 

kampanjen. 

 

Kanalerna som är uppdelade under interna och externa får stor plats i förvaltningens plan (se 

kapitel 3.4.3. och 3.4.4.). Litteraturen säger att det är bra att kanalerna beskrivs noggrant även 

fast det gäller att först och främst diskutera mål, målgrupp, strategi och budskap för att sedan 
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hitta lämpliga kanaler (Erikson, 2005). Vi vet inte exakt hur förvaltningen planerade sina 

medieval, men hursomhelst anser vi att det är viktigt att ta det lugnt vid planerandet av dessa. 

Så att de slutligen passar perfekt in i det specifika projektet. 

Palm (2006) menar att det i huvudsak finns två olika sorters medievalsstrategier, bombmattan 

och organisk tillväxt (se kapitel 2.3.2.). Vi anser att förvaltningens val att använda sig av 

bombmattan var taktiskt. Då deras målgrupp är så bred är det naturligt att använda sig av ett 

marknadskommunikationstänkande. Eftersom det var viktigt att hela målgruppen exponerades 

för kampanjen så tycker vi att de fyra planerade fjortondagarsperioder med intensiva 

kommunikationsinsatser var helt rätt tänkt. 

 

Något som vi tidigt uppmärksammade och tyckte var mycket positivt var det faktum att 

förvaltningen noga har utvärderat sina kampanjer. De resultat de fått fram ur dessa har sedan 

använts när nästa projekt ska börja planeras, de har använt en så kallad formativ utvärdering 

(Palm 2006). Vi anser att detta är ett utmärkt sätt att använda sina utvärderingar på, för genom 

att exempelvis dokumentera händelser som kunnat göras annorlunda så slipper förvaltningen 

göra om samma misstag en gång till. Samtidigt som lyckade satsningar kan användas även vid 

nästa kampanj. Det vi saknar i vård- och omsorgsförvaltningens utvärdering är en utvärdering 

av processkvaliteten, det vill säga hur arbetet med kampanjen fungerat inom förvaltningen. 

Som det ser ut nu har de endast valt att utvärdera sina uppsatta mål, en så kallad summativ 

utvärdering. Vi tror dock att en utvärdering av processkvaliteten kunde vara mycket lärorik 

och till stor hjälp för förvaltningen inför framtida informationssatsningar. 

 

Tidigare i uppsatsen har vi nämnt att det är svårt att skilja en offentlig kampanj från en 

kommersiell kampanj. Palm (1994) menar att det i många fall bara är motivet bakom dem 

som skiljer dem åt. Vi är dock säkra på att vård- och omsorgsförvaltningens kampanj är en 

offentlig kampanj. Dels är avsändaren en offentlig verksamhet och dels har inte kampanjen i 

grunden att kommersiellt syfte. Den handlar mer om att genom information till medborgarna i 

slutändan höja vårdyrkets status i kommunen. Vi tror även att en av förvaltningens tankar 

bakom kampanjen är att förbättra sitt anseende och visa upp sin verksamhet på ett positivt 

sätt, så kallad corporate advertising. Detta tror vi är mycket smart av en förvaltning att göra 

och i synnerhet för en förvaltning som oftast får mer ris än ros i media. Även fast 

förvaltningen i detta fall kanske inte i första hand söker en beteendeförändring hos 

mottagarna, så tror vi att denna kampanj i framtiden kommer leda till att många ser mer 

positivt på förvaltningen och dess jobb. 
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5.2. Frågeställning 2 

Vår andra frågeställning löd ”Hur ser målgruppen, morgondagens medarbetare, på kampanjen 

”Vård & omsorg – Mer än ett jobb” samt förvaltningens jobb och vårdyrket i allmänhet?”. 

Eftersom kampanjens målgrupp i verkligheten bestod av flera grupper valde vi, som tidigare 

nämnts, att fokusera på en av dem. Morgondagens medarbetare fick därmed stå i fokus när vi 

sökte svaret på vår frågeställning. Genomförandet av undersökningen samt resultatet finns i 

kapitel 4 ”Vår empiriska undersökning”.  

 

Resultatdelen (se kapitel 4.2.) är uppdelad i tre avsnitt där vardera fokusgruppintervju 

presenteras för sig. Därför vill vi i detta avsnitt försöka sammanställa de tre gruppernas 

resultat och dra paralleller dem emellan. Dessutom anser vi det vara av vikt att titta tillbaka på 

vad förvaltningen hade för önskan om hur målgruppen skulle uppfatta dem och deras 

kampanj, för att sedan kunna se hur väl det infriats utifrån de resultat vi fått fram. 

 

5.2.1. Jämförande analys av fokusgruppresultaten 

I alla tre fokusgruppintervjuer var det första som togs upp kampanjbilderna. Deltagarna fick 

associera fritt till vad de såg, kände och tyckte. De rådde ingen tvekan om att bilderna var 

omtyckta. Ord som användes för att beskriva bilderna var bland annat trevliga, söta, varma 

och äkta. I alla grupper togs mötet mellan vårdtagare och vårdgivare upp. Bilderna ansågs 

vara ett bra sätt att visa upp den relation som oftast finns mellan parterna och hur det ser ut i 

verkligheten. Kommentarerna kring detta skilde sig lite åt då den yngre gruppen, till skillnad 

från de två andra, inte själva hade någon erfarenhet från vårdyrket. Den yngre gruppen tyckte 

att man kunde se att de umgås på bilderna och var överens om att det ser ut ungefär så här 

inom vården. I de två andra grupperna, gymnasiegruppen och vuxenstuderande, rådde skilda 

åsikter om huruvida bilderna verkligen speglade en sann bild av verkligheten. Visst kunde alla 

hålla med om att dessa ögonblick finns men frågan handlade om hur ofta det är som på 

bilderna. Majoriteten tyckte ändå att bilderna återgav en trovärdig bild av vårdyrket även om 

det finns tillfällen som är mycket tuffare än så. Att bilderna var förknippade med vård och 

omsorg förstod alla tre grupperna och de två äldre grupperna kände även till att det var vård- 

och omsorgsförvaltningen som var avsändare.  

 

Vidare diskuterades attityder kring vårdyrket. De med erfarenhet från branschen tyckte att den 

allmänna uppfattningen var att man bara torkar skit. Alla grupper var överens om att 
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attityderna i de flesta fall är negativa, att det är låg status, man får dåligt betalt, mycket slit 

osv. Flera ur grupperna påpekade även det faktum att det är konstigt att folk ser ner på 

människor som hjälper andra och att de får så dåligt betalt. Vad det gällde egna attityder till 

vårdyrket var svaren väldigt individuella. Något som dock gällde för samtliga i 

gymnasiegruppen och de vuxenstuderande var att deras attityder förändrats sedan de själva 

varit ute på praktik eller på annat sätt varit verksamma i branschen. 

 

Huruvida kampanjen haft någon inverkan på dessa attityder rådde det delvis olika åsikter om. 

De flesta trodde dock att det inte är så lätt och går så fort att ändra människors attityder. 

Majoriteten trodde inte att kampanjen lyckats locka fler till att söka till 

omvårdnadsprogrammet. Det motiverades med att det krävs en speciell typ av person för att 

jobba inom vården och antingen så är man en sådan person eller så är man det inte. Några 

hade dock invändningar mot detta och menade att bilderna säkert kunde locka några att söka 

sig till branschen. Gymnasieeleverna trodde att effekten hos medarbetarna varit positiv. De 

konstaterade att om de jobbat där och förvaltningen satsat så mycket på sin personal hade de 

känt sig stolta och värdefulla. 

 

Alla fokusgrupper diskuterade vad förvaltningen kunde ha gjort annorlunda eller vad som 

skulle kunna göras i framtiden. Det som främst ansågs behövas för att förändra synen på 

vårdyrket var mer positiv information. Grupperna menade att som det ser ut idag är det för 

mycket negativa saker om vården i media och det drar ner statusen på yrket, folk blir 

avskräckta. Vidare ansågs hörsägen ha en viktig roll och därför behöver även de som redan 

jobbar inom branschen stärkas. Ingen tyckte att vård- och omsorgsförvaltningen borde ha lagt 

pengarna på något annat utan tyckte att reklamen var befogad. Däremot hade några av 

deltagarna ur de olika grupperna åsikter om huruvida radioreklam var ett bra val eller ej. Flera 

tyckte det var bra eftersom jinglar fastnar så lätt medan andra tyckte att tv-reklam hade 

fungerat bättre eftersom det förmedlar en känsla på ett bättre sätt. 

 

Andra tips som gavs för förvaltningens framtida informationsarbete var att man borde 

presentera den ekonomiska situationen. Detta togs endast upp av gymnasieeleverna som inte 

upplevde att man tjänade så lite pengar, åtminstone inte om man jämför med att skaffa sig 

stora studieskulder. De vuxenstuderande deltagarnas tips var att poängtera att vi alla blir 

gamla, och ifrågasätta hur vi vill ha det i framtiden. 
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5.2.2. Slutsats kring resultatet 

Sett till de här resultaten tycker vi att målgruppen, morgondagens medarbetare, har en positiv 

inställning till vård- och omsorgsförvaltningens kampanj. Vi vill dock inte dra några 

generaliserande slutsatser gällande hela gruppen, morgondagens medarbetare, eftersom endast 

ett urval undersökts. En av förvaltningens förhoppningar med kampanjen var att förändra 

människors attityder kring vårdyrket och även att höja statusen på yrket. Att det är svårt att 

förändra människors attityder visste förvaltningen om och det visade sig även i vårt resultat. 

De flesta deltagarna ansåg att en enskild kampanj skulle ha svårt att förändra attityder 

samtidigt som en mer långsiktig satsning skulle kunna ge resultat.  

 

Kampanjen hade även ett grundbudskap som uttrycktes under devisen ”Vård & omsorg – Mer 

än ett jobb”. Att många av deltagarna i fokusgrupperna kände precis så var tydligt. 

Diskussionerna som fördes kring ämnet handlade om människors värde och uppskattningen 

man själv får som vårdgivare. Vi kan därmed konstatera att devisen träffat mitt i prick. 
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6. Slutdiskussion 

I följande kapitel kommer vi att ta upp våra egna tankar kring kampanjen och se tillbaka på 

hur våra metodval har påverkat resultatet. I ett avslutande stycke blickar vi framåt och ger 

vård- och omsorgsförvaltningen tips och råd inför framtida projekt. 

 

6.1. Våra tankar kring kampanjen 

Under vårt arbete med uppsatsen har vi varit i kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen 

och dess kampanj under en lång period. Många tankar och funderingar har väckts under tidens 

gång då vi blivit mer och mer involverade i projektet.  

 

Även fast vi inser att vi inte tillhör förvaltningens primära målgrupp, så har även vi skaffat oss 

många åsikter om deras kampanj. På det stora hela anser vi att det är en bra kampanj. Det 

första vi fastnade för var just kampanjens devis ”Vård & omsorg – Mer än ett jobb”. Vi tycker 

att den är slagkraftig och träffsäker. För även om vi själva inte jobbat inom vården så har vi 

förstått att det är precis så det är. Att jobba inom vården är så mycket mer än ett jobb, det 

handlar om att engagera sig i människors liv.  

 

Vi håller med fokusgrupperna om att bilderna är fina. Det som vi tycker höjer värdet på 

bilderna är att fotomodellerna är tagna ur den verkliga verksamheten. Det är ett bra sätt att 

involvera medarbetarna och visa dem att de uppskattas. Dessutom tycker vi att det är kul att 

Karlstadborna faktiskt kan känna igen ansiktena på reklampelarna. Detta tror vi är ett grepp 

som fungerar utmärkt i en något mindre stad som Karlstad. 

 

Trots att vi tycker att kampanjen är bra finns det fortfarande delar som kan utvecklas. I 

analyskapitlet (se kapitel 5.1.) har vi gett tips på några sådana och i avsnitt 6.3. ger vi 

ytterligare några råd och rekommendationer att tänka på i framtiden. Vi tror nämligen att det 

är viktigt att man vid informationsarbete då och då granskas av en utomstående part. Detta 

eftersom det är lätt att fastna i gamla hjulspår och kan vara svårt att på egen hand ta sig 

därifrån. Att få ta del av tankar och idéer från en utomstående kan då öppna ögonen och få en 

att sätta igång ett kreativt tänkande i nya banor. Vi tycker att man alltid borde sträva efter att 

försöka uppnå den ideala kampanjen. För även om den inte finns skriven i böckerna så tror vi 

att man kan lära sig mycket på jakten efter den. 
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6.2. Metodkritik 

Vårt val av metoder till uppsatsen var inte alls självklart från början. Men redan tidigt kände 

vi att det var en mer kvalitativt inriktad studie vi ville göra. När vi efter diskussion med vår 

uppdragsgivare förstod att även de var intresserade av ett kvalitativt resultat bestämde vi oss 

för att använda fokusgruppintervjuer vid vår empiriska undersökning. Självklart har denna 

metod som alla andra både fördelar och nackdelar. Vi förstår även att resultatet hade kunnat 

bli något annat om en annan metod använts, men då detta är en kvalitativ studie har vi aldrig 

varit ute efter att kunna dra generella slutsatser utefter vårt resultat. 

 

Då deltagarna till fokusgrupperna inte valts ut efter en viss urvalsprincip, så får vårt resultat 

ses som synnerligen subjektivt. Dessutom har vi även ställt oss frågan vad som kunde ha hänt 

om deltagarna varit några andra? Hade svaren blivit helt annorlunda då? Att vi valde att utföra 

intervjuerna i en för deltagarna välkänd miljö, tror vi gjorde att de kände sig trygga. Dessutom 

kände deltagarna i respektive grupp varandra bra sedan tidigare. Detta tror vi var en 

förutsättning, kanske främst i den yngre gruppen, för att vi skulle få ett bra och givande 

samtal. Men kan det även ha varit en nackdel, då man ofta har sin roll i en grupp och kanske 

förväntas tycka på ett visst sätt? 

 

Under våra intervjuer har vi hela tiden försökt att vara så passiva som möjligt. Detta för att 

låta deltagarna diskutera med varandra och få möjlighet att tänka fritt kring ämnet. Men trots 

våra ansträngningar för att inte påverka intervjun så har vi med all säkerhet, i vissa fall, styrt 

och lagt till omedvetna åsikter i diskussionen. Detta tror vi är något som är omöjligt att 

undvika helt, men med mer erfarenhet blir man säkerligen duktigare på det. Vi inser 

exempelvis att vi till den sista fokusgruppintervjun kände oss betydligt säkrare i vår roll.  

 

Till vår teoridel läste vi mycket litteratur och forskning i ämnet. Vi förstår att det är möjligt att 

göra andra tolkningar av texterna än dem vi gjort och sedan använt oss av i denna uppsats. 

Något som vi är övertygade om efter våra litteraturstudier är i alla fall att det inte verkar 

finnas något som är rätt eller fel. Eller snarare att det inte finns något som är det rätta sättet 

vid planeringen av en kommunikationsinsats. Då vi i vår framtida yrkesroll kommer att arbeta 

mycket med planerad kommunikation känner vi oss något kluvna inför detta faktum. Hur gör 

man egentligen första gången, när man inte kan läsa sig till hur den perfekta kampanjen ska 

genomföras? Samtidigt som denna fråga känns skrämmande, så inser vi att man kanske aldrig 
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kan genomföra en perfekt kampanj. Utan att man hela tiden får lära sig av sina egna och 

andras misstag och framgångar, för att slutligen kunna närma sig den ideala kampanjen. 

 

6.3. Framtiden 

Vi har under uppsatsens gång funderat på vad vård- och omsorgsförvaltningen kan göra för att 

nå ytterligare framgång med sina informationsinsatser. Att satsa mycket internt tror vi är 

viktigt. Detta eftersom hela förvaltningen och alla medarbetare bör stå bakom det som vill 

förmedlas till medborgarna i Karlstads kommun. Med en trygg företagskultur där alla 

medarbetare kämpar mot samma mål kan man uppnå så mycket mer.  

 

Hur förvaltningens kampanjer och informationsinsatser i allmänhet kan utvecklas gav 

fokusgrupperna förslag på (se kapitel 5.2.1.). Ett av råden var att använda sig av tv-reklam. 

Detta anser vi vara ett bra förslag då tv-mediet har en förmåga att förmedla känslor på ett helt 

annat sätt än radio. Vi inser dock att det finns vissa begränsningar vad det gäller tv-reklam. 

Den största är förstås ekonomisk. Att göra tv-reklam samt att sända den på lokal eller regional 

nivå kräver en större budget än just radioreklam. Något annat som fokusgrupperna tog upp var 

att det behövs mer positiv information i media. De tyckte att det i dagsläget publiceras för 

mycket negativt om vården vilket drar ner statusen. Även här tyckte vi att grupperna hade en 

god tanke men samtidigt är vi väl medvetna om att journalistik idag handlar mycket om 

skandaler. Vi vill ändå rekommendera förvaltningen att försöka knyta kontakter med lokala 

medier och jobba med lobbying för att skapa ett intresse kring yrket och få ut sina budskap. I 

detta fall är pressmeddelanden och presskonferenser ett steg i rätt riktning. 

 

Vi har ytterligare ett par tips att ge för att få ut maximalt av informationsinsatsen. Först och 

främst tycker vi det är viktigt att förvaltningen är tydligare med sin målgrupp. I den 

kampanjen som uppsatsen grundar sig i finns det både primära och sekundära målgrupper som 

inte känns särskilt avgränsade. När målgruppen blir för stor är det risk för att man tappar alla 

då budskapet inte blir tillräckligt riktat. Att bestämma sig för smalare målgrupper och vara 

tydligare med vilken insats som avses för vilken målgrupp tror vi förvaltningen kan tjäna på i 

längden.  

 

Som vi tidigare har kunnat konstatera anser vi att förvaltningen lyckats bra med sin kampanj. 

Att de bestämt sig för att satsa åtminstone fem år i samma riktning tycker vi är positivt och 
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behövligt. Vi hoppas att förvaltningen behåller sin devis ”Vård & omsorg - Mer än ett jobb” 

och jobbar vidare utifrån den. Att precisera målgrupperna var ett tips och ett annat är, som vi 

tidigare varit inne på, att utveckla omvärlds- och nulägesanalysen. Det är ett dokument som 

alla på förvaltningen bör ta del av för att förstå sammanhanget. Att stora pengar satsas på 

informationsinsatser kan i många fall vara svårt att motivera. Särskilt svårt att förstå blir det 

för de medarbetare som anser att deras lön borde få första prioritet. Men om medarbetarna 

inte bara vet vad de strävar mot utan även varför blir det lättare att motivera dem att jobba åt 

samma håll. 
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Bilaga 1: Vykort från kampanjen ”Vård & omsorg – Mer än ett jobb” 


