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Sammanfattning	  	  
 

Den här uppsatsen undersöker Landstinget i Värmlands personaltidning Intryck och dess 

betydelse för organisationskulturen. Huvudsyftet med studien är att titta närmare på hur de fem 

olika yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och dietister 

framställs i tidningen. Uppsatsen tittar också på hur personal inom yrkesgrupperna själva anser 

att de representeras i tidningen, samt om tidningens syfte når fram till personalen.  

 

Studien utgår från teorier om kommunikation, internkommunikation, organisationsteori och 

organisationskultur. Ett viktigt begrepp för uppsatsen är bland annat transmissionsmodellen som 

ger en grundläggande syn på hur kommunikation fungerar genom en personaltidning.      

 

För att uppnå uppsatsens syfte har en fallstudie, genom två metoder, gjorts. Personaltidningen 

Intryck analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys där tre frågor ställdes till texterna: Hur 

framställs yrkesrollerna i tidningen?, Fokuserar texterna på team eller individer? och Är kommunikationen 

tillgänglig för alla? Frågorna syftade till att få svar på uppsatsens övergripande frågeställning 

angående hur yrkesrollerna framställs. Den andra metoden var en enkätundersökning som 

riktades till urvals-yrkesgrupperna läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och dietist. 

Undersökningen gjordes på Centralsjukhuset i Karlstad och på de tre utvalda vårdcentralerna 

Västerstrands vårdcentral, Vårdcentralen Gripen och Kronoparkens vårdcentral. Samtliga 

vårdcentraler är belägna i Karlstads kommun. Enkätundersökningen syftade till att svara på två av 

uppsatsens frågeställningar: huruvida personaltidningen upplevs bidra till gemenskap inom 

organisationen samt vilket av personaltidningens syften som når fram till personalen.  

 

Av den kvalitativa undersökningen av personaltidningen framkom vissa skillnader mellan hur de 

olika yrkesrollerna framställdes och då främst mellan läkare och sjuksköterskor. Slutsatsen blev 

att läkare framställs som "hjältefigurer", medan sjuksköterskorna förminskas och framställs som 

osäkra personer utan pondus. Svarsfrekvensen i enkätundersökningen visar att personalen anser 

att tidningen till viss del bidrar till Landstinget i Värmlands organisationskultur, samt att 

"Informera personalen om vad som händer på arbetsplatsen" är det syfte som i högst 

utsträckning når fram till den tillfrågade personalen.   

 

Nyckelord: personaltidning, Landstinget i Värmland, kommunikation, organisationskultur    
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Abstract	  
	  
This essay investigates the organizational staff magazine of county council in Värmland. The 

purpose of the essay is to investigate the culture in the organization and how the professional 

groups, doctors, nurses, assistant nurses, physiotherapist and dietitian, are being represented in 

the magazine. The essay also investigates if the professional groups find themselves represented 

in the magazine and if the professional groups understand the intention of the magazine. 

 

Communication, internal communication, organizational theory and organizational culture are 

the theories of this essay. The model of transmission is one, among other, important tenets in the 

essay. 

 

To secure the purpose of the essay the investigation was made by using content analysis and a 

survey. The content analysis gave the answers to three questions asked to the text. The questions 

were: ”How do the magazine represent the professional groups?”, ”Do the magazine focus on 

team or individuals?” and ”Do the readers understand the diction in the magazine?”. These three 

questions were used to answer the major purpose of the essay: ”How the professional groups, 

doctors, nurses, assistant nurses, physiotherapists and dietitians, are being represented in the 

magazine”. The survey was dispensed to the professional groups at Centralsjukhuset in Karlstad 

(the hospital in Karlstad) and to three care centres in Karlstad: Västerstrand care centre, Gripen 

care centre and Kronoparken care centre. The survey was made to answer two of the major 

questions of the essay: ”Does the magazine contribute to the organizational culture” and ”The 

magazine has several purposes – which one is the readers most aware of?”. 

 

The result of the essay shows big differense between how the magazine represents the 

professional groups. The content analysis shows among other things that the doctors are 

represented as heroes and the nurses as a lower-ranking professional group. The result of the 

survey shows that the magazine is helping to build an organizational culture at the county 

council. ”To give the staff important information about the workplace” was the most frequent 

answer given to the question about the main purpose of the magazine. 

 

Keywords: staff magazine, county council in Värmland, communication, organizational culture 
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1. Introduktion	  
Strid (1999) skriver om personaltidningens roll i en organisation baserat på en undersökning som 

gjordes mellan åren 1960-1985. Undersökningen gick ut på att räkna hur många gånger ordet ”vi” 

användes i en ledare under tidigare nämnda period. Användandet av ordet ”vi” ökade under de 

senare åren när undersökningen gjordes och skulle troligtvis ha ökat ännu mer i dag. Resultatet i 

den här undersökningen visar att personaltidningen kan vara ett viktigt element och hjälpmedel 

när det kommer till organisationskulturen. Internkommunikation och organisationskultur är 

viktiga begrepp och teorier när det kommer till att se hur en personaltidning kan utnyttjas för en 

välfungerande organisation. Landstinget i Värmlands personaltidning Intryck ligger till grund för 

den här uppsatsen. Studien syftar till att se hur en personaltidning i en organisation kan bidra till 

organisationskultur och hur personaltidningen som kommunikationsform framställer olika 

yrkesroller. Den här studien sker genom en kvalitativ innehållsanalys för att på ett djupare plan se 

hur olika yrkesroller framställs. För att få medarbetarnas syn på hur de tycker att 

personaltidningen bidrar till organisationskulturen har en enkätundersökning gjorts. Studien görs 

för att belysa hur en personaltidning kan utnyttjas som verktyg för en stark 

internkommunikation. 

	  

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur de fem utvalda yrkesgrupperna - läkare, sjuksköterska, 

undersköterska, sjukgymnast och dietist - framställs i Landstinget i Värmlands 

verksamhetstidning Intryck. Dessa yrkesgrupper valdes då studien avgränsades till de största 

vårdyrkena i landstinget. Studien tittar på om personal ur yrkesgrupperna känner att de är 

representerade i tidningen, om tidningen bidrar till organisationskulturen, samt vilket av 

tidningens syften når fram till personalen.   

 

Frågeställningar  

 Hur framställs de utvalda yrkesgrupperna i verksamhetstidningen? 

 Hur påverkar tidningen och dess innehåll organisationskulturen inom Landstinget i Värmland?  

 Vilket av Intrycks syften anses mest tydligt av personal ur yrkesgrupperna?    

 

1.3	  Definitioner	  
Nedan följer några viktiga begrepp som används frekvent i studien. Definitionerna som anges är i 

den form de används i den här uppsatsen.   
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Kommunikation: Med bakgrund till studiens syfte tolkas kommunikation som ”att göra 

gemensamt” (Jansson, 2009). Alltså att kommunikation fungerar som ett medel för att 

sammansvetsa personer som ingår i en organisation.   

Organisation: Den här uppsatsen inriktar sig på Landstinget i Värmland som organisation. En 

organisation kan ses som en grupp människor som samarbetar för att uppfylla sina egna behov 

och nå ett gemensamt mål (Zetterquist, Kalling, Styrhe, 2006).  

Kultur: I den här uppsatsen kommer kultur tolkas som något komplext som sker inom en 

organisation där människor med olika bakgrund och arbetsuppgifter integrerar med varandra. 

Fokus kommer ligga på organisationskultur. 

Team-anda: I resultat och analys av den kvalitativa innehållsanalysen används begreppet team-

anda. Det innebär att studien har tittat på hur texterna i brödtext fokuserar på team. Med ordet 

team menas yrkesgrupper som samarbetar med andra yrkesgrupper, exempelvis inom 

avdelningar. 

Vi-anda: Till skillnad från team-anda fokuserar uttrycket vi-anda på hur den egna yrkesgruppen 

tar uttryck i citat i tidningen. Exempelvis: ”Vi läkare…” där man kan se att fokus ligger på den 

egna yrkesgruppen. 

 

1.4	  Landstinget	  i	  Värmland	  och	  Intryck	  
Studien har gjorts på Landstinget i Värmlands personaltidning Intryck. Cirka 7000 anställda, med 

120 olika yrken, och totalt 32 vårdcentraler och 3 akutsjukhus gör Landstinget i Värmland till en 

av länets största organisationer. (liv.se, Medarbetare, 2012) Inom de fem yrkeskategorier som är 

föremål för den är studien finns följande antal anställda: Läkare: 790, sjuksköterskor: 2 185 

(inklusive barnmorskor), undersköterskor: 1 065, dietister: 15, sjukgymnaster: 152. 

 

Studien har avgränsats till Karlstad. En enkätundersökning har gjorts på fyra avdelningar/enheter 

på Centralsjukhuset, samt på 3 vårdcentraler i Karlstadsområdet.  

 

Intryck är Landstinget i Värmlands personaltidning som riktar sig till samtliga anställda inom 

organisationen. Tidningen görs av landstingets informatörsstab och redaktionen, som sitter 

stationerade i Karlstad, består av sju personer. Ansvarig utgivare var under 2013 

informationschefen, men under början av 2014 tar en ny kommunikationschef över ansvaret. De 

sju personer som ingår i redaktionen hanterar både text och bild. Vid behov anlitas dock 

frilansande skribenter och fotografer.  
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Intrycks upplaga är 4 000 exemplar och tidningen utkommer fem gånger per år. Den består i snitt 

av 21 sidor. Tidningen skickas med internpost till alla arbetsplatser inom landstinget och även 

med vanlig post till vissa prenumeranter1. Tidningen finns även i digital form på landstingets 

hemsida. 

 

1.5	  Disposition	  
Efter det inledande kapitlet som nu presenterats följer teorin. Det teoretiska ramverk inom 

organisationskommunikation som ligger till grund för uppsatsen presenteras. Studien utgår från 

teorier om kommunikation och organisationskultur för att få en bred förståelse för vad en 

personaltidning spelar för roll i en stor organisation, samt för att få svar på de frågeställningar 

som presenteras i början av uppsatsen. Teorikapitlet inleds med ett avsnitt där begreppet 

kommunikation utreds och förklaras. Därefter följer internkommunikation, Stuart Halls teori om 

encoding/decoding (1973) samt en kort redogörelse för vad en personaltidning är. I det andra 

avsnittet beskrivs begrepp och perspektiv inom organisationsteori. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt om organisationskultur och subkultur.  

 

I uppsatsens tredje kapitel, metod, presenteras valda metoder och genomförande. I den här 

uppsatsen används en metodtriangulering mellan kvalitativ innehållsanalys och en 

enkätundersökning. Kapitlet är således uppdelat i två avsnitt, ett för vardera metod, där 

metoderna presenteras samt hur urval och operationalisering har skett. I avsnittet validitet och 

reabilitet diskuteras uppsatsens giltighet och trovärdighet.  

 

Även i kapitlet för resultatredovisning presenteras metoderna, och vilka resultat som framkommit 

i undersökningarna, var för sig. De resultat som redovisas är relevanta för uppsatsen i 

bemärkelsen att uppnå syftet. I det här kapitlet ingår även avsnittet metodkritik där 

uppsatsförfattarna belyser problem som uppkommit i genomförandet av de två metoderna och 

vad som kunde ha gjorts annorlunda.  

 

I analyskapitlet görs en separat analys för respektive metod där empirin från resultatinsamlingen 

bearbetas och tolkas utifrån teorin. Kapitlet avslutas sedan med en metodtriangulering där de 

båda metodernas resultat ställs emot varandra.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Information om tidningen är hämtad från Elisabet Petersson, redaktör för Intryck.    
 



 10 

Uppsatsens avslutande kapitel innehåller slutsats och förslag på vidare forskning. I avsnittet för 

slutsatsen presenteras studiens resultat och de svar som getts på uppsatsens frågeställningar, samt 

ett resonemang kring hur syftet har uppnåtts.   
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2. Teori	  
I det här kapitlet presenteras relevanta teorier för studien. Bland annat redovisas organisationskultur, 
internkommunikation och encoding/decoding. 

	  

2.1	  Kommunikation	  
Ordet kommunikation härstammar från det latinska communicare som kan översättas till ”att 

göra gemensamt”. Alltså en process som sker mellan två eller flera människor med målet att 

innehållet ska bli gemensamt. Heide, Johansson & Simonsson (2012) hänvisar till Johansson 

(2003) som menar att ”kommunikation både generellt och inom en organisation består av 

komplexa och kreativa processer där innehåll konstrueras och tolkas genom interaktion mellan 

människor” (Heide et al., 2012, s.25). Det visar att relationen mellan organisationer och 

kommunikation är grundläggande och det är något som funnits med ända sedan företagsledaren 

Barnard skrev det i sin bok The functions of the executive (1938) (Ibid.). Det är en förutsättning 

att medarbetarna har en god kommunikation om organisationen ska överleva. Barnard skriver 

också att en god kommunikation är viktig för att organisationsmedlemmarna ska acceptera 

organisationens mål och sedan handla därefter. Kommunikationsbegreppet uppfattas ofta som 

ett begrepp som är svårt att definiera, men kan visa sig i tre antaganden som kan skildra mänsklig 

kommunikation och som förenar de flesta perspektiv på kommunikation. (Ibid.) Man kan säga att 

kommunikation snarare handlar om en process än ett tillstånd och vara något som äger rum 

mellan flera människor och som knyter dem samman samt att kommunikation ska ha något slags 

objekt eller innehåll – det som görs gemensamt (Jansson, 2009).  

 

2.2	  Två	  grundläggande	  synsätt	  på	  kommunikation	  
Inom kommunikationsforskningen kan man se två övergripande synsätt på kommunikation; 

kommunikation som överföring och kommunikation som delning. Orden är språkliga metaforer 

där något man är bekant med används för att förklara något annat. Metaforer används också som 

ett sätt att tänka och ett sätt att se som påverkar vår uppfattning om det som sker omkring oss 

(Morgan, 2006 i Heide et al., 2012). I en organisation är dessa synsätt viktiga då de påverkar 

vilken status kommunikationen har. De påverkar också hur ledare, kommunikatörer eller 

marknadsförare arbetar praktiskt med kommunikationen. Om det uppstår problem i en 

organisation och de problemen är relaterade till kommunikationen är det en fördel att ha förstått 

de olika synsätten för att på så sätt kunna analysera varför det har uppstått ett problem.  
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2.2.1	  Kommunikation	  som	  överföring	  
På 1940-talet under den tidiga perioden av kommunikationsforskningen såg man på 

kommunikation som en handling där sändaren skickar ett budskap till bestämda mottagare. 

Utgångspunkten var att mottagaren av budskapet skulle ändra sin ståndpunkt, sitt beteende eller 

öka kunskapsförrådet. Inom överföringssynsättet har flera modeller tagits fram för att visa hur 

kommunikationen sänds och tas emot, den här uppsatsen tar dock bara upp 

transmissionsmodellen (se avsnitt om transmissionsmodellen). Kommunikation som överföring 

har kritiserats för att budskapet ses som opåverkat av mottagaren. 

 

2.2.2	  Kommunikation	  som	  delning	  
Den här uppsatsen kommer inte att använda sig av kommunikation som delning, men förklaras 

ändå då det ökar relevansen för kommunikation som överföring. Ett annat uttryck för 

kommunikation som delning är den meningsskapande synen. När människor kontinuerligt 

använder sig av kommunikation skapas och upprätthålls en social verklighet bland en grupp 

människor (Berger & Luckmann, 1966; Shotter, 1993 i Heide et al., 2012). Till skillnad från 

kommunikation som överföring tar kommunikationen här hänsyn till människors förkunskaper 

och tidigare erfarenheter och att det påverkar vad som får fokus i en viss situation och hur 

kommunikation tolkas. Kommunikation ses numera som något som skapar, påverkar och bevarar 

relationer till skillnad från den tidiga kommunikationsforskningen som fokuserade på 

effektiviteten. 

 

2.3	  Begrepp	  inom	  kommunikation	  
Kommunikationsbegreppet dyker ofta upp i samband med två andra termer – information och 

medier (Heide et al., 2012) och behöver därför definieras för att kunna hållas isär.  

 

Information: Heide (2012) refererar till kommunikationsforskaren Gregory Bateson som menar 

att det vi ser som information har att göra med vårt språk, erfarenheter, kunskaper och intressen 

och det påverkar vad vi ser och vad i det som räknas som information. Olika personer uppfattar 

olika saker som information. Vissa chefer och ledningar anser att så länge det finns information 

har man också insikt, kunskap och förståelse. Detta har motbevisats av forskning inom 

organisationskommunikation där forskningen hävdar att ledningen inte kan kontrollera hur 

organisationens information tas emot av varken de interna eller externa mottagarna (Alvesson, 

2002b; Christensen, Cornelissen & Morsing, 2007 i Heide et al., 2012). Det har också kritiserats 

av Rogers och Agarwala-Rogers (1976) (Johansson, 2003) som menar att det ofta är för mycket 
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information. Information är innehållet i kommunikationen som överförs mellan människor både 

verbalt och skriftligt och hur den informationen tolkas av mottagaren är omöjligt att förutse. 

 

Medier: För att över huvud taget få ut informationen behövs hjälpmedel – medier. Olika medium 

är olika kanaler som hjälper människor att dela och överföra information. (Heide et al., 2012). I 

dag lever vi i ett mediesamhälle vilket innebär att människan är medialiserad. Alltså är till stor del 

beroende av medier för att kunna ta till sig information, generera kunskaper och tänka (Jansson, 

2009; Strömbäck, 2004 i Heide et al., 2012). 

 

2.4	  Transmissionsmodellen	  
Kommunikationsmodellerna som kom tidigt baseras på fyra grundläggande element vilka är 

sändare, meddelande, kanal och mottagare. Av de modellerna är det den linjära 

kommunikationsmodellen, transmissionsmodellen, av Claude Shannon och Warren Weavers 

(1949) som har blivit mest känd. Det främsta syftet med den modellen var att analysera och 

beskriva kommunikationen i Bell telephone laboratory där Shannon arbetade (Johansson, 2003). 

Syftet med modellen var att skapa en så störningsfri signalöverföring som möjligt via elektroniska 

medier (Jansson, 2009). Shannon och Weavers kommunikationsmodell har fått mycket kritik för 

sin linearitet och bristen på feedback men har ändå fått stor genomslagskraft. Modellen har 

fortfarande inverkan på hur man ser på kommunikation som en fråga om överföring av 

meddelanden från en sändare till en mottagare. I modellen ligger vikten på överföringen och 

mottagarnas tolkning uppfattas inte som problematisk. Här utgår man från att ord innehåller 

bestämda betydelser som mottagarna kan avläsa från ett meddelande. (Heide et al., 2012). 

Grunden inom transmissionssynen på kommunikation är att vårt språk speglar verkligheten (jfr 

Potter, 1996 genom Heide et al., 2012). Sändare-mottagare-modellen kritiseras också då den är 

svår att använda i större kommunikationsprocesser. Den kan försvaras och användas när det 

kommer till exempelvis tid och datum för ett möte. I vanliga fall i en kommunikationsprocess 

ställs mottagaren inför tolkningsproblem där mottagaren aktivt måste lösa de problemen. (Heide 

et al., 2012). Inom organisationer kan överföringsmetaforen skapa problem (Axley, 1984 i Heide 

et al., 2012) då den kan ge intryck av att kommunikation är något enkelt. Det kan då leda till att 

organisationen tänker för högt om kommunikationseffektiviteten i organisationen. Ett annat 

problem som kan uppstå är att man upprepar information utan att tillföra någon ny. Istället kan 

man ge olika ledtrådar till tolkning och på så sätt försäkra att meddelandet tolkas rätt. Ett tredje 

problem kan vara att kommunikationen inte tar hänsyn till kommunikationssvårigheter som kan 

uppstå bland organisationsmedlemmarna. (Heide et al., 2012). 
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2.5	  Internkommunikation	  
Strid (1999) säger att det är kommunikationen som skapar organisationen och inte organisationen 

som skapar kommunikationen. Även Rogers och Agarwala-Rogers (1976) skriver att 

kommunikation är en förutsättning för att en organisation ska fungera: ”/.../communication is an 

indispensable element in an organization’s functioning” (Rogers & Agarwala-Rogers, 1976, s.8). 

Med de orden kan man då säga att utan en ordentlig internkommunikation kommer inte 

organisationen att nå de mål som organisationen har satt upp. Strid (1999) menar att all 

budskapsförmedling mellan individer i en organisation räknas som internkommunikation. 

Budskapen som utbyts kan vara i både muntlig och skriftlig form, exempelvis personalmöten och 

personaltidning. 

 

2.5.1	  Vad	  är	  internkommunikation?	  
Ordet intern kan ge en negativ klang i form av att man tänker på slutna enheter där omgivningen 

utesluts. Här tas det hänsyn till vad syftet med den interna informationen är – vilka har nytta av 

att ta del av informationen? En personaltidning är till exempel relevant för organisationens 

medlemmar medan utomstående inte har samma nytta av informationen som framkommer i en 

personaltidning. I vissa situationer kan det vara svårt att särskilja på intern- och 

externkommunikation då de numera ofta går ihop. Den interna informationen används allt mer 

för externa syften till exempel i form av att använda organisationens medarbetare som extern 

marknadsföring. Att använda sig av den externa kommunikationen för att förstärka den interna 

är också något som förekommer. Ett exempel på det är när företagsledare berömmer sina 

medarbetares arbete offentligt och på så sätt förstärker deras självkänsla. Figuren nedan visar att 

kommunikationsområdet är inne i en utvecklingsprocess där den interna och den externa 

kommunikationen flyter samman mer nu än det gjort tidigare (Strid, 1999). Se figur 1. 
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Figur 1: Intern och extern kommunikation över tid (Strid, 1999, s.18) 

 

För att förenkla och förklara intern och extern kommunikation kan man ta hjälp av två 

perspektiv: 

Intressentperspektivet (internkommunikation): Här ses organisationen som en målstyrd 

struktur som är framtagen av en individ eller ett kollektiv som strävar efter att få vissa mål 

uppnådda. (Strid, 1999). För att förenkla kan man se medarbetarna i en organisation som 

intressenterna. 

Arenaperspektivet (extern kommunikation): Organisationen ses som en helhet som har 

formats av ett antal människor eller grupper med olika intressen som samarbetar för att utbyta 

varor och/eller tjänster (Sjöstrand, 1987 i Strid, 1999).  

 

2.5.2	  Personaltidningen	  som	  ett	  verktyg	  för	  internkommunikation	  	  
Informations- eller kommunikationsavdelningar på såväl stora som små företag använder sig av 

olika verktyg för att hålla en god kontakt med personalen. Det kan handla om intranät, 

informationsblad, interna möten, och så vidare. Kommunikationen ser också olika ut beroende 

på vad det är för slags organisation och olika verktyg används beroende på ändamål. Exempelvis 

kan ett informationsblad vara ett bra val när man behöver informera om en nyhet i en hierarkisk 

organisation. 

 

En personaltidning är ett praktiskt sätt att sprida intern information inom ett större företag. Hur 

ofta tidningen distribueras skiljer sig mellan olika organisationer, men en tumregel är att ju mer 

sällan tidningen utkommer, desto fler sidor består den av (Strid 1999). I dagens högteknologiska 

samhälle där informationsflödet går snabbt och uppdateras ofta kritiseras ofta tidningar för att 

vara inaktuella. Det eftersom informationen utkommer med för långt tidsspann efter att själva 
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händelsen har inträffat. När det kommer till personaltidningar är dock den kritiken inte riktigt 

lämplig. I och med att en personaltidnings syfte är att vara den, ofta, första kanalen som berättar 

om – eller beskriver – händelser och nyheter internt har inte heller personalen hört om nyheten 

tidigare. Att nyheten inte har getts ut tidigare, samt att den ges ut intern innan den ges ut externt, 

är också väldigt viktigt för personaltidningens trovärdighet. 

 

Även personaltidningars innehåll skiljer sig mellan olika organisationer beroende bland annat på 

typ av organisation (för exempelvis ett landsting är det irrelevant att skriva om biltillverkning) och 

storlek. En del personaltidningar kan exempelvis innehålla budgetinformation eller annan statistik 

– medan andra tidningar väljer bort det helt. En svårighet som uppstår vid val av innehåll i 

tidningen är att mottagarna sällan är en homogen grupp. Större organisationer består ofta av olika 

avdelningar eller enheter och därmed olika subkulturer som intresserar sig av olika saker. 

Gemensamt har dock de flesta tidningsredaktioner att mycket arbete läggs på layout och 

redigering (Ibid). Den biten av tidningsskapandet är viktigt för att kunna ge organisationen ett 

”snyggt ansikte” och därmed få personalen mer nöjda och stolta över sin organisation. Strid 

(1999) poängterar dock i sin bok ”Internkommunikation” att man bör vara försiktig med att göra 

en personaltidning allt för snygg och prålig. Personalen kan då tappa vilja för att arbeta med 

debattartiklar, insändare, och liknande, utan i stället tänka: ”I den snygga skriften passar inte mitt 

enkla uttrycksätt” (Ibid, sid. 71). När det kommer till personaltidningens roll i gemenskaps- eller 

kulturbyggande i en organisation skriver Strid (1999, sid. 74) om en intressant undersökning som 

gjordes mellan åren 1960-1985. Undersökningen gick ut på att räkna hur många gånger ordet ”vi” 

användes i ledare i en utvald personaltidning under perioden. Inte helt otippat ökade 

användandet och nådde sin topp under de senare åren av undersökningen och skulle troligtvis ha 

ökat ytterligare tills i dag. Det här resultatet indikerar på att personaltidningen kan vara ett viktigt 

element och hjälpmedel i byggandet av en organisationskultur där man vill att vi-andan, eller 

lagkänslan, ska öka. Personaltidningen kan i en organisation bygga en bro mellan "vi" 

(personalen) och "dem" (informationsstab och ledning som gör tidningen). 

 

2.5.3	  Encoding/decoding	  
Stuart Hall, född 1932 i Kingston, är en känd forskare som på 1970-talet gjorde stora 

förändringar i synen på kommunikation. Hans artikel Encoding/decoding kom ut 1973 och 

behandlar överförandet av meddelanden och slog fast att en mottagare aldrig är passiv - utan att 

ett meddelande måste anpassas för olika målgrupper med olika bakgrund.  
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Hall fokuserar i sin artikel främst på tv-mediet - men teorin Encoding/decoding kan tillämpas på 

flertalet medier. I följande stycke kommer vi att utgå från Halls artikel Encoding/decoding som 

publicerats i Media studies: a reader (Thornham, S. Basset C. Marrias, P. 2009 sid. 28) 

 

Hall kritiserade i sin artikel den befintliga synen på kommunikation där man man enligt modellen 

sändare à  meddelande à  mottagare såg mottagare som passiva aktörer som tog emot och 

tolkade det utsända meddelandet på samma sätt. Han menar att ett meddelande i stället tolkas 

olika beroende på vem som avkodar och vilken kontexten är. Hall har publicerat en egen 

kommunikationsmodell som utgår från televisionens produktion av meddelanden till sin publik.  

 

 
Figur 2: Encoding/decoding 

 

Figur 2 består alltså av Technical infrastructur, Relations of production, framworks of knowledge, 

Meaning structurs 1, Encoding, Programme as meaningful doscourse, Decoding, Meaning 

strucktures 2. (2009, Thornham et.al, sid. 31). Meddelandets väg till mottagaren inleds med 

redaktionens förutsättningar - teknik, produktionsförhållanden och kunskapsram - som alla krävs 

för att skapa ett meddelande. När meddelandet sedan har kodas och sänts, och förhoppningsvis 

skapat en meningsfull diskurs, skapar mottagarna en egen process - och det är här Stuart Halls 

kritik till tidigare synsätt kommer in i bilden. Mottagarna har sina egna kriterier för att kunna 

avkoda och tolka ett meddelande som inte alltid stämmer överens med sändarens budskap. Hall 

pratar också om tre olika typer av tolkningar: Den dominanta (the dominant), den förhandlande 
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(negotiatadet) och den oppositionella (oppositional). Den den dominanta tolkningen innebär, i 

korta drag, att mottagaren tolkar budskapet inom samma referensram som det skickades och 

således på precis det sätt som var tänkt. I den förhandlande tolkningen förstår mottagaren det 

tänkta budskapet, men lägger även in tolkningar beroende på personliga aspekter. Och, till sist, 

den oppositionella tolkningen där mottagaren förstår budskapet, men har sin egen referensram, 

gör en egen tolkning och ifrågasätter meddelandet.  

 

 

2.6	  Organisationsteori	  
Flertalet olika klassiska teorier, däribland Human relations och organisationskultur, ingår i 

organisationsteori. Teorierna fokuserar på gemenskapsbyggande bland personalen i en 

organisation och ingår i det personinriktade perspektivet och det kulturella/symboliska 

perspektivet, som är två av fyra perspektiv i den organisatoriska plattformen (Larsson 2011). De 

övriga perspektiven är: det strukturella perspektivet, som behandlar organisationers struktur och 

form, och organisationer som politiska system där makt är ett centralt begrepp. När vi tittar 

närmare på det personinriktade perspektivet och det kulturella/symboliska perspektivet kommer 

vi att utgå från Larsåke Larssons bok "Tillämpad kommunikationsvetenskap" (2011) och delar av 

kapitlet "Organisatorisk plattform" (sid 65-72).     

 

2.6.1	  Det	  personinriktade	  perspektivet	  
Om man vill titta på de sociala och personliga aspekterna i en organisation, samt behovs- och 

motivationsfrågor, är det personinriktade perspektivet man ska titta på. I perspektivet brukar man 

prata om två olika nivåer. Den första nivån ser till de organisatoriska processerna - alltså hur 

informations sprids och genom vilka kanaler. Den andra nivån ser mer till individen i 

organisationen och hur denne tar emot ett meddelande, tolkar det och sedan använder det i 

kontakt med andra. Genom att titta närmare på de här olika processerna kan man styra sin 

kommunikation i organisationen och exempelvis stärka en organisationskultur, som vi kommer 

prata mer om senare, genom att få dem att fungera tillsammans. Varför det här perspektivet är 

intressant för den här studien är på grund av dess syn på individen och på gemenskapsbyggande i 

organisationen. Den andra nivån i perspektivet, som ser till hur meddelanden tas emot och tolkas, 

är dock inte relevant för den här studien.  

 

2.6.2	  Det	  kulturella/symboliska	  perspektivet	  
Det här perspektivet sätter fokus på värderingar, normer, språkformer och relationer i en 
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organisation - men även ledarskap och arbetsklimat är intressanta aspekter. Perspektivet går ut på 

är att varje organisation har en stark kultur som är utmärkande för just den platsen och byggs av 

de personer som arbetar inom företaget eller organisationen.  

 

2.6.3	  Organisationsdefinition	  
Den här uppsatsen riktar in sig på organisation i mening av en formell organisation – som 

Barnard (2009) definierar som ”ett system av medvetet organiserade aktiviteter eller krafter från 

två eller flera personer” - med inriktning på stora företag, men inte direkt på ledarskap. Enkelt 

förklarat kan man alltså se en organisation som en grupp människor som samarbetar för att 

uppfylla sina egna behov och nå ett gemensamt mål (Zetterquist, Kalling, Styrhe, 2006). Det finns 

dock vissa kriterier för att en organisation ska kunna skapas och sedan fungera. Om exempelvis 

en grupp människor samlas varje onsdag för att spela innebandy ihop har de snarare skapat en 

organisering än en organisation då de gemensamt utför en aktivitet. Men i det fall då 

organiseringen uppfyller vissa steg kan den utvecklas till en organisation. Barnard ger i sin bok 

”The functions of the executiv” (2009, sid. 96) tre steg som anser nödvändiga för att en 

organisation ska kunna bildas:  

 

1) Det finns människor som kan kommunicera med varandra  

2) Det finns människor som är villiga att bidra med handling  

3) Det finns människor som vill nå ett gemensamt syfte.  

 

Om de här tre grundpelarna, där människors vilja att samarbeta är genomgående i samtliga steg, 

finns i en nystartad organisation finns också möjlighet för utveckling. För att organisationen 

sedan också ska kunna utvecklas är det nödvändigt med effektivitet och verkningskraft bland 

företagets personal och kanske främst ledning. (Barnard 2009). Eftersom Barnards 

organisationsdefinition innebär att en organisation inte kan fungera utan kommunikation kan 

man också hävda att det inte går att separera de två begreppen. Eller som Johansson säger i sin 

doktorsavhandling ”Visioner och verkligheter – kommunikationen om företagets strategi” (2003, 

sid. 27): ”Kommunikationen uttrycks inte explicit, men den finns ändå implicit eftersom det är 

svårt att samordna något utan att kommunicera.”  

 

2.6.4	  Formell	  och	  informell	  organisation	  
Barnard (2009) gör skillnad på den formella och den informella organisationen. Den formella 

organisationen är den rationella delen som sköter informationsflöde och beslutsfattande från 
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ledningsnivå. Den informella är den del av organisationen som ”oljar hjulen” - alltså den som 

hjälper till att öka personalens förstående och motivation. Man kan alltså säga att den informella 

delen ”förskönar”, eller kanske snarare översätter, de beslut som tas på ledningsnivå och gör dem 

begripliga för samtliga delar av organisationen. I fall där det finns en personaltidning i en 

organisation blir tidningsredaktionen en informell organisation. Alltså en informationskanal som 

"översätter" viktiga meddelanden från ledning till organisationsmedlemmarna. I termer av formell 

kommunikation – i stället för organisation – blir den information som kommer från ledningsnivå 

formell. Den informella kommunikationen däremot är den kommunikation som sker på ett mer 

”inofficiellt” plan och skapas oplanerat av medlemmarna i organisationen och sker parallellt med 

den formella. Hur mycket informell kommunikation som skapas beror på hur mycket relevant 

information medlemmarna får ta emot från den formella kommunikationen (Larsson, 2011). I 

vardagliga termer kan den informella kommunikationen kallas "kafferast-kommunikation" och är 

den som sker bortom ledningens öron - i exempelvis fikarummet. Man kan exempelvis diskutera 

de senaste nyheterna eller förändringarna och diskussionen sker på ett informellt plan.  

 

2.7	  Organisationskultur	  	  
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden”. Det är Bangs (1999) definition på forskningsområdet 

Organisationskultur. Nedan förklaras begreppen kultur och kultur i organisation mer ingående, 

samt subkulturers betydelse i en stor organisation.  

 

2.7.1	  Kultur	  	  
Ordet kultur är i sig något diffust och inte direkt någonting man kan mäta eller ”ta på”. I 

vardagliga termer kan kultur tolkas som något konstnärligt. Exempelvis sådant som man kan läsa 

om i tidningars kulturdel – alltså om teater, konst och så vidare. I den här uppsatsen kommer 

dock kultur tolkas som någonting mer komplext som sker inom en organisation där människor 

med olika bakgrund och arbetsuppgifter integrerar med varandra. Nedan följer några forskares 

sätt att banta ner begreppet kultur på meningsnivå:  

 

”Kultur är den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, 

rättsföreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som 

samhällsmedlem'”. Så skrev Tylor (Primitive Culture, 1871) om begreppet kultur tidigt i 

kulturforskningens historia. Bloor och Dawson ger i sin artikel Understanding Professional 
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Culture in Organizational Context (1994) följande förklaring: ”...a patterned system of 

perceptions, meanings, and beliefs about the organization which facilitates sense-making amongst 

a group of people sharing common experiences and guides individual behaviour at work” Den 

här definitionen grundar sig i att se hur individens agerande fungerar i samspel med gruppens 

åsikter och kognitiva beteende. Det de flesta definitioner har gemensamt är att de utgår från att 

kultur är ett kognitivt system (Bang, 1999) – något intellektuellt som påverkas av individers 

beteende.  

 

Kultur i organisation  
Organisationskultur fungerar på ett liknande sätt som kultur i föregående förklaring. Bang (1999) 

ger i sin bok "Organisationskultur" en definition på organisationskultur som lyder: 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden”. Den här definitionen återkommer exempelvis i boken 

Kommunikation och organisation (Heide, Johansson, Simonsson, 2005) och anses vara en av de 

bättre. Man skulle kunna se en organisation som ett eget litet land där invånarna har egna vanor, 

föreställningar, traditioner och ett speciellt sätt att agera – och allt det här kan skilja sig från 

företaget som har sina lokaler bredvid. Men behöver det här betyda att alla personer i 

organisationen tycker samma sak? Nej, inte nödvändigtvis. Allt bestäms av människorna som 

arbetar i företaget och vilka personliga aspekter de tar med sig när de anställs. 

 

Olika redskap, exempelvis en personaltidning som den här undersökningen tittar närmare på, kan 

hjälpa till att bygga upp en organisationskultur. I och med att man regelbundet presenterar 

organisationens värderingar genom olika former av texter i en kontinuerligt utkommande tidning 

får också personalen ta del av dem och på så vis bygger man upp en relation till medarbetarna. 

Det i sin tur hjälper till att bygga en organisationskultur.  

 

Subkulturer  
Inom organisationskultursforskningen pratar man om subkulturer och två olika begrepp – 

Integrationsperspektivet och Differentieringsperspektivet (Bang, 1999, sid 29). 

Integrationsperspektivet innebär att man ser på en organisation som någonting enhetligt. Att det 

finns en organisationskultur som alla håller sig till och delar värderingar med, samt att det främst 

är ledaren som formar kulturen. Differentieringsperspektivet är motsatsen. I det här perspektivet 

ses kulturen som lite mer, låt oss kalla det, rörig. Det innebär att värderingar och normer inte 

alltid är de samma genom hela organisationen och att kulturen formas av långt fler än bara 
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ledning. Och det är i det här perspektivet som subkulturerna kommer in. Nedan följer en bild 

som Bang (1999, sid 30) presenterar i sin bok Organisationskultur och som ger en klar bild av hur 

de olika perspektiven förhåller sig till varandra:  

 

 
 

Figur 3: Differentieringsperspektivet och integrationsperspektivet 

 

Differentieringsperspektivet: Organisationen är uppdelad i olika grupperingar och värderingar 

skapas på olika håll. 

 

Integrationsperspektivet: Organisationen har gemensamma värderingar som ofta kommer från 

ledningen. Alla är medlemmar av en stor grupp. 

 

Ett tydligt exempel på en organisation där subkulturer lätt uppstår, och där de är väldigt synliga 

för omgivningen att upptäcka, är skolan. De allra flesta av oss har gått igenom högstadiet eller 

gymnasiet där vi har hört till en viss grupp. Någon kanske var exempelvis sportfåne, estet, eller 

plugghäst. Och varje grupp är som en egen, liten, kultur med egna värderingar och ”regler”. Ofta 

umgås man bara med de som ingår i samma subkultur och håller avstånd till ”de andra”. 

Grupperna bildar sedan tillsammans större ”organisationer” så som en klass, årskurs eller hela 

skolan. I den här undersökningen kommer vi att se de utvalda yrkesgrupperna: läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och dietister, som typer av subkulturer. I och 

med att varje subkultur finns representerad på varje sjukhusavdelning kan man se på 

organisationskulturen ur differentieringsperspektivet. Alltså att organisationens värderingar är 
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övergripande för alla subkulturer – och att uppdelningen sker på en lägre nivå. 

 

I boken The new handbook of organizational communication (Jablin, Putman, 2001, kapitel 9) 

refereras det till forskaren Riley's (1983) och hans undersökning av två olika organisationer där 

han tittade på de anställdas individualitet, makt och betydelse för organisationen. Det han tydligt 

kunde se var att det fanns: ”...several subgroups with cultural norms different from those 

articulated by the public spokespersons of the larger organizations.” (Jablin, Putman 2001, sid 

297). I organisationen såg Riley alltså att det fanns flera olika grupper som utmärkte sig från 

organisationens helhet och skapade en egen subkultur – med egna normer som inte var de 

samma som de som ledningen hade, eller hade introducerat för organisationen som helhet. 

Forskarna menar på att subkulturer inte är särskilt ovanligt, utan i stället ganska naturligt. Brooks 

(2003) definierar subkulturer som en grupp människor, oberoende av storlek, som är en del av en 

större organisation och som delar karaktär.  
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3.	  Metod	  
I kapitlet presenteras hur studiens syfte har uppnåtts genom metoderna kvalitativ innehållsanalys och enkät. 
	  

3.1	  Fallstudie	  
Undersökningen är en fallstudie i mening av att den specificerar sig på utvalda texter och en 

mindre, avgränsande, grupp människor. Ekström, Larsson (2011) beskriver en fallstudie som 

något som är inriktat på "specifika händelser, organisationer, texter, samtal etc. I vissa studier 

undersöker forskaren mycket ingående ett eller ett fåtal fall". Den här undersökningen är 

avgränsad till en speciell organisation, Landstinget i Värmland och dess personaltidning. 

Ytterligare avgränsning har gjorts i urvalet för respondenter i enkätundersökningen. I och med att 

relativt lite material har använts i undersökningen - vars syfte är att se hur olika yrkesgrupper 

framställs i personaltidningen samt hur presentationen upplevs av yrkesgrupperna själva - har en 

djupgående analys gjorts och mängden gör undersökningen till en lämplig fallstudie.  

 

3.2	  Metodval	  
I uppsatsen används en kvantitativ och en kvalitativ metod i form av enkät och innehållsanalys. I 

uppsatsen används metodtriangulering då enbart en metod inte kommer att ge svar på 

frågeställningarna. En kombination av de här metoderna gör att man kan se om 

personaltidningens läsare uppfattar syftet och om deras bild av hur de framställs är den samma 

som resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Enkäter används ofta inom medie- och kommunikationsvetenskap då man vill studera 

internkommunikation (Ekström, Larsson, 2010). Då den här uppsatsen tittar på hur en 

personaltidning kan förstärka en organisations internkommunikation är enkät ett bra val. 

Metoden valdes också för att få svar direkt från de valda yrkesgrupperna och på så sätt kunna se 

om deras svar överensstämmer med personaltidningens riktlinjer. 

 

Metoden kvalitativ innehållsanalys är användbar då man tänkt analysera texter för att se ett visst 

mönster. Den här uppsatsen syftar på att se hur yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, sjukgymnaster och dietister framställs i en personaltidning. I en diskursanalys 

kan man i detalj rikta in sig på vad som sägs och skrivs samtidigt som texten förs in i en social 

praktik (Bergström, Boréus, 2012).  

 



 25 

3.3	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  
Det finns flertalet typer av textanalyser och huvudinriktningarna är den kvalitativa och den 

kvantitativa innehållsanalysen. Den kvalitativa formen är den som är intressant för den här 

studien, då den grundar sig i mer djupgående analyser där man ställer frågor som "hur" "på vilket 

sätt" till texten. Den kvantitativa formen däremot handlar om att kvantifiera, alltså räkna 

förekomsten av, eller mäta specifika saker i texter (Bergström, Boréus 2012). En textanalys görs 

utifrån förutbestämda teoretiska ramar. Den som gör analysen kan antingen ställa frågor till 

texten som är anpassade efter analysens syfte, eller närma sig texten förutsättningslöst. Kontentan 

är att textens beståndsdelar studeras på olika nivåer. Vad vill man få reda på - och vad letar man 

då efter? Exempel på textanalyser som finns är: dialogisk analys, kritisk analys, retorisk analys, 

bildanalys och samtalsanalys (Ekström, Larsson, 2011, s. 155). Även om man gör en närläsning i 

textanalysen ser forskaren även till kontexten och tidigare erfarenheter av en liknande texter. Alla 

texter konstrueras genom författarens referensram och det är i interaktionen mellan skribent och 

mottagare som spännande information kan komma fram i texterna.  

 

Kommunikation genom text är vanligt inom organisationer – och har också stor betydelse för 

hur organisationerna fungerar eller hur organisationskulturen ser ut. Kommunikation kan 

exempelvis ske genom interna kanaler så som internpost, mejl – eller som i det här fallet: genom 

en personaltidning. En innehållsanalys av textmaterial kan användas som hjälp för organisationen 

för att förbättra internkommunikationen eller stärka en organisationskultur. Då texter skrivna av 

organisationsmedlemmar (i det här fallet redaktionspersonalen på Intryck) spelar en stor roll för 

de interna relationerna, makten inom organisationen och kommunikationens effektivitet (Cooren, 

2004) spelar det också en stor roll för organisationen som helhet. Medlemmarna kan genom 

kommunikationen påverka hur yrkesgrupperna uppfattar både sig själva och andra yrkesgrupper 

och på så vis skapa en slags hierarki. Alltså att en yrkesgrupp kan ses som högre rangordnad än 

de andra.     

 

Genomförande 

För den här studien är en kritisk analys mest relevant. Analysramen utgår från förutbestämda 

frågor, som presenteras senare i kapitlet, för att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Inspiration till analysen har hämtats från en av den kvalitativa textanalysens främsta forskare, 

Norman Fairclugh, och hans kritiska diskursanalys. Hans tredimensionella modell (Winther, et al. 

2000, sid. 74), som använts till grund för just den här analysen, består av tre delar. Textdelen, den 

diskursiva praktiken och den sociala praktiken. De här delarna har sedan anpassats till analysen av 
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personaltidningen och hur diskursen för den ser ut. Följande stycke utgår från Winter Jörgensen 

och Philips bok "Diskursanalys som teori och metod" (2000, sid. 72-88).  

 

 
Figur 4: Faircloughs tredimensionella modell 

 

Den första dimensionen, text, innebär att man tittar på hur språket ser ut genom exempelvis 

ordval, meningsuppbyggnad eller hur citat skrivs. För den här studien är den delen intressant i 

och med att ordval kan ha en stor betydelse för vad läsaren får för syn på den person som textens 

skrivs om - eller om en viss typ av ord används till en viss yrkesgrupp - och på så vis konstruerar 

diskurser lingvistiskt. Den andra dimensionen, diskursiv praktik, är där produktion och 

konsumtion av texter sker. Hur används språket i skapandet av tidningen? Den diskursiva 

praktiken sker i nära samarbete med den tredje dimensionen, social praktik. Den sociala praktiken 

är förutbestämd och den diskursiva praktiken formas av den sociala med hjälp av språket. Ett 

sjukhus, som den här studien undersöker, har en social praktik som fungerar på ett visst sätt med 

ett visst språk som personer utanför organisationen inte förstår. Den här sociala praktiken kan ta 

form genom exempelvis organisationskultur eller genom text i personaltidningen. Således är de 

tre dimensionerna beroende av varandra och fungerar samspelt. Det bör poängteras att den här 

textanalysen bara har gjorts ur ett lingvistiskt perspektiv - och inte genom att se hur den 

diskursiva praktiken förändras eller påverkas av exempelvis hur många led texten har gått i innan 

publicering. I analysen är transivitet och modalitet två viktiga begrepp. När man tittar på 

transivitet tittar man på hur händelser och processer förbinds med subjekt och objekt (Winter 

Jörgensen, et al. 2000 sid, 87). Alltså vill man kartlägga de ideologiska konsekvenser som olika 

framställningsformer kan ha - vilket i den här undersökningen blir att kartlägga vilka 

konsekvenser framställningsformen har för hur yrkesgrupperna presenteras och särskiljs från 

Social praktik

Diskursiv praktik

Text
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varandra. Modalitet fokuserar på hur talarens olika sätt att uttala sig och hur det får konsekvenser 

för textens övergripande diskurs. Om en citerad läkare talar i vi-form skapas en gemensam 

diskurs där gruppen som anser sig ingå i "vi" känner gemenskap, men talar denne i jag-form blir 

utgången annorlunda.   

 

Undersökningen grundar sig i nio nummer av personaltidningen Intryck (se bilaga 3). Tidningen 

utkommer fem gånger per år och i studien används totalt nio nummer. Fem stycken från år 2012 

och fyra från år 2013, alltså samtliga utgivna nummer 2013 före undersökningens genomförande. 

Totalt användes 22 texter (se bilaga 3). Undersökningen grundar sig dels i uppsatsen syfte, att se 

hur olika yrkesroller framställs i tidningen, samt i frågeställningar och teori. Innehållsanalysen 

genomfördes innan uppsatsförfattarna tittade på enkätresultaten. Det för att säkerhetsställa att 

analysen gjordes oberoende av svaren från enkäten. Innehållsanalysen gjordes utifrån både 

pappersformatet av tidningen samt webbversionen som finns tillgänglig i PDF-format på 

Landstinget i Värmlands hemsida.2 De nummer av papperstidningen som var aktuella hämtades 

hos informationsstaben i Landstingshuset och uppsatsförfattarna tilldelades varsitt exemplar av 

varje. Tidningarna är identiska oavsett distributionssätt och webbversionen användes främst för 

att kopiera citat eller delar av texten som sedan presenteras i uppsatsens resultat- och analysdel. 

Detta för att säkerhetsställa att enbart exakta och ordagranna citeringar användes. 

Papperstidningen användes för anteckningar, understrykningar och överstrykningar under 

analysarbetet. Materialet lästes igenom flertalet gånger för att både få en helhetsuppfattning och 

en djupanalys. I resultatet från textanalyserna skrevs varken namn eller avdelningar ut för de som 

uttalade sig. Detta på grund av att informationskällorna i största möjliga mån skulle hållas 

anonyma. I och med att referenser anges där tidningsnummer, årtal och sidnummer finns med, 

går det att leta upp vem som har sagt vad. Men i undersökningen gjordes ändå valet att hålla det 

så anonymt som möjligt.   

 

Under undersökningsprocessen delades de nio tidningarna upp mellan uppsatsförfattarna. De 

fem nummer som kom under 2012 ålades en av författarna och de fyra nummer som kom under 

2013 den andra. Eftersom samarbete mellan uppsatsförfattarna eftersträvades skedde dock 

analysen gemensamt på så vis att när frågor uppkom efterhand diskuterades dessa. Läs mer om 

vilket material som valdes ut under urval.     

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/Pressrum/Livjournalen-och-Intryck/Intryck/ 
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I praktiken utgick innehållsanalysen från en konstruerad analysram med frågor som ställts till 

texten utifrån valda huvudteorier - internkommunikation och organisationskultur. Frågorna som 

ställs är:  

 

• Hur framställs yrkesrollerna i tidningen?  

- Positivt, negativt, neutralt. Vilka ord används och vad har de för betydelse i hur yrkesgrupperna representeras? 

- Kan man i texterna urskilja någon rangordning mellan yrkesgrupperna?  

Frågorna är direkt kopplade till studiens syfte och den första frågeställningen. De teorier som 

används för att svara på frågorna är internkommunikation, som transmissionsmodellen, och 

organisationskultur. I analysen tittas det på framställning av yrkesgrupperna genom ordval och 

känslan i texterna baserade på ordval och meningsuppbyggnader. Analysen tittar sedan på om 

de faktorerna bidrar till att skapa en rangordning mellan yrkesgrupperna, där någon yrkesgrupp 

exempelvis framställs mer positiv än någon annan. En sådan skillnad skulle kunna innebära att 

en yrkesgrupp framställs som ”mer värd” än de andra. I och med att tidningen skulle kunna 

förmedla en sådan rangordning skulle den också bli en stor del av organisationen och bli en 

”vardaglig del” – alltså inlärd och självklar (Mumby & Stohl, 1991). Den uppfattning en text 

kan ge behöver inte stämma överens med verkligheten. Som mottagare får man en 

”andrahands-version” av hur en person är, som kan skilja sig mot hur man själv skulle ha 

uppfattat personen i ett muntligt möte. Uppfattningen ligger till grund för hur organisationen 

upplevs och på grund av det spelar personaltidningen en stor roll i organisationens 

internkommunikation (Alvesson, Karreman, 2000). 

 

• Fokuserar texterna på team eller individer 

- Upplevs en "vi-anda" mellan yrkesgrupperna i texterna och främst i citat? 

- Pratar personerna i texterna i form av team eller individ?   

 

Genom den här frågan undersöks huruvida kommunikation kan bidra till gemenskapsbyggande i 

en organisation. Kommunikation ses också som något som iscensätter delade värden, 

gemensamma kulturer och mål, men det är också det som skapar vår socialt konstruerade 

verklighet (Heide, et al. 2012). Med den teoretiska bakgrunden, tillsammans med 

organisationskulturteori och gemenskapsbyggande, konstruerades frågan för att kunna se om 

tidningen levererade gemenskapskänsla till läsaren eller om texten uppenbart bidrar till den 

sociala praktiken. Begreppet team används i den här uppsatsen som ett sätt att prata om en 

person som känner samhörighet med en speciell grupp på sitt arbete. Team kan exempelvis ses 
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mellan personer i en yrkesgrupp eller personer som arbetar ihop på en avdelning. De anser själva 

att de arbetar som ett team och hjälps åt. Det här kan urskiljas genom att personer i texterna 

pratar i vi-form. Om fokus i texten däremot ligger på individen pratar personen som figurerar i 

texten om sig själv i jag-form och det finns ingen märkbar koppling till kollegor eller avdelning 

personen arbetar på. Anledningen till att skillnaden mellan team och individ är intressant i den 

här uppsatsen är för att man genom att titta närmare på frågan kan se om tidningen bidrar till att 

skapa några speciella subkulturer.   

 

Genom att i studien titta på om man kan se en trend i hur de olika yrkesgrupperna framställs, 

eller hur de framställs i förhållande till varandra, var förhoppningen inför textanalysen att kunna 

se olika subkulturer. Pratar läkare i form av "vi - läkare" och sjuksköterskor i form av "vi - 

sjuksköterskor"? Eller identifieras gemenskap snarare genom avdelningar och enheter? 

Anledningen till att frågan främst ställs till citat är för att kunna se hur, exempelvis, läkarna 

uttrycker sig och på så vis se hur de omedvetet ser sig som en del av en grupp eller om de pratar 

om sig själv i första hand.    

 

• Är kommunikationen tillgängligt för alla? Hur är språket anpassat för att nå en stor 

målgrupp? 

Den här frågan ställdes till tidningen med syfte att se hur välanpassat språket är för målgruppen - 

alla anställda på Landstinget - och främst för de utvalda yrkesgrupperna. Den här frågan är 

speciellt intressant ur aspekten formell och informell organisation där kommunikationsenheten 

ska fungera som en informell organisation som "förenklar" och skalar av det byråkratiska språket 

från den information som kommer från ledningsnivå (Barnard 2009). Huvudsyftet med just den 

här frågan är alltså att på ord- och meningsnivå se hur enkelt och välanpassad texten är, samt hur 

ordvalen har betydelse för hur den aktuella yrkesgruppen framställs. En organisations diskurs, i 

det här fallet Landstinget i Värmlands, påverkas av texterna i personaltidningen. Ord- och 

meningsval bestämmer hur läsarna mottar texten och formar organisationens medlemmar. Alltså 

att det som skrivs i tidningen har betydelse för hur personalen agerar (Watson, 1994 i Alvesson & 

Karreman, 2000). För att detta ska ske måste språket vara anpassat för målgruppen.   

 

3.3.1	  Urval	  
Undersökningen utgick från totalt nio tidningar. Fem från år 2012 och fyra från år 2013. För att 

få en så aktuell undersökning som möjligt valdes de senaste numren av tidningen ut. Inom 

syftesramen fanns inget intresse av att se en förändring mellan äldre eller nyare tidningar, eller att 
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se om framställningen av yrkesrollerna har förändrats under åren - och därför valdes bara 

tidningar från de senaste åren ut. Tidningsarkivet från 2011 fram till samtliga befintliga nummer 

2013 fanns att tillgå på Landstinget i Värmlands hemsida3, men 2011 års tidningar valdes bort. 

Detta på grund av att mängden empiri skulle hållas på en lagom nivå för den här uppsatsens 

resurser.  

 

Texturval 
Den första, och ganska självklara, avgränsningen som gjordes när det kom till vilka texter som 

skulle behandlas i analysen var att hålla dem inom de utvalda yrkesgrupperna. Det bestämdes att 

kriteriet för en text att ingå i analysen var att någon av de fem yrkesgrupperna - läkare, 

sjuksköterska, undersköterska, dietist och sjukgymnast - skulle nämnas eller citeras i texten.   

 

Dock upptäcktes problem med det arbetssättet. I texter där ämnet inte var relevant för 

undersökningen och yrkesgrupperna bara uttalade sig om faktamässiga saker - exempelvis vad de 

tyckte om de nya busstiderna - visade sig vara en allt för dålig källa. Precis som Winter Jörgensen 

och Philips skriver i "Diskursanalys som teori och metod" (2000, sid. 84): "Valet av material till 

forskningsprojekt är beroende av flera saker: av problemformuleringen och av ens kunskap om 

vilket material som är relevant inom den sociala domän eller institution man är intresserad av". 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur yrkesgrupperna framställdes i texterna fick vi 

ut för lite konkret information ur den sortens texter för att det skulle kännas just relevant att 

använda sig av. I stället avgränsades undersökningen ytterligare för att säkerhetsställa att syftet 

skulle uppnås. Kriteriet för att en text skulle ingå i analysen blev i stället att texten skulle handla 

om en specifik yrkesroll och denne skulle nämnas i såväl brödtext som uttala sig i citat. Både 

artiklar, reportage och notiser var för intresse. Efter sista urvalet användes totalt 22 texter i olika 

längd och form (se bilaga 3).  

 

3.3.2	  Operationalisering	  	  	  	  	  	  	  
Utifrån uppsatsens frågeställningar och syfte valdes huvudteorierna internkommuniktion och 

organisationskultur. Viktiga begrepp för undersökningen var gemenskapsbyggande, team-anda och 

kommunikation. De teorier och perspektiv som låg till grund för frågorna var det 

kulturella/symboliska perspektivet, teorin om formell och informell organisation samt 

organisationskultur. Organisationskulturen främst genom teorin om subkulturer i organisationer. 

Läs mer om vilka teorier som var relevanta för vilka frågor i textanalysen i tidigare stycken i det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/Pressrum/Livjournalen-och-Intryck/Intryck/ 
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här kapitlet. Utgångspunkten för undersökningen var att se hur yrkesrollerna framställs i 

personaltidningen och om man i texterna kan se en vi-anda som tyder på subkulturer inom 

organisationen. Det empiriska materialet, personaltidningen Intryck, användes både i pappers- 

och webb-form. Papperstidningen hämtades hos informationsstaben på Landstinget i Värmland. 

Webb-versionen finns tillgänglig på Landstinget i Värmlands hemsida4.  

 

3.4	  Enkät	  
Enkäter används inom medie- och kommunikationsforskningen bland annat för att studera 

mediepublik och internkommunikation, vilket gör att den metoden passar för den här uppsatsen. 

Enkäter är en bra metod att använda när medieanvändning ska undersökas i olika studier. Det 

finns olika distributionssätt för att dela ut enkäter – postenkät och webbenkät. Den här enkäten 

delades ut i fysisk form då det var så få exemplar som skulle ut. Att använda sig av kvantitativa 

metoder som enkät är bra då man får konkreta siffror, något som är användbart i diskussioner 

och argumentationer. Den kritik som kan riktas mot enkäter är att den kan leda till övermätning 

och överkvantifiering och tappar då den egentliga innebörden. (Ekström & Larsson, 2010). 

 

Genomförande 

För att få svar från personaltidningen Intrycks läsare har den här studien valt att använda sig av 

enkät som metod (se bilaga 2). Studiens syfte är att se om valda yrkesgrupper (läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, dietister) som arbetar inom Landstinget i 

Värmland känner sig representerade. För att ta reda på det är enkät det bästa metodvalet då 

yrkesgrupperna själva får svara. 

 

För att få belägg till frågorna i enkäten kontaktades kommunikationsenheten på landstinget och 

uppsatsförfattarna fick då ta del av deras riktlinjer (se bilaga 1). Riktlinjerna innehåller syfte för 

personaltidningen, vilka mål som ska uppnås, vilken som är Intrycks målgrupp och 

framgångsfaktorer. Då målen bland annat innebär ökad förståelse för medarbetarna och 

synliggöra enskilda medarbetares betydelse för verksamheten valde uppsatsförfattarna att utgå 

från de riktlinjerna då de innehåller information som studien vill undersöka med hjälp av 

metoden. Frågorna kopplas även till de valda teorierna transmissionssynsättet, 

encoding/decoding och organisationskultur för att se hur tidningen och syftet tas emot och om 

det stämmer överens med riktlinjerna. Då studien kommer att använda sig av två metoder har det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/Pressrum/Livjournalen-och-Intryck/Intryck/ 
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också tagits hänsyn till den kvalitativa innehållsanalysen för att kunna koppla enkätsvaren med 

vad analysen visar och då främst hur texterna framställer de olika yrkesgrupperna. 

 

Enkäten resulterade i tio frågor där yrkesgrupperna får en enkät där deras yrkestitel står med. 

Detta gjordes för att förtydliga vilken enkät vem skulle svara på och det förenklar även 

inmatningen av data. På enkäten skrevs även en kort text med där det står vilka som gör enkäten 

och varför. Där står det också att enkäten är helt anonym och att det bara tar några minuter att 

svara för att på så sätt öka chansen för stor svarsfrekvens. Det var också anledningen till att det 

endast är tio frågor som ska besvaras då det ofta blir så att respondenterna inte känner att de har 

tid att svara på stora enkäter (Ekström, Larsson, 2010). De första frågorna i enkäten frågar efter 

ålder, kön och om respondenten arbetar på Centralsjukhuset eller på vårdcentral. Anledningen till 

att de fick vara i början var för att de är enkla att svara på och ger respondenterna en ”mjukstart”. 

Den fjärde frågan är om respondenten läser personaltidningen och hur ofta. Om respondenten 

läser tidningen besvaras två frågor om tidningen bidrar till gemenskap och om det är en bra 

informationskanal. De tre frågorna efter det fokuserar på yrkesrollen och om respondenten anser 

att dennes yrkesroll representeras, i vilka texter yrkesrollen representeras och hur yrkesrollen 

framställs. Den sista frågan handlar om vad respondenten tror att syftet med tidningen är. I 

frågorna har det tagits hänsyn till att inte ställa två frågor i en fråga för att undvika förvirring och 

ett enklare språk har eftersträvats för att en större målgrupp ska förstå. 

 

För att göra något annorlunda än en "typisk" enkät valdes formatet A5, som också kan locka till 

högre svarsfrekvens. Utformningen av enkäten gjordes i programmet InDesign. Enkäten lades på 

bredden, också det för att öka känslan av att enkäten är unik. För att öka trovärdigheten, och för 

att få ett så proffsigt utseende som möjligt, trycktes enkäten på Universitetstryckeriet på 

Karlstads universitet. Enkäterna delades ut i pappersform dels för att det var så få som skulle ut 

och dels för att svarsfrekvensen kan minska om man skickar ut webbenkäter då respondenterna 

kan ignorera den mailen i sin inkorg (Ekström, Larsson, 2010). 

 

Oberoende personer fick läsa igenom enkäten för att utläsa om det var någon mening eller fråga 

som var formulerad på ett sådant sätt att det kunde uppstå frågetecken (Ekström, Larsson, 2010). 

Personalen på Informationsstaben på landstinget tog också del av frågorna för att godkänna att 

den var okej att lämna ut. Informationsstaben hjälpte även till att ta fram namn på avdelnings- 

och enhetschefer på de enheter där enkäten skulle delas ut. De skickade även ut ett mail till 

berörda chefer för att förbereda att enkäten skulle delas ut av uppsatsförfattarna. Några dagar 

innan enkäten delades ut ringde uppsatsförfattarna till de olika avdelnings- och enhetscheferna 
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för att se så att det var okej att dela ut hos dem och även för att förbereda dem ytterligare då det 

kan öka chanserna för en bredare svarsfrekvens (Ekström, Larsson, 2010). 

 

Under två dagar delades enkäten ut till de olika avdelningarna och mottagningarna på 

Centralsjukhuset och de olika vårdcentralerna och de delades i de flesta fall ut direkt till 

avdelnings- eller enhetschefen. I de fall de lämnades till någon annan hade uppsatsförfattarna 

redan gjort upp om det på telefon. På de sju olika utlämningsställena lämnades tre enkäter per 

yrkesgrupp. Detta var ett medvetet val av uppsatsförfattarna då det dels inte finns så många av 

varje yrkesgrupp på alla avdelningar, mottagningar och vårdcentraler och för att ett mindre antal 

troligen skulle underlätta för utdelning. Sammanlagt lämnades 105 enkäter ut. I samband med 

utlämningen lämnades också ett missiv ut där det stod att det var två studenter från Karlstads 

universitet som skriver c-uppsats och vilka yrkesgrupper som var intressanta för undersökningen. 

Missivet lämnades med enkäten då det kan skapa en trovärdighet till avsändaren och 

undersökningen (Ekström, Larsson, 2010). Även ett stort kuvert lämnades där respondenterna 

lämnade sina svar. Avdelnings- och enhetscheferna delade ut enkäterna till de olika 

yrkesgrupperna då uppsatsförfattarna inte var med. Enkäten låg ute mellan fyra och sju dagar 

beroende på var de skulle hämtas och när de fick tillgång till enkäterna. På några ställen hade de 

även önskemål om att få ha enkäterna längre då det fattades personal på grund av sjukdom och 

ledighet. 

 

Hämtningen av enkäterna skedde efter överenskommelse med avdelnings- och enhetschefer och 

de lades då ner tillsammans i en väska för att uppsatsförfattarna inte skulle veta vilka avdelningar, 

mottagningar eller vårdcentraler som hade vilka svar. Detta gjordes för att enkäten inte ska kunna 

kopplas med respondenten och på så sätt garantera anonymitet (Ekström, Larsson, 2010). 

 

När enkäterna hämtades delades de in i sina yrkesgrupper. Uppsatsförfattarna upptäckte då att 

alla dietistenkäter var obesvarade och räknas därmed som bortfall. Sammanlagt inkom det 59 svar 

(56 procent av utlämnade enkäter) på enkäterna. Från sjuksköterskor inkom 90 procent av 

utlämnade enkäter, undersköterskor 81 procent, läkare 76 procent och sjukgymnaster 33 procent. 

Data matades in manuellt i programmet SPSS efter olika kategorier, alltså de olika frågorna i 

enkäten, och svaren kodades (Ekström, Larsson, 2010). Fråga 4, 5, 7 och 9 skrevs in som ordinal 

då de är rangordningsfrågor och fråga 1, 2, 3, 8 och 10 skrevs in som nominal därför att det inte 

läggs någon värdering i svaret, exempelvis vid en ja- eller nej-fråga. Frågorna om arbetsplats 

(fråga 3) och frågan om i vilka texter som respondenterna kände att deras yrkesroll var 
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representerad (fråga 8) togs senare bort. De togs bort då informationen är irrelevant för 

uppsatsen och frågeställningarna. Fråga 8 togs bort då uppsatsförfattarna valde att inte titta på i 

vilka texter yrkesgrupperna representerades i textanalysen då det inte var relevant. Vid 

inhämtning upptäcktes också ett visst bortfall genom att en (1) enkät tappades bort av 

respondenten, samt att svar på vissa enkätfrågor uteblev. 

 

När all data var inmatad gjordes korstabeller och frekvenstabeller mellan varje yrkesgrupp och 

frågorna. I korstabellerna togs både antalet svarande fram och vilken procent av de svarade som 

hade vilket svar (Ekström, Larsson, 2010). Procentsatserna rundades sedan av för att det ser 

bättre ut i diagrammen som senare gjordes. När inmatningen var klar och alla korstabeller gjorda 

valde uppsatsförfattarna att göra diagrammen i ett annat program än SPSS. Programmet som 

valdes är Numbers som är Apples egna program för bland annat diagram. I programmet gjordes 

diagram av frågan ”Vad tror du att personaltidningens främsta syfte är?” där enbart de som har 

svarat användes. Utifrån frekvenstabeller (Ekström, Larsson, 2010) gjordes diagram för frågan 

”Hur ofta läser du personaltidningen Intryck?” och ”I hur stor utsträckning upplever du att 

Intryck bidrar till ökad gemenskap/lagkänsla inom landstinget?” där alla respondenter räknades 

in, även de som inte svarat på senare frågor. Resterande tre frågor (Tycker du att 

personaltidningen är en bra informationskanal, Anser du att din yrkesroll representeras i 

tidningen, Hur tycker du att din yrkesroll framställs i tidningen) gjordes sedan som korstabeller i 

programmet Numbers. 

3.4.1	  Urval	  
Att dela ut på både Centralsjukhuset och på vårdcentraler var ett strategiskt val då flera delar av 

landstinget blir representerade även om det enbart är Karlstad som stad som blir representerad. 

De avdelningar, mottagningar och vårdcentraler som enkäterna delades ut på valdes ut 

slumpmässigt genom att uppsatsförfattarna skrev namnen på alla avdelningar, mottagningar och 

vårdcentraler och sedan slumpmässigt drog de valda ur en burk. Detta gjordes för att få ett 

slumpmässigt urval och på så sätt garantera att alla har samma sannolikhet att komma med i 

urvalet (Ekström, Larsson, 2010). På Centralsjukhuset valdes Ortopedavdelningen, 

Gynekologiska mottagningen, Kirurgi- och stomiavdelningen och Neurologi- och 

rehabiliteringsmottagningen. Vårdcentralerna som valdes är Gripen, Västerstrand och 

Kronoparken.  

3.4.2	  Operationalisering	  
Enkäten har utformats efter syfte och frågeställningar samt teorierna kring transmissionssynsättet 

och hur tidningen mottas av de olika yrkesgrupperna. Detta kan man se i fråga 6 i enkäten som är 
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”Tycker du att personaltidningen är en bra informationskanal?” och där svarsalternativen är ja 

och nej för att få ett konkret resultat. Även i fråga 10 kopplas transmissionssynsättet där 

respondenterna får svara på vilket syfte de tror att personaltidningen har och då vilket syfte de 

har mottagit. Enkäten kopplas även ihop med encoding/decoding och hur läsarna tar emot 

syftet. Enkäten utformades också för att ta reda på till hur stor del de olika yrkesrollerna upplever 

att personaltidningen Intryck bidrar till organisationskulturen. Detta eftersökts i fråga 5 där 

frågan är i hur stor utsträckning respondenterna upplever att Intryck bidrar till ökad 

gemenskap/lagkänsla inom landstinget. Utformningen av enkäten har även använt sig av Intrycks 

riktlinjer från 2013 (se bilaga 1). I fråga 10 har svaren utformats direkt från riktlinjerna och vad 

deras syfte är med tidningen. Detta för att se vilket syfte yrkesgrupperna upplever är det främsta.  

 

3.5	  Metodkritik	  
Textanalys 

I de nummer av Intryck som användes för textanalysen (nr. 1-5, 2012, nr. 1-4, 2013) fanns bara 

en text om sjukgymnaster och en text om dietister. Då detta inte kan ge någon representativ bild 

av hur dessa yrkesgrupper framställs hade en fördel varit att även analysera Intrycks tidningar 

från 2011. 

 

Enkät 

Innan enkäten delades ut till yrkesgrupperna på Centralsjukhuset och på vårdcentralerna hade en 

pilotundersökning behövts göras. Tiden för en pilotundersökning var dock knapp då en stor 

medarbetarundersökning skulle komma ut strax efter att enkäten om personaltidningen delades 

ut. Personalen på Informationsstaben på Landstinget i Värmland rekommenderade därför att 

enkäten delades ut den tidpunkt som den delades ut för att undvika för mycket bortfall. När 

enkäterna hämtades in upptäcktes några fel som hade kunnat upptäckas tidigare om en 

pilotundersökning hade gjorts. På flertalet frågor hade respondenterna behövt ett ”vet ej-

alternativ” då inget av svarsalternativen var relevant för dem. Då enkäten var på två sidor hade 

det även behövts skrivas längst ner på första sidan att det är fler frågor på andra sidan. Flera 

respondenter verkar ha missat att det var frågor på andra sidan då de inte svarat på någon av 

frågorna trots att de fyllt i att de alltid eller ofta läser tidningen. Detta ledde då till ett internt 

bortfall (Ekström & Larsson, 2010) som hade kunnat undvikas. Fråga 10 i enkäten hade behövts 

formulerats om från sin nuvarande form som är ”Vad tror du att personaltidningens främsta syfte 

är?”. I Intrycks riktlinjer för tidningen framkommer inte vilket som är det främsta syftet, men 

frågan indikerar på att det finns ett främsta syfte. 
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Bland dietisterna blev det ett stort bortfall då inget svar inkom från den yrkesgruppen. Under 

utdelningen av enkäterna framkom det att det finns få dietister och att de sällan befinner sig på 

de avdelningar, mottagningar och vårdcentraler som enkäterna delades ut på. För att undvika ett 

så stort bortfall hade en undersökning kunnat göras innan för att se hur många anställda 

landstinget har av varje yrkesgrupp. Uppsatsförfattarna tog del av de uppgifterna efter att enkäten 

delats ut, något som borde ha gjorts tidigare. Resultatet av det hade då kunnat hamna i ett annat 

urval av yrkesgrupper. Bortfallet hade också kunnat minskat genom att inte använda 

slumpmässigt urval utan istället använda proportionellt stratifierat urval (Ekström, Larsson, 

2010). Detta hade då resulterat i att dra ett urval ur varje yrkesgrupp för att vara säker på att få ett 

visst antal respondenter ur varje yrkesgrupp. Bortfallet hade även kunnat minskas om 

uppsatsförfattarna gjort ett medvetet val kring var enkäterna skulle delas ut och på så sätt få 

respondenter från avdelningar, mottagningar och vårdcentraler där de olika yrkesgrupperna 

befinner sig. 

	  

3.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Målet med undersökningen är att få svar på såväl det syfte som de frågeställningar som ställts till 

materialet. För att nå det målet krävs således att undersökningen har en hög giltighet som 

tillförlitlighet - alltså validitet och reliabilitet. För att uppnå detta har två sorters undersökningar 

använts i uppsatsen. Dels den kvalitativa textanalysen, dels den kvantitativa enkätundersökningen. 

Båda undersökningarna har haft avstamp i syfte och frågeställningar och har hela tiden anpassats 

efter vad undersökningen faktiskt vill veta. Samtliga frågor, både till textanalys och 

enkätundersökning, utgår från bakgrundsarbetet och de förutbestämda ramarna samt den 

grundläggande teorin. På så vis har tillförlitligheten säkrats.  

 

Validitet har också uppnåtts genom den empiri som använts. Tidningarna har varit tryckta och 

materialet har oföränderligt. De personer som har intervjuats eller uttalat sig i de texter som 

använts i undersökningen har inte heller kunnat ändra sina uttalanden. På så vis har inte heller 

uppsatsförfattarna kunnat ändra informationen för att anpassa den till eventuella hypoteser - utan 

bara kunnat arbeta med befintligt material. Även arbetssättet styrker undersökningens validitet. 

Urvalet som gjorts är relevant för att uppnå syftet och hålla studien innanför de förutbestämda 

ramarna. Den enkätundersökningen som gjorts för att komplettera studien och säkerhetsställa att 

syfte uppnås förstärker uppsatsens validitet ytterligare. Svarsalternativ i enkäten har anpassats 

efter det riktlinjes-dokument som uppsatsförfattarna har fått ta del av. I dokumentet presenteras 
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det syfte som personaltidningen har och vilka mål som förväntas att uppnås. Dokumentet som 

bakgrund, i stället för att syftet med tidningen skulle ha "antagits" utan formell grund, stärker 

validiteten.   

 

Uppsatsen kan anses ha hög tillförlitlighet - eller reliabilitet - på grund av hur arbetet med 

enkätundersökningen har genomförts. Enkäten delades ut på olika avdelningar på 

Centralsjukhuset och olika vårdcentraler i Karlstad, vilket gör att många olika personer med olika 

arbetsuppgifter har fått komma till tals. Även det faktum att enkäten gjordes helt anonym och 

utan uppsatsförfattarnas närvaro, bidrar till hög reliabilitet. Det faktum att undersökningen 

drabbades av ett visst bortfall sänker dock validiteten något, men undersökningen kan 

fortfarande anses relevant eftersom yrkesgrupperna inte är beroende av varandra i 

resultatinsamlingen.    

 

3.7	  Etiska	  aspekter	  
För att garantera de enkätsvarande respondenterna anonymitet delades enkäterna ut på 

avdelningarna, mottagningarna och vårdcentralerna utan att ha uppsatsförfattarna närvarande. 

Det gör då att uppsatsförfattarna och respondenterna inte får någon relation till varandra 

förutom att respondenterna vet vilka som har gjort enkäten. När enkäterna delades ut skickades 

även missivbrev ut där uppsatsförfattarnas namn fanns med och varför enkäten delades ut. Detta 

gjordes för att ge ett bra intryck och öka trovärdigheten. (Trost, 2012). Enkäterna gavs till 

avdelnings- eller enhetschef som placerade enkäterna så att de olika yrkesgrupperna hade tillgång 

till dem. Svaren placerades sedan i ett kuvert som uppsatsförfattarna bifogat. Ingen av frågorna 

syftar till att veta på vilken avdelning, mottagning eller vårdcentral som respondenten arbetar på 

för att ytterliga säkra anonymitet. När enkäterna hämtades placerades materialet i en väska och 

alla enkäterna blandades och på så sätt kunde inte uppsatsförfattarna se från vilken avdelning, 

mottagning eller vårdcentral som svaren kom ifrån. Uppsatsförfattarna valde att inte skicka ut 

påminnelse för att minska bortfallet, då det kan verka påtryckande (Trost, 2012).  

 

I innehållsanalysen har uppsatsförfattarna valt att nämna namn på platser och personer med XX 

för att undvika att hänga ut någon. Dock används referenser till tidningen för att visa var 

information till analysen är hämtad, vilket innebär att personerna i texterna inte är helt anonyma. 

Det är dock svårt att ge full anonymitet i en innehållsanalys men då personerna som förekommer 

i texten redan godkänt publicering av namn anses inte detta vara något problem.	    
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4.	  Resultat	  
Nedan följer de resultat som framkommit från innehållsanalysen och enkäten. Endast relevant information för 
studien presenteras i kapitlet. 

4.1	  Innehållsanalys	  
• Hur framställs yrkesrollerna i tidningen?  

- Positivt, negativt, neutralt. I vilken typ av text?  

- Vilka yrkesroller får ta plats 
 

Läkare 

I texterna syns ett tydligt mönster i hur läkarna framställs då nyckelord som ödmjuk, positiv, 

engagerad och respekt återkommer. Texterna fokuserar på att läkarna är engagerade då de forskar 

vid sidan av eller har specialistutbildning och mycket erfarenhet. Ett exempel på hur texterna 

framställer läkarna som respekterade är i meningen: ”Det är dags för barnläkaren, professorn och 

forskaren att börja leva ett lugnare liv” (sid.14, nr.1, 2013).  

 

Istället för att nämna läkaren vid namn används olika titlar som kan förknippas med status. Här 

beskrivs också läkaren i en annorlunda miljö, nämligen hemma på gården. Texten är målande och 

ger läsaren en privat bild av läkaren: ”Ute på gräsmattan vid den renoverade skolan i Fraxstad går 

två guldbruna hönor runt och pickar i den vinterhårda gräsmattan”	  (s.14, nr.1, 2013). 

	  

Man får också veta att läkaren som ska bli pensionär kommer att fortsätta arbeta som vikarie på 

en barnavårdscentral och citeras med:  

 

    – Den stora utmaningen blir att säga nej (s.14, nr.1, 2013). 

 

Det ger då intrycket av att vara eftertraktad. I en krönika om en gynekolog som arbetar i Pakistan 

framställs läkaren som en hjältinna för att hon väljer att arbeta på landsbygden med dåligt betalt 

istället för att ta ett välbetalt arbete i England eller USA (sid.18, nr.1, 2013). Det är också en tydlig 

röd tråd i texterna om läkarna – att de är engagerade. Förutom sådant som det tidigare exemplet 

så får man läsa om läkare som försöker rekrytera läkare från andra länder, läkare som tar initiativ 

till nya projekt och läkare som har specialkompetens som gör dem unika. Ett exempel på unik är 

läkaren som ingår i en konsultenhet för hela länet (sid.8, nr.4, 2013). I en text får man läsa om 

Centralsjukhusets första AT-läkare som nu närmar sig pension. Läkaren framställs här som 

respektingivande och mäktig och hans roll förstärks då man får veta att han är läkarson och det 
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kan ge en bild av att det är det är läkare han är menad att vara. Även här får man som läsare veta 

om olika arbetsuppgifter som han har haft: ”Allmänpediatriker med subspecialisering i astma och 

allergi och disputerat på astma. I dag delar han sin tid mellan barnmottagningen och 

vårdcentralen Gripen och barnkliniken vid Centralsjukhuset”. (sid.8, nr.4, 2012).  

 

En gemensam nämnare för läkarna är att de framställs som trygga i sin yrkesroll och att de 

upplever att  

deras yrke aldrig blir tråkigt. Ett exempel på det är citatet:  

 

    – Mina dagar blir aldrig tråkiga eller enformiga /../ efter 20 år i yrket är det fortfarande en utmaning att 

hjälpa varje patient jag möter. (sid.5, nr.4, 2012). 

 

Sjuksköterska 

Gemensamt för de texter som undersökts är att sjuksköterskorna många gånger framställs som 

glada, positiva, hjälpsamma och ödmjuka. Ett exempel är i artikelformen "Hallå där" där det 

skrivs mycket om hur den aktuella sjuksköterskan är positivt inställd till de förändringar som ska 

göras inom organisationen. (sid. 5, nr. 2, 2013) Sjuksköterskan säger även själv:  

 

– Men om det ska vara en utveckling till det bättre är det viktigt att man som medarbetare har en positiv 

inställning. 

 

Citatet tyder på att personen själv tycker att det är viktigt att vara positiv i sitt yrke - och är därför 

också det själv. Det nämns dessutom i texten hur många år personen har arbetat inom 

landstinget, vilket indikerar på trofasthet i sin yrkesroll.  

 

Det som också har upptäckts i undersökningarna är att en "Inte ska väl jag-mentalitet" är 

återkommande bland yrkesgruppen sjuksköterskor. Alltså att de ofta framställs som personer 

som inte vill ta plats, saknar pondus, inte tror sig vara tillräckligt bra eller förminskas. Det här 

fenomenet har setts i såväl artiklar som i reportage och oberoende av ålder eller avdelningar. 

Följande citat är hämtat ur ett reportage om en pensionerad sjuksköterska (sid. 12, nr. 2 2013). 

Texten handlar om hennes resa från nyutbildad sjuksköterska till i dag när hon är pensionerad, 

men extrajobbar på patienthotellet.  

 



 40 

    – Någon introduktion var det inte tal om, det var bara att börja arbeta. Redan andra dagen ringde jag hem till 

mamma och grät. 

 

Citatet tyder på att sjuksköterskan inte var särskilt mycket värd då hon startade sin karriär och att 

hon var ganska svag och osäker på sig själv i sin yrkesroll. Ett annat exempel på det är ytterligare 

ett citat:  

 

    – Mössan låg mest i skrivbordslådan. Men när överläkaren kom in på avdelningen och aviserade sin ankomst 

genom att klappa i händerna hade vi lärt oss att snabbt få den på plats med hårnålarna. Annars blev han 

förgrymmad. 

 

Från texten får läsaren en bild av att yrket inte har varit särskilt högt värderat genom tiderna. Att 

det fanns regler som skulle följas och överordnade som kontrollerade att det också gjordes. En 

intressant aspekt är att textförfattaren inte väljer att nämna i texten hur det ses på yrket i dag. I 

samma text uttalar sig även en nutida överordnad om sjuksköterskan. Den överordnade nämns 

varken tidigare eller senare i texten, utan lämnar bara följande citat:  

 

    – Det är fantastiskt att höra XX berätta, konstaterar hotellchef XX. Och hon har en lång erfarenhet som 

sjuksköterska som vi är glada över att vi fortfarande får ta del av. 

 

Citatet blir ytterligare en indikator på att sjuksköterskan är av lägre rang och måste bekräftas av 

en person med en högre position inom organisationen. Den här texten är inte den enda där en 

annan yrkesgrupp sätts i förhållande till sjuksköterskeyrket - och kanske dessutom förminskar 

det. I nummer 4, 2013 finns ett reportage om en röntgensjuksköterska som vidareutbildat sig till 

sonograf (sid. 11). I texten finns meningar som: "Nu undersöker hon på egen hand patienter vid 

röntgenmottagningen i Säffle"   

 

Meningen i sig är formulerad på så sätt att man tror att personen skulle behöva hjälp av någon 

annan, men att hon faktiskt klarar sig helt på egen hand. En intressant aspekt är också att det 

faktum att sköterskan är den ende i Värmland som har behörighet att utföra en viss undersökning 

berättas efter att det har förklarats att en läkare vanligtvis ska göra det, inte en sköterska. Texten 

skapar således en förminskningsprocess där sköterskans titel till en början förklaras med ett språk 

som indikerar på att den är väldigt häftig eller bra - men det där det i slutet låter som någonting 

inte så häftigt ändå.  
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Att sjuksköterskorna också framställs om en yrkesroll med bristande självförtroende och pondus 

är också en artikel i Intryck nummer 4, 2012, ett exempel på. Texten handlar om en sjuksköterska 

på en akutavdelning och i ingressen får man veta att personen tyckte att det lät läskigt att söka 

jobbet som just akutsjuksköterska. Det gör att man får intrycket av att hon inte tror att hon är 

kapabel till att jobba som det. I citatet efter säger hon att det inte bara är människor med 

livshotande skador som kommer till akuten utan också de med mindre åkommor. Citatet 

tillsammans med meningen i ingressen får henne att framstå som att hon är någon som kan ta 

hand om ”de mindre skadorna”, men kanske inte de större. ”Akutsjukvård – kan det vara något? 

Det lät onekligen lite läskigt tyckte sjuksköterskan XX när hennes kollegor uppmanade henne att 

söka en ledig tjänst. 

 

    – Men jag trivdes jättebra! Till akuten kommer inte bara patienter med livshotande tillstånd. Vi tar hand allt 

från flisor i fingret och buksmärtor till skador i samband med olyckor. 

 

Undersköterska 

Nyckelord som kan noteras för hur undersköterskor framställs är: positiv, nyfiken, engagerad och 

främst ansvarsfull.  

 

En undersköterska som framställs väldigt positiv, men också engagerad och ansvarsfull, är i en 

text som handlar om en satsning inom vården där trycksår och patiensäkerhet står i fokus (sid. 8, 

nr. 1, 2012). Den sjuksköterska texten handlar om är kvalitetsutbud och textförfattaren trycker på 

att hon har en unik erfarenhet: ”Undersköterskan XX är kvalitetsombud på avdelning 8. Hon har 

under åren byggt upp en unik erfarenhet och fått vidareutbildning inom flera av de områden som 

är viktiga i arbetet mot trycksår. Det handlar om förflyttningsteknik, hantering av sår, kost och 

hygien”. 

 

Det här stycket hjälper till att få fram känslan av ansvar och framåttänk - alltså positiva aspekter - 

när det kommer till den nämnda undersköterskan. Texten utspelar sig dessutom på plats där 

denne jobbar. I texten skrivs "Här på avdelning 8" vilket gör att läsaren befinner sig på 

undersköterskans hemarena och det kan vara positivt för dennes del.  

 

Man kan också se en positiv framtoning för yrket i en text i Intryck nummer 1, 2012 (sid. 21). 

Texten handlar om två undersköterskor som har tagit fram en speciell påse för att hålla 
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apparaturen för hjärtövervakning på plats och på så vis förbättra patientvården. Att de två 

kollegorna har uppmärksammat ett problem - och sedan gjort en uppfinning för att åtgärda 

problemet - gör att de framställs som ansvarsfulla. Att det i texten också poängteras att de två 

undersköterskorna har ägnat sin fritid till att lösa problemet gör att den positiva synen förstärks 

ytterligare. Texten är positivt konstruerad och fokuserar främst på själva idén i stället för 

undersköterskorna i deras yrkesroll. Men den positiva känslan i språket smittar ändå av sig på 

personerna i texten - och därmed på yrkesrollen.  

 

I en notis (sid. 7, nr. 4, 2012) ges också tydliga indikationer på att undersköterskor är en positiv, 

glad och ansvarstagande yrkesgrupp. En undersköterska som uttalar sig säger:  

 

    – Jag vill arbeta med människor och kan inte tänka mig en annan arbetsplats. Det bästa med att vara 

undersköterska är att vi alltid har direktkontakt med patienterna. Vi längtar alltid efter de dagar då det blir tid 

för det där lilla extra, då vi hinner ge patienterna mer än det vi måste. Kanske massera någons fötter, sitta ner och 

prata eller följa med för ett ärende till kiosken. 

 

Dietist 

I texterna finns bara en dietist representerad vilket gör att man inte kan uttala sig om 

yrkesgruppen eller se ett mönster, utan bara uttala sig om detta enda exempel. Men i den texten 

som hittats om dietister så beskrivs XX som unik då han är kille och arbetar som dietist. Han 

framställs positivt då han ses som självgående och ambitiös då han arbetar som ensam dietist och 

han själv säger att han bara ser positivt på sitt arbete. 

 

    – Det innebär mycket ansvar men det tycker jag är kul, det är en fördel med jobbet (sid. 22, nr. 2, 2012). 

 

Sjukgymnast 

Liksom dietisten finns det bara en representant för sjukgymnasterna i texterna i de analyserade 

numren i Intryck. Texten är en typisk ”hallå där” där XX får berätta om sin roll som sjukgymnast 

och hur det är att arbeta i landstinget. På frågan varför hennes arbete är viktigt blir svaret att det 

är viktigt och positivt och det ger ett intryck om en positiv syn på yrket. XX trycker på att 

sjukgymnaster är kunniga när det gäller både sjukdomslära och träningslära och att de är 

ensamma om den kompetensen inom sjukvården. 
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• Fokuserar texterna på team eller individer? 

- Upplevs en "vi-anda" mellan yrkesgrupperna (subkulturerna) i texterna och främst i citat? 

 

Läkare 

Trots att många av texterna är inriktade på läkaren och läkarens arbete går en team-känsla genom 

de flesta av texterna. En av anledningarna till det kan vara att många av de intervjuade väljer att i 

citaten säga ”vi”. Flera av läkarna lyfter upp både sin egen och andra yrkesgrupper och ger sken 

av att de tycker att det är viktigt att alla yrkesgrupper arbetar bra tillsammans. Ett exempel på det 

är "Vi som var här spred ryktet om att det var ett bra ställe" (sid. 18, nr. 4, 2012) som en läkare sa om 

Centralsjukhuset i Karlstad. 

 

    – Vi har en trivsam arbetsplats. Jag gillar verkligen att vi jobbar mycket tillsammans. Vi är ett stort team 

som fungerar. (Sid. 4, nr. 4, 2012). 

 

Även textförfattaren bidrar till att skapa en team-känsla då det i texten kan stå så konkreta ord 

som team och där det även beskrivs hur läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar 

tillsammans (sid. 4, nr. 4, 2012). I vissa texter är det mest fokus på läkaren i en viss del, men 

sedan kommer övrig personal med i texten. Enkla meningar där övriga yrkesgrupper nämns, eller 

ord som vi och personal, gör att texterna får ett lyft upp till team-nivå. Ett exempel på det är: 

”BVC-personalen samlar in statistik som kartlägger barnens hälsotillstånd i länet” (sid. 10, nr. 3, 

2012). 

 

Som tidigare nämnt är det främst citaten som bidrar till en känsla av att texterna fokuserar på 

team. Det varierar dock i hur mycket det är den egna yrkesgruppen (läkare) och andra 

yrkesgrupper som lyfts fram. I vissa fall är yrkesgrupperna skrivna i texten och i andra fall mer 

vagt som i det tidigare citatet.  

 

Texterna varierar även team- och individfokuseringen genom att blanda citat som riktar sig både 

mot läkaren och mot hela enheter eller avdelningar. Då läkaren är den person som blivit 

intervjuad representerar läkaren hela enheten. Exempel på hur både team och individ 

framkommer i citat i text: 

 

    – På grund av läkarnas specialkompetens/.../ (sid. 5, nr. 3, 2013) 

    – På XX arbetar man i huvudsak med två områden/.../ (sid. 5, nr. 3, 2013) 
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I citat som ”På grund av läkarnas specialkompetens/.../” kan en vi-anda urskiljas då det är en 

läkare som nämner läkare med specialkompetens, något som kan uppfattas som att yrkesgruppen 

vill lyfta sin egen yrkesgrupp. 

 

Team-känslan är genomgående i de flesta texter men läkarna lyfter också ofta upp sig själva och 

sin yrkesgrupp. I en text pratar läkaren i vi-form genom vi som forskare och vi som läkare, vilket 

gör att citatet efter gör att man tolkar det som att vi är läkare: 

 

    – /…/i dag krävs ytterligare komplikationer för att vi inte ska klara dessa barn. (Sid. 14, nr. 1, 2013). 

 

Sjuksköterska 

Generellt sett fokuserar texterna i tidningen Intryck ur team-synvinkel snarare än på individnivå. 

Citaten sker, sånär som på ett par texter, i vi-form och textförfattarna väljer oftast att skriva om 

hur avdelningen, arbetsgruppen eller den aktuella yrkesgruppen arbetar ihop. Detta trots att 

texterna ibland handlar om en specifik person. Ett exempel, där en team-känsla levereras även i 

en text där en ensam individ är intervjuad, är i nummer 2 (2013, sid. 12). Texten handlar om en 

person som har gått i pension efter att ha arbetat som sjuksköterska i många år. Anledningen till 

att en texten känns team-anpassad  är främst citaten där intervjupersonen pratar i vi- och oss-

form när hon berättar om sitt arbete. Både när hon berättar om hur det var förr... 

 

    – Det var som att bo på en vårdavdelning, men vi blev ett riktigt bra gäng som såg till att roa oss på fritiden. 

 

...och hur det är nu när hon hoppar in som vikarie då och då:  

 

    – Efter ett par dagar på avdelningen och tre hos oss på Patienthotellet kan de vanligtvis åka hem. 

 

Reportaget avslutas också med att sjuksköterskan berättar om att hon tänker fortsätta som 

inhoppande vikarie så länge hon känner sig uppskattad av arbetskamraterna och så länge hon 

behövs. Det tyder på gemenskapsbyggande inom avdelningen och gör att team-andan i texten 

förstärks ytterligare.  

 

Exempel där det i stället är textförfattaren som sätter team-stämpeln på texten, och inte 

nödvändigtvis intervjupersonen i sina citat är i nummer 2 (sid 5, 2013). I den här texten ställs 
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frågor som riktar sig till hela avdelningen, trots att det bara är en person som får uttala sig. På 

grund av frågans utformning svarar självklart intervjupersonen i vi-form. Ett exempel på en 

sådan fråga som förekommer i texten är: ”Hur hanterar ni förändringar på er enhet?".  

 

I många texter är det den egna yrkesgruppen, exempelvis sjuksköterskor som i det här fallet, som 

nämns i texten eller i citat. Men i vissa fall diskuteras även samarbetet med yrkesgrupper utöver 

den egna och även externa enheter och dess betydelse för det ämne eller person texten handlar 

om. Ett exempel på det är en text i nummer 1 (sid 12, 2012) som är ett personporträtt av en 

hygiensjuksköterska. I texten nämns flertalet gånger både kollegor och annan vårdpersonal, både i 

brödtext och i citat. ”Det finns tre hygiensjuksköterskor i landstinget. De är stationerade vid 

smittskydd som leds av smittskyddsläkaren XX. Uppdraget riktar sig till sjukhus och 

vårdcentraler i hela länet. Även folktandvården och den kommunala vården ingår.” 

 

I stycket ovan kan man tydligt se hur olika arbetsgrupper, samt externa arbetsgrupper i 

folktandvården och den kommunala vården, nämns. Det gör att teamkänslan sträcker sig utanför 

avdelningens gränser. Som tidigare nämnt är huvudpersonen i texten även väldigt team-medveten 

i citat och använder sig i stort sett bara av vi-form när han pratar. Han nämner även 

"hygiensyrrorna" som tyder på gemenskapskännande med kollegor i samma situation. Insatta 

personer förstår vad han menar, men personer utanför organisationen gör det kanske inte.    

 

    – /.../och då kanske vi hygiensyrror upplevs som lite stridiga. Men ska vi lyckas med vårt uppdrag måste vi 

helt klart fokusera på samarbete. 

 

Huvudpersonen, som tidigare har arbetat som chef på en annan avdelning, ger också extern 

feedback genom att i texten ge beröm till både sina forna kollegor och sina aktuella kollegor.  

 

Även texter där vi- eller team-andan saknas förekommer i tidningen Intryck. En text, liknande ett 

personporträtt, handlar om en sjuksköterska och dennes väg till sin yrkesverksamma position i 

dag. Texten talar enbart om honom och vad han har gjort i sin karriär. I tidigare personporträtt 

av andra personer har team-känslan ändå varit närvarande, men i den här texten saknas den helt. 

Även citat är väldigt individbaserade. ”XX gjorde sin sjuksköterskepraktik här, fick sedan 

sommarjobb och efter en tid fast anställning. Det är fem år sedan nu.” 

 

Som läsare kan man anta att arbetsuppgifterna inte skiljer sig nämnvärt mellan sjuksköterskor 
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som arbetar på samma avdelning och har samma befattning. Att den här texten dock bara 

fokuserar på vad huvudpersonen gör i sin roll som sjuksköterska gör att team-känslan tappas än 

mer och hans roll känns väldigt individuell. Sjuksköterskan själv säger:   

 

    – Det är mycket folk i rörelse här varje dag, säger XX. Som sjuksköterska jobbar jag med rådgivning, både 

på telefon och vid besök. Jag gör också omgipsningar, tar bort stygn och ser till att den som opererats kommer upp 

och går. 

	  

Undersköterska 

För yrkesgrupper undersköterska finns både team- och individanda representerat i tidningen. 

Team-andan ofta i form av att avdelningen ses som en grupp, men också "vi-undersköterskor". I 

nummer 1 år 2012 (sid. 8) finns en text som handlar om en undersköterska, men där avdelningen 

hon jobbar på ändå är närvarande. Exempelvis skriver textförfattaren i termer av att 

"medarbetarna" på avdelningen har hög medvetenhet om det avdelningen arbetar med. Trots att 

texten handlar om en individ får alltså hela vårdavdelningen positiv feedback vilket bidrar till 

team-andan och gemenskapsbyggandet bland personalen. ”Bland medarbetarna finns en hög 

medvetenhet om risken för trycksår. De har också stor kunskap om hur enkla och lämpliga 

förebyggande åtgärder minskar den risken”. 

 

Den gemensamma känslan fortgår i citat och den undersköterska som får uttala sig pratar i vi-

form och all personal på avdelningen känns representerade.  

 

Även i en text i Intryck nummer 4 samma år (sid. 7, 2012) är team-andan väldigt tydlig. Texten 

handlar om en specifik undersköterska, men texten i stort är inriktad på undersköterskans roll 

mer generellt både i brödtext och i citat. Exempelvis:  

 

    – Det bästa med att vara undersköterska är att vi alltid har direktkontakt med patienterna. Vi längtar alltid 

efter de dagar då det blir tid för det där lilla extra, då vi hinner ge patienterna mer än det vi måste. 

 

Dietist 

Texten fokuserar mest på dietisten som intervjuas och hur han hamnade där han är i dag. Det är 

genom citaten som fokus hamnar på alla dietister och hur stort behovet är av att ha dietister inom 

vården. Det gör att texten får ett team-fokus även om det bara är en röst som kommer till tals 

och att den rösten är delvis partisk. 
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    – Dietister kan och bör utnyttjas mer. Det skulle på lång sikt vara en besparing, genom att korta ner vårdtider 

och minska antalet patienter som måste komma tillbaka igen. Där spelar dietister en viktig roll (sid. 22, nr. 2, 

2012). 

 

    – Dietister är ändå de mest utbildade inom vården när det gäller nutrition och näringslära. Men ofta har nog 

folk uppfattningen att allt man gör är att prata mat (sid. 22, nr. 2, 2012). 

 

Det är svårt att missa att XX tycker att det är viktigt att lyfta fram dietisternas yrke och det finns 

en vi-anda även om det är XX som är i fokus. Man kan också se en vi-anda gällande män då XX 

trycker på att det är så får dietister som är män. 

 

Sjukgymnast 

I citaten lyfter XX upp alla sjukgymnaster och inte bara sig själv vilket ger en känsla av team. XX 

säger att jobbet som sjukgymnast är viktigt och att de kan behandla olika typer av 

sjukdomstillstånd. 

 

    – Vårt jobb är viktigt för att vi hjälper personer att träna upp och förbättra olika funktioner efter skador och 

sjukdomar. Vi kan också ge behandlingar vid olika sjukdomstillstånd, till exempel lymfdränage, smärtlindring 

med akupunktur eller TENS-apparat (sid. 14, nr. 4, 2012). 

 

I texten är det lite information om hur XX personligen upplever sitt yrke, det är mest fokus på 

hur sjukgymnaster i helhet kan bidra till sjukvården. Detta gör då att det finns en vi-anda mellan 

sjukgymnaster även om det bara är en person som uttalar sig. I citaten uttalar sig XX med vi. 

 

    – Yrkesmässigt försöker vi hela tiden hålla oss uppdaterade med nya forskningsrön och utveckla och förbättra 

verksamheten (sid. 14, nr. 4, 2012). 

 

• Är kommunikationen tillgängligt för alla?  

- Hur är språket anpassat för att nå en stor målgrupp? 

 

Läkare 

Då Intryck är en personaltidning för de anställda på Landstinget i Värmland är det inte konstigt 

att texterna känns något informella. Texterna innehåller även en del ord som hade behövts 
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förklaras för de som inte är insatta i sjukvården. Detta kan verka onödigt då en personaltidning 

inte har för avsikt att rikta sig till en målgrupp utanför landstinget. Dock kan det vara så att även 

de som arbetar inom landstinget inte har koll på vad vissa ord betyder, beroende på var man 

arbetar. Ord som ”prevention” och ”NTF Värmland” skulle behöva en förklaring för att hjälpa 

läsaren att fortsätta i texten och på så sätt undvika att få läsaren att känna sig dum. I en text 

förklaras ett system som används i vård av livets slutskede. Här nämns inte bara vad systemet 

kallas utan det förklaras enkelt i samband med texten om avdelning XX. ”Sedan årsskiftet 

används Liverpool Care Pathway (LCP) inom den palliativa vården på Centralsjukhuset i 

Karlstad. Det är en standardiserad vårdplan för god vård i livets slutskede där samtalet om döden 

är en central del”(sid 5, nr. 3, 2013). 

 

I en annan text förklaras också medicinska termer men på ett mer uppenbart sätt men utan att 

dumförklara de som inte förstår termen. Detta gör att texten kan nå ut till en större målgrupp 

utan att tappa sitt syfte. "/.../multipolär smärtanalys, det vill säga att hitta orsaker till varför 

någon har ont" (sid. 8, nr. 4, 2013). 

 

Ett genomgående tema i texterna är ändå att det är ett relativt enkelt språk som alla kan ta till sig. 

Texten är bra disponerad så att läsaren kan följa med utan att behöva anstränga sig. Även om 

vissa texter innehåller ord som kan vara svåra att förstå eller att vissa teman på texterna inte 

känns relevanta för alla målgrupper så är de anpassade för en personaltidning.  

 

Sjuksköterska 

Generellt sett är texterna i tidningen Intryck skrivna på ett enkelt och lättförståeligt sätt och 

välanpassat för den stora målgrupp (hela Landstinget i Värmland) som den ska nå ut till. 

Svårighetsgrad på text oberoende av textform eller längd, alltså likvärdig oavsett om det är en 

artikel, ett reportage, en notis eller en krönika. Det man dock kan se i texterna är att särskiljande 

ord eller meningar används och således är texterna ändå anpassade efter den organisation som de 

är verksamma i. Det kan vara enkla ord, så som lårbenspatienter eller schemalagda turer - ord som 

gemene man förstår oavsett sjukvårdsutbildning eller ej, men som ändå är ett särskiljande 

"sjukhusspråk". Exempel på en text där svårare ord som återfinns är nummer 1 (sid 21, 2012) där 

bland annat dessa två stycken återfinns: ”Med hjälp av innovationssluss Vivan finns den nu som 

prototyp och ska så småningom testas på avdelningen”. ” XX och XX insåg att de hade en bra 

idé. Kanske antalet falsklarm skulle minska och ge en bättre patientupplevelse samt spara tid på 

avdelningen. Det skulle dessutom ligga i linje med övrigt lean-arbete på avdelningen”. 
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Uttryck som "Innovationssluss Vivan" eller "lean-arbete" är termer som inte förklaras vidare, 

trots att det kanske hade behövts. Även i nummer 1, 20120 (sid. 12) finns fackord som skulle ha 

behövt en förklaring. Exempelvis "calici". Sådana här inslag gör texterna ganska introverta och 

anpassade för en smal målgrupp. Dock är många av texterna i tidningen däremot anpassade för 

en väldigt bred målgrupp. Både genom att texterna ofta är skrivna på ett lättsamt sätt, samt att 

igenkänningsfaktorn ofta är hög. Exempelvis citatet...  

 

    – Eftersom jag har jobbat i landstinget under många år har jag sett flera långsiktiga förändringar som varit 

positiva. Exempelvis har det blivit mindre hierarkisk och det känns att jag som medarbetare har fått mer 

inflytande. 

 

...som är hämtat ur Intryck nummer 2 (sid. 5, 2013) förmedlar en förändring som många 

medarbetare kanske kan känna igen sig i och på så vis talar texten till sin läsare. I samma nummer 

(sid. 12, nr. 2, 2013) finns ett reportage om en pensionerad sjuksköterska - och även där är 

igenkänningsfaktorn hög. Exempelvis berättar hon om att hon precis har haft nattjour, vilket en 

läsare som också brukar ha nattjour kan känna igen sig i - och sympatisera med.  

 

I övrigt är många texter skriva på ett väldigt personligsätt. Att textförfattaren väljer jag-form är 

inte ovanligt och gör att läsaren kommer närmare texten. Även målande skrivform, ofta i presens, 

är vanligt. Exempelvis i ett reportage i nummer 2 (sid. 12, 2013). "/.../konstaterar hon och ställer 

en kaffekopp och ostfralla på det lilla bordet" 

 

Undersköterska 

De texter där undersköterskor finns representerade är överlag enkelt skrivna. Tydligt formulerade 

och inga svåra facktermer återfinns. Texterna är relativt korta och positivt skriva. Exempelvis i 

nummer 4 (sid. 9, 2012) där följande stycke finns:  

 

    – Det sägs att det blir världens modernaste neonatalavdelning! Då kan vi införa nya arbetssätt och ännu bättre 

kunna ge föräldrar och barn den tid de behöver tillsammans. 

 

Att textförfattaren väljer att använda utropstecken i citatet gör att texten känns lättsam, positiv 

och ivrig.   
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Dietist 

Texten är likt ett personporträtt i språket men det närmar sig också ett propagandaliknande 

försvarstal för dietister, något som kan göra att det enbart är dietister som lockas till läsning. För 

att locka en bredare målgrupp behövs det mer information i texten. Nu är det enda som 

framkommer att på XX arbetsplats genomförs 300 gastric bypassoperationer varje år och det är 

där som Jon behövs. 

 

Sjukgymnast 

Då texten liknar en informationstext som propagerar för sjukgymnaster känns den mest relevant 

för de som är intresserade av sjukgymnastyrket. Det kommer fram mycket information om vad 

en sjukgymnast gör och varför yrket är viktigt men det lockar nog inte en större målgrupp. Även 

ord som lymfdränage och TENS-apparat försvårar språket vilket gör att texten kan tappa läsare 

som inte är insatta. 

 

	  4.2	  Enkät	  
Totalt 105 enkäter delades ut till de utvalda avdelningarna/vårdcentralerna. Vid inhämtning 

visade det sig att 0 dietister hade svarat på enkäten och att även några enkäter från övriga 

yrkesgrupper fattades, dels att en (1) enkät för undersköterskor hade tappats bort på avdelningen 

där den delades ut. Detta tillsammans innebar ett stort bortfall på totalt 46 stycken enkäter. 

Däremot kunde 59 ifyllda enkäter samlas in, alltså 56 procent, uppdelade på yrkesgrupperna 

läkare, sjuksköterska, undersköterska och sjukgymnaster. Dietisterna uteblev då inga svar inkom 

från den yrkesgruppen. Från sjuksköterskorna samlades 19 stycken in, 90 procent av utlämnade 

enkäter, från undersköterskorna 17, 81 procent, läkarna 16, 76 procent, och sjukgymnasterna 7, 

33 procent. Alla procentenheter är avrundade uppåt för tydlighetens skull. 

 

Även ett visst bortfall av svar i enkäten tillkom då flera av de tillfrågade inte läste tidningen alls 

och således var övriga svar varken besvarade av dem eller relevanta för studien. Nedan följer ett 

diagram där samtliga personer, 59 stycken, som svarade på enkäten också har svarat på den här 

frågan. Diagrammet visar hur många av de tillfrågade som läser tidningen. Frågan löd i sin helhet: 

"Hur ofta läser du personaltidningen Intryck?" (se figur 5) Svarsalternativen delades upp i en 

rangordning med fyra olika nivåer av läsande: Alltid, ofta, sällan, aldrig. I resultatet ingår samtliga 

yrkesgrupper. Följande i följande figurer i resultatredovisningen ingår både tabell och diagram. 
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Figur 5: Hur ofta läser du personaltidningen?  
 
 

Enkäten innehöll även en fråga om gemenskapskännande inom landstinget som samtliga 

yrkesgrupper hade svarat på. Frågan löd: "I hur stor utsträckning upplever du att Intryck bidrar 

till ökad gemenskap/lagkänsla inom landstinget?" (se figur 6) och fyra svarsalternativ, i 

rangordning, erbjöds. Även i det här resultatet ingår samtliga yrkesgrupper.  

 

15%!

29%!
39%!

17%!

Läsfrekvens! Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig 

Hur ofta läser du personaltidningen? 

SVARSALTERNATIV PROCENTANDEL  

Alltid 15  

Ofta 29  

Sällan 39  

Aldrig  17  
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Figur 6: I hur stor utsträckning upplever du att Intryck bidrar till gemenskap/lagkänsla 
inom organisationen? 

 
 
  

8%!

31%!

20%!

41%!

Gemenskapskännande! Till stor del
Till viss del
Inte alls
Ingen uppfattning

I hur stor utsträckning upplever du att Intryck 
bidrar till gemenskap/lagkänsla inom 

organisationen? 

SVARALTERNATIV PROCENTANDEL 

Till stor del 8 

Till viss del 31 

Inte alls 20 

Ingen uppfattning 41 
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Kommande resultat har kategoriserats efter yrkesgrupperna. Viktigt att poängtera är att resultaten 

är gjorda efter de svar som kom in på vardera fråga. Ett visst bortfall har konstaterats på vissa 

frågor och resultaten nedan är alltså gjorda efter de svar som inkom. På frågorna 4 och 5 

noterades inget bortfall. På följande frågor noterades bortfall i procent:  

 

• Fråga 6: 30,5 procent  

• Fråga 7: 28,8 procent  

• Fråga 9: 33,9 procent 

• Fråga 10: 23,7 procent  

 

I procentandelen för bortfall är samtliga yrkesgrupper inräknade. Den största delen av bortfallet 

beror på att respondenten inte läser tidningen och därför blir efterföljande frågor irrelevanta för 

undersökningen.  

 

Korstabeller har gjorts mellan varje yrkesgrupp och aktuella frågor. Enkätens första frågor, 

angående kön, ålder och arbetsplats, har inte använts. Däremot har resultatet på frågorna 4, 5, 6, 

7, 9 och 10 undersökts. För att bibehålla relevans i undersökningen, och koppling till syfte och 

innehållsanalys, valdes fråga 8 bort, ”I vilka texter känner du främst att din yrkesroll är 

representerad?”. Resultaten anges i procent och siffrorna har avrundats. För varje fråga i enkäten 

följer nedan en varsin tabell. I varje tabell ingår samtliga yrkesgrupper som har ingått i 

enkätundersökningen. Dock är resultatet för varje enskild yrkesgrupp det som är intressant för 

studien. För att göra tabellen extra tydlig har den högsta procentandelen för varje yrkesgrupp 

angetts i fet stil. Yrkesgruppen presenteras i kolumnen till vänster och svarsalternativen bredvid 

(se figur 7).   

    

Den första frågan i enkäten undersöker hur ofta respondenterna läser personaltidningen Intryck. 

Resultatet visar att i samtliga yrkesgrupper anges "sällan" som det mest frekventa svaret. Av de 

sjukgymnaster som svarade är det ingen som alltid läser tidningen - och även läkarna har en låg 

procentandel under det svarsalternativet.  

 
 

 

 

H U R  O F T A  L Ä S E R  D U  T I D N I N G E N  I N T R Y C K ?  

Yrkesgrupp Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Sjuksköterska  21 % 26 % 47 % 5 % 

Undersköterska 24 % 41 % 29 % 6 % 

Läkare 6 % 19 % 38 % 38 % 

Sjukgymnast 0 % 29 % 43 % 29 % 
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Figur 7: Hur ofta läser du tidningen Intryck?  

 

Resultatet för frågan "I hur stor utsträckning upplever du att Intryck bidrar till ökad 

gemenskap/lagkänsla inom landstinget?" har tidigare i kapitlet presenterats i form av ett 

cirkeldiagram. I det diagrammet ingick samtliga yrkesgrupper för att se hur uppfattningen ser ut 

överlag bland personalen. Nedan följer samma fråga, men där yrkesgrupperna har delats upp för 

sig (se figur 8). Exempelvis visar resultatet att 0 procent av läkarna anser att tidningen bidrar till 

gemenskap till stor del, medan 56 procent inte har någon uppfattning alls. Bland sjukgymnasterna 

däremot anser hela 14 procent att tidningen till stor del bidrar till gemenskapskänsla inom 

organisationen.  

   

 
Figur 8: I hur stor utsträckning upplever du att Intryck bidrar till ökad 

gemenskap/lagkänsla inom landstinget?  

4 .  H U R  O F T A  L Ä S E R  D U  T I D N I N G E N  I N T R Y C K ?  

Yrkesgrupp Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Sjuksköterska  21 % 26 % 47 % 5 % 

Undersköterska 24 % 41 % 29 % 6 % 

Läkare 6 % 19 % 38 % 38 % 

Sjukgymnast 0 % 29 % 43 % 29 % 

Samtliga yrken                           15 %                           29 %                          39 %                           17 % 

	  

5 .  I  H U R  S T O R  U T S T R Ä C K N I N G  U P P L E V E R  D U  A T T  I N T R Y C K  
B I D R A R  T I L L  Ö K A D  G E M E N S K A P / L A G K Ä N S L A  I N O M  

L A N D S T I N G E T ?  

Yrkesgrupp Till stor del Till viss del Inte alls Ingen uppfattning 

Sjuksköterska  11 % 37 % 16 % 37 % 

Undersköterska 12 % 35 % 24 % 30 % 

Läkare 0 % 19 % 25 % 56 % 

Sjukgymnast 14 % 29 % 14 % 43 % 

Samtliga yrken                             9 %                           31 %                           20 %                          41 % 
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På fråga 6 kan man se att respondenterna i respektive yrkesgrupp är relativt överens om huruvida 

tidningen är en bra informationskanal eller inte (se figur 9). Av undersköterskorna tycker 100 

procent att den är det, medan 70 procent av läkarna inte tycker att den är det.  

 
Figur 9: Tycker du att personaltidningen är en bra informationskanal?  

 

Enkätens 7:e fråga undersöker om de olika yrkesgrupperna själva tycker att de representeras i 

tidningen och hänger ihop med fråga 9 där enkäten frågar efter hur de tycker att de framställs (se 

figur 10 och 11). Exempelvis visar resultatet att hela 47 procent av sjuksköterskorna tycker att de 

framställs i tidningen, men att det kunde ha varit bättre. 53 av dem tycker också att de varken 

framställs positivt eller negativt.  

 
Figur 10: Anser du att din yrkesroll representeras i tidningen?  

6 .  T Y C K E R  D U  A T T  P E R S O N A L T I D N I N G E N  Ä R  E N  B R A  
I N F O R M A T I O N S K A N A L ?  

Yrkesgrupp Ja Nej 

Sjuksköterska  93 % 7 % 

Undersköterska 100 % 0 % 

Läkare 30 % 70 % 

Sjukgymnast 100 % 0 % 

Samtliga yrken                                         80 %                                          20 % 

	  

7 .  A N S E R  D U  A T T  D I N  Y R K E S R O L L   
R E P R E S E N T E R A S  I  T I D N I N G E N ?  

Yrkesgrupp Ja, absolut Ja, men det kunde 
ha varit bättre 

Nej, inte alls 

Sjuksköterska  40 % 47 % 13 % 

Undersköterska 0 % 79 % 21 % 

Läkare 22 % 56 % 22 % 

Sjukgymnast 25 % 50 % 25 % 

Samtliga yrken                                 21%                                 60%                                  20%  
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Figur 11: Hur tycker du att din yrkesroll framställs i tidningen?  

 

Resultatet av enkätens sista - och kanske också viktigaste fråga sett till uppsatsen syfte och 

frågeställningar - kommer att presenteras med hjälp av cirkeldiagram. Varje yrkesgrupp har ett 

eget diagram där det presenteras hur hög svarsprocent respektive svarsalternativ fick i 

undersökningen (se figur 12-15). Frågan löd "Vad tror du att personaltidningens främsta syfte är" 

och svarsalternativen var:  

 

• "Informera personalen om vad som händer på arbetsplatsen"  

• "Lyfta fram olika yrkesgrupper"  

• "Informera om ledningen och dess beslutsfattande"  

• "Övrigt".  

 

På det sista svarsalternativet erbjöds respondenten att ge ett eget svar. Det var dock ett alternativ 

som inte fick särskild hög svarsfrekvens och finns inte med i kommande cirkeldiagram.   

 
I diagrammen kan man tydligt se vilka av syftesförslagen, som är hämtade ur Intrycks riktlinjer, 

som når fram till mottagarna. Exempelvis sjukgymnasterna anser inte alls att 

informationsspridande av de beslut som fattas på ledningsnivå är syftet. Samma alternativ når 

däremot 21 procent av sjuksköterskorna.  Cirkeldiagrammen presenteras på kommande två sidor.   

	   	  

9 .  H U R  T Y C K E R  D U  A T T  D I N  Y R K E S R O L L  F R A M S T Ä L L S  I  
T I D N I N G E N ?  

Yrkesgrupp Alltid positiv Oftast positiv Varken eller  Negativ 

Sjuksköterska  7 % 40 % 53 % 0 % 

Undersköterska 0 % 50 % 50 % 0 % 

Läkare 0 % 50 % 50 % 0 % 

Sjukgymnast 50 % 25 % 25 % 0 % 

Samtliga yrken                            8 %                          43 %                          49 %                             0 %  
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Figur 12: Sjuksköterskor 
 
 

 
Figur 13: Undersköterskor   

SYFTE PROCENT 

Information om vad som 
händer på arbetsplatsen 

78 

Lyfta fram yrkesgrupper 17 

Informera om beslut 6 

	  78%!

17%!
5%!

Sjuksköterskor! Information om vad som händer på arbetsplatsen
Lyfta fram yrkesgrupper
Informera om beslut

SYFTE PROCENT 

Information om vad som 
händer på arbetsplatsen 

64 

Lyfta fram yrkesgrupper 14 

Informera om beslut 21 

  

	  

64%!
14%!

22%!

Undersköterskor! Information om vad som händer på arbetsplatsen
Lyfta fram yrkesgrupper
Informera om beslut
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Figur 14: Läkare	  	  
	  
	  
	  
	  

Figur 15: Sjukgymnaster	  	   	  

SYFTE PROCENT 

Information om vad som 
händer på arbetsplatsen 

57 

Lyfta fram yrkesgrupper 43 

Informera om beslut 0 

  

	  

57%!

43%!

0%!

Läkare! Information om vad som händer på arbetsplatsen
Lyfta fram yrkesgrupper
Informera om beslut

50%!50%!

0%!

Sjukgymnaster! Information om vad som händer på arbetsplatsen
Lyfta fram yrkesgrupper
Informera om beslut

SYFTE PROCENT 

Information om vad som 
händer på arbetsplatsen 

50 

Lyfta fram yrkesgrupper 50 

Informera om beslut 0 

	  



 59 

Följande resultat visar hur ofta respondenterna läser tidningen, samt hur de uppfattar att den 

bidrar till gemenskap inom organisationen. Resultatet baseras på ålder och kön. Variablerna 

räknades för att se om man kan se en tydlig trend gällande kön och ålder i svaren. Exempelvis 

om den äldre åldersgruppen läser tidningen mer frekvent än den yngre och att man då skulle ha 

kategoriserat respondenterna genom den aspekten snarare än genom yrkesgrupperna. Resultatet 

gällande hur ofta de läser tidningen är dels spretigt och dels att det är få yngre respondenter som 

har svarat. Vi kan se att de äldre åldersgrupperna läser tidningen mer frekvent, men det går inte 

att se om åldern spelar någon större roll i hur ofta respondenterna läser tidningen. Resultatet 

kring kön blir irrelevant då skillnaderna mellan hur många kvinnliga respektive manliga 

respondenter som har svarat. Det är 52 kvinnor och 7 män, vilket gör validiteten låg. Trots att det 

inte är intressant för studien presenteras följande resultat då relevansen ändå har undersökts. Men 

resultaten kommer inte att behandlas ytterligare. 

 
Figur 16: Hur ofta läser du personaltidningen Intryck? (Ålder) 

 
Figur 17: Hur ofta läser du personaltidningen Intryck? (Kön) 

H U R  O F T A  L Ä S E R  D U  P E R S O N A L T I D N I N G E N  I N T R Y C K ?  

Åldersgrupp  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

18-25 0 % 0 % 0 % 100 % 

26-35 0 % 0 % 80 % 20 % 

36-45 7 % 21 % 36 % 36 % 

46-55 0 % 29 % 43 % 29 % 

56-65 12 % 52 % 29 % 7 % 

Samtliga 
åldersgrupper 

15 % 29 % 39 % 17 % 

	  

H U R  O F T A  L Ä S E R  D U  P E R S O N A L T I D N I N G E N  I N T R Y C K ?  

Kön Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Kvinna 17 % 27 % 40 % 13 % 

Man 14 % 29 % 29 % 29 % 

Totalt 17 % 27 % 39 % 17 % 
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Figur 18: I hur stor utsträckning upplever du att Intryck bidrar till ökad 

gemenskap/lagkänsla inom landstinget? (Ålder) 

Figur 19: I hur stor utsträckning upplever du att Intryck bidrar till ökad 
gemenskap/lagkänsla inom landstinget? (Kön)	   	  

I  H U R  S T O R  U T S T R Ä C K N I N G  U P P L E V E R  D U  A T T  I N T R Y C K  B I D R A R  
T I L L  Ö K A D  G E M E N S K A P / L A G K Ä N S L A  I N O M  L A N D S T I N G E T ?  

Åldersgrupp Till stor del Till viss del Inte alls Ingen 
uppfattning 

18-25 0 % 0 % 0 % 100 % 

26-35 0 % 20 % 40 % 40 % 

36-45 0 % 36 % 21 % 43 % 

46-55 12 % 24 % 41 % 24 % 

56-65 5 % 45 % 5 % 45 % 

Samtliga 
åldersgrupper  

8 % 31 % 20 % 41 % 

	  

I  H U R  S T O R  U T S T R Ä C K N I N G  U P P L E V E R  D U  A T T  I N T R Y C K  B I D R A R  
T I L L  Ö K A D  G E M E N S K A P / L A G K Ä N S L A  I N O M  L A N D S T I N G E T ? - 1  

Kön Till stor del Till viss del Inte alls Ingen uppfattning 

Kvinna 8 % 33 % 23 % 37 % 

Man 0 % 29 % 0 % 71 % 

Totalt 6 % 32 % 20 % 41 % 
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5.	  Analys	  
I följande kapitel kommer det empiriska materialet tolkas och kopplas ihop med uppsatsens teoridel. 

Analyskapitlet är uppdelat i två delar, kvalitativ innehållsanalys och enkät, och avslutas med ett stycke där 

metodtrianguleringen diskuteras.  

	  

5.1	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  
Internkommunikation, formell och informell organisation och organisationskultur är några av de 

teorier som ligger till grund för uppsatsen. Det är också de teorier som kommer att ligga till 

grund för analysen av det material som hämtats ur innehållsanalysen. Analysen delas upp efter de 

tre frågor, med underfrågor, som ställdes till tidningarna:  

 

• Hur framställs yrkesrollerna i tidningen?  

- Positivt, negativt, neutralt. Vilka ord används och vad har de för betydelse i hur yrkesgrupperna representeras? 

- Kan man i texterna urskilja någon rangordning mellan yrkesgrupperna? 

 

• Fokuserar texterna på team eller individer 

- Upplevs en "vi-anda" mellan yrkesgrupperna i texterna och främst i citat? 

- Pratar personerna i texterna i form av team eller individ?   

 

• Är kommunikationen tillgängligt för alla? Hur är språket anpassat för att nå en stor 

målgrupp? 

 

Eftersom analysen också är genomförd med inspiration från Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys (Winter Jörgensen & Philip, 2000, sid. 72-88) kommer även de synsätten och 

begreppen att tillgodoses.  

 

• Hur framställs yrkesrollerna i tidningen?  

- Positivt, negativt, neutralt. Vilka ord används och vad har de för betydelse i hur yrkesgrupperna representeras? 

- Kan man i texterna urskilja någon rangordning mellan yrkesgrupperna? 

 

En tydlig trend som upptäckts när det kommer till hur yrkesrollerna framställs i tidningen är att 

den utan undantag är positiv. De språkliga metaforer, alltså ord, som används för att nå fram med 

en viss kommunikation har betydelse för hur mottagaren också tar emot meddelandet och sedan 
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tolkar det (Morgan, 2006 i Heide et al., 2012). I det här fallet, där meddelandet är texterna, 

används ofta just språkmetaforen "positiv". Gemensamt för undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare är att de framställs som väldigt ambitiösa och ansvarsfulla. Samma sak gäller för 

sjukgymnaster och dietister. Dock är det svårt att ge en representativ bild då analysen baseras på 

endast en text för sjukgymnaster och dietister.  

 

En intressant skillnad som framkommit i undersökningen gäller de två sistnämnda 

yrkesgrupperna – och där man kan se en tydlig rangordning gällande hur fördelaktigt de 

framställs. När det kommer till läkarna ses en tydlig "hjälte-trend", oberoende på textform och 

årgång på tidning. Personaltidningen fungerar som ett hjälpmedel för kommunikation. Olika 

medium är olika kanaler som hjälper människor att dela och överföra information (Heide et al., 

2012). Den information som överförs genom personaltidningen är att läkarna framställs som 

respektingivande och engagerade. I stället för att nämna namnet på läkaren i texten används ofta i 

stället titlar så som "specialistläkaren" eller "forskaren". Liknande ordval och 

meningsuppbyggnad används definitivt inte i texter som handlar om sjuksköterskor. Där märks i 

stället en tydlig "Inte ska väl jag-mentalitet". Med det menas i den här uppsatsen att yrkesgruppen 

framställs som personer som saknar pondus, inte tar plats, är rädda för att söka nya jobb och så 

vidare. Utifrån Faircloughs modell (Winter Jörgensen & Philip, 2000, sid. 74) den kritiska 

diskursanalysen kan man här se ett tydligt sammanband mellan texten, den diskursiva praktiken 

och den sociala praktiken. I texterna om de två olika yrkesgrupper används som sagt olika sorters 

ordval, både i brödtext och i citat. Det gör att det skapas en rangordning mellan yrkesgrupperna, 

där läkarna får mer makt och anses ”bättre” än sjuksköterskorna. Risken med att, genom 

tidningen, etablera den här skillnaden mellan yrkesgrupperna är att skillnaden också blir en 

naturlig del av organisationen (Mumby & Stohl, 1991). Ytterligare ett exempel där skillnaden 

mellan läkare- och sjukskötersketexterna är enorm är när det handlar om att vara eftertraktad i sin 

yrkesroll. Läkaren framställs som mycket eftertraktad och säger i ett citat "utmaningen blir att 

säga nej" (2013, nr.1 sid. 14). Förutom att de framställs som eftertraktade får man också känslan 

av de ofta är väldigt säkra på sig själva i sin yrkesroll. De pratar om att deras arbetsdagar aldrig 

blir långtråkiga och hur viktigt det är att sprida sin egen kunskap vidare. När det istället handlar 

om en sjuksköterska ligger fokus på svårigheten med att byta jobb eller vara behövd på en annan 

avdelning. Ingressen i en text lyder: "Akutsjukvård – kan det vara något? Det lät onekligen lite 

läskigt tyckte sjuksköterskan XX när hennes kollegor uppmanade henne att söka en ledig tjänst." 

(sid. nr. 4, 2012). Det intressanta är hur texten - genom ordval, fokusering och citatval - 

tillsammans med den diskursiva praktiken skapar en social praktik där läkaren känns så mycket 
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starkare är sjuksköterskan. Än mer intressant är att intrycket är genomgående. Det finns också 

exempel på texter där sjuksköterskan har låtit som en stark och självgående person i början av 

texten - men där det har skett en förminskningsprocess. I nummer 4 (2013) skrivs det om en 

sjuksköterska som har utbildat sig till sonolog. Men det poängteras i texten att det vanligtvis är en 

läkare som gör undersökningen. Att den aktuella sjuksköterskan är den ende i Värmland att vara 

behörig till undersökningen förminskas ner och nämns lite mer i förbifarten. Att det snarare hör 

till vanligheterna att läkaren gör undersökningen däremot förstoras upp. Transiviteten (Winter 

Jörgensen & Philip, 2000, sid. 87) i texterna förstärker därigenom känslan av att yrkesgrupperna 

bör kategoriseras - och därmed skapa subkulturer där sjuksköterskorna är på sjuksköterskornas 

"sida" och läkarna på läkarnas.  

 

Ett antagande, eller en hypotes, skulle kunna ha varit att en sådan här skillnad snarare skulle ha 

varit tydlig mellan yrkesgrupperna sjuksköterska och undersköterska som ligger närmare varandra 

i utbildnings- och befogenhets-hierarkin. Men så är alltså inte fallet. Sjuksköterskorna bibehåller 

sin glada, men främst "inte ska väl jag-mentalitet", i framställningen. Undersköterskorna däremot 

går mer åt läkarnas håll - och framställs som positiva, nyfikna och engagerade. Det pratas om 

unik erfarenhet och citat som "Vi längtar alltid efter de dagar då det blir tid för det där lilla extra, 

då vi hinner ge patienterna mer än det vi måste." (sid. 7, nr. 4, 2012) förstärker känslan av 

engagemang. 

 

Då transmissionssättet är centralt gällande kommunikation i organisation ses texterna i en 

personaltidning som rak kommunikation i sändare-mottagare-modellen (Heide et al., 2012). 

Ingen feedback är möjlig från mottagarna och den bild av yrkesgrupperna som levereras blir 

också den bestående. Efter den här innehållsanalysen av de utvalda tidningarna blir bilden alltså 

att läkarna är hjältar, undersköterskorna är på patientens sida - medan sjuksköterskorna mest bara 

saknar pondus och självförtroende. 

 

I de nio tidningar som studien har avgränsats till har det upptäckts att två av de aktuella 

yrkesgrupperna ligger i rejäl underkant när det kommer till representativitet i jämförelse med de 

övriga tre. Sjukgymnaster och dietister har bara omskrivits i en varsin text. Det har gjort det svårt 

att analysera hur framställningen ser ut, men visar också på den intressanta aspekten att 

yrkesrollerna - just det - inte framställs. Enligt Bang (1999) bygger en organisationskultur på den 

uppsättning "gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklats i en 

organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden". Den fråga som dyker 
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upp är huruvida en organisationskultur, ur synpunkten att personaltidningen är en bidragande del, 

kan byggas eller utvecklas när det finns tydliga brister i representativitet bland yrkesgrupperna. 

Om inte alla grupper får ta likvärdig plats kan det vara ett tecken på att de med hög 

representativitet tillhör kulturen "mer" än de som inte tillåts att visas upp så mycket. Å andra 

sidan behöver inte nio tidningar vara ett tydligt tecken på att vissa yrkesgrupper dels tillåts ta mer 

plats, dels ta mer plats. Men i och med att en personaltidning kan bidra till meningsskapande 

inom en organisation - alltså när människor kontinuerligt använder sig av gemensam 

kommunikation så att den sociala verkligheten således upprätthålls (Berger & Luckmann, 1966; 

Shotter, 1993 i Heide et al., 2012) - är det en intressant aspekt. Om man tittar på 

internkommunikationen som ett medel för en lyckad extern kommunikation där personalen i 

organisationen bör fungera som "reklampelare" för företaget kan en sådan här snedvriden 

representation spela roll. Personer i en yrkesgrupp som inte får ta plats i en organisations interna 

informationskanal kan därmed känna sig underlägsna eller inte lika "viktiga" för organisationen. 

De här aspekterna bidrar till en känsla av att yrkesgrupperna rangordnas där läkarna, som 

framställs på bästa vis, hamnar högst i hierarkin som skapas av personaltidningen.  

 

• Fokuserar texterna på team eller individer 

- Upplevs en "vi-anda" mellan yrkesgrupperna i texterna och främst i citat? 

- Pratar personerna i texterna i form av team eller individ?   

 

Överlag kan det konstateras att vi-andan är väldigt stark genom samtliga texter. Det som skiljer 

dem  åt är var vi-andan finns. Bland vissa yrkesgrupper kan man se en tydlig gemenskap med 

övrig personal inom samma yrke, medan andra yrkesgrupper pratar mer om vi i form av 

samhörighet med den avdelning eller enhet man arbetar på.  

 

Precis som i tidigare avsnitt i analysdelen har det uppkommit svårigheter med att få fram 

information om två av de fem yrkesgrupperna. Endast en text vardera för sjukgymnaster och 

dietister har hittats i tidningen och därmed ingått i undersökningen. Det som dock kan läsas ut av 

det befintliga materialet är att yrkesgrupperna är mycket partiska när det kommer till att prata om 

sin egen yrkesgrupp. Vi-andan till den egna yrkesgruppen är alltså mycket stark och som 

mottagare av texten kan det konstateras att känslan av att främst yrkesgruppen dietist är något 

underhuggen och försöker att hävda sig i sin yrkesgrupp. I citat pratas det om att "vi" tillhör ett 

yrke som verkligen behövs, men som inte utnyttjas. Det gör att yrkesgruppen känns väldigt stark i 

sin gemenskap. Här blir det kulturella/symboliska perspektivet inom organisationsteori (Larsson, 
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2011) framträdande eftersom det blir en tydlig gruppering av människor som känner gemenskap 

till varandra i en annars stor organisation. I och med att personen som uttalar sig i just den här 

texten också pratar på ett väldigt team-mässigt sätt, alltså att han ibland pratar om dietister i stort 

och inte om sig själv eller "vi", stärker perspektivet ytterligare - och ger också tydliga tecken på att 

yrkesgruppen går under differentieringsperspektivet som Bang diskuterar (2009, sid. 29) när han 

pratar om subkulturer i boken "Organisationskultur".  

 

Utmärkande för de tre övriga yrkesgrupperna, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, är att 

de ofta pratar i vi-form om hela den avdelning eller enhet de arbetar på. Dock visar resultatet att 

det sker i olika "grad". Läkarna pratar i viss mån om vi som avdelning, men mycket i form av vi - 

läkare. Det är de som i störst utsträckning pratar om sin yrkesgrupp och på så sätt blir läkarkåren 

en mer utmärkande subkultur. Exempelvis pratar de om “läkarnas specialkompetens” och att 

läkarna sprider ett bra rykte om Centralsjukhuset i Karlstad. Till skillnad från sjuksköterskorna 

som pratar mer om “vi” som avdelning och undersköterskorna pratar nästan uteslutande om “vi” 

som avdelning och blandar in mycket positiv feedback till sina kollegor på avdelningen - 

oberoende på vilket yrke de har. Här kan man se hur subkulturer i stället bildas på avdelningarna 

eller enheterna i stället för inom yrkesgrupperna. Det man kan se är att läkarna lyfter fram sig 

själva som en självständig grupp, och det tillsammans med hur de framställs i personaltidningen, 

gör att känslan av rangordning förstärks. 

 

• Är kommunikationen tillgängligt för alla?  

 - Hur är språket anpassat för att nå en stor målgrupp? 

 

Med Barnards (2009) teorier om formell och informell organisation som bakgrund kan man 

diskutera en personaltidningsredaktions roll för en stor organisation som landstinget. Språket, i 

form av ordval och uttrycksval, som finns i Intrycks texter indikerar att tidningen är välanpassad 

för sin målgrupp. Texterna är skrivna på ett väldigt lättsamt och trevligt sätt, exempelvis: 

"/…/konstaterar hon och ställer en kaffekopp och ostfralla på det lilla bordet", och det för att 

personaltidningen kan ses som en bra kanal för organisationen att förmedla en god ton. En 

formell organisation, exempelvis ledning, förmedlar ofta krånglig och information - medan den 

informella översätter informationen och gör den mer lättillgänglig för all personal.  

 

Den informella organisationen visar också tydligt vilken organisation den tillhör genom att 

använda ett "internt" språk. Alltså att ord som använts är typiskt ”sjukhusspråk” och exempelvis 
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"prevention" inte förklaras vidare eftersom personalen antas veta vad det betyder. Det är 

faktumet kan ha betydelse för hur kulturen formas i organisationen genom att språket skapar 

gemenskap mellan personalen då de känner tillhörighet genom texten. De inom organisationen 

förstår, de utanför gör det inte.  

 

Resultatet visar inte någon större skillnad mellan språkbruk mellan de olika texterna. Oberoende 

av textlängd, textform eller vilket yrke som representeras används liknande kommunikation. 

Dock kan man se att vissa texter framställs som mysigare eller mer formella och allvarliga. Detta 

sker naturligt då vissa texter är i form av personporträtt eller reportage och då naturligt är lättare 

skrivna - medan rena nyhetstexter känns mer "nakna". Att texterna är väl anpassade för 

målgruppen gör personaltidningen till en bra kommunikationskanal. Det faktum att språket inte 

skiljer sig nämnvärt mellan de olika yrkesgrupperna gör att detta inte bidrar i större utsträckning 

till hur de framställs. Om exempelvis ett svårare och mer komplicerat språk använts i texter om 

läkare, men ett enklare språk i texter om sjuksköterskor, hade detta kunnat bidra till läkarnas roll i 

rangordningen.  

 

Sammanfattning  

Den intressanta slutsatsen som har kommit fram är alltså att skillnaden mellan hur de olika 

yrkesgrupperna framställs är ganska stor - och då framförallt mellan yrkena läkare och 

sjuksköterskor. Läkarna framställs som hjältar som också är medvetna om hur duktiga och 

eftertraktade de är, medan det i texterna om sjuksköterskorna framkommer en tydlig "klappa på 

huvudet-mentalitet". Alltså att de förminskas och inte känns särskilt viktiga. I textanalysen kan 

man också se att team- och vi-andan är genomgående i tidningen, men att tyngden på vilka som 

är "vi" varierar. I vissa fall ses en tydlig trend att subkulturer (Bang, 1999) bildas mellan 

yrkesgrupperna och i andra fall visar sig subkulturerna snarare på avdelningar och enheter.  

Slutligen kan det konstateras att språket är anpassat för all personal som ingår i målgruppen. 

Kommunikationen är enkel, men ändå särskiljande. 

	  

5.2	  Enkät	  
I enkäten efterfrågades hur ofta varje yrkesgrupp läser personaltidningen Intryck och svaren visar 

att de yrkesgrupper som alltid eller ofta läser tidningen i störst utsträckning är sjuksköterskor och 

undersköterskor. Läkarna läser tidningen i minst omfattning av yrkesgrupperna. Ett av syftena 

med Intryck är att ”personaltidningen Intryck ska fungera både som informationsspridare och 

som medel för att skapa engagemang, arbetsglädje, ansvar och samhörighet” (se bilaga 1). Här 
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syns ett tydligt försök till organisationskultur där personaltidningen är medlet för att nå dit. Bang 

(1999) definierar organisationskultur på följande sätt: ”Organisationskultur är den uppsättning 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation 

när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden”. I enkäten har det efterfrågats hur de 

olika yrkesgrupperna upplever en organisationskultur och hur Intryck bidrar till detta. Fråga 5 i 

enkäten ställer frågan direkt i form av ”I hur stor utsträckning upplever du att Intryck bidrar till 

ökad gemenskap/lagkänsla inom landstinget?” En intressant notering att göra på den frågan som 

kopplas till fråga 4, hur ofta respondenterna läser tidningen, är att 0 procent av läkarna anser att 

tidningen bidrar till stor del, 19 procent till viss del och 56 procent har ingen uppfattning. Här 

kan ett samband ses då 38 procent av läkarna sällan läser tidningen och 38 procent läser den 

aldrig. Yrkesgruppen läkare uppfattar då inte organisationskulturen i så stor utsträckning då de 

inte tillhör den yrkesgrupp som regelbundet tar del av tidningen.  

 

Bland sjuksköterskorna och undersköterskorna syns en helt annan siffra i hur de tycker att 

tidningen bidrar till organisationskulturen. 11 procent av sjuksköterskorna och 12 procent av 

undersköterskorna anser att tidningen bidrar till stor del och 37 procent av sjuksköterskorna och 

35 procent av undersköterskorna anser att den bidrar till viss del. Ett av målen med Intryck är att 

öka förståelsen för varandras arbetssituation och i resultatet kan man se att de som inte läser 

tidningen inte heller anser att tidningen bidrar till organisationskulturen. Även bland 

sjukgymnasterna är känslan av organisationskultur låg även om den är större än hos läkarna. 

Störst procentenhet, 43 procent, har ingen uppfattning och även där kan ett samband ses till 

fråga 4 där enbart 29 procent läser Intryck ofta och 43 procent läser den sällan och 29 procent 

aldrig. I enkäten efterfrågas i fråga 7 om respondenten anser att dennes yrkesroll representeras i 

tidningen, även den frågan syftar till att se om yrkesgrupperna upplever en organisationskultur. 

Även här syns ett samband mellan vilka yrkesgrupper som läser tidningen och vilka som inte gör 

det. 40 procent av sjuksköterskorna tycker att de är representerade i tidningen och 47 procent 

anser att de är representerade men tycker att de kunde ha fått mer utrymme. Av 

undersköterskorna tycker 0 procent att de framställs till stor del och 79 procent anser att de är 

representerade, men att det kunde ha varit bättre. Alltså tycker både sjuksköterskorna och 

undersköterskorna att de representeras men de flesta tycker att de kan representeras oftare. Även 

läkarna och sjukgymnasterna anser att de representeras, men den största procenten anser att de 

kunde få mer utrymme.  
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I alla yrkesgrupper är det få som anser att de inte alls framställs, men bland sjukgymnasterna är 

procenten högst, 25 procent. I de nio nummer av Intryck från 2012 och 2013 som analyserats 

hittades enbart en text där sjukgymnaster var representerade. Det är svårt att utifrån en 

enkätundersökning avgöra var yrkesgrupperna anser att de är representerade då de kan anse sig 

vara representerade i andra texter utan att yrkesgruppen nämns utförligt. Kulturen i en 

organisation formas även av medarbetarna och för en utomstående kan det vara svårt att se 

kulturen. Kulturen är inte samma rakt igenom hela organisationen och det kan vara en 

bidragande faktor till att sjukgymnasterna är den yrkesgrupp som känner sig mest representerad – 

de anser sig tillhöra en större subkultur. För att ytterligare förklara kan det vara så att 

sjukgymnaster anser sig tillhöra de enheter där de behövs för olika typer av rehabilitering som 

exempelvis ortopeden. Riley (1983) såg i sin forskning att det i organisationer finns grupper som 

utmärker sig genom att skapa egna subkulturer som utmärker sig från de normer som ledningen 

har. 

 

Fråga 9 syftar till att ta reda på om yrkesgrupperna anser att de framställs positivt, oftast positivt, 

varken positivt eller negativt eller negativt. Här ses en svarsprocent mellan 25-53 procent mellan 

alla yrkesgrupper på att de anser att de framställs antingen oftast positivt eller varken eller. 

Sjukgymnasterna anser till 25 procent att de oftast framställs positivt och undersköterskor och 

läkare anser till 50 procent att de oftast framställs positivt. I innehållsanalysen syns att alla 

yrkesgrupper framställs positivt, men på olika nivå. Detta diskuteras mer i den jämförande 

analysen.  

 

Personaltidningen Intryck är en kommunikationskanal som syftar till att nå ut till landstingets 

anställda för att informera om vad som händer på landstinget. Som kommunikationskanal kan 

Intryck jämföras med transmissionsmodellen (Jansson, 2009) där Intryck är sändaren som genom 

text meddelar läsarna om vad som händer på landstinget. Läsarna är då mottagarna. I enkäten 

efterfrågades om yrkesgrupperna upplever Intryck som en bra informationskanal. Alla svarande 

undersköterskor och sjukgymnaster upplever att Intryck är en bra informationskanal, 93 procent 

av sjuksköterskorna tycker att det är en bra informationskanal och endast 30 procent av läkarna 

tycker att det är en bra informationskanal. Precis som tidigare kan detta bero på att läkarna är den 

yrkesgrupp som läser tidningen i minst omfattning och då inte har samma syn på om Intryck är 

en bra informationskanal. Det kan såklart också vara så att läkarna inte upplever Intryck som en 

bra informationskanal. Transmissionssynsättet har kritiserats då det ger brist på feedback och 

mottagarna ofta glöms bort (Heide et al., 2012). I läkarnas fall kan det vara så att de inte uppfattar 
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informationen eller att de ställs inför ett tolkningsproblem. Fråga 10 i enkäten efterfrågar vad 

yrkesgrupperna tror är Intrycks främsta syfte är med tidningen. Det dominerade svaret från alla 

yrkesgrupper är ”Informera personalen om vad som händer på arbetsplatsen”. Svaret kan 

kopplas till Strid (1999) som skriver att det är kommunikationen som skapar organisationen och 

därför kan yrkesgrupperna anse att det främsta syftet är att informera om landstinget för alla 

yrkesgrupper. Personaltidningen blir då kommunikationen som skapar organisationen då många 

olika personer läser samma texter och på så sätt får något gemensamt. Att yrkesgrupperna som 

deltagit i studien svarar att det främsta syftet med tidningen är att ”Informera personalen om vad 

som händer på arbetsplatsen” kan vara ett bevis på att Intryck bidrar till landstingets 

internkommunikation till stor del. Detta kan styrkas med hänvisning till Rogers och Agarwala-

Rogers (1976) som säger: ”/…/ communication is an indispensable element in an organization’s 

functioning”, alltså att en organisation inte kommer att uppnå de mål som är uppsatta om det 

inte finns en fungerande internkommunikation. 

 

I analysen av yrkesgruppernas upplevda syfte av Intryck kan en jämförelse göras med Stuart Halls 

Encoding/decoding (1973) som menar att en mottagare av ett meddelande aldrig är passiv utan 

att meddelandet måste anpassas då olika målgrupper har olika bakgrund. Mottagarna av ett 

meddelande har sina egna kriterier för att avkoda och tolka meddelandet då det inte alltid 

stämmer överens med sändarens budskap. I det här fallet verkar mottagarna, yrkesgrupperna, ha 

tolkat budskapet med tidningen på det sätt som Intryck haft som avsikt. Encoding/decoding tar 

upp tre olika typer av tolkningar och av dem kan man se två potentiella i hur yrkesgrupperna 

tolkar Intrycks budskap. Det dominanta innebär att mottagarna tolkar budskapet i meddelandet 

inom samma referensram som det skickades och således som det var tänkt. Då det inte var 100 

procent av alla yrkesgrupper som svarade att det främsta syftet med Intryck är informera 

personalen om vad som händer på arbetsplatsen kan det inte sägas vara en dominant tolkning. 

Dock finns det tendenser till det då majoriteten svarade så. Den förhandlande tolkningen känns 

mer relevant som beskriver att mottagaren förstår det tänkta budskapet men också lägger in egna 

tolkningar beroende på de personliga aspekterna. Läkarna svarade till 43 procent att de trodde att 

det främsta syftet med tidningen är att lyfta fram yrkesgrupper och 50 procent av 

undersköterskorna ansåg att det främsta syftet är att lyfta fram yrkesgrupper. Att läkarna svarar så 

till stor del kan kanske bero på att de tillhör den yrkesgrupp som får mest publicitet, men då 

sjukgymnasterna inte tillhör den kategorin kan det helt enkelt bero på att de upplever att många 

yrkesgrupper får ta plats i tidningen. 
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5.3	  Metodtriangulering	  
För att få nå uppsatsens syfte och få svar på frågeställningarna har det gjorts en 

metodtriangulering mellan innehållsanalysen av personaltidningen Intryck och enkäter till 

tidningens läsare. Det främsta syftet med att genomföra båda metoderna var för att genom 

innehållsanalysen se hur de utvalda yrkesgrupperna framställs - och sedan kunna se om 

yrkesgrupperna själva tycker att de representeras i tidningen, och i så fall på vilket sätt. Ett 

intressant resultat som textanalysen har visat är att sjukgymnaster knappt får ta någon plats alls i 

tidningen - i den här undersökningen bara i en text. Trots det visar enkätundersökningen att 25 

procent av de tillfrågade sjukgymnasterna anser att de absolut representeras och hela 50 procent 

tycker att de representeras, men att det kunde ha varit bättre. Detta kan bero på att de anser att 

de representeras i typen av texter som inte har ingått i den här undersökningen. Även större delen 

av sjukgymnasterna tycker att bilden som representeras av dem alltid är positiv. Det kan 

textanalysen styrka. Sjukgymnasterna framställs som ansvarstagande och positiva.  

 

En intressant aspekt som framkommit under resultatinsamlingen av de två metoderna är hur 

läkarna framställs mot i hur stor utsträckning de läser tidningen. Innehållsanalysen visar att 

läkarna är de som framställs "bäst" av yrkesgrupperna - men enkäten visar att de i stor 

utsträckning inte ens läser tidningen. Att bilden av läkarna i första hand presenteras för de övriga 

yrkesgrupperna kan, om än inte nödvändigtvis, göra att klyftorna mellan yrkesgrupperna ökar. 

Detta skulle kunna ske genom att läkarnas "hjälte-roll" i tidningen får läkarna att framstå som 

förmer bland de andra yrkesgrupperna och således dela in dem i en kanske ofrivillig gruppering 

eller subkultur (Bang, 1999). Det här kan också ha betydelse för organisationens 

internkommunikation och huruvida den kan ses som lyckad eller ej. Strid (1999) menar att all 

budskapsförmedling mellan individer i en organisation räknas som internkommunikation och 

budskapen som utbyts kan vara i både muntlig och skriftlig form. I det här fallet, där 

kommunikationen sker genom en personaltidning, förmedlar den interna kommunikationen att 

läkarna ”är” på ett visst sätt – oavsett om yrkesgruppen håller med om det eller ej. Att de andra 

yrkesgrupperna också får den bild som förmedlas i tidningen kan göra att det ser ut som att 

ledningen favoriserar en viss del av organisationen och på så vis stör internkommunikationen.  

 

Det här problemet stör också gemenskapsbyggandet inom organisationen enligt Larssons (2011) 

personinriktade perspektiv. Perspektivet bygget på att gemenskap mellan alla olika delar av en 

organisation ska byggas genom olika kommunikationskanaler – men då vissa yrkesgrupper får ta 

mer plats, oberoende på om de själva anser att de får ta plats eller inte, skapar kommunikationen i 
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det här fallet snarare uppdelning än gemenskap. Det sociala spelet mellan parter i de olika 

yrkesgrupperna störs.  
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6.	  Slutsatser	  och	  framtida	  forskning	  
I kommande kapitel presenteras svar på uppsatsens frågeställningar samt hur syftet har uppnåtts. Det ingår även 

avsnitt om framtida forskning och implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv.  

 

Nedan redovisas svar på de tre frågeställningar som låg till grund för uppsatsen. Frågorna 

presenteras var och en för sig.  

 

Hur framställs de utvalda yrkesgrupperna i verksamhetstidningen?  

För att få svar på uppsatsens första frågeställning har metoden kvalitativ innehållsanalys använts. 

Även tre övergripande frågor - hur framställs yrkesrollerna i tidningen, fokuserar texterna på team eller 

individer och är kommunikationen tillgänglig för alla - användes för att med hjälp av olika faktorer i 

texterna få en klar bild av hur yrkesgrupperna framställs. Det intressanta resultat som 

framkommit i studien gäller framförallt skillnaden i framställningen när det kommer till de två 

yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor. Läkare framställs som upptagna och eftertraktade 

hjältar. I texterna om sjuksköterskorna har däremot en "inte ska väl jag-mentalitet" upptäckts. 

Alltså lyfts läkarna upp och görs till förebilder - medan sjuksköterskorna förminskas och 

framställs som personer med dåligt självförtroende och som saknar pondus. Texternas ord- och 

uttrycksval, team- eller individ fokusering och citeringar är saker som påverkat framställningen. 

De övriga yrkesgrupperna som ingått i undersökningen - undersköterskor, sjukgymnaster och 

dietister - framställs liknande varandra. Innehållsanalysen visar att de tre yrkesgrupperna 

framställs som positiva, ambitiösa och ansvarstagande. Dock bör det poängteras att 

sjukgymnaster och dietister förekom i endast en text vardera. Värt att poängtera är att skillnaden 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor, som ligger relativt nära varandra i hierarki-trappan, 

också är stor. Undersköterskorna framställs betydligt mer positivt och med pondus än vad 

sjuksköterskorna gör.        

 

Hur påverkar tidningen och dess innehåll organisationskulturen inom Landstinget i 

Värmland? 

I båda de metoder som ingått i uppsatsen kan man se indikationer att personaltidningen Intryck 

till viss del bidrar till Landstinget i Värmlands organisationskultur. Då främst i 

enkätundersökningen där man kan se att en stor del av de tillfrågade personerna som läser 

tidningen också upplever att den också bidar till gemenskap/lagkänsla, alltså organisationskultur, 

inom landstinget. Läkarna är den yrkesgrupp som i lägst utsträckning anser att tidningen bidrar 

till kulturen - men är också den yrkesgrupp som i lägst utsträckning över huvud taget läser 
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tidningen. Totalt sett anser 40 procent av samtliga yrkesgrupper att tidningen bidrar till kulturen, 

medan 61 procent inte tycker det eller inte har någon uppfattning.   

 

I innehållsanalysen har organisationskulturen främst visat sig genom subkulturer. Resultatet visar 

en tydlig trend bland yrkesgrupperna att prata i vi-form i citat. Alltså att de pratar om det 

gemensamma arbetet på antingen avdelningen/enheten eller det gemensamma arbetet inom 

yrkesgruppen. Yrkesgrupperna och/eller avdelningarna/enheterna blir således subkulturer i 

organisationens stora organisationskultur.  

 

Vilket av Intrycks syften anses mest tydligt av personal ur yrkesgrupperna?  

Den här frågeställningen ges svar på genom enkätundersökningen. De tillfrågade respondenterna 

har fått välja ut det syftesförslag, som är hämtade ur Intrycks riktlinjer, som de tycker förmedlas 

mest tydligt genom tidningen. Resultatet visar att alternativet "Informera personalen om vad som 

händer på arbetsplatsen" är det syfte som i högst grad har gått hem hos de olika yrkesgrupperna. 

Av sjukskötersskorna valde 78 procent det alternativet, av undersköterskorna 64 procent, av 

läkarna 57 procent och av sjukgymnasterna 50 procent. Dietisterna uteblev från undersökningen.   

 

Syfte  

Uppsatsens syfte var att undersöka hur de fem utvalda yrkesgrupperna framställs i 

personaltidningen Intryck, samt belysa hur de själva ser på sin representativitet. Syftet har genom 

frågeställningar, kvalitativa och kvantitativa undersökningar, resultatinsamling och analys 

uppnåtts och belyser personaltidningens betydelse i en stor organisation. Problem som uppstått, 

främst i samband med den kvalitativa undersökningen, sänker undersökningens validitet något. 

Uppsatsen kan användas som grund för utveckling av personaltidningen samt framtida forskning 

om personaltidningar. 

 

6.1	  Framtida	  forskning	  
För att undersöka ytterligare, och på ett mer grundläggande plan, vilken betydelse 

personaltidningar har för en organisation föreslås en metodkomplettering. För att få en klarare 

bild av om personalen på en organisation anser att personaltidningen bidrar till kulturen, och 

kanske främst varför och på vilket sätt, skulle intervju eller etnografisk observation vara ett bra 

metodval. Observationen är fördelaktig på grund av att forskaren kan undersöka det sociala 

spelet utan att få berättarens syn på saken (Ekström, Larsson 2011, sid. 26). Genom intervjuer 

kan man sedan få mer konkreta svar och personliga uppfattningar om det man undersöker.    
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Även olika yrkesgruppers anseende om huruvida de ingår i organisationskulturen eller 

gemenskapen i förhållande till hur stor representativitet de har i tidningen skulle vara ett 

intressant forskningsområde. Förslagsvis skulle en kvantitativ innehållsanalys kunna göras för att 

räkna, i en stor mängd tidningar, hur många gånger en yrkesgrupp nämns och sedan komplettera 

undersökningen med intervjuer där man tar reda på hur personerna själva upplever att de ingår i 

organisationskulturen.           
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7.	  Implikationer	  för	  samhället	  och	  arbets-‐/yrkesliv	  
En personaltidning är vanligt förekommande i större organisationer så som exempelvis 

kommuner eller landsting. Tidningen kan fungera som ett komplement till exempelvis ett intranät 

som fungerar bättre med kortare meddelanden. En tidning kan i stället få ut mer information på 

ett mer ändamålsanpassat sätt. Exempelvis kan en personaltidning fungera som ett verktyg för att 

bygga eller förstärka en organisationskultur. Beroende på hur tidningen ser ut, innehåller och är 

uppbyggd kan olika "känslor" förmedlas till personalen. Således kan redaktion eller ledning i 

företaget styra organisationskulturen genom tidningen - vilket i sin tur sedan kan påverka den 

externa kommunikationen. Om en tidning medför att personalen känner sig sedda och duktiga 

förmedlar de också den känslan till utomstående personer som i sin tur får en positiv bild kring 

företaget. De blir "reklampelare".  

 

Den här uppsatsen visar att olika yrkesgrupper framställs på olika sätt. Det påverkar också 

personalens syn både på varandra och sig själva. Det i sin tur påverkar hur de pratar om 

organisationen och kan ge en negativ klang om personen tillhör en yrkesgrupp som kanske 

förmedlas på ett negativt sätt - eller inte får ta plats i tidningen alls. Undersökningen visar också 

att personalen i viss mån ser personaltidningen som ett sätt att stärka organisationskulturen, vilket 

bekräftar att den är ett viktigt verktyg för att bygga en enad organisation. Med den här uppsatsen 

som grund kan Landstinget i Värmland utveckla sin personaltidning till det bättre genom att titta 

på de resultat som kommit fram.  
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9.	  Bilagor	  
 

Bilaga 1 

Intryck	  –	  landstingets	  personaltidning	  
Gäller	  för:	  Informationsstaben	  
	  
Landstinget	  har	  cirka	  7	  000	  medarbetare	  spridda	  över	  hela	  Värmland	  och	  med	  många	  
olika	  arbetsuppgifter.	  	  
Intryck	  är	  alla	  medarbetares	  gemensamma	  personaltidning.	  
Tidningen	  har	  getts	  ut	  sedan	  1999.	  Den	  delas	  ut	  på	  alla	  arbetsplatser	  i	  landstinget	  och	  
finns	  på	  intranätet	  Livlinan	  och	  på	  landstingets	  externa	  webbplats	  liv.se.	  
Tidningen	  kommer	  ut	  med	  fem	  nummer	  per	  år,	  har	  16–28	  sidor	  och	  trycks	  i	  fyrfärg.	  	  
	  
Syfte	  
Personaltidningen	  Intryck	  ska	  fungera	  både	  som	  informationsspridare	  och	  som	  medel	  
för	  att	  skapa	  engagemang,	  arbetsglädje,	  ansvar	  och	  samhörighet.	  	  
Tidningen	  ska:	  
Beskriva	  mål	  och	  mening	  med	  landstingets	  arbete	  samt	  sprida	  budskapet	  som	  finns	  i	  
landstingets	  värdegrund.	  
Förklara	  och	  beskriva	  effekter	  av	  planerade	  förändringar	  och	  fattade	  beslut.	  
Spegla	  verkligheten	  genom	  att	  visa	  både	  positiva	  exempel	  och	  problem	  inom	  
landstingets	  verksamhet.	  	  
Sprida	  kunskap	  även	  om	  sådant	  som	  händer	  utanför	  landstinget	  men	  som	  på	  ett	  eller	  
annat	  sätt	  rör	  vår	  verksamhet.	  
Intrycks	  innehåll	  ska	  också	  komma	  patienter	  och	  allmänhet	  till	  del	  då	  välfungerande	  
information	  ökar	  medarbetarnas	  möjlighet	  att	  informera	  vidare.	  
	  
Mål	  
Personaltidningen	  Intryck	  ska	  bidra	  till:	  	  
Ökad	  förståelse	  för	  och	  ökad	  kunskap	  om	  ledningens	  beslut.	  
Ökad	  förståelse	  för	  förändringar	  inom	  landstinget.	  
Synliggörande	  av	  enskilda	  medarbetares	  betydelse	  för	  verksamheten.	  
Ökad	  förståelse	  för	  varandras	  arbetssituation.	  Mellan	  olika	  yrkesgrupper	  och	  
verksamheter	  men	  också	  mellan	  medarbetare	  och	  ledning.	  
Ökad	  kunskap	  om	  utvecklingsarbete,	  olika	  arbetsmetoder	  och	  processer	  samt	  om	  
organisation,	  ekonomi	  och	  personalområdet.	  
	  
Målgrupp	  
Intrycks	  primära	  målgrupp	  är	  anställda	  och	  förtroendevalda	  i	  Landstinget	  i	  Värmland.	  	  
	  
Organisation	  
Intrycks	  ansvariga	  utgivare	  är,	  i	  nuvarande	  organisation,	  landstingets	  informationschef.	  	  
Redaktionen	  består	  av	  personer	  ur	  informationsstaben.	  Ansvarig	  utgivare	  ingår	  inte	  
nödvändigtvis	  här	  men	  har	  tät	  kontakt	  med	  gruppen.	  	  
Intrycks	  texter	  skrivs	  i	  första	  hand	  av	  redaktionens	  medlemmar	  och	  andra	  informatörer	  
i	  landstinget.	  Därtill	  kan	  redaktionen	  välja	  att	  köpa	  in	  material,	  text	  eller	  bild,	  från	  
frilansare	  som	  landstinget	  har	  avtal	  med,	  eller	  från	  andra	  tidningar.	  
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Alla	  medarbetare	  i	  landstinget	  är	  välkomna	  med	  tips,	  idéer	  och	  synpunkter	  kring	  
tidningens	  innehåll.	  
Redaktionen	  –	  ytterst	  ansvarig	  utgivare	  –	  avgör	  vad	  som	  ska	  publiceras	  i	  tidningen.	  
Ny	  formgivning	  av	  tidningen	  beslutar	  redaktionen	  om.	  	  
	  
Framgångsfaktorer	  
Intryck	  ska	  ha	  ett	  enkelt,	  tydligt	  och	  välskrivet	  språk	  som	  ska	  kunna	  läsas	  och	  förstås	  av	  
alla	  i	  landstinget.	  Bilderna	  förstärker	  budskapet	  och	  skapar	  engagemang.	  
Innehållet	  ska	  visa	  hela	  landstinget,	  ha	  bredd	  och	  sprida	  nya	  idéer.	  
Redaktionen	  ska	  samverka	  aktivt	  med	  många	  medarbetare	  och	  ledare,	  med	  både	  
integritet	  och	  öppenhet.	  Redaktionen	  arbetar	  efter	  de	  etiska	  reglerna	  i	  
tryckfrihetsförordningen	  och	  yttrandefrihetsgrundlagen.	  Tidningen	  är	  partipolitiskt	  
obunden.	  
Till	  Intrycks	  styrkor	  hör	  att	  en	  papperstidning	  kan	  läsas	  var	  som	  helst	  när	  som	  helst.	  En	  
text	  på	  papper	  är	  lättare	  att	  läsa	  än	  en	  text	  på	  dataskärm.	  En	  papperstidning	  kan	  också	  
ge	  upphov	  till	  mer	  diskussion	  än	  texter	  på	  webben	  eftersom	  den	  kan	  ligga	  i	  ett	  fikarum.	  
Tidningen	  kan	  också	  läsas	  både	  på	  intranätet	  Livlinan	  och	  på	  landstingets	  externa	  
webbplats	  www.liv.se.	  Det	  ökar	  anställdas	  möjlighet	  att	  läsa	  och	  ta	  till	  sig	  innehållet	  i	  
tidningen.	  	  
Personaltidningen	  är	  en	  av	  flera	  interna	  informationskanaler	  i	  Landstinget	  i	  Värmland.	  
En	  annan	  viktig	  kanal	  är	  intranätet	  Livlinan.	  Dessa	  två	  kompletterar	  varandra	  och	  det	  är	  
viktigt	  med	  samverkan	  mellan	  kanalerna.	  	  
	  
Finansiering	  	  
Intryck	  ska	  vara	  en	  informationskanal	  som	  är	  helt	  oberoende	  av	  externa	  intäkter	  och	  tar	  
därför	  inte	  emot	  annonser	  –	  varken	  interna	  eller	  externa.	  Tidningen	  finansieras	  helt	  av	  
landstinget,	  i	  första	  hand	  via	  informationsstabens	  budget.	  
	  
Utarbetad	  av:	  Elisabet	  Petersson,	  Kristina	  Borgsten,	  Annika	  Olsson,	  Julia	  Megyeri	  
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Bilaga 2 

 

 

Läkare
En undersökning om Intryck

Vi skriver en C-uppsats om personaltidningen Intryck 
och vill gärna ha dina åsikter. Enkäten tar bara ett par 
minuter att svara på och är helt anonym. Svara bara 
på den enkät som riktar sig till din yrkesgrupp 
och ge bara ett svar per fråga. Tack för din hjälp!

1. Ålder

2. Kön

3. Var  
jobbar du?

4. Hur ofta läser du   
personaltidningen 
intryck? 

5. I hur stor ut-
sträckning upplever 
du att Intryck  
bidrar till ökad  
gemenskap/lagkäns-
la inom landstinget? 

Kvinna
Man

18–25
26–35
36–45
46–55
56–65
66-70

Centralsjukhuset
Vårdcentral

Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

Till stor del
Till viss del
Inte alls
Ingen uppfattning

7. Anser du att 
din yrkesroll 
representeras i 
tidningen?

8. I vilka texter 
känner du främst 
att din yrkesroll 
är representerad? 

Ja, absolut
Ja, men det kunde 
ha varit bättre
Nej, inte alls

Artiklar/reportage
Krönikor
Notiser

9. Hur tycker  
du att din yrkesroll 
framställs  
i tidningen? 

10. Vad tror  
du att  
personaltidningens 
främsta syfte är?

Alltid positiv
Oftast positiv
Varken positiv eller negativ
Oftast negativ
Alltid negativ

Informera personalen om vad som 
händer på arbetsplatsen
Lyfta fram olika yrkesgrupper 
Informera om ledningen och dess 
beslutsfattande 
Övrigt

Tack för din medverkan!
Josefine Käller och Malin Åhs 

6. Tycker du att 
personaltidningen är 
en bra informations-
kanal? 

Ja
Nej 

Varför? 

Om nej, varför? 
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Bilaga 3 
Analyserade artiklar i Intryck 
 
Nr. 1, februari 2012, ”Färre trycksår betyder god vård” 
Nr. 1, februari 2012, ”Den rockande hygiensjuksköterskan” 
Nr. 1, februari 2012, ”Färre falsklarm och störningar” 
 
Nr.2, april 2012, ”Dietister pratar om mer än bara mat” 
 
Nr.3, juni 2012, ”Staffan är spindeln i barnhälsovårdens nät” 
 
Nr.4, september-oktober, 2012, ”Fatou, akutsjuksköterska i Karlstad: Jag är stolt över att få arbeta här” 
Nr.4, september-oktober, 2012, ”Jag är intresserad av hela den människa jag möter” 
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