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Purpose/Aim: The focus of this paper lies on the external communication channels of Prime Care
and the aim is to study the following aspects: How do the channels work? How are they
apprehended by customers of the company? What are Prime Cares own thoughts behind the
channels? How does Prime Cares self-image correspond to the way that customers apprehend the
company?
Material/Method: Twenty interviews has been done with different customers of Prime Care in
order to see how the company and its communication flow is apprehended. A consultant manager of
Prime Care has also been asked about purposes behind the companies external communication
channels in order to enable a comparison between Prime Cares image and profile.
Prime Cares website, one of their mail sendouts, their salescalls, salesvisits and their exhibition
participation have been studied on the basis of relevant litterature. Maletzkes model of mass
communication was used as a general view of communication flow.
Main results: All communication channels included in this study have different ways of function
even though they all have the same main purpose, videlicet to promote the company, to inform
about its activities and to recruit new customers and consultants.
All costumers have a positive impression in general of channels they have used even if some
smaller changes are asked for concerning avaliable contact times.
Prime Cares thoughts behind the channels are presented through their consulant manager and she
believes for example that the companys website is the most effective medium when it comes to
capturing the target groups interests. Even though Prime Cares assumptions about their self-image
is not always similar to the customers ways of seeing them, both parties for example tend to agree
that the companys avaliability is highly valuated.
Keywords: Prime Care, website, interviews, mail sendouts, salesvisits, salescalls, exhibition,
Maletzkes model of mass communication flow.
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Förord
I ett uppsatsarbete kring ett specifikt företag krävs en hel del engagemang från de anställdas sida då
stora mängder information måste införskaffas och många frågor måste besvaras. Att ta på sig en
uppsatsskribent är därför ett tidskrävande ansvar och jag är väldigt tacksam för att Prime har gjort
det.
Jag vill inledningsvis tacka Primes VD Pierrie Eriksson för att han gav mig möjligheten att skriva
min D-uppsats om Prime Care och Primes Cares konsultchefer Camilla Andersson och Sharon
Rielly för att de ställde upp som informanter då jag besökte företagets monter på Älvsjömässan. Jag
vill även rikta ett stort tack till Camilla Andersson för att hon under uppsatsarbetets gång besvarat
frågor och bidragit med viktigt material. Utan hennes hjälp hade arbetet aldrig blivit klart.
Ett stort tack också till alla Prime Cares kunder som tagit tid från sina arbetsdagar för att medverka i de intervjuer som undersökningen bygger på. Och så sist men inte minst, tack Peder Hård af
Segerstad för givande feedback kring uppsatsens innehåll.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund, syfte, avgränsning och urval samt disposition.

1.1 Bakgrund
Denna uppsats behandlar Prime, ett företag som inom de fyra huvudområdena Office, Care, IT och
Campus, erbjuder tjänster för rekrytering bemanning och outsourcing inom ekonomi-, vård- och
kontorstjänster. Prime har omkring 500 anställda (beräknat på 2005) och startades år 2001 då
bemanningsföretagen NewOffice, First Reserve, NewCare och Prime gick samman.1 Prime är ett
auktoriserat bemanningsföretag, vilket innebär att de uppfyller de tio krav som krävs för en
auktorisation. Ett medlemskap i Bemanningsföretagen är obligatoriskt och till kraven hör även
ansvarsförsäkring, en jämställdhetsplan, kollektivavtal, etiska regler, allmänna leveransvillkor, tolv
månaders verksamhet och att företaget omfattas av bokföringslagen.2
Primes huvudkontor finns i Stockholm men företaget har även kontor och representanter spridda
över Sverige.3
Denna studie är koncentrerad till Prime Care, vilket är den del av företaget som arbetar med
bemanning inom vården. Här erbjuds bland annat läkare, undersköterskor, sjuksköterskor,
läkarsekreterare, barnmorskor och vårdbiträden och samtliga konsulter har minst två års
yrkeserfarenhet.4
Varför har jag då valt att skriva min D-uppsats om Prime och varför fokusera på Caredelen?
Jag hittade Primes hemsida på Internet av en slump och fascinerades av det faktum att ett och
samma företag hade så många olika verksamhetsområden. Som Medie- och kommunikationsvetare
såg jag då chansen att studera verksamhetens kommunikationssituation och avgränsningen till
vårdenheten gjordes då Primes VD, Pierrie Eriksson, ansåg att externkommunikationen i denna del
skulle behöva undersökas.
Då jag själv arbetar inom vården vet jag hur hektisk en arbetsdag kan vara och hur svårt det är att
få tag på vikarier när det är personalbrist. Att då ha tillgång till ett bemanningsföretag som Prime är
mycket fördelaktigt och denna studie strävar efter att ta reda på hur Prime lyckas förmedla just detta
till potentiella kunder. Uppsatsen kommer att ge inblick i de externa kommunikationskanalerna på
Prime Care.

1.2 Syfte
Denna uppstats studerar externa komunikationskanaler på Prime Care och syftet är att besvara
följande frågor:
- Hur ser funktionen hos kanalerna ut?
- Hur uppfattas kanalerna av Prime Cares kunder?
- Vilka tankar har Prime Care med kanalerna?
- Hur stämmer Prime Cares självbild överens med kundernas uppfattning av dem?

1 http://www.prime.se/omprime.asp
2 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=1178674
3 http://www.prime.se/omprime.asp
4 http://www.prime.se/prime_care.asp
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1.3 Avgränsningar och urval
Prime är ett omfattande företag med många kompetensområden och för att hålla studien inom
ramen för en D-uppsats krävs vissa avgränsningar. Först och främst har arbetet kommit att
koncentreras kring de externa kanalerna inom Primes vårdsektion, Care, då man på företaget ser ett
forskningsvärde i detta.
De externa kanaler som har analyserats är hemsida, mailutskick, kundbesök,
merförsäljningssamtal och mässdeltagande. Dessa kanaler har valts då det var just de som
presenterades av Primes VD under uppsatsens introduktionsmöte. Kundkontakt via fax nämndes
också under mötet, men då faxen till största delen innehåller bekräftelser på kundbeställningar har
jag valt att bortse ifrån denna kanal i uppsatsen. Jag har nämligen gjort bedömningen att en analys
av faxanvändandet inte tillför något av värde för studien. Prime använder sig av ytterligare
kommunikationskanaler, vilket kommer att framgå av kundintervjuerna, men för att begränsa
omfånget har jag tvingats att göra ett urval och jag hänvisar detta till ovan nämnda skäl.
Vidare har 20 av Primes kunder intervjuats då jag tillsammans med VD:n, Pierrie Eriksson, ansåg
detta vara ett lämpligt antal. Informanterna valdes ut av Prime Cares konsultchef, Camilla
Andersson, och hon handplockade de kunder vars kommentarer hon trodde kunde tillföra något för
studien. Med vissa av dessa kunder har Prime daglig kontakt, varför deras syn på företaget och dess
kanaler är intressant. Andra kunder har Prime mindre kontakt med, vilket också ger en situation
värd att undersöka.
Angående de externa kanalerna bör påpekas att det endast är Caredelen av Primes hemsida som
analyserats eftersom studien koncentrerats till att endast gälla den externa kommunikationen på
Prime Care. Vad det gäller mailutskicken har innehållet i ett specifikt utskick studerats och detta i
kombination med förklaringar kring det generella innehållet i Prime Cares mailutskick.

1.4 Disposition
I kapitel 2, Metod och material, presenteras inledningsvis de olika tillvägagångsätt som använts för
att studera Prime Cares kommunikationskanaler och dessa är uppdelade i stycke 2.1.1 till 2.1.5.
Tillvägagångsättet för genomförandet av intervjuerna ingår även här under rubriken 2.1.6 och
slutligen följer korta fakta om etnografika studier och kvalitativ intervjumetodik uppdelat i 2.2 och
2.3.
I det tredje kapitlet, Teori, återfinns först inledande teori av relevans för ämnet. Vidare presenteras Maletzkes modell i stycke 3.2, vilken ger det övergripande perspektiv på kommunikation som
präglar uppsatsen. Kapitlets sista del, 3.3.1 till 3.3.5, upptas av korta teoristycken om var och en av
studiens externa kommunikationskanaler.
Kapitel 4 behandlar uppsatsens empiri. Samtliga externa kanaler beskrivs här i tur och ordning
innan intervjuerna med 20 stycken av Prime Cares kunder återges i stycke 4.6. Under 4.7 förmedlas
Prime Cares eget perspektiv på kommunikationskanalerna.
Uppsatsens analyser står att finna i kapitel 5 där de externa kommunikationskanalerna är uppdelade i styckena 5.1.1 till 5.1.5. Sammanställda intervjuresultat och en jämförelse av Prime Cares
självblid mot kundernas syn på företaget behandlas i 5.2 och 5.3. I det efterföljande stycket appliceras Maletzkes modell av masskommunikation på Prime Care.
Kapitel 6 erbjuder en övergripande diskussion samt slutsatser och i kapitel 7 följer en sammanfattning.
Kapitel 8 redovisar uppsatsens källförteckning indelad i tryckta, elektroniska och muntliga
kanaler och samtliga bilagor återfinns i kapitel 9.
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2. Metod och material
I detta kapitel redovisas först tillvägagångsättet för studien av Prime Cares externa kanaler samt
hur intervjuerna med företagets kunder har gått till. Därefter följer en kort beskrivning av
etnografiska studier och kvalitativ intervjumetodik.

2.1 Tillvägagångsätt
2.1.1 Hemsidan
Prime Cares hemsida har studerats mot bakgrund av Jakob Nielsen och Marie Tahirs teorier om hur
vinnande hemsidor ska se ut. Nielsen och Tahir har skrivit boken Användbara hemsidor Analys av
50 webplatser från 20025 där fördelar och nackdelar med utformningen av hemsidor diskuteras och
denna bok har varit utgångspunkt i denna studie.

2.1.2 Mässan
Jag besökte Primes monter då de deltog på Vårdstämman som hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö
den 18-20 april. På plats utfördes egna etnografiska observationer av aktiviteten i montern och två
av Primes anställda konsultchefer, Camilla Andersson och Sharon Rielly intervjuades. Frågorna
gällde allmänna rutiner och tillvägagångsätt kring Prime Cares deltagande på mässan och svaren
finns presenterade som löpande text i stycke 4.2. Fotografier togs av monterområdet i syfte att vid
ett senare tillfälle kunna analysera platsen och dra mig till minnes om detaljer. Dessa foton finns i
bilaga 7.

2.1.3 Kundbesök
Dessa besök hos kunderna benämns av Prime Care som ”canvasbesök”.Varför det heter så är oklart
även från Primes sida och då ingen litteratur om ämnet hittats får det vara osagt. I denna uppsats har
jag dock av tydlighetsskäl valt att använda benämningen kundbesök. Camilla Andersson,
konsultchef på Prime Care, har agerat informant under ett telefonsamtal 14/5 och då delgivit
information om de besök som företaget utför.
För att studera funktionen kring besöken har Ulf Raders teorier om lönsamma kundbesök använts
och dessa återfinns i hans bok Sälja konsult- tjänster Handbok för ökad försäljning och ökad
lönsamhet från 2005.6

2.1.4 Mailutskick
Camilla Andersson har informerat om de mailutskick som Prime Care använder sig av. Hon bidrog
också med det exempel på mailutskick som finns att skåda i bilaga 1 och som ligger till grund för
studien. De intervjuade kunderna har också givit information om innehållet i utskicken under
intervjuernas gång. Använd litteratur är boken Klarspråk på nätet av Helena Englund och Karin
Guldbrand från 2001.7

5 Nielsen, Jacob, Tahir Marie (2002): Användbara hemsidor: analys av 50 webbplatser, Essex: Pearson Education
Limited
6 Rader, Ulf (2005): Sälja konsulttjänster Handbok för ökad försäljning och ökad lönsamhet, Näsviken: Björn Lundén
Information AB
7 Englund, Helena, Guldbrand, Karin (2001): Klarspråk på nätet 2:a upplagan, Sundbyberg: Pagina Förlags AB
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2.1.5 Merförsäljningssamtal
Även här har Camilla Andersson agerat informant och eftersom merförsäljningssamtal utförs på
telefon finns ingen skriftlig information tillgänglig. Proceduren kring merförsäljningssamtalen har
beskrivits på ett generellt plan och den bild Andersson givit har även bekräftats av kundernas
utsagor i intervjuerna. För denna del av studien har Ulf Raders bok från 2005 återigen använts då
hans resonemang om merförsäljning visat sig givande.

2.1.6 Intervjuer
Informanterna i denna studie är 20 av Prime Cares kunder. De har alla speciell befogenhet att göra
personalbeställningar på sina arbetsplatser där samtliga är verksamheter inom vårdsektorn.
Kontaktuppgifterna till studiens informanter fick jag skickade till mig på posten av konsultchef på
Prime Care och alla intervjuade kunder är verksamma i Stockholmsområdet.
Urvalet av informanter har alltså gjorts av Primes Cares konsultchef Camilla Andersson och hon
valde kunder vars medverkan av olika anledningar kunde vara givande för uppsatsen. Några av
studiens informanter har regelbunden kontakt med Prime Care varför det finns ett värde i att höra
deras uppfattning av företaget. De av studiens informanter verksamhet sällan anlitar Prime Care är
valda i syfte att ta reda på anledningen till detta.
I ett tidigt skede bestämdes att kunderna skulle intervjuas på telefon eftersom tiden var knapp och
informanterna är många till antalet. Camilla Andersson skickade listan med de 20 valda kunderna
på posten. Bifogat fanns även kontaktinformation till kontaktpersoner på respektive verksamhet,
dvs. de anställda med speciell befogenhet för personalbeställning. Samtliga kontaktpersoner ringdes
upp omgående och tillfrågades om medverkan som informanter i studien och alla tillfrågade tackade
ja. I syfte att sätta in informanterna i studien samt att ge dem tid att tänka över svaren innan
intervjutillfället mailades de kommande frågorna8 till deltagarna redan dagen därpå. En bedömning
gjordes att detta tillvägagångsätt skulle ge informanterna chansen att fundera över frågorna i lugn
och ro vilket i sin tur skulle höja kvalitén på svaren. De flesta deltagare hade speciella önskemål för
när intervjun skulle genomföras och tider för telefonmöte bokades in med dessa. Med de övriga
informanterna bestämdes att jag skulle ringa dem när som helst under den kommande veckan för att
se om det då var läge för intervju. Några av informanterna ville vara anonyma och därför har
samtliga informanter endast presenterats med titel och verksamhetstyp, vilket också bedömdes vara
den relevanta informationen i sammanhanget.
15 av 20 intervjuer utfördes vecka 19 medan 5 av informanterna kunde medverka tidigast i början
av vecka 20. För att telefonintervjuerna skulle gå så snabbt och smidigt som möjligt användes en
bandspelare för att spela in min egen röst då jag upprepade kundernas svar efter varje fråga som
ställts. Informanten fick då möjlighet att godkänna, och vid behov förändra, det som sagts. Efter
varje intervju överfördes så svaren till ett dokument på datorn där frågorna i förväg staplats upp
som rubriker. Oturligt nog gick bandspelaren sönder under processens gång och jag blev då istället
tvungen att skriva ner kundernas svar direkt på datorn medan telefonintervjuerna pågick.
Jag är dock medveten om att det finns vissa problem i denna metod. Då jag inte haft tekniska
resurser för att spela in informantens röst direkt på bandet finns risk att svaren omedvetet förvrängts
en aning i transkriberingsprocessen. För att i största möjliga mån undvika detta informerades
informanten om vad som skrivits efter varje fråga och genom det godkännande av tolkningen som
då givits kan vi utgå ifrån att den huvudsakliga innebörden i svaren åtminstone är korrekt. De
färdiga intervjuerna skrevs slutligen ihop till de löpande texter som återfinns i stycke 4.6.
Nedan följande frågor ställdes till samtliga informanter under de telefonintervjuer som
genomförts och som synes är de formulerade i plural med ”er” och ”ni”. Anledningen till detta var
8 Se bilaga 3
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tanken att informanten skulle ha möjlighet att samråda med sina arbetskamrater kring frågorna
innan intervjuerna genomfördes.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

-

Beskriv Prime i stora drag/Vad innebär Prime för er?
Hur kom ert företag först i kontakt med Prime?
Vad var det i denna kanal/detta forum som kändes speciellt tilltalade med Prime? (T ex buskap eller
utformning)
Genom vilka kanaler kommunicerar ni med Prime idag? (T ex mässa, canvasbesök,
merförsäljningssamtal, mailutskick, fax eller hemsida?)
Hur uppfattar ni dessa kanaler? (De kanaler ni använt er av)
Skulle ni vilja ändra något i dessa kanaler?
Vill ni kunna beställa arbetskraft direkt på hemsidan i framtiden?
Har ni förslag på ytterligare metoder Prime skulle kunna använda för att nå ut till kunder?
Vad är det, enligt er uppfattning, som skiljer Prime från andra liknande förtag?
Varför valde ni att samarbeta med just Prime framför konkurrerande företag?

Sammanställningar av intervjusvaren finns att skåda i analyskapitlet och den nyfikne kan på

begäran få tillgång till frågor och svar i obearbetad form.9 Detta material har dock bedömts vara
alltför omfattande för att kunna ingå som bilaga.
Som en parentes bör tilläggas att det som är avgörande för att ett samarbete mellan Prime Care och
kunden ska ha kommit till stånd är att den aktuella vårdverksamheten antingen är privat eller också
att kommunen har ett avtal med Prime Care. Dessa avtal uppkommer då kunderna lägger ut
offertförfrågningar på Opic10, en kommunal sajt för upphandlingar och inköp inom stat, kommun,
landsting och privat sektor i Sverige och Europa. Om Prime Care anser att de kan leverera vad
kunden vill ha svarar de på offerterna genom att skriva ett anbud med prisbild, tjänster och
kvalitéer. Därefter är det upp till kommunen att välja samarbetspartners.11

2.2 Etnografiska studier
En etnografisk studie kombinerar ofta observationer med intervjuer i syfte att studera en kultur eller
en situation.12 Inför en fältstudie krävs att forskaren har läst och satt sig in i relevant litteratur13 och
detta för att bättre förstå vad som sedan observeras. Frågeställningar kring observationerna växer
dock ofta fram under själva fältarbetets gång då det successivt framgår vad som är relevant att
undersöka.14 Väl ute på fältet gäller det för forskaren att snappa upp så mycket information som
möjligt15 men att samtidigt hålla viss distans till det som händer för att kunna se saker och ting
någorlunda objektivt och kritiskt.16 Hur lång tid en etnografisk studie bör pågå varierar från fall till
fall och beror på den studerade situationens karaktär.17 I denna uppsats har etnografisk metod
använts för att studera Prime Cares deltagande på Vårdmässan och då mässor följer ett visst mönster avgjorde jag att en dags etnografiska studier skulle räcka för att dokumentera Prime Cares
mässdeltagande på det generella planet. Detta beslut får stöd i Ekström och Larssons bok, Metoder
i kommunikationsvetenskap (2000), där de hävdar att etnografiska observationer måste kunna
9
10
11
12
13
14
15
16
17

För ytterligare information, kontakta mig på följande mailadress: sophie_ia@hotmail.com
www.opic.se
Källa: Camilla Andersson, konsultchef på Prime Care
Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (2000): Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur s. 24
Ekström, Larsson s. 41
Ekström, Larsson s. 41
Ekström, Larsson s. 44
Ekström, Larsson s. 45
Ekström, Larsson s. 44
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generaliseras även om de bygger på ett fåtal fall.18
Mässor räknas till offentliga platser vilket innebär att observationer kan utföras utan att forskaren
behöver be om tillstånd. Dock måste enskilda individer som kan identifieras ge sin tillåtelse för att
studien ska få genomföras.19

2.3 Kvalitativ intervjumetodik
Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att tillgodogöra sig kunskap om intervjuobjektets
uppfattning.20 Enligt Ekström och Larsson (2000) kan den intervjuade personen antingen benämnas
som respondent eller informant beroende på dennes funktion för intervjun. Det som utmärker en
respondent är att den intervjuade delger sin egen syn och sina egna uppfattningar angående det
aktuella ämnet i fråga medan en informant bidrar med sak- eller bakgrundsupplys- ningar kring
detsamma. Ekström och Larsson menar dock att en och samma person kan inneha båda dessa roller
och att begreppet informanter i vissa fall används oberoende av intervjupersonens funktion.21
Tilläggas bör att intervjupersonerna i denna studie delger både sakupplysningar och egna uppfattningar och därför benämns de alla som informanter.
Studiens intervjuprocess har följt de olika stegen för kvalitativ forskningsintervju och det är då
inledningsvis av stor vikt att informanten, innan intervjuns början, informeras om studiens syfte
samt hur den framkomna informationen ska dokumenteras.22 Att utlova anonymitet till intervjupersonen kan för vissa undersökningar innebära att trovärdigheten urholkas medan anonymitet är
ett måste i andra fall.23 Som ovan nämnts gjordes dock bedömningen att denna studie kunde tillåta
anonymitet utan större negativa konsekvenser.
Det finns olika typer av frågor i en intervju och för denna studie har många olika varianter
brukats. En inledande fråga har använts, vilken karaktäriseras av att svaret kan bli spontant och
rikligt beskrivet. Specificerade och direkta frågor förekommer också och indirekta frågor har ställts
till Camilla Andersson på Prime Care i syfte att urskilja företagets självbild.24

18
19
20
21
22
23

Ekström, Larsson s. 45
Ekström, Larsson s. 26-27
Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur s. 117
Ekström, Larsson s. 52
Kvale s. 120
Esaiasson, Peter mfl (2006): Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad 2:a uppl,
Stockholm: Norstedts Juridik AB s. 285
24 Kvale s. 124-125
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3. Teori
I följande kapitel presenteras först inledande teori av relevans för ämnet och därefter erbjuds
inblick i Maletzkes modell av masskommunikation. Slutligen återfinns ett stycke innehållande teori
om uppsatsens studerade kommunikationskanaler.

3.1 Inledande teori
På en marknad där konkurrensen är hård och där man slåss om en plats i rampljuset är det viktigt
för företag att berätta om sin verksamhet och marknadsföra sig själva på bästa sätt.25
Konsumenterna gör nämligen hellre affärer med välkända företag26 och ett etablerat namn gör även
rekryteringsprocessen lättare. PR och extern kommunikation ökar också verksamhetens lönsamhet27
och i och med att markandens intressenter ställer nya krav blir dialogen med omvärlden rent av
nödvändig.28 I strävan efter att nå målgruppen är PR dessutom en kostnadseffektiv strategi.29
Vilka externa kanaler lämpar sig då bäst för att fånga målgruppens intresse? Sändaren av ett budskap bör ha i åtanke att mottagarna har olika förutsättningar. Människor tar nämligen in information
och lär sig saker på olika sätt och Peter Erikson (2002) skriver att en tredjedel föredrar att se saker
och ting på bild, en tredjedel lär bäst då de lyssnar och ytterligare en tredjedel praktiserar helst det
de ska lära in.30 Detta faktum belyser vikten av att, som sändare av ett budskap, förstå målgruppens
behov och om utgångspunkten är att människor uppfattar information på olika sätt kan det
eventuellt vara fördelaktigt för ett företag att använda sig av många olika kanaler i strävan efter att
nå ut. En kombination av skriftliga, muntliga, elektroniska och interaktiva kanaler kan bidra till
effektivitet på kommunikationsfronten.31
Vilka är då för- och nackdelarna med dessa kanaler? Skriftliga kanaler minimerar risken för
missförstånd och läsaren bestämmer själv när och hur texten ska konsumeras. Däremot blir kommunikationen enkelriktad vilket utesluter följdfrågor och respons.32 Det är just möjligheten till
förtydliganden, återkoppling och dialog som är den muntliga kommunikationens främsta egenskap
medan nackdelen är att yttre förändringar kan ge negativ inverkan på dess förutsättningar.33 De
elektroniska kanalernas fördel är förutom dess snabbhet också att tekniska illustrationer kan ge
information en intressant vinkel, tydligare förklaring och en mer levande känsla. Problemet är dock
att alla människor inte har tillgång till den teknik som krävs och därför hamnar utanför det digitala
samhället.34 I och med IT-samhällets utveckling försvinner dock fysiska avstånd mer och mer. Det
spelar inte lika stor roll var i världen individen eller företaget befinner sig då det alltid finns möjligheter att vara kontaktbar. Begränsad ekonomi behöver inte vara ett problem och små företag får
samma konkurrensmöjligheter som de större.35
För att kunna konkurrera på marknaden krävs dock en bra yta och något som påverkar intrycket
25 Flodhammar, Åke mfl. (1990): Mässor och affärskontakter Strategi, teknik och ekonomi för utställare, besökare
och arrangörer, Kristianstad: Liber s. 17
26 Erikson, Peter (2002): Planerad kommunikation 3 uppl Strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer,
Malmö: Liber-Ekonomi s. 71
27 Erikson s. 73
28 Erikson s. 72
29 Erikson s. 71
30 Erikson s. 42
31 Erikson s. 8
32 Erikson s. 62
33 Erikson s. 63
34 Erikson s. 62
35 Erikson s. 27
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av ett företag eller organisation är dess profil och image, där det förstnämnda avser dess självbild
medan imagen är den bild som omvärlden har av verksamheten. Denna image påverkas bland annat
av bemötanden från de anställda och av den reklam och PR som används men även av visuella ting
som logotyper, design och arkitektur. Profilen är den bild företaget önskar ge av sig själv hos
omvärlden36 och målet är att dessa två komponenter ska stämma överens. Om så är fallet är detta ett
bevis på att man använt sig av den externa kommunikationen på ett effektivt sätt.
Att marknadsföring, som tidigare nämnts, är viktig kan tyckas självklart men det gäller också att
presentera sin tjänst eller produkt på rätt sätt.37 Rosell menar att rekommendationer från de gamla
kunderna till de nya potentiella är en bra metod då det gäller att etablera nya kontaktnät38 och Jack
Silfving (1985) bekräftar detta med uttalandet att en nöjd kund är den bäste säljaren.39
Vilka tjänster är det då som lockar kunder på marknaden? Prime Cares egna ord är att vårdsektorn
är ett av de snabbast växande områdena i hela den industrialiserade världen. De menar att
människor lever allt längre och ställer högre krav på en god vård och omsorg, i livets alla skeden.
Den stora utmaningen blir då, enligt Prime Care, att erbjuda människor god vård av hög kvalitet,
men till en rimlig kostnad.40 Peter Erikson (2002) menar att företag är föränderliga och att man
försöker skapa produkter av tjänster och tjänster av produkter.41 Enligt Ulf Rader (2005) har
forskare hävdat att Sveriges tillväxtpotential ligger inom försäljning av just kvalificerade tjänster
och det är därför viktigt för företag i branschen att utveckla attraktiva produkter.42 Rader presenterar
tio resultatfaktorer vid försäljning av konsulttjänster och menar att det för det första är viktigt att
hålla rätt balans mellan kontakt och styrning. Vidare påpekar han vikten av att ständigt ta nya
kontakter, att ha stark tilltro till den egna tjänsten, att utnyttja frågemetoder och lyssna medvetet, att
planera sin egen tid, att vara en driven förhandlare, att skapa merförsäljning, att vara skicklig i tal
och skrift, att vilja leda och stå i centrum samt att slutligen ta initiativ till produkt- och
affärsutveckling.43 Också outsourcing blir attraktivt på marknaden då företag försöker koncentrera
sig på verksamhetens viktigaste delar och därav delgerar ut mindre viktiga tjänster.44
Det finns dock många olika varianter av kommunikation mellan företaget och dess marknad och
Shapiro & Wyman (1982) listar fyra krav på marknadskommunikation som anses grundläggande.
Den viktigaste aspekten är vad de kallar övertalningsförmåga och de syftar då på att tvåvägskommunikation är mer effektiv än ensidig sådan. De belyser även vikten av att ha möjlighet att
skräddarsy kommunikationen då olika individer, som ovan nämnt, föredrar olika typer av
information. Snabbhet och bekvämlighet följer därefter med reservationer för att besök tar längre tid
än annonsering och att man som sändare måste fråga sig hur lätt målgruppen kan ta del av
informationen.45

36 Larsson s. 96-97
37 Rosell, Lennart (2004): Försäljningsteknik om konsten att sälja, Uddevalla: Björn Lundén Information AB s. 21
38 Rosell s. 22
39 Silfving, Jack (1985): Målmedveten försäljning Industri- och tjänsteförsäljning i praktiken, Lund: Studentlitteratur
s. 182
40 http://www.prime.se/prime_care.asp
41 Erikson s. 24
42 Rader s. 7
43 Rader s. 47
44 Erikson s. 24
45 Flodhammar mfl s 40
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3.2 Maletzkes modell av masskommunikation
I denna uppsats studeras kommunikationen mellan Prime och några av deras kunder och
utgångsperspektivet är processen från sändare till mottagare där också bakomliggande förhållanden
och eventuella störningsmoment är inräknade. Ett relevant perspektiv på denna studie är därför
Gerard Maletzkes (1963) modell för kommunikationsfunktion vilken återfinns i Windahl m fl.
(1992) och illustreras nedan i figur 1.46

Fig. 1: Maletzkes modell av masskommunikation

Maletzke utgår huvudsakligen ifrån begreppen sändare/kommunikatör (C), meddelande (M),
mottagare (R) och medium men han tar också hänsyn till en rad bakomliggande och influerande
faktorer. Inledningsvis beskrivs sändarens roll där the communicators self-image syftar på hur
sändarens egen självbild påverkar valet av strategi för kommunikationsplanering. Med detta menas
att det finns en skillnad i hur kommunikationen utformas beroende på huruvida sändaren anser sig
kämpa för egna idéer eller endast agera budbärare åt någon annan. Windahl exemplifierar detta med
att det för en person som är organisationsorienterad skulle kunna vara viktigt att uppfylla
organisationsmålen med hjälp av PR.47
The communicator´s personality structure beskrivs av Windahl som det förhållningssätt sändaren
har till kommunikation. Här tas olika möjliga scenarion upp och exempel är den sändare som
strävar efter att kontrollera med hjälp av kommunikation, den som lägger vikt vid kommunika46 Windahl, Sven m.fl. (1992): Using communication theory An introduction to planned
London s. 126
47 Windahl s. 127-128
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tionens logiska struktur eller sändaren som hellre kommunicerar med publiken än till den.48
Med the communicator´s working ”team” menas att sändaren/kommunikatörens arbetskamrater
tjänar som referensgrupp då det gäller arbetsprestationer och i de fall sändaren inte får tillräcklig
återkoppling från den målgrupp kommunikationen riktas till läggs ännu större vikt vid
arbetsteamets respons. En konsekvens av detta, kan enligt Windahl, bli att kommunikationen istället
anpassas allt mer efter kollegorna.49
The communicator´s social environment är, precis som det låter, sändarens sociala omgivning
och tanken är att individer i sändarens närhet också påverkar kommunikationsstrategierna genom
att, likt kollegorna, agera referensgrupp. Det poängteras också att detta kan få negativa
konsekvenser i form av smalt riktad kommunikation då strategin anpassas för hårt till den
omgivande referensgruppen.50
Gällande pressure and constraints caused by the public character of the media content, men även
från mediet, förklarar Windahl Maletzkes tanke om att sändaren är begränsad av vissa inbyggda
egenskaper i meddelandet eller kommunikationskanalen, här omnämnt som mediet. Det finns alltså
regler för hur kommunikationen får gå till i olika branscher,51 på både det formella och informella
planet. Både sändare och mottagare är medvetna om hur ett meddelande förväntas se ut beroende på
situation och Windahl exemplifierar detta med att poängtera skillnaden mellan ut- formningen av en
pressrelease och ett hälsoråd. En annan aspekt av det hela är en förnyad ut- formning av
kommunikationen. Då nya kommunikationskanaler skapas kan de antingen förskjutas av
mottagarna om de inte passar in i den förväntade mallen men publikens intresse kan också öka i och
med förändringen.52
Windahl menar att det enligt McQuail finns ett stort behov från sändarnas sida att känna till och
ha en definierad relation till sin målgrupp och the communicators image of the receiver syftar på de
förhållningssätt som sändaren har till sina mottagare och fyra olika alternativ räknas upp.
Paternalism innebär att sändaren ser mottagarnas intressen som mindre viktiga och därmed tar på
sig en informerande och utbildande roll, professionalism är då sändaren anser sig veta bättre än
mottagarna när det kommer till medieinnehåll. Ritualism är där sändaren av bekvämlighetsskäl inte
kommunicerar annat än vad som tidigare visat sig intressant för publiken och det sista alternativet,
specialisering, betyder att kommunikationen specialdesignas för de delar av publiken vars intressen
är väl kända.53
Spontaneous feedback from the audience är enligt Windahl ovanligt men mycket nödvändig för
sändaren. Det är också av stor vikt att ta till sig av den respons mottagarna ger och i det fall
sändaren endast lyssnar till positiv återkoppling blir resultatet av denna feedback mer skada än
nytta.54
Då det kommer till meddelandet (M) beskrivs det av Windahl som det sändaren och mottagaren har
gemensamt och därför delar och meddelandet befinner sig oftast i mitten av masskommunikationsmodeller. Om meddelandet analyseras hävdar Hadenius och Weibull (1973), enligt Windahl, att
underliggande information kan framkomma. Några exempel är sändarens avsikter och
ställningstagande i en fråga, mottagarens möjliga reaktion, men även sändarens bild av mottagaren,
dvs. en annan aspekt av the comunicators image of the receiver som nämnts ovan. Här menas att en
analys av meddelandets bilder, argument, symboler och språk ofta kan avslöja sändarens syn på
48 Windahl s. 129
49 Windahl s. 128
50 Windahl s. 129
51 Windahl s. 129
52 Windahl s. 130
53 Windahl s. 131
54 Windahl s. 132
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målgruppen.55
Mediets utformning är avgörande för meddelandets effektivitet och att välja mediekanal för att nå
ut med sitt budskap till målgruppen beskrivs av Windahl som en svår uppgift. De kriterier som
sändaren måste ta hänsyn till i sin kommunikationsplanering är kostnad, möjlighet till
genomförande och belastning56
Mottagaren av meddelandet (R) påverkas, precis som sändaren, av en rad bakom- och kringliggande faktorer. Vad det gäller selection from the media content har forskning visat att publiken
inte bara suger åt sig all information de får utan att vissa delar av publikmassan i olika utsträckning
kan välja att avstå från ett meddelande.57 Vidare säger teorin om uses and gratification att
medlemmar i publiken mer eller mindre aktivt söker det medieinnehåll de anser vara mest
tillfredställande och ju fler individer i publiken som anser detta innehåll tillfredställande desto större
är chansen att de väljer att ta det till sig.58 Detta visar på gruppens påverkan på individen och kan
kopplas till the receiver as a member of the audience.
Windahl (1981) hävdar att olika typer av medieanvändning bidrar till olika typer av effekter hos
mottagaren, effect, experience of content. Vilken form av innehåll det gäller, hur mycket som
konsumeras och på vilket sätt det konsumeras är viktiga faktorer att ta hänsyn till då det gäller att
förutspå medieeffekterna.
The receivers self-image syftar på hur publiken uppfattar sig själva och Windahl skriver att
människor tenderar att definiera sig som del av en viss publik baserat på det massmedium eller det
innehåll de konsumerar och speciellt om graden av konsumtion är hög.59
Mottagarna eller publiken kan också ha många olika roller inför sändaren. The receivers
personality structure inkulderar mottagarna som marknad, som dialogpartners, som klienter och
som kommunikatörer och den av rollerna som är rådande avgör också hur ett budskap uppfattas.60
Mottagarens personliga roll är en naturlig komponent i the receivers social environment och har
också stor påverkan på the receivers image of the communicator.
Hur Maletzkes kommunikationsmodell kan appliceras på Prime Care redovisas i analyskapitlet
stycke 5.4.

3.3 Externa kanaler
3.3.1 Hemsida
I boken Användbara hemsidor av Jakob Nielsen och Marie Tahir från 2002 analyseras olika
hemsidor och positiva samt negativa egenskaper i en hemsidas utformning kartläggs.
Inledningsvis menar författarna att en god hemsida måste förmedla sitt syfte tydligt. Besökaren
ska omedelbart få insikt i hemsidans budskap samt vilken typ av verksamhet det gäller. Varumärken
och logotyper måste få synas och ta plats och viktig information bör framhävas på ett tydligt sätt.
Eventuella motton eller slogans rekommenderas i syfte att beskriva verksamheten bakom hemsidan
och rent designmässigt är det en fördel om webplatsen sticker ut ur mängden och kan kopplas ihop
med företaget eller organisationen ifråga.61
Nielsen och Tahir menar att människor automatiskt dras till bilder och att det därför är en fördel
55 Windahl s. 133
56 Windahl s. 152
57 Windahl s. 158
58 Windahl s. 159
59 Windahl s. 167
60 Windahl s. 169-172
61 Nielsen, Tahir s. 10-11
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om hemsidans foton föreställer personer som har anknytning till verksamheten istället för
exempelvis illustrationer av modeller, byggnader eller likande materiella ting. Vidare menar
författarna att användandet av teckenformat bör begränsas för att inte ge ett rörigt intryck samt att
de använda färgerna i text och bakgrund bör ha hög kontrast.62
Detaljerad information på hemsidan inger förtroende hos besökaren och den information som
finns måste grupperas och kategoriseras så att fakta om företaget, tjänster och kontaktinformation
delas upp. Att det överhuvud taget finns ”Om oss-avsnitt”och kontaktinformation är väsentligt.63

3.3.2 Mässa
Ett sätt för ett företag att hitta nya kunder och få tips om konkurrensen på marknaden är att delta på
utställningar eller mässor.64 Flodhammar m fl.(1990) beskriver mässan som ett sätt att arrangera
kommunikation eller skapa dialog mellan säljare och köpare i vid mening,65
Flodhammar menar också att mässan är multifunktionell då besökarna dels påverkas av materiella
ting som monter och mässlokal men även av personliga möten med säljarna66 Han menar att mässan erbjuder ett neutralt forum för möten mellan säljare och kunder men att den också underlättar
möten mellan konkurrerande företag och situationen ger de olika parterna möjlighet till närmare
insikt i konkurrenternas olika strategier. Han hävdar att det är vikten av marknadsorientering som är
mässans främsta drivkraft och poängterar nödvändigheten i att synas på marknaden. En annan av
mässans fördelar är att företag får tillfälle att samla anställda som är spridda över olika enheter.67
En mässa kan analyseras utifrån vad Flodhammar kallar en ”enkel kommunikationsmodell” där
utgångspunkten är komponenterna sändare, sänt budskap, kanaler, störningar, uppfattat budskap,
mottagare och återkoppling.68 Observera att den modell Flodhammar beskiver stämmer in på
Maletzkes modell av masskommunikation vilken återfinns ovan i stycke 3.2 och detta innebär att
mässan lika gärna kan analyseras utifrån detta perspektiv. Flodhammar menar att just möjligheten
till återkoppling i form av dialog är vad som utmärker en mässa, och han identifierar eventuella
störningar som konkurrenternas framgång och förmåga att locka besökare. På vilket sätt budskapet
uppfattas på är beroende av mottagarens kunskap, behov och uppmärksamhet69 och detta är något
som också Maletzke skulle hålla med om.
Målen med mässdeltagandet bör vara klara innan mässans början och det är även viktigt att
fundera över vad man vill att besökarna ska kunna eller veta om verksamheten, vad de ska tycka
och känna om den samt vad de ska göra efter mässan.70
Att kontakta den potentiella kunden så snart som möjligt efter mässans avslutande är viktigt då
människor enligt Windahl har en tendens att glömma snabbt. En säljare som inte håller kontakten
varm kommer att förlora på detta.71

3.3.3 Kundbesök
Det personliga mötet med andra människor är mycket viktigt då det tillgodoser ett av våra viktigaste
psykologiska behov. Mötet innebär också en chans till utbyte av information där frågor och för62 Nielsen, Tahir s. 22-23
63 Nielsen, Tahir s. 12-13
64 Rosell s. 21
65 Flodhammar mfl. s. 11
66 Flodhammar mfl. s. 11
67 Flodhammar mfl s. 19
68 Flodhammar mfl s. 26
69 Flodhammar mfl s. 27
70 Flodhammar mfl s. 34
71 Windahl mfl s. 199
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tydliganden ges utrymme72 men att besöka en ny kund är annorlunda mot att göra ett besök hos en
befintlig kontakt. Detta då kunden för det första kanske redan har en samarbetspartner inom området och för det andra då säljaren inte känner till kunden, dennes preferenser eller bild av säljaren
och företaget.73 Ulf Rader (2005) presenterar olika strategier för att göra det första kundbesöket så
framgångsrikt som möjligt och han menar att det inledningsvis gäller att förbereda och planera
mötet noga. Att använda sig av en strategimall som tidigare visat sig framgångsrik är då ett bra
knep. Ytterligare tips är att skapa ett förtroende genom att presentera sig och sitt företag på ett
professionellt sätt, vara informerad om branschen, vara väl förberedd och visa på bra kontaktförmåga, förstå kundens problem och vara lyhörd samt att styra samtalet lagom mycket.74 Vidare
hävdar Radar att materialet måste vara strukturerat och att säljaren måste ha utformat en samtalsplan för besöket. Det senare för att säkerställa att konversationen balanseras med information och
styrningar.75
Att först analysera och sedan följa upp nykundsbesök är också något som Radar rekommenderar i
strävan efter en utveckling i positiv riktning.

3.3.4 Mailutskick
Mängden nyhetsbrev som idag florerar på Internet är stor. Samtidigt som mottagarna vill få kontroll
på sin inkorg och slippa onödigt spam så strävar avsändarna efter att nå ut med sitt budskap. Det
gäller då att göra innehållet i nyhetsbreven så lättläst, tydligt och väsentligt som möjligt så att
mottagaren ska ha tid och ork att skumläsa mailen innan det raderas.76
Enligt Englund och Guldbrand (2001) bör ett nyhetsbrev innehålla en kort introduktion, korta
nyheter, länkar till ytterligare information om innehållet, en länk till utgivarens webbplats samt en
anvisning för hur mottagaren kan avsluta prenumerationen om så önskas.77 En viktig egenskap hos
ett nyhetsbrev är enligt författarna också att nyheterna är färska.78

3.3.5 Merförsäljning
Ulf Rader (2005) beskriver merförsäljning som en av tio resultatfaktorer vid försäljning av konsulttjänster. Han menar att merförsäljning till befintliga kunder är mycket viktigt och att förmågan att
se nya behov hos kunden är avgörande. Rader räknar upp tillfällen som lämpar sig för merförsäljning och han tar då bland annat upp överbelastning eller någon form av akuta problem hos
kunden.79 Merförsäljning lämpar sig även då någon i personalen på den aktuella arbetsplatsen har
sagt upp sig, är sjukskriven eller väntar barn80
Rader påpekar även att ett nära samarbete ofta leder till merförsäljning men för att detta överhuvudtaget ska bli aktuellt krävs att konsulten gör ett bra jobb. Vidare menar han att konsultens
prestationer visas i återköp från kundens sida81

72 Erikson s. 63
73 Rader s. 102
74 Rader s. 103
75 Rader s. 104
76 Englund, Guldbrand s. 244
77 Englund, Guldbrand s. 245
78 Englund, Guldbrand s. 245
79 Rader s. 74
80 Rader s. 74
81 Rader s. 74
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4. Empiri
I detta kapitel beskrivs funktion och utformning av samtliga av Prime Cares kommunikationskanaler. Dessa kanaler presenteras slutligen också ur företagets eget perspektiv genom konsultchefen Camilla Andersson.

4.1 Primes hemsida – Caredelen
Från Primes hemsida82 kan besökaren, via fliken Prime Care, ta sig in på den sida där företagets
vårddel presenteras.83 Precis som de övriga delarna av hemsidan går färgerna under Caredelen i
Primes egna färger. Bakgrunden är vit medan rubriker och fält där besökaren kan klicka sig vidare
går i vinrött. I vänster överkant syns Primes logotyp och i högra hörnet återfinns påståendet; Du
märker skillnaden. I övre kanten av sidan finns en bård som i den vänstra delen innehåller en bild
på en kvinna med ett allvarligt ansiktsuttryck och blicken fäst i golvet. Denna bild genomgår en
förändring med några sekunders intervall så att kvinnan ler för att sedan gå tillbaka till det ursprungliga stadiet. I vänstra delen av bården spelas ett bildspel där olika till synes handskrivna
meningar rullas upp i tur och ordning.
Bli en del av arbetslivet tillsammans med oss!
Varför göra något själv... När någon annan kan göra det både bättre och billigare?
Vår storhet är vår litenhet. Du får personlig service och maximalt engagemang
Be oss om offert. Du kommer inte bli besviken! >>
Texten ger intrycket av att vara skriven på en whiteboardtavla och varje påstående suddas
successivt ut innan nästa dyker upp. Längst ner på sidan finns en länk till kontaktpersoner följt av
adresser och telefonnummer till Primes kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Västerås och
Norrköping
Samtliga av ovan beskrivna moment finns på alla Primes divisionssidor men det som är unikt med
Prime Cares del av hemsidan är det material som är placerat på sidans mitt. Här syns dels en stor
bild av en leende kvinna iförd sjukvårdskläder och med ett stetoskop hängande kring halsen. Vidare
beskrivs Prime Care på följande vis:
Prime Care ser till att du får kompetent och engagerad vårdpersonal.
Vi har knutit till oss ett omfattande nätverk av erfarna sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och läkarsekreterare.
Erfarna proffs som alltid sätter patienten i första rummet. Inom Prime har vi en omfattande erfarenhet av vårdsektorn
och en god förståelse för vårdens specifika behov, problem och möjligheter.
Vårdsektorn är ett av de snabbast växande områdena i hela den industrialiserade världen. Människor lever allt
längre och ställer högre krav på en god vård och omsorg, i livets alla skeden. En stor utmaning är att erbjuda
människor god vård av hög kvalitet, men till en rimlig kostnad.
Prime Care erbjuder vårdsektorn välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare. Exempelvis sjuksköterskor,
läkare, undersköterskor och läkarsekreterare. Vår vårdpersonal har normalt lägst undersköterskeutbildning och minst
två års yrkeserfarenhet. Genom ett omfattande nätverk kan vi erbjuda kvalificerad personal för alla kompetensbehov,
exempelvis: läkare, läkarsekreterare, barnmorskor, sjuksköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden.

Om besökaren klickar sig vidare via länken ”Kontaktpersoner”84 presenteras Prime Cares fyra
konsultchefer Helena Lindblad, Camilla Andersson, Sharon Rielly och Lena Lundin med bilder och
kontaktinformation. På sidan finns också en ruta som möjliggör snabbkontakt via e-post mellan
besökaren och Prime Cares anställda.
82 www.prime.se
83 http://www.prime.se/prime_care.asp Se även bilaga 6
84 http://www.prime.se/prime_care_kontakt.asp Se även bilaga 7
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4.2 Prime Cares deltagande på vårdmässan
Mässdeltagande är ett sätt för Prime att utöka kontaktnätet och då Vårdstämman hölls på
Stockholmsmässan i Älvsjö den 18-20 april hade Prime en monter utsatt. Denna mässa är den
största som företaget deltar i under året och var därför värd ett besök i studiesyfte. Konsultcheferna
Camilla Andersson och Sharon Rielly ställde upp som informanter och det är de svar Rielly och
Andersson givit i kombination med egna iakttagelser som ligger till grund för den följande
beskrivningen.
Prime Cares monter85 är ungefär 3x4 m² och består av en bakgrundsvägg täckt av roll-ups med
information om Prime Care, en disk prydd av en blomvas, reklamblad och en skål med pennor och
med svarta barstolar framför. På golvet framför disken ligger en vit, rund matta och montern
erbjuder även ett runt, högt bord med ytterligare barstolar samt en vattenbehållare.
De av Primes anställda som deltar på mässan bygger själva upp montern och inför mässan har man
ordnat fram nya små reklamfoldrar. Fyra åt gången av de anställda står i montern och detta för att
kunna ta emot så många besökande som möjligt. Det som är klassiskt för Prime är färgerna. Rollups och logotyper går i vinrött medan mattan på golvet, disken och kläderna på Primes anställda är
vita. Enligt Sharon Rielly representerar den vita färgen det rena och kliniska medan det röda
symboliserar blod och liv. Camilla Andersson tror också att det är just färgerna som lockar många
av besökarna då det röda och vita lyser upp en aning i jämförelse med gråa färger i montrarna
bredvid. Inför mässan har Prime Care skickat inbjudningar via brev och mail till en stor del av
kundkretsen och de flesta besökarna är ”förbipasserare” eller befintliga kunder.
Målet med mässdeltagandet är dels att marknadsföra Prime Care och rekrytera nya kunder men
även att få in så många nya namn till konsultbanken som möjligt. Man vill också att kunderna ska få
insikt i Prime Cares fördelar vilka bland annat är presenterade på de fyra roll-ups man använder på
mässan. Följande information finns tryckt på dessa:
Kostnadseffektiva och nyskapande lösningar Prime Care har lång erfarenhet av att bygga upp kreativa,
nyskapande lösningar inom vård och omsorg. Alltid med patienten i första rummet.
Arbeta hos oss! Som medarbetare i Prime Care erbjuds du bland annat: -Varierande och intressanta uppdrag
-Veckolön eller månadslön -Spännande utmaningar under frihet och eget ansvar
Engagemang! Över 250 engagerade medarbetare: *Sjuksköterskor *Specialistsjuksköterskor *Undersköterskor
*Läkare *Läkarsekreterare *Vårdbiträden *Personliga assistenter
Ta steget! Ta ett steg vidare i din personliga utveckling. Prime Care ger dig möjlighet, flexibilitet och frihet att själv
bestämma var och när du vill arbeta.

Förhoppningen är att besökarna ska tycka att Prime Cares medarbetare är engagerade och ärliga
samt att Prime Care är tillgängligt som företag och konsekvensen av denna uppfattning blir
förhoppningsvis att Prime Care kontaktas efter mässan.
För att locka besökare till montern delas papperspåsar prydda med Primes logotyp ut och de
innehåller exempelvis pennor och godis. Om en potentiell samarbetspartner kommer fram till
montern sätts en konversation igång och Primes representanter frågar om personen jobbar inom
vård och omsorg eller om de känner till Prime Cares verksamhet. Om inte presenteras företaget i
stora drag och i vissa fall rekommenderas att personen i fråga lägger in sitt CV i Primes databas.
Om monterbesökaren är intresserad av ett samarbete utbyts kontaktuppgifter och Primes
representant hör av sig redan nästa dag för uppföljning. Under mässans tre dagar räknar Prime Care
med att få ihop ca 10 till 15 nya kunder och efter mässans slut görs en utvärdering av deltagandet.

85 Se bilaga 7
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4.3 Primes Cares kundbesök
Det bör inledningsvis påpekas att Prime Cares kundbesök internt kallas för canvasbesök.
Betydelsen av ordet ”canvas” är dock okänd i sammanhanget86 och jag har därför valt att istället
använda benämningen kundbesök.
Dessa besök används av Prime Care som ett medel i strävan efter att skapa nya relationer och
kontakter och de bygger, precis som namnet avslöjar, på att Prime i egenskap av säljare besöker
sina kunder.
Prime har avtal med, och är upphandlade av87 , vissa kommuner vilket innebär att samtliga av de
kommunala vårdenheterna kan utnyttja Prime Cares tjänster och det är också dessa vårdinstanser
som står i fokus för Primes canvasbesök.
Personal från företaget utför de spontana besöken ca 15 gånger per vecka och de kan då besöka
allt ifrån fyra till åtta kunder på en dag. Med sig har säljarna vita pappåsar prydda med Primes röda
logotyp innehållande det material som ska delas ut till kunderna. Materialet består av ett
produktblad där Prime Cares tjänster presenteras, en tillhörande prislista samt en kopia av det
kontrakt Prime Care har med kommunen. Prime Care inleder besöket med en presentation och
beskriver därefter sina tjänster och besöken tar normalt omkring tio minuter. Korta besök är att
föredra med anledning av att de sker oanmält under kundernas arbetstid. Ibland gör kunden en
personalbeställning på plats och i annat fall hör Prime Cares säljare av sig en vecka senare med
hänvisning tillbaka till besöket för att se om intresse för beställning finns. Vid det laget har kunden
troligtvis haft tid att läsa igenom det kvarlämnade materialet och hunnit skaffa sig en uppfattning
om huruvida man vill samarbeta med Prime Care eller inte.
Canvasbesök görs även hos befintliga kunder men då i syfte att visa sitt engagemang genom att
lämna en eventuell julklapp, presentera nya konsulter eller bara titta in för att se hur verksamheten
går om man har vägarna förbi.88

4.4 Prime Cares mailutskick
Mailutskick är något som Prime Care skickar ut till sina befintliga och potentiella kunder i syfte att
marknadsföra företaget och nå ut till kontaktpersonerna på de olika vårdenheterna. De kunder som
erhåller mailen är ca 800 till antalet och de skickas ut ungefär en gång i månaden. Innehållet
varierar och har olika teman beroende på tidpunkten. I april kan utskicken innehålla önskningar om
en glad påsk och ett annat exempel på innehåll är förfrågan om kunden behöver förstärkning.89
Ett av Prime Cares mailutskick finns att skåda i bilaga 1. Överst i mailet finns en bild av en
kvinnas halva ansikte med en febertermometer i munnen. I ett av bildens övre hörn syns en
rubrik med texten: Influensatider! Ring oss för gratis konsultation vilken åtföljs av ett telefonnumer
till Prime Care. Därefter kommer texten: Har influensan även drabbat din avdelning? Så har
höstens influensa slagit till igen. Har du personal hemma i snuva och feber tveka då inte att
kontakta oss på Prime Care. Vi hjälper gärna till och löser era sjukvacanser. Ni når oss alla
vardagar, kvällar och helger på telefon nr... Prime Cares nummer syns återigen efterföljt av en länk
86 Inte heller Prime Cares konsultchef Camilla Andersson kunde förklara anledningen till att benämna kundebesöken
”canvasbesök”.
87 Dessa avtal beskrivs närmare under rubriken ”Intervjuer” i stycke 2.1.6 ovan.
88 Källa: Camilla Andersson, konsultchef på Prime Care
89 Källa: Camilla Andersson, konsultchef på Prime Care
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till företagets kontaktpersoner. En bit ner på sidan förekommer en presentation av företaget: Vilka
är Prime Care? Prime Care har mer än 250 kompetenta medarbetare med minst 2 års erfarenhet.
Det är i huvudsak sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Prime Care har avtal med
flertalet av kommunerna i Stockholms län, Stockholms Läns Landsting samt flera av de större
privata vårdgivarna och stiftelserna. Ett bokningsnummer dyker så upp följt av en länk för den som
vill läsa mer information. Därefter är Primes telefonnummer, bilden av en sjukvårdsklädd kvinna
sedd ur ett fågelperspektiv med ett stetoskop kring halsen och en slogan placerad: Prime Careomfattande erfarenhet av vårdsektorn och en god förståelse för vårdens specifika behov, problem
och möjligheter.90 Mailutskicket avslutas med kontaktuppgifter till Primes kontor i olika städer och
adressen till Primes hemsida tillsammans med en länk för avregistrering och kontakt.
De genomgående färgerna i mailet är rött och vitt.

4.5 Primes Cares merförsäljningssamtal
Merförsäljning innebär enligt Fröberg och Frisk (1995) att som säljare påverka kunden till att köpa
saker denne nödvändigtvis inte behöver.91
I Prime Cares fall går ett merförsäljningssamtal ut på att företaget ringer upp sina kunder för att
meddela vilka konsulter som finns tillgängliga och för att höra efter om bemanningspersonal
önskas. Ofta börjar processen med att någon eller några av Prime Cares konsulter ger klartecken om
att denne vill jobba under en viss period och nästa steg blir då för Primes konsultchefer att ringa
upp de kunder som har nytta av denna typ av tjänst för att informera om personalläget. I största
möjliga mån försöker Prime Care se till att erbjuda kunderna konsulter de känner sedan tidigare och
merförsäljningssamtalen riktar sig därför främst till de olika verksamheter där konsulten tidigare
arbetat.
Denna strategi är utvecklad för att hålla företagets kontakter med kunder och konsulter varma.
Konsulterna tjänar på upplägget då de får möjlighet att lämna önskemål om passande arbetstider
och kunderna ges chansen att planera personalsituationen i god tid. Kanske stundar semestertider
eller perioder med hög sjukskrivningsfrekvens och merförsäljningssamtalen ger då kunden
möjlighet att ligga steget före.92

4.6 Intervjuer med 20 av Prime Cares kunder
Inledningsvis bör nämnas att vissa informanter av olika anledningar inte kunnat svara på alla frågor.
En del har exempelvis inte varit närvarande då Prime besökt arbetsplatsen eller också kan
informanten inte besvara frågan om varför man valt Prime då denne är relativt nyanställd. Detta är
dock något som framgår av informanternas svar som följer nedan.
Informant nr 1, sektionschef inom kommunal äldreomsorg
Prime Care uppfattas i stora drag som ett seriöst företag med lösningen på akuta bemanningsbekymmer. Företaget uppmärksammades första gången då representanter kom på kundbesök
och presenterade sig själva, vilket var ca 3 år sedan. Det som då kändes tilltalande med Prime
Care var deras medvetenhet kring de behov man hade inom äldreomsorgen. De kände också
till marknaden och hade redan lösningarna på de problem som fanns. Prime Care kunde även
anpassa sig och var beredda att kompromissa för att få en bra lösning. Idag kommunicerar
90 Källa och vidarebefordran av mailutskick: Camilla Andersson
91Fröberg, Stig, Frisk, Roland (1995): Försäljning och service, Malmö: Liber-Hermods s. 38
92 Källa: Camilla Andersson, konsultchef på Prime Care
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äldreverksamheten med Prime Care på flera sätt. Företaget skickar bland annat ut spontanmail
med erbjudanden om tillgänglig personal men oftast ringer informanten till Prime Care för att
beställa arbetskraft. Ibland hör även Prime Care av sig via telefon angående tillfälligt utbud
av personal och då händer det, enligt informanten, att man gör en beställning man inte annars
hade gjort. Detta då man exempelvis ser chansen för någon att ta semester. (Merförsäljning)
Telefonsamtalen är den vanligaste kanalen men det förekommer även att Prime Care hälsar på
någon gång per år för att, som informanten uttrycker det, ”visa upp sig” men även för att
lämna en julklapp eller dylikt. Informanten ser ingen anledning att ändra något i de kanaler
man kommunicerar genom men hon anser att det vore bra att kunna beställa arbetskraft på
hemsidan i framtiden. Detta om det fanns någon form av färdigt schema på sidan där kundefylla i sina personalbehov. Informanten har inga förslag på ytterligare metoder för Prime att
nå ut till kunder. Hon påpekar dock att hon uppskattar de besök Prime gör då hon menar att
man lätt fastnar för dem i det personliga mötet. De är professionella och de har koll på marknad och priser. Det som skiljer Prime Care från andra liknande företag är också att de är de
enda som överhuvud taget har visat sig personligen. Andra bemanningsföretag har endast
ringt eller mailat. Anledningen till att man valt Prime Care framför konkurrenter är att de är
stora, de kan branschen och de kan lösa bemannings- problemen på arbetsplatsen. Prime är
också upphandlade av kommunen, vilket är en nöd- vändig förutsättning för att ett avtal ska
komma till stånd.
Informant nr 2, VD inom företagshälsovård.
Informanten menar att en övergripande beskrivning av Prime Care är svår att ge. Företagshälsovården har bara använt sig av dem vid några få tillfällen. En av dessa gånger eftersöktes
en läkare utan resultat och vid ett annat tillfälle kunde Prime Care ordna en sjuksköterska. Då
Prime Care presenterat sig för informanten och hennes kollegor har de givit ett proffsigt intryck och första kontakten med Prime kom sig av att man inom företagshälsovården behövde
personal. Sökningar på en arbetskraftsbank på Internet visade Prime Care bland andra
liknande företag och det som var speciellt tilltalande med dem var att de låg bäst till prismässigt. Då informanten mailade Prime Care kom ett snabbt svar tillbaka. Idag kommunicerar
informanten med Prime Care via telefon men hon erhåller även mailutskick och har någon
gång fått besök av bemanningsföretaget. Hon anser dock att telefonsamtalen är mest effektiva
även om besöken också är positiva då de ger ett ansikte på Prime Cares personal. Informanten
tycker inte att de kanaler som används behöver genomgå någon som helst förändring men hon
kan tänka sig att beställa arbetskraft direkt från hemsidan i framtiden om det där skulle tillhandahållas ett behovsschema som vore enkelt att fylla i och om en snabb beställningsbekräftelse skulle komma från Prime Care. Informanten har inga förslag på ytterligare metoder som Prime Care skulle kunna använda sig av för att nå ut till kunderna men hon anser att
de borde fortsätta med sina personliga besök då dessa är uppskattade. Det som, enligt informanten, skiljer Prime från liknande företag och som också bidragit till att man valt att
använda sig av dem är det låga priset.
Informant nr 3, personalsamordnare inom personlig assistans
För informanten är Prime Care i stora drag ett bemanningsföretag som anlitas vid personalbrist och detta samarbete fungerar bra. Informantens kommun har fem stycken ramavtal med
olika bemanningsföretag och Prime Care är ett av dem. Kontakten med företaget började
genom att man inom enheten för personlig assistans fick välja bland de olika företagen och
valet föll på Prime Care då de dels stod först på listan och då man också hört talas om dem
tidigare. Prime Care ringdes upp och ett samarbete tog sin början då de t visade sig att de hade
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möjlighet att leverera vad som behövdes. I dagens läge sköts kommunikationen med Prime
Care endast via telefon. Oftast är det informanten som ringer upp men det händer även att
Prime Care hör av sig för att berätta om erbjudanden gällande ledig personal. Telefonen är
alltid tillgänglig och Prime Care kan nås även på helgerna, vilket är viktigt inom personlig
assistans. Något som också är positivt är kontinuiteten då bemanningsföretaget kan nås på
samma nummer i alla lägen vilket också vikarier känner till. Att maila känns inte lika säkert
då man inte får direkt respons och ett faktum är också att alla personliga assistenter inte har
tillgång till datorer. I övrigt har man vid något tillfälle fått påhälsning av Prime Care och man
får regelbundet mailutskick från dem, även det aldrig finns tid att läsa dem. Informanten anser
dock inte att några ändringar behöver göras i dessa kanaler. Något informanten mot- sätter sig
är eventuella framtida beställningar av arbetskraft på hemsidan. Hon menar att det är bättre att
ha kontakt via telefon då vårdtagarna har speciella behov som måste förmedlas. Några
ytterligare metoder för att nå ut till kunder kan informanten inte komma på. Hon anser nämligen att Prime Care gör allt de kan för att synas i nuläget och exemplifierar med mässor,
utskick, pennor och andra reklamartiklar. Det är svårt att säga vad som skiljer Prime Care från
liknande företag. Från första kontakten har det bara rullat på och det finns ingen anledning till
att byta bemanningsföretag då allt fungerar bra. Prime Care är dock speciella på så sätt att
deras personal är väl kända bland vårdtagarna och kontinuitet är något de behöver.
Informant nr 4, bemanningsansvarig på geriatrisk klinik93
–

För denna informant innebär Prime Care ett av de bemanningsföretag man använder sig av för
att täcka upp med personal. Informanten berättar att kliniken i höstas94 ofta använde sig av
Prime Care men att de även var tvungna att anlita andra företag för att kunna täcka alla luckor.
Detta då det vid detta tillfälle var stor brist på arbetskraft och då Prime Care inte lyckades
förmedla alla konsulter ensamma. Informanten anser dock att Prime Care är snabba, bra och
seriösa. Kliniken kom först i kontakt med Prime då de, tillsammans med andra bemanningsföretag, fanns med på ett reklamutskick som sändes med posten till olika sjukhus med texten
”Behöver ni hjälp i sommar?” Man bestämde sig för att anlita Prime Care och ett annat företag
vilka båda kom och presenterade sig personligen på kliniken. Det som i reklamutskicket
kändes speciellt tilltalande med Prime Care var att de gav ett seriöst intryck och hade bra
priser. På kliniken kände man också igen Prime namn vilket kändes tryggt. På första besöket
var företagets representanter tillmötesgående, smidiga, trevliga och lätta att få bra kontakt
med. I dag kommunicerar informanten med Prime Care via mail eller telefon. Om de på
kliniken planerar i förväg kan de maila bemanningsföretaget om beställningar men i de fall då
personal behövs samma dag så ringer de hellre. Informanten anser att dessa kommunikationskanaler fungerar bra och hon vill inte ändra något i dem. Hon kan också tänka sig att beställa
arbetskraft på hemsidan i framtiden om hon själv kan lägga in tider och behov och om en
snabb återkoppling och ett snabbt besked garanteras. Detta då man inom vården måste veta hur
personalläget ser ut så fort som möjligt. Informanten har inga förslag på ytterligare kanaler
som Prime Care kan använda för att nå ut till sina kunder men påpekar att hon föredrar mail
och telefon då de går snabbt. Det som skiljer Prime Care från likande företag är att kunden ofta
pratar med samma person på Prime vilket bidrar till att en personlig relation uppstår. Informanten menar att det känns som man har en kompisrelation med bra personlig kontakt.
Anledningen till valet att använda Prime Care framför konkurrerande företag är att de är
seriösa, välutbildade, trevliga och bra som personer samt att de har bra arbetskraft.
93 En geriatrisk klinik är en klinik för patienter över 65 år.
94 Hösten 2006
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Informant nr 5, chefssjuksköterska på ett större sjukhus
Prime Care beskrivs som ett uthyrningsföretag som hjälper till att fylla i luckor när det fattas
personal. Första kontakten med Prime Care kom sig av att informanten fick tips av nöjda
kollegor på en annan avdelning där man använt sig av bemanningsföretaget. Det som då,
enligt informanten, kändes speciellt tilltalande med dem var att man tidigare hade hört talas
om företaget och att man kände igen viss personal på Prime Care, vilket kändes tryggt. Idag
kommunicerar man huvudsakligen med Prime Care via telefon men informanten får även
mailutskick som hon inte hinner läsa. Telefonen anses vara den bästa kontaktkanalen då den
tillåter diskussion medan man på mail inte alltid får med all information. Informanten vill
dock inte förändra något i dessa kanaler och vill heller inte beställa arbetskraft på hemsidan
då hon föredrar omedelbar respons. Hon har inga förslag på ytterligare kanaler för Prime Care
att nå ut till kunder genom och hon kan inte riktigt svara på vad som skiljer dem från andra
liknande företag. Anledningen till att man valt att samarbeta med Prime Care är att de är
seriösa och bra och att Prime är ett känt namn. Det uppskattas också att Prime Care följer upp
sina kontakter genom att ringa och höra sig för att se hur de utsända konsulterna fungerat på
arbetsplatsen och detta även om den inhyrda personalen är mycket bra. De lovar inte heller
mer än de tar på sig.
Informant nr 6, Bemanningsassistent inom personlig assistans
Prime Care är det bemanningsföretag som hyrs in när man har svårt att bemanna alla sina
brukare. Informantens verksamhet kom först i kontakt med Prime Care då kommunen har
avtal med flera bemanningsföretag, och däribland Prime. Informanten träffade först Prime
Cares personal tillsammans med sin chef och det som då uppfattades som tilltalande med
företaget var att de hade koll på prisläget på marknaden. Informanten kommunicerar nu
huvudsakligen med Prime Care via telefon då hon ringer dem för att beställa personal.
Företaget kommer även på besök någon gång ibland för att exempelvis lämna en julklapp.
Mailutskick erhålls men informanten menar att de inte innehåller något hon inte redan visste.
Besöken är svåra att kommentera då de sker sällan men telefonsamtalen anses bra då informanten uppskattar direktkontakten. Något med telefonsamtalen som enligt informanten skulle
behöva förändras är det faktum att det ibland kan vara svårt att få tag på Prime Cares personal
om de exempelvis sitter upptagna i möten. Detta kan innebära problem om hon behöver prata
med dem direkt i akut brist på personal. Informanten vill inte beställa arbets- kraft på
hemsidan. Hon föredrar direktkontakt då speciella behov hos brukaren behövs disku- teras
inom arbetet med personlig assistans. Alla brukare har olika behov och de är också rörliga
vilket innebär att de kanske inte alltid befinner sig i hemmet. Informanten måste veta direkt
om Prime Care kan ordna personal då hon annars måste ringa vidare i god tid. Inga förslag
finns på ytterligare externa kommunikationskanaler för Prime Care och hon menar att det som
skiljer dem från andra företag inom samma bransch är ett bra bemötande och en bra kontakt
med de anställda man pratar med vilket oftast också är samma personer. Prime Cares kontaktpersoner känner till behoven på verksamheten för personlig assistans och samtalen informanten har med dem känns personliga. Valet att samarbeta med Prime Care bygger på tanken
att det är onödigt att söka sig vidare då relationen till företaget fungerar bra. Man har dock
tillfälligt även vänt sig till andra företag i de fall då Prime Care inte kunnat leverera personal.
Informant nr 7, verksamhetschef vid äldreboende
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För denna informant är Prime Care den största samarbetspartnern vad det gäller uthyrningstjänster av sköterskor. Informanten stötte på bemanningsföretaget då hon jobbade som
sjuksköterska på ett annat boende för ungefär fem till sex år sedan. Prime Care hade då
sjuksköterskor och undersköterskor på arbetsplatsen och dessa trivdes med sitt arbete. Det
som då av informanten uppfattades som tilltalande med Prime Care var att de seriösa representanterna i form av uthyrningspersonal och hon upplevde att det fanns bemanningshjälp att
få från företaget. I nuläget kommunicerar äldreverksamheten mest med Prime Care via
telefon men äldreboendet har även haft fått personliga besök cirka två gånger under ett år.
Prime Care kommer då för att se hur verksamheten går och ibland för att ge en julklapp eller
liknande. De kommunikationskanaler som används fungerar bra och informanten upplever en
snabb återkoppling och respons på de behov som finns. Något som informanten skulle vilja
ändra på är dock att det kan vara svårt att komma fram på Prime Cares jourtelefon under
helgerna då det inte är kontorstid och detta kan innebära problem. Informanten kan tänka sig
att beställa arbetskraft på hemsidan under förutsättning att hon kan lägga in sina behov och
att hon får snabb återkoppling och bekräftelse på att beställningen mottagits. Informanten har
tidigare fått en inbjudan från Prime Care att delta på invigningen av företagets lokaler vilket
var mycket uppskattat och ett förslag på ytterligare en kanal mot kunderna är att anordna
någon typ av informativt möte eller seminarium där Prime Care kan bjuda in kunder för att
berätta om sin verksamhet, om vad de har att erbjuda samt om vilka möjligheter som finns
för kunden. Informanten anser att Prime Care är värda att samarbeta med speciellt eftersom
de är seriösa och proffsiga och då man på äldreboendet är nöjda med de konsulter som
förmedlas. Prime Care hanterar personalbeställningar på ett bra sätt och snabb återkoppling
ges. Företaget är också, som informanten uttrycker det, ”serviceminded” och de gör sitt
yttersta för att tillgodose kundernas behov.
Informant nr 8, sjuksköterska och personalansvarig på privat assistansbolag
Prime Care innebär en bra resurs som kan ställa upp när det är svårt att få tag på vikarier och
assistansbolaget hittade dem först via hemsidan på Internet. Då sidan såg seriös ut ringde
informanten upp Prime Care och fick då ett bra intryck av företaget. I nuläget kommunicerar
man endast via telefon och informanten ringer upp Prime Care för att beställa personal och
han använder sig också av den jourtelefon som finns att tillgå. Till saken hör att assistansbolaget har sin huvudenhet i Linköping men har sina brukare utspridda över olika orter i
landet, och bland annat i Stockholm, och därför har man aldrig fått besök av Prime Care.
Telefonsamtalen fungerar dock bra och Prime Care har enligt informanten lyckats ordna
arbetskraft alla gånger utom två. Informanten vill inte ändra något gällande telefonen som
kommunikationskanal och han tänka sig att beställa arbetskraft på hemsidan men
understryker att det är enklare att förklara saker och ting på telefon. De inhyrda vikarierna
behöver exempelvis veta var de ska arbeta samt ytterligare detaljer om arbetsplatsen.
Informanten har inga förslag på nya kanaler att använda sig av och avslutningsvis menar han
att Prime Care skiljer sig från liknande företag då de är effektiva när det gäller att ordna
arbetskraft. Hans verksamhet samarbetade tidigare med ett annat bemanningsföretag i
Stockholm men de hade i motsats till Prime Care problem att hitta arbetskraft.
Informant nr 9, biträdande produktionschef för sjukvårdsrådgivning på telefon
Prime Care innebär hjälp när man på sjukvårdsrådgivningen har toppar i arbetet och de kan då
bidra med sjuksköterskor för att täcka personalbristen. Man kom först i kontakt med Prime
Care eftersom det var problematiskt att få ihop vikarier inför sommaren och då man därför
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sökte annonser för bemanningsföretag på Eniro. Omkring tio företag kontaktades och från
början samarbetade man med samtliga men vissa blev bortsållade under processens gång och
nu är Prime Care ett av de företag som är kvar. Det som är tilltalande med Prime Care är att
konsultera är lyhörda och lyssnar till önskemål. Telefon är den kanal man använder för att
kommunicera med Prime Care. Företaget har också kommit på besök varje försommar för att
presentera nya konsulter och sjukvårdsrådgivningen får några få, och enligt informanten
ointressanta, mailutskick ibland men det är den muntliga kommunikationen som föredras.
Besöken och telefonsamtalen beskrivs som mycket positiva. Informanten understryker att
Prime Care är seriösa och lyhörda och samarbetet med dem går bra. Ingen ändring önskas i de
kanaler man använder men personalbeställning på hemsidan är inte att föredra då informanten
vill ha en muntlig dialog och direkt respons. Informanten kan inte heller ge förslag på någon
ny kommunikationskanal då hon anser att Prime Care redan använder sig av de flesta tänkbara
kanaler och all möjlig typ av PR. Det som skiljer bemanningsföretaget från andra företag och
som gjort att man valt dem som samarbetspartners är att de alltid varit lyhörda för önskemål,
vilket man upplever att alla bemanningsföretag inte är. Prime Care bedriver också samarbete
på ett ärligt sätt.
Informant nr 10, distriktssköterska på privat husläkarmottagning
Eftersom man inte haft så mycket kontakt med Prime Care på grund av att samarbetet endast
är ett år gammalt är det svårt att beskriva dem. Relationen har dock fungerat bra. Första
kontakten knöts då Prime Care skickat ut brev till informantens verksamhetschef. Ett avtal
kom till stånd och Prime Care kan sedan dess anlitas när vikarier behövs. Det som är
tilltalande med företaget är att de är lätta att få kontakt med och att de skickar personal som
kan det aktuella området. Informanten kommunicerar med Prime Care via mail och telefon.
Hennes arbetsplats har tidigare också fått inbjudan att komma på öppet hus hos Prime Care i
Globen. De använda kanalerna fungerar bra och informanten ser inget behov av förändring.
Personalbeställningar på hemsidan kan vara aktuellt då det är bra att kunna beställa skriftligt
om man inte får direkt kontakt. Som förslag på en ny kommunikationsmetod ges att Prime
Care skulle kunna bjuda in till ett informativt möte för att berätta om tillgänglig personal samt
vad de har att erbjuda. Informanten menar att det vore bra om bemanningsföretaget kunde visa
rent praktiskt och berätta om verksamheten så att hon som kund sedan kunde utgå ifrån detta.
Det som skiljer Prime Care från andra företag är att husläkarmottagningen endast använder
dem för att få bra undersköterskor. Läkare och sjuksköterskor hyrs in från ett annat
bemanningsföretag av gammal vana. Informanten menar dock att man skulle kunna tänka sig
att hyra annat än bara undersköterskor av Prime Care också om det informerades om utbudet
under ett möte. I nuläget vet informanten inte vad de har att erbjuda och därför håller man sig
till undersköterskorna då man känner igen dem och anser att de är skickliga.
Informant nr 11, bemanningsassistent på större sjukhus
Prime Care beskrivs som en resurs när de på sjukhuset inte kan få in sina vanliga timanställda,
vilka är både undersköterskor och sjuksköterskor. Hur man först kom i kontakt med företaget
kan informanten inte svara på då hon är relativt ny på arbetsplatsen. Sjukhuset samarbetar med
flera bemanningsföretag och man ringer runt till alla dessa när det behövs personal. Det är
sedan det företag som först kan ordna en sjuksköterska som man väljer att samarbeta med.
Kommunikationen med Prime Care sköts endast via telefon och även om detta fungerar bra
skulle informanten önska att det även gick att ringa dem redan klockan sju på morgonen,
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vilket är en timme tidigare än det i dagens läge är möjligt att göra. Detta innebär för tillfället
problem eftersom det tar ett tag att få ut arbetskraften till sjukhuset. Att beställa personal på
hemsidan skulle underlätta. Detta om det fanns en färdig mall att kryssa i behov och tider i och
om snabb respons kunde ges. Då det gäller ytterligare kanaler för Prime Care att kommunicera genom önskar informanten mer personlig kundkontakt genom påhälsningar av företaget.
Enligt informanten skiljer sig Prime Care inte så mycket från de stora bemanningsföretagen
men de har lättare att få fram arbetskraft än de små. Valet att samarbeta med Prime Care
bottnar i att sjukhuset har ett avtal med dem och informanten tar det företag som finns
tillgängligt.
Informant nr 12, verksamhetschef på vårdcentral
För vårdcentralen är Prime Care ett av flera uthyrningsföretag men det enda företag som
används på helgerna. Vårdcentralen kom först i kontakt med Prime Care då man ringde runt
till olika bemanningsföretag och vid första mötet med dem upplevdes de som ett acceptabelt
företag med trevlig personal. Det som kändes speciellt tilltalande med Prime Care var då att
det endast var de som kunde ta det aktuella uppdraget som helhet. Kommunikationen sker nu
via både fax och telefon varje vecka men informanten får också mailutskick som hon inte
läser. En inbjudan till Primes Cares lokaler kom också vid ett tillfälle men informanten hade
då inte tid att gå dit. Bemanningsföretaget kommer också på besök en gång per år i syfte att
följa upp verksamheten. De kanaler som används uppfattas positivt och informanten menar att
alla kanaler behövs. Information som exempelvis patientnamn kan faxas över men andra
ärenden måste diskuteras på telefon. Inga ändringar i kanalerna behövs och informanten vill
inte beställa arbetskraft direkt på hemsidan i framtiden. Detta då hon måste tala om vad
konsulterna behöver kunna vilket innebär följdfrågor som måste kunna besvaras. Informanten
har inte heller några förslag på ytterligare kanaler och hon menar att hon tycker att det är
jobbigt med reklam och hon orkar inte läsa allt. Skillnaden mellan Prime Care och andra
liknande företag är, åtminstone för vårdcentralens del, att de används på helgerna vilket de
andra företagen inte gör. Man har också kontakt med dem ofta och känner dem därför bättre.
Anledningen till att Prime Care valdes som samarbetspartner är som sagt att de vid tiden för
avtalets uppkomst var de enda som kunde ta hela uppdraget. Informanten ville också, för
vårdtagarnas skull, ha samma vikarier på helgerna vilket de andra företagen inte kunde lova.
Informant nr 13, läkare/personalansvarig på vårdcentral
Prime Care innebär en möjlighet att enkelt få tag på vikarier men informanten kan inte
kommentera hur man först kom i kontakt med företaget då det, som han uttrycker det, hände
före hans tid på arbetsplatsen. Något som tilltalar informanten med Prime Care är att en
speciellt kontaktperson finns tillgänglig bland företagets anställda. Kommunikationen med
Prime Care sker via telefon och e-post där båda parter hör av sig och e-posten anses som en
enkel kanal att använda. Det blir nämligen inga missförstånd om tider och dylikt när man
skriver och man kan höra av sig när som helst på dygnet. Då Prime Care endast anlitas med
framförhållning fungerar det bra att maila. Informanten vill inte ändra något i de befintliga
kanalerna och är inte intresserad av att beställa personal på hemsidan då detta anses onödigt
med tanke på dagens fungerande e-post kommunikation. Inga förslag på ytterligare kommunikationskanaler finns och informanten kan inte svara på vad som skulle skilja Prime Care från
andra liknande bemanningsföretag. Anledningen till att man valt att samarbeta med dem är att
kontakten har fungerat bra och att de har kunnat hjälpa till vid behov.
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Informant nr 14, samordnare och undersköterska på gruppboende för dementa
Informanten ringer Prime Care när det är svårt att få tag på timvikarier och gruppboendet fick
först upp ögonen för dem då kommunen har avtal med de bemanningsföretag som finns till
förfogande varibland Prime Care ingår. Informantens chef gav ut Primes nummer och de
ringdes upp. Anledningen till att Prime Care valdes som samarbetspartner är att de oftast kan
ordna personal samtidigt som de är tillmötesgående och trevliga och tillgängliga på telefon
från tidig morgon till sen kväll. Dessutom skickar Prime Care samma välbekanta konsulter
varje gång. I nuläget kontaktas Prime Care på telefon då personal behövs och informanten får
sedan orderbekräftelser på fax. Prime Care kommer även på besök några gånger per år och då
exempelvis med en julklapp till verksamheten samt reklamblad. Dessa reklamblad skickas
även på posten och informanten har tidigare även fått inbjudan till Primes invigning av
kontoret. Telefonsamtalen uppfattas av informanten som välfungerande och då hon personligen inte har någon fax används de även för att bekräfta beställningar. Reklamutskicken är
tydliga med text i lagom mängd och med bilder på Prime Cares personal. Besöken kan inte
kommenteras då hon vid dessa tillfällena varit ledig men inga ändringar behövs i de kommunikationskanaler som används. Informanten kan tänka sig att beställa arbetskraft på hemsidan i
framtiden eftersom hon menar att allting successivt datoriseras men hon påpekar att det känns
trevligare att ha personlig kontakt. Inga ytterligare kanaler finns att föreslå då informanten
menar att Prime Care redan gör en hel del för att nå ut till sina kunder. Det är svårt att säga
vad som skiljer dem från liknande företag då de aldrig använt sig av några andra och detta
eftersom kommunen tidigare haft en vikariepool. Informanten kan dock tänka sig att det är
som är speciellt med Prime Care är tillgängligheten sent på kvällen samt att jourpersonal alltid
svarar i telefonen. Samarbetet med företaget grundar sig i kommunens avtal och personalen på
gruppboendet är mycket nöjda med detta.
Informant nr 15, förste assistent på akutmottagning
Prime Care innebär kort och gott trygghet och första kontakten uppkom då personalen på
akutmottagningen för många år sedan sökte på ”bemanning” i telefonkatalogen och då hittade
Prime. Det som kändes tilltalande med företaget vid första samtalet var att de trevliga och
kunde hjälpa till med det som behövdes. Idag sköts kommunikationen med telefon eller mail
beroende på hur bråttom det är för tillfället. Informanten får också mailutskick från Prime
Care som hon ofta läser och ibland får verksamheten besök från företaget då de har vägarna
förbi. Samarbetet har pågått i sex år och man känner varandra väl. Kommunikationskanalerna
uppfattas på ett positivt sätt och informanten menar att de alla är viktiga. Inga ändringar
önskas och personalbeställning på hemsidan är tänkbart då det enligt informanten är
detsamma som att maila. Hon påpekar dock att mycket är beroende av att Prime Care då
regelbundet skulle kolla upp beställningarna eftersom det ofta är bråttom att skaffa fram
vikarier. Infor- manten kan inte föreslå fler kommunikationskanaler än de som nu används
och hon menar att det som skiljer Prime Care från andra bemanningsföretag är att de i regel
alltid kan ställa upp med personal och om de avbokar en konsult på grund av sjukdom så
ersätts denne oftast med en annan. Informanten menar dock att detta inte är lika självklart med
andra företag. Hon förklarar dock att akutmottagningen har speciella preferenser gällande
personalen vilket innebär krav på erfarenhet och det kan vara en anledning till att de andra
företagen inte kan skicka ersättare. Man har valt att samarbeta med Prime Care då relationen
fungerar bra och då företaget har bra personal.
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Informant nr 16, samordnare på öppen hemtjänst
För informanten innebär Prime Care ett bemanningsföretag som man ofta använt sig av under
en tidigare period, närmare bestämt förra sommaren.95 Verksamheten är dock inte tillåten att
anlita Prime Care längre då kommunen ansett att det blivit för dyrt och som lösning på
problemet har man istället ordnat upp personalsituationen på arbetsplatsen. Hemtjänsten kom
först i kontakt med Prime Care då en tidigare chef på stället blivit tipsad av en annan vårdenhet som samarbetat med företaget och varit nöjda. Informantens verksamhet har tidigare
anlitat ett annan bemanningsföretag men där uppkom dock problem och man var inte nöjda.
Prime Care fungerade däremot bra som samarbetspartner och företaget var tilltalande då de
gav snabb respons och försökte att skicka samma konsulter så långt det gick. Informanten
upplevde också ett trevligt bemötande och Prime Care var tillgängliga både tidigt och sent på
dygne. Oftast sköttes kontakten via telefon och hemtjänsten mottog orderbekräftelser på fax.
Man mailade varandra ibland och besök av Prime Care förekom men då en daglig telefonkontakt var upprättad menar informanten att bemanningsföretaget inte behövde göra sig
påminda. Samtliga kanaler uppfattades som positiva och informanten upplevde inte att några
ändringar skulle behövt göras. Att beställa arbetskraft på hemsidan var inget som informanten
skulle varit intresserad av då hon föredrar mänsklig kontakt och då hon tror att beställningar
på Internet skulle kunna leda till missförstånd eftersom saker ofta behövs tilläggas eller
förklaras. Några ytterligare informationskanaler som Prime Care kan använda sig av kan
informanten inte komma på. Hon menar att företaget är skickliga på att höra av sig och göra
sig påminda. Hon påpekar också att bemanningsföretag bara är en krislösning och att en
arbetsplats egentligen strävar efter att lösa personalbristen själva då det känns instabilt att inte
ha personal. Bemanning är ingen långsiktig lösning. Vad skiljer då Prime Care från andra
liknande företag? Det bemanningsföretag man använt sig av innan kontakten med Prime Care
hade lika stora problem att hitta personal som hemtjänsten hade men med Prime Care kändes
det istället tryggt. Anledningen till att Prime Care valdes som partner var dels den rekommendation man fick från den andra vårdenheten men även de dåliga erfarenheter man haft av
det tidigare anlitade bemanningsföretaget.
Informant nr 17, assistent inom hemtjänsten
Prime Care beskrivs som ett företag som används då extra tillskott av personal behövs. Man
kom först i kontakt med företaget då kommunen har avtal med de olika bemanningsföretag
som finns till förfogande och då Prime Care hittades på kommunens hemsida. Att välja
Prime Care kändes naturligt då informanten själv har arbetat på företaget tidigare då det
fortfarande hette New Care och då hon därför visste vad det handlade om. Idag sköts kommunikationen huvudsakligen via telefon och orderbekräftelser kommer på fax. Ibland får hemtjänsten också besök av Prime Care och de får även reklamutskick på posten. Telefonkontakten känns bra då infromanten vill ha en dialog kring praktiska detaljer och eftersom
saker och ting måste gå snabbt. Gällande en eventuell förändring av kanalerna menar
informanten att hon även skulle vilja få mail från Prime Care, vilket hon i dagsläget inte får.
Dock påpekar hon att en mailkontakt samtidigt kan innebära vissa svårigheter i att besvara
följdfrågor. Att beställa arbetskraft på hemsidan anses av informanten vara onödigt då hon
menar att man ändå kommer att behöva ha telefonkontakt efteråt. Hon har inga förslag på
nya kommunikationskanaler. Vad som skiljer Prime Care från liknande företag kan
informanten inte svara på då hemtjänsten nyligen börjat samarbeta med ytterligare ett
bemanningsföretag och än så länge inte ser någon skillnad. Att man valt att anlita Prime
95 Sommaren 2006

31

Uppsala Universitet
Medie- och kommunikationsvetenskap

Sophie Dicksen
D -uppsats

Care bygger på det avtal kommunen har med företaget, vilket man också hänvisats till.
Informant nr 18, resultatenhetschef på enskilt boende
Prime Care innebär snabba vikarier och man hörde först talas om företaget genom arbetskollegor som anlitat dem. Kommunen hade också tidigare avtal med Prime Care och även
om så inte längre är fallet i dagens läge har informantens verksamhet ändå valt att fortsätta
samarbetet. När man först tipsades om Prime Care sades det att de kunde ordna vikarier och
att de var lätta att ha att göra med. Kommunikationen sköts nu till största delen på telefon
och orderbekräftelser följer via fax. Tidigare kom Prime Care på besök men kommunen har
sagt ifrån sig detta då man i första hand vill använda egna introducerade vikarier med vana.
Detta då man menar att det annars är lätt att ta till Prime Care istället för att försöka hitta
egen personal. Informantens uppfattning är att det är smidigt och lätt att ha telefonkontakt
och att få bekräftelse på faxen och Prime Care kan oftast ordna personal. Informanten vill
heller inte ändra något i dessa kanaler och hon kan personligen tänka sig att beställa arbetskraft på hemsidan även om hon tror många andra hellre skulle vilja prata med någon på
företaget då det känns tryggare. Inga förslag på ytterligare kanaler kan ges och inte heller
några kommentarer till vad som skulle skilja Prime Care från konkurrerande företag. Detta
då informanten inte har några andra erfarenheter från bemanningsbranschen. Att man först
valde samarbetet med Prime Care beror på det vid tillfället saknades personal och att man
inte hade något annat val från kommunen.
Informant nr 19, biträdande chefssjuksköterska på medicinsk mottagning inriktad på
hälsovård
För informanten är Prime Care en hjälp när mottagningen har problem med bemanningen
och företaget uppmärksammades först när man sökte efter bemanningsföretag på Gula
sidorna. Mottagningen var vid detta tillfälle i behov av läkarsekreterare, vilket Prime Care
kunde erbjuda och man såg att de även hade erfarenhet av annan vård, vilket ansågs
positivt. Kommunikationen går nu mest via telefon men Prime Care har även besökt verksamheten vid något tillfälle och mottagningen får också reklamutskick på posten. Via fax
kommer bekräftelse på beställningar och även information om personaltillgängligheten på
Prime Care. Samtliga kanaler fungerar bra och inga ändringar önskas. Att beställa arbetskraft på hemsidan känns dock inte aktuellt. Informanten menar att en beställning på nätet är
beroende av hur den skulle tas emot och i nuläget har man personlig kontakt med en person
på Prime Care som vet vad man söker. Hon antar också att Prime Care vill ha feedback på
de personalbeställningar som görs och att kommunikationen dessutom är trevligare på
telefon då man kan försäkra sig om att bemanningsföretaget förstår vad som eftersöks.
Informanten kan inte komma på några förslag på nya kommunikationskanaler. Det som gör
Prime Care unikt är att de har ett stort utbud av vårpersonal vilket möjliggör beställning av
all arbetskraft från samma ställe. Att företaget har både läkarsekreterare och övrig vårderfarenhet är anledningen till att man valt att samarbeta med dem.
Informant nr 20, bemanningsansvarig på rehabklinik
Informanten beskriver Prime Care som en backup då det gäller personalbemanning eftersom
kliniken ibland har svårt att få in personal vid sjukdom och semestrar. Första kontakten med
Prime Care kom sig av att de inledningsvis skickade information per post och därefter kom
på personligt besök för att beskriva sin verksamhet. Det som då kändes tilltalande med
Prime Care var representanternas lättsamma personligheter. Informanten uppfattade också
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att personkemin stämde och företaget kunde svara upp till klinikens krav. Kommunikationen
med Prime Care sköts nu till största delen på telefon och orderbekräftelser kommer via fax.
En mailkontakt finns också upprättad och kliniken erhåller även de mailutskick som Prime
Care skickar ut till sina kunder. Bemanningsföretaget besöker kliniken några gånger per år
för att exempelvis önska god jul eller glad sommar. De använda kanalerna uppfattas endast
som positiva och inga ändringar önskas. Att beställa arbetskraft på hemsidan är något som
informanten kan tänka sig med motiveringen att en stor del av dagens kommunikation ändå
sköts via datorer och hon skulle då vilja lägga ut egna behov på hemsidan och få snabba svar
från Prime Care. Informanten har inga förslag på ytterligare kommunikationskanaler och hon
kan inte direkt svara på vad som skulle skilja Prime Care från liknande företag. Kliniken
anlitar i nuläget fler bemanningsföretag och hon anser att de alla arbetar väldigt lika och att
ingen direkt skillnad finns dem emellan. Valet att samarbeta med Prime Care beror dock på
att de är trevliga som personer och att de ger snabba svar. Man har en bra relation till Prime
Care.

4.7 Kanalerna ur Prime Cares perspektiv
Prime Cares konsultchef Camilla Andersson ombeds att svara på samma frågor angående företagets
externa kommunikationskanaler96 som ställts till kunderna och detta i syfte att senare kunna jämföra
företagets självbild med kundernas uppfattningar av dem.
På frågan om hur hon tror att kunderna beskriver och uppfattar Prime Care svarar Camilla
Andersson inledningsvis att de förmodligen benämns som ett bemannings- och rekryteringföretag
med annorlunda och finurliga lösningar i de tjänster som erbjuds. Vidare tror Andersson att de
flesta kunder kommer i kontakt med Prime Care genom rekommendationer, Internet eller Gula
sidorna och att det som först tilltalar kunden är att Prime Care finns tillgängliga, att de är snabba
och att de har många konsulter med varierande kompetenser.
Andersson tror också att den vanligaste kommunikationskanalen mellan företaget och kunderna är
via Internet och att kunderna generellt sett inte ser behov av förändring vad det gäller detta.
Camilla Andersson tror inte heller att kunderna vill beställa arbetskraft på hemsidan i framtiden.
Hon menar att de förmodligen vill ha det personliga engagemanget och att de vill höra en röst som
tar emot beställningarna. Hon kan också tänka sig att kunderna kan komma på ytterligare kommunikationsstrategier för Prime Care att använda sig av via Internet.
På frågan om vad som skiljer Prime Care från konkurrerande företag svarar Andersson att kunderna möjligen anser att de är mer engagerade och tillgängliga samt att deras ärlighet är högt värderat.
Anledningen till att kunderna väljer att samarbeta med Prime Care tror Andersson är företagets
personliga engagemang samt att kunderna i största möjliga mån har samma kontaktpersoner vilket
bidrar till att ett förtroende byggs upp.
Vad är då tanken bakom Prime Cares kanaler och hur vill de själva att dessa ska uppfattas av
kunderna?
Med mässan är tanken att hitta nya konsulter till verksamheten samt att marknadsföra sig genom
mun-mot-munmetoden. Prime Care vill även berätta om sin verksamhet, rekrytera nya kunder och
ge företaget ett ansikte utåt.
Prime Care är medvetna om att det är stressigt inom vården och tanken med kundbesöken är
därför att upplysa kunden om företagets existens samt att ge ett personligt engagemang. När det
kommer till merförsäljningssamtalen vill Prime Care informera om att konsulter som är kända hos
kunden sedan tidigare är lediga. Det personliga engagemanget ska komma fram genom att företaget
96 Dessa frågor återfinns under rubriken Metod och material i stycke 2.1.6
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ser till att kunden får tillbaka konsulter de redan känner. Meningen med mailutskicken är att nå ut
till kontakterna i de befintliga avtalen och marknadsföra företagsnamnet. Vad gäller hemsidan
menar Andersson att den känns gammal och därför är under bearbetning. Hon tycker dock att sidan
innehåller trevliga bilder och påpekar att den pryds av de röda och vita färgerna som även förekommer i företagets logotyp. På sidan framkommer det även att Prime är ett auktorierat bemanningsföretag vilket innebär att de uppfyller de tio kraven för att få bemanningsföretagens auktorisation.
Slutligen får Camilla Andersson frågan om vilken kanal hon tror är mest effektiv och hon svarar
att det förmodligen är hemsidan som fångar flest kunder och konsulter.
Frågor och svar till denna intervju finns i originalform i bilaga 4. Observera att där även förekommer svar på praktiska frågor kring uppsatsarbetet.
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5. Analys
Nedan analyseras studiens olika kommunikationskanaler utifrån teorin i kapitel 3. Intervjuresultaten har även sammanställts och en jämförelse har gjorts av Prime Cares självbild och
kundernas syn på företaget. Slutligen har Maletzkes modell av masskommunikation applicerats på
Prime Care.

5.1 Externa kanaler
5.1.1 Primes hemsida – Caredelen
Denna analys av Prime Cares hemsida utgår ifrån valda delar ur Nielsen och Tahirs bok
Användbara hemsidor från 2002 där innehållet beskrivits i teorikapitlet stycke 3.3.1.
Författarna hävdar att en god hemsida måste förmedla sitt syfte på ett tydligt sätt. De poängterar
också vikten av tydlighet gällande estetisk utformning, innehåll och eventuella slogans.97 Då Primes
hemsida98, med alla dess tillhörande länkar, bär företagets färger och till stor del innehåller samma
information, bilder och slogans som övrigt reklammaterial finns ett tydligt genomgående tema som
utmärker företaget rent estetiskt. Att logotyp, slogans och verksamhetsområden är tydliga på hemsidan underlättar för besökaren i identifieringsprocessen. På Prime Cares egen sida återfinns ett
textstycke genom vilket läsaren introduceras för verksamheten och där det klart och tydligt framgår
att kompetent bemanningspersonal erbjuds.
Nielsen och Tahir skriver att bilder fångar människors uppmärksamhet och att illustrationerna på
en hemsida därför bör ha anknytning till den aktuella verksamheten. De menar också att teckensnitten bör vara begränsade till antalet och att färger gynnas av en hög kontrast.99 Prime har tagit
fasta på detta och använder sig till största delen av text i storlek 12 men de har även större rubrikliknande texter och länkar i förtydligande syfte. De färger som används är rött, vitt svart och ljust
grå. Gällande bilderna finns det i de olika delarna av Primes hemsida en hel del sådana utplacerade.
Det är dels större närbilder på oidentifierade människor som ger intrycket av att kunna kopplas till
den specifika sidans verksamhet men också mindre bilder på de kontaktpersoner som presenteras.
Detaljerad information på hemsidan inger enligt Nielsen och Tahir förtroende för verksamheten
och olika typer av information bör kategoriseras och delas upp samtidigt som ett presentationsavsnitt om företaget bakom hemsidan bör finnas.100 I Primes fall återfinns mer ingående information
om verksamhet och tjänster invävt i texterna och att Prime erbjuder rekrytering, bemanning och
outsourcing är något besökaren får läsa sig till. Kontaktinformation, medarbetarsidor, verksamhetsområden och information om Prime är tydligt uppdelat.

5.1.2 Prime Cares deltagande på vårdmässan
Följande analys har sin utgångspunkt i Flodhammars (1990) bok om mässor och affärskontakter där
han beskriver mässans funktion som kommunikationsskapare.101 Prime Cares syfte med mässdeltagandet är just att locka till dialog med mässans besökare i syfte att utöka kontaktnätet. Man vill
kommunicera ut Prime Cares fördelar i strävan efter att rekrytera nya kunder och konsulter. Att
besökarna påverkas av såväl personlig kontakt som av monter och mässlokal102 är för Prime Care en
97 Nielsen, Tahir s. 10-11
98 www.prime.se
99 Nielsen, Tahir s. 22-23
100 Nielsen, Tahir s. 12-13
101 Flodhammar mfl. s. 11
102 Flodhammar mfl. s. 11
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självklarhet vilket visar sig i de noggrant utformade montern med företagets egna färger, en blomvas för trivselns skull och en vattenbehållare för törstiga besökare. Påsar med godis och pennor
delas även ut på platsen och Primes anställda är också mycket noga med att visa sitt engagemang
för besökarna. Man vill inte låta någon vänta på att få komma till tals varför det är en fördel att ha
fyra personer från Prime Care i montern åt gången.
Flodhammar nämner att mässans budskap kan uppfattas olika beroende på besökarens kunskap,
behov och uppmärksamhet103 och Prime Cares vetskap om detta kan vara en anledning till att
besökarna får frågan huruvida de känner till företaget eller ej. Den information som då kommer
fram blir sedan utgångspunkt för den fortsatta konversationen parterna emellan.
Enligt Flodhammar bör målen för ett mässdeltagande vara uttänkta i förväg 104 och Prime Care

vill, som tidigare nämnts, att besökarna ska få vetskap om de budskap som presenteras på
roll-upsen och de hoppas att människor ska tycka att företaget har tillgängliga, engagerade
och ärliga medarbetare. En önskvärd åtgärd är också att besökaren ska kontakta Prime Care
efter mässan för påbörjan av ett samarbete.
Prime Care följer Windahls råd om att hålla kontakter varma105 och de kontaktar
potentiella kunder eller konsulter så snart som möjligt efter mässan.
5.1.3 Prime Cares kundbesök
Analysen av Prime Cares kundbesök bygger till största delen på Ulf Raders bok om att sälja
konsulttjänster från 2005. Även Peter Eriksons ord, om att personliga möten är viktiga av psykologiska skäl samt att de möjliggör dialog och följdfrågor, har dock uppmärksammats.106 Genom
kundbesök skapas en mer personlig relation mellan Prime Care och kunderna och företaget kan visa
sitt engagemang genom att hälsa på för att lämna julklappar eller för att se hur verksamheten går.
Ett avspänt samtal kan komma till stånd där behov och önskemål kan diskuteras ansikte mot
ansikte. Rader menar att ett besök hos en ny kund kräver planering och han syftar då bland annat på
fördelen i att använda strategier som tidigare visat sig effektiva, att som säljare vara väl informerad
om branschen samt att vara lyhörd mot kunden.107 Prime Care har lång erfarenhet av kundbesök.
Man känner till branschen, de problem som kunderna inom vårdsektorn generellt har och att inge
förtroende hos nya kontakter är mindre komplicerat då bemanningsföretaget är etablerat på marknaden. Primes Cares säljare är vana vid besök hos nya kunder och de följer en väl utarbetad procedur vid samtliga kundmöten, vilka också följs upp i efterhand. Företaget förstår även vikten av att
vara lyhörda inför kundens önskemål och Primes säljare är medvetna om det hektiska tempot inom
vården varför kundbesöken hålls så korta som möjligt.

5.1.4 Prime Cares mailutskick
Englund och Guldbrand skriver i boken Klarspråk på nätet (2001) om hur ett nyhetsmail bör innehålla kort, konsist och strukturerad information för att mottagaren inte ska sålla bort mailet bland
den stora mängden e-post.108 Prime Cares mailutskick109 inleds med korta introduktioner i form av
rubriker och fet stil. Influensatider! Ring oss för gratis konsulation är ett exempel och det är genom
denna text som läsaren presenteras för mailutskickets kommande innehåll. Själva nyhetstexten är
103 Flodhammar mfl. s. 27
104 Flodhammar mfl. s. 34
105 Windahl mfl. s. 199
106 Erikson s. 63
107 Rader s. 103
108 Englund, Guldbrand s. 244
109 Se bilaga 1
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också kortfattad med innebörden att Prime Care finns till kundens förfogande i fall av bemanningsproblem på grund av sjukdom.
Englund och Gudbrand menar att ett nyhetsbrev bör innehålla just introduktion och nyheter i korthet men även länkar till ytterligare information om innehållet samt till utgivarens webbplats.
Möjlighet till avregistrering bör även finnas 110 I Prime Cares mailutskick finns en länk till vidare
läsning vilken leder till hemsidan. Det är i mailet också länkat till de kontaktpersoner som läsaren
kan kontakta för mer information. Mailutskicket avslutas med hemsideadressen följt av en länk med
syftet att avregistrera nyhetsbreven.
Författarna poängterar också vikten av att ha färska nyheter i mailutskick111 och även om mailutskicken från Prime Care oftast har samma innebörd, dvs. att företaget finns tillhands vid bemanningsproblem, så vill man ändå försöka variera sig på olika sätt, exempelvis med önskan om en
trevlig högtid om en sådan är nära förestående.

5.1.5 Prime Cares merförsäljningssamtal
Ulf Rader (2005), vars litteratur analysen bygger på, hävdar att säljarens förmåga att se kundernas
behov är väsentlig och han menar att en situation då kunden har problem av något slag kan lämpa
sig för merförsäljning.112 På Prime Care är man medvetna om detta faktum och för företagets kunder
kan dessa problem vara perioder av hög sjukskrivning samt vikariebrist inför sommarens semestrar.
Då Prime Care ringer upp sina kunder för att informera om tillgänglig personal och för att fråga om
konsulter önskas ges möjlighet för företaget att analysera kundens situation för att kunna bidra med
en lösning. I och med merförsäljningssamtalen kan kunden också ta tillfället i akt att planera och se
över kommande personalluckor om någon på arbetsplatsen exempelvis väntar barn eller har sagt
upp sig.
Rader menar även att ett nära samarbete leder till merförsäljning under förutsättning att konsulten
gör ett bra jobb113 och för Prime Cares del bekräftas konsulternas kompetens genom kundens samtycke till fortsatt samarbete.

5.2 Sammanställda intervjuresultat
Inför redovisningen av de sammanställda intervjuerna bör läsaren notera att informanterna svarat på
öppna frågor vilket givit utrymme för självständiga svar. Detta innebär att svaren ibland flutit iväg
från själva frågan men då målet under intervjuerna varit att ha en så neutral roll som möjligt kan
detta inte hjälpas. Vidare bör läsaren uppmärksamma att ett och samma svar ibland kan innehålla
många olika aspekter varför en och samma informant kan förekomma i flera olika svarsgrupper. Det
finns alltså i vissa fall fler ”röster” än det finns informanter. Nedan presenteras de vanligaste svar
kunderna givit och för att se samtliga kommentarer hänvisas till bilaga 2 där en sammanställning av
intervjusvaren i originalversion finns att skåda.

1. Beskriv Prime i stora drag/Vad innebär Prime för er?
Förekommande ord i beskrivningen av Prime Care

110Englund, Guldbrand s. 245
111Englund, Guldbrand s. 245
112Rader s. 74
113 Rader s. 74

Bemannings/uthyrningsföretag (5 ggr)
Lösning, hjälp, resurs,
möjlighet, trygghet, backup
(9 ggr)
Seriöst, proffsigt, snabbt,
fungerar bra (8 ggr)
Sköterskor, sjuksköterskor,
undersköterskor (4 ggr)

Bemanningsproblem,
personalbrist, fattas personal,
inga vikarier etc. (12 ggr)
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Fig. 2: Förekommande ord i beskrivningen av Prime Care

Informanternas beskrivningar av Prime Care är naturligtvis varierande. På frågan om vad Prime
Care i stora drag innebär för informanten svarade någon att de är den största samarbetspartnern vad
det gäller uthyrningstjänster av sköterskor medan någon annan svarade att de innebär trygghet.
Ofta benämns företaget dock mer eller mindre som ett bemannings- eller uthyrningsföretag som kan
lösa kundens bemanningsproblem vid personalbrist. Flera informanter svarade också att Prime Care
kan ordna fram sköterskor när det behövs samt att de är seriösa, proffsiga etc.
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2. Hur kom ert företag först i kontakt med Prime Care?
Första kontakten med Prime Care
5

Antal kunder

4
3
2

Antal

1
0
Kundbesök

Reklamutskick på
posten

Hemsidan

Man sökte
bemanningsföretag

Rekommendationer

Kommunen
har avtal
med Prime

Träffat
konsulter
från Prime

Vet ej, ny
på jobbet

Kontaktkanaler

Fig. 3: Första kontakten med Prime Care

Diagrammet ovan visar att hälften av informanterna kommit i kontakt med Prime Care antingen då
kommunen har avtal med dem eller då de de själva sökt efter bemanningsföretag. En av de 20 informanterna dock svarat att kommunen haft avtal med företaget men även att rekommendationer
förekommit varför 21 svar finns i diagrammet. Tilläggas bör att de informanter som själva sökt
bemanningsföretag hittade Prime Care på Eniro, på en arbetskraftbank på Internet, i telefonkatalogen, på Gula sidorna eller då de ringt runt till olika företag.

3. Vad var det i denna kanal/detta forum som kändes speciellt tilltalade med Prime?
(T ex budskap eller utformning)
Denna fråga är ett exempel på att informanterna ibland svarat på någonting annat än själva frågan.
Vad det exempelvis var som kändes tilltalande i ett reklamutskick kan omöjligt ha varit att Prime
Care har trevliga konsulter. Då likande svar förekommer i intervjuerna kan det bli svårt att dra
några korrekta slutsatser.
På denna fråga har nio kunder bland annat svarat att Prime Care hade lösningarna på kundens
bemanningsproblem och/eller kunde leverera det som behövdes. Detta är därmed den vanligaste
tilltalande faktorn med företaget. Den näst vanligaste orsaken till att kunderna tilltalats av Prime
Care är att företaget har trevlig personal och detta har fem av kunderna angivit. Vidare har det
framkommit att Prime Care är lätta att kontakta, att de har bra priser, att de ger ett seriöst intryck,
att kunden tidigare hört talas om företaget samt att de har duktiga konsulter och samtliga av dessa
egenskaper har angivits tre gånger vardera.

4. Genom vilka kanaler kommunicerar ni med Prime idag? (T ex mässa, canvasbesök,
merförsäljningssamtal, mailutskick, fax eller hemsida?)
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Använda kommunikationskanaler
20
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Antal kunder
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Mailutskick

Skriver mail
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Fax

Reklamblad på
posten

Kommunikationskanaler

Fig. 4: Använda kommunikationskanaler

Diagrammet ovan visar att samtliga kunder kommunicerar med Prime Care via telefon medan
kundbesöken är näst vanligast då 13 av 20 kunder får besök av Prime Care. Påpekas bör också att
fem av de nio kunder som svarat att de erhåller mailutskick hävdar att de inte läser dem då de
antingen inte har tid eller inte är intresserade.

5. Hur uppfattar ni dessa kanaler? (De kanaler ni använt er av)
Samtliga kunder svarade att de använda kanalerna fungerar bra. Det som skiljer svaren åt är att
informanterna har en positiv uppfattning av kanalerna sett utifrån olika aspekter. Exempelvis har
åtta av kunderna endast svarat ”bra” medan fyra av dem även förklarar att de föredrar telefonkontakt vilket bland annats motiverats med att all information då kan förmedlas omedelbart. Två
kunder anser att alla kanaler behövs och ytterligare två menar att Prime Care ger snabb respons.

6. Skulle ni vilja ändra något i dessa kanaler?
På denna fråga har 16 kunder svarat nej medan tre stycken menar att Prime Care kan vara svåra att
få tag på varför man bland annat vill kunna ringa dem tidigare. Den återstående av de 20
informanterna vill ha tillgång till mailutskick vilket denne inte får i nuläget.
7. Vill ni kunna beställa arbetskraft direkt på hemsidan i framtiden?
Inställningar till personalbeställning på hemsidan
Ja, om man kan fylla i sina
egna behov (6st)
Ja, under förutsättning att
snabb återkoppling sker (5 st)

Nej, speciella behov måste
förmedlas muntligt (7 st)
Nej, en omedelbar respons
behövs (3 st)

Ja, kan tänka sig detta men
det är nog enklare/trevligare
på telefon (3 st)
Ja, om man inte kan nå Prime
Care via telefon (1 st)

Nej, onödigt då man kan maila
istället (1 st)

Fig. 5: Inställning till personalbeställning på hemsidan
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Diagrammet visar att en knapp majoritet av kunderna kan tänka sig att beställa arbetskraft på hemsidan i framtiden men då under speciella förutsättningar där bland annat egna behov kan uttryckas
och där snabb återkoppling garanteras. Tre av kunderna är positiva till Internetbeställningar trots att
de samtidigt anser att det enklare eller trevligare med telefonkontakt.

8. Har ni förslag på ytterligare metoder Prime skulle kunna använda för att nå ut till
kunder?
Två av kunderna föreslår här någon typ av informationsmöten där Prime Care bjuder in kunder och
berättar om verksamheten, möjligheter och erbjudanden. Ytterligare en kund vill se en kanal med
mer personlig kundkontakt som exempelvis besök och 17 av kunderna har inga förslag på fler
kommunikationskanaler.

9. Vad är det, enligt er uppfattning, som skiljer Prime från andra liknande företag?
Informanterna ger spridda svar på denna fråga. Av resultaten kan dock urskiljas att fyra av
informanterna anspelar på att Prime Care kan lösa bemanningsproblem och det beskrivs bland annat
att de kan få fram arbetskraft samt att de bokar in en ny konsult om den tidigare skulle få förhinder.
Två av informanterna hänvisar till den personliga relationen till Prime Cares personal och menar
att de som kunder får ett bra bemötande. Något som också anses positivt är kontakten med en och
samma person på Prime Care.
Ytterligare egenskaper som sägs utmärka företaget är att de är de enda som har visat upp sig
personligen medan andra bemanningsföretag bara ringt eller skickat mail, men även att de är seriösa
och proffsiga, att informanten är nöjd med deras konsulter, att de alltid varit lyhörda för kundens
önskemål, vilket alla företag inte är, att de har bra undersköterskor samt att deras priser är bra. En
kund kommenterar också att skillnaden ligger i att Prime Care är det enda bemanningsföretag som
används på helgerna och att man därför känner dem bättre.
Sex av de tillfrågade kunderna kan av olika anledningar inte svara på vad som är utmärkande med
Prime Care.

10. Varför valde ni att samarbeta med just Prime framför konkurrerande företag?
Svaren på denna fråga spretar åt olika hål och är svåra att kategorisera. Det svar som den största
gruppen informanter, på fem personer, har anslutit sig till är att valet beror på att kommunen eller
arbetsplatsen har avtal med Prime Care. Fyra kunder menar att man valt Prime Care då de kan lösa
bemanningsproblem, tre kunder föredrar företaget då de kan ge den kontinuitet som verksamheten
och vårdtagarna behöver. Ytterligare tre informanter berättar att Prime Care valts eftersom de har
bra konsulter och i fyra grupper innehållande två informanter vardera kommer svaren att Prime Care
är seriösa, att de är trevliga, att de är ärliga samt att de ger snabb återkoppling. Två kunder anser
också att det är onödigt att byta bemanningsföretag så länge det befintliga samarbetet fungerar. För
fler perspektiv på valet att samarbeta med Prime Care hänvisas till bilaga 2.

5.3 Jämförelse av Prime Cares självbild och kundernas syn på
företaget
För att kunna se huruvida Prime Cares profil och image stämmer överens har konsultchefen Camilla
Andersson bland annat ställts inför samma frågor som kunderna svarat på i intervjuerna men ur ett
omvänt perspektiv. Tillägas bör att hennes enskilda tankar naturligtvis inte kan stå för uppfattningen
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hos alla övriga anställda på Prime Care men på grund av begränsningar i uppsatsens omfång har
Anderssons spekulationer om kundsvaren ändå fått representera helheten.
Prime Care beskrivs i stora drag av kunderna som ett bemannings- eller uthyrningsföretag som
kan erbjuda hjälp och lösningar vid personalbrist. Camilla Andersson trodde också att kunderna
skulle ge liknande svar men hon tillägger att de lösningar företaget erbjuder också är annorlunda och
finurliga. Seriöst, proffsigt snabbt och välfungerande är exempel på beskrivningar som kunderna ger
av företaget.
Det har också visat sig att kunderna faktiskt är aktiva då det gäller att ta första kontakten och detta
trots flitiga kundbesök och merförsäljningssamtal från Prime Cares sida. På frågan om hur man först
kommit i kontakt med företaget visar det sig nämligen att hälften av kunderna själva sökt upp Prime
Care på Internet via hemsidan, Gula Sidorna eller dylikt men även efter att ha fått rekommendationer om företaget eller då man träffat konsulter från Prime Care. Camilla Andersson antar också
att kunderna har svarat just detta.
Vad var det då som kändes speciellt tilltalande med Prime Care i det forum där företaget först uppmärksammades? Till största delen menar kunderna att det var det faktum att företaget hade lösningarna på bemanningsproblemen och kunde leverera det man behövde men många svarade också att
de fastnat för Prime Cares trevliga personal. Duktiga konsulter, bra priser, ett seriöst intryck och ett
känt namn samt att de är enkla att komma i kontakt med är också aspekter som känts tilltalande med
företaget. Camilla Andersson gissar att kundernas svar på frågan är att Prime Care finns tillgängliga,
att de är snabba samt att de har ett stort utbud av konsulter. Tillgängligheten är alltså den egenskap
som både Andersson och kunderna framhävt här.
Den kanal som samtliga kunder använder sig av i kommunikationen med Prime Care är telefonen
och man anser att den omedelbara återkopplingen och dialogen kring detaljer som denna kanal kan
erbjuda är ovärderlig. Den näst vanligaste kanalen är kundbesök och dessa två muntliga kanaler bör
jämföras med Camilla Anderssons antagande om att Internetsidan är viktigast. Observeras bör att
ingen av kunderna har träffat på Prime Care på mässan och de mailutskick som sänds ut till kunderna läses av få och förmodligen beror det delvis på tidsbrist.
Kunderna är till största delen nöjda med de kommunikationskanaler som används, vilket Camilla
Andersson också gissar. Hon tror inte att några förändringar önskas men tre informanter vill dock
förändra Prime Cares telefontider så att företaget kan kontaktas tidigare på dagen och en informant
saknar mailutskick från dem.
Andersson befarade att intresset skulle vara svalt för beställning av arbetskraft på hemsidan och
detta då hon tror att den muntliga dialogen och engagemanget föredras. Kundernas respons på
frågan är dock splittrad. Sju av informanterna tycker, likt Andersson trott, att speciella behov måste
förmedlas muntligt varför man inte är intresserad av beställninar på Internet. Tre av de tillfrågade
motsäger sig också detta med motiveringen att en omedelbar respons behövs. Dock menar majoriteten av de tillfrågade kunderna, dvs. 15 personer, att de kan tänka sig personalbeställning på nätet
under speciella förutsättningar och man syftar då på möjligheten att fylla i sina egna behov på sidan
samt att få en snabb återkoppling från Prime Care. Övriga ”ja-sägare” tror dels att det trots allt
skulle vara både trevligare och enklare att beställa arbetskraft på telefon och en kund menar också
att dessa beställningar kan vara aktuella om företaget tillfälligt inte kan nås på telefon. Detta talar
för att Andersson ändå har en poäng då hon talar om vikten av muntlig dialog.
Förslagen på ytterligare kommunikationskanaler för Prime Care är få men två av kunderna önskar
någon form av informationsdag där Prime Care kan presentera tjänster och erbjudanden. Enligt
Andersson kan kunderna troligen komma upp med förslag på fler kommunikationsstrategier via
Internet.
Camilla Andersson tror att det som enligt kunderna skiljer Prime Care från liknande företag är att
de är mer engagerade och tillgängliga samt att deras ärlighet är uppskattad. Från kundernas sida ges
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dock många olika svar på detta. Några menar att de inte finner någon skillnad mellan Prime Care
och andra företag medan andra pratar om det positiva i att ofta ha kontakt med samma person på
bemanningsföretaget, att de kan erbjuda kontinuitet och att personalen på Prime Care är lyhörda.
Valet att samarbeta med Prime Care framför konkurrerande företag tror Camilla Andersson beror
på det förtroende som skapas i relationen till kunderna då de alltid har samma kontaktpersoner på
Prime Care och hon poängterar återigen vikten i företagets personliga engagemang. Kundernas svar
spretar åt olika håll också gällande denna fråga. Den vanligast nämnda anledningen att välja Prime
Care är dock att företaget har avtal med kommunen. Vidare menar man bland annat att de kan lösa
bemanningsproblem och att de har bra konsulter. Kunderna nämner även det Camilla Andersson
också hävdat, dvs. vikten av den kontinuitet som Prime Care kan ge vårdtagarna.
Hur stämmer då Prime Cares antagande överens med kundernas uppfattningar? Att båda parter
beskriver Prime Care som ett bemannings- eller uthyrningsföretag som kan erbjuda hjälp vid
personalbrist kanske inte är särskilt förvånande men Camilla Anderssons och kundernas svar är även
samstämmiga på frågan om var företaget först uppmärksammats. De egenskaper som beskrivs som
tilltalande med bemanningsföretaget skiljer sig en aning åt men det man gemensamt har belyst är det
positiva i Primes tillgänglighet. Både Andersson och kunderna menar också att de använda
kanalerna är uppskattade. Gällande beställning av arbetskraft på hemsidan skiljer sig uppfattningarna åt men det som både företag och informanter poängterat är det trygga och bekväma i muntlig
kommunikation. Att kontinuitet är en anledning att välja Prime Care som samarbetspartner är också
något i svaren som stämmer överens.
Angående den vanligast använda kommunikationskanalen går uppfattningarna isär då Andersson
gissat att Internet används flitigast medan kunderna berättar att de oftast kommunicerar via telefon
och kundbesök. Prime Care vill profilera sig med annorlunda och finurliga problemlösningar medan
några av kunderna inte anser att de alls skiljer sig från andra bemanningsföretag. Andra kunder har
en image av att Prime Care är seriösa, proffsiga och välfungerande som bemanningsföretag.
Kontinuitet och tillgänglighet är ord som både kunderna och Camilla Andersson använder för att
beskriva Prime Care och på dessa punkter stämmer företagets profil och image överens.

5.4 Maletzkes modell applicerad på Prime Care
Uppsatsens genomgående perspektiv är Maletzkes modell där tanken naturligtvis är att Prime Care
ska placeras in som sändare. Budskapet är företagets tjänster, erbjudanden och kvalitéer medan
mediet är Prime Cares alla externa kommunikationskanaler redovisade i uppsatsen. Mottagarna är
företagets målgrupp inom vårdsektorn där både kunder och konsulter är inkluderade.
Först och främst kan konstateras att Prime Cares kommunikationsstrategier påverkas av bakomliggande faktorer som exempelvis image, social omgivning samt egenskaper hos kommunikationskanalerna och dess innehåll.
Gällande Prime Cares självbild, vilket Maletzke kallar the communicators self-image, ser företaget
sig säkerligen som sändare av egna idéer snarare än förmedlare av någon annans. Detta innebär
bland annat att de själva fritt kan utveckla kommunikationsstrategier och nya idéer eftersom de inte
är beroende av samtycke utifrån. Prime Cares budskap tillhör dem själva och därmed också de
medium de väljer att använda sig av.
När det kommer till företagets personlighetsstruktur, the communicators personality structure, så
inkluderas de också i den kategori som vill kommunicera med publiken och inte bara till den vilket
visar sig i de många möjligheter till återkoppling som företaget erbjuder. Man försöker skapa dialog
med sina kunder varför kundbesök, mässor och proaktiva samtal är väl använda. Prime Care tilhör
också till den typ av sändare vars syfte med kommunikationen är att informera snarare än att
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kontrollera och detta då man vill sprida information om företagets tjänster och erbjudanden.
Maletzke pratar även om the communicators working team och menar att sändarens kollegor tjänar
som referensgrupp och om kontakten med de tilltänkta mottagarna är bristfällig finns risken att
kommunikationen istället anpassas för hårt till kollegorna. I Prime Cares fall finns en väl fungerande
kontakt med kunderna varför kommunikationen också är framtagen för att tillgodose deras behov.
Maletzke menar att en annan referensgrupp är individer i sändarens sociala omgivning vilket innebär att kommunikationen i till viss del även anpassas till dessa och även här hävdar han att en risk
för felriktad kommunikation finns. För ett bemanningsföretag som Prime Care är det viktigt att
känna av mål- gruppens behov och då är egna erfarenheter inom vårdyrket en fördel. Om individer i
sändarens omgivning med anknytning till vårdsektorn kan komma med relevanta synpunkter är det
också positivt.
Pressure and constraints caused by the public character of the media content, dvs. den typ av
press och spänningar som budskapets egenskaper kan innebära, kan i Prime Cares fall exempelvis
vara begränsningar i form av tystnadsplikter. Detta då man arbetar inom vårdsektorn och personuppgifter måste behandlas på ett speciellt sätt. Mediet, eller kommunikationskanalerna kan också
innebära vissa begränsningar och exempel är att Internetkontakt förhindrar direkta föjdfrågor, eller
att telefonsamtal inte kan förmedla praktiska demonstrationer. Nya medieformer kan, enligt
Maletzke, antingen accepteras eller förskjutas av mottagarna och för Prime Cares del kan det vara
svårt att veta hur vissa kanaler uppfattas och speciellt då det gäller envägskommunikation som
mailutskick.
Maletzke påpekar under rubriken the communicators image of the receiver att sändarens syn på
mottagarna påverkar kommunikationen. Han räknar upp fyra olika förhållningssätt som sändare kan
ha till mottagarna och Prime Care passar in under gruppen ”specialisering” vilket innebär att kommunikationen specialdesignas för de delar av publiken vars intressen är väl kända. Företaget känner
nämligen till de generella behov som finns inom vården och målet är att tillfredställa dessa.
Spontan feedback från kunderna är också mycket väsentlig för Prime Cares utveckling och man
tar, som tidigare nämnts, varje chans till dialog för att kartlägga kundbehoven. Utvärderingsblanketter skickas exempelvis ut till kunderna via fax i syfte att kartlägga olika uppfattningar om
verksamheten.114
Hur kunderna uppfattar Prime Cares kommunikation är också influerat av bakomliggande faktorer. Även om denna studie inte studerat kundernas situation tillräckligt för att få belägg för hur
bakomliggande faktorer påverkar dem kan vi ändå anta att kundernas image av Prime Care har stor
betydelse för det sätt de tar till sig företagets budskap. Kundens arbetssituation, yrkesbefattning,
tidigare erfarenheter av bemanningsföretag, kommentarer från människor i den sociala kretsen i
form av rekommendationer eller bemötandet från företagets personal är viktigt men influenser ur
estetiska perspektiv kan även antas spela in. Om en hemsida ha en tilltalande utformning gällande
färg och form inger den också ett mer positivt intryck av det aktuella företaget.
Kunderna väljer mer eller mindre själva vad av Prime Cares budskap de ska ta till sig och hur den
utsända informationen uppfattas beror till stor del på huruvida mediet, eller kanalen används
frekvent eller ej. För de kunder som sällan eller aldrig läser de mailutskick som Prime Care skickar
ut går innehållet i dessa naturligtvis förlorat mer eller mindre.
Vid en analys av meddelandet kan underliggande information framkomma beroende på hur
kanalen utformats. Semiotiska symboler och formuleringar kan exempelvis avslöja vem innehållet
är riktat till och i utformningen av Prime Cares hemsida, i dekorationerna på mässan eller i
mailutskicken kan vissa återkommande tendenser urskiljas. Bilderna föreställande leende kvinnor i
sköterskeroller samt de röda och vita färgerna är ett exempel och dessa komponenter ger tillsamm114 För vidare information om hur faxen används, se bilaga 4.
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ans ett varmt, omhändertagande och inbjudande intryck som säkerligen kan ha en positiv effekt på
kunderna då dessa egenskaper eftersträvas inom vården. Vid en analys av de olika meddelandena
kan mottagarens möjliga reaktion också urskiljas då ständigt förekommande länkar till företagets
kontaktuppgifter finns att skåda och det är naturligtvis meningen att Prime Care ska kontaktas för
påbörjan av samarbete.
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6. Slutsatser och diskussion
Denna uppsats har visat att funktionen hos Prime Cares externa kommunikationskanaler har samma
huvudsyfte, dvs. att upplysa om Prime Cares existens, att informera om företagets verksamhet samt
att kommunicera de fördelar och egenskaper som utmärker dem på marknaden. Detta trots kanalernas varierande egenskaper då vissa är elektroniska och skriftliga medan andra är muntliga.
Hur uppfattas dessa externa kanaler av Prime Cares kunder? Först och främst bör klargöras att
samtliga kunder kommunicerar med företaget via telefon (vilket innebär både kundbeställningar och
merförsäljningssamtal) medan 13 av dem även haft besök av företaget. Nio kunder erhåller mailutskick och fem av dem hinner inte läsa dessa. Ingen av informanterna nämner mässa eller hemsida
som kommunikationsmedel. Alla tillfrågade svarade dock att de använda kommunikationskanalerna
uppfattas positivt medan fyra av informanterna även påpekar att telefonkontakten före- dras. Det
förklaras bland annat också att alla kommunikationskanaler behövs och det tilläggs av vissa att
Prime Care ger snabb respons. 16 av de 20 tillfrågade kunderna ser inga behov av förändring i de
kanaler som används.
Vilka tankar har Prime Care med kommunikationskanalerna? Samtliga kanaler är utvecklade för
att marknadsföra företaget och upplysa om den verksamhet som bedrivs men med mässdeltagandet
och kundbesöken vill man även ge kunden ett ansikte på Prime Care och visa personligt engagemang. Detta engagemang ska också framhävas genom merförsäljningssamtalen där Prime Care
strävar efter att förmedla samma konsulter till kunden om och om igen.
Hur stämmer då Prime Cares självbild överens med kundernas syn på dem? Prime Cares konsultchef Camilla Andersson beskriver företaget som ett bemanningsföretag med annorlunda och
finurliga lösningar på de tjänster som erbjuds. Kunderna menar att Prime Care är ett bemanningseller uthyrningsföretag som kan erbjuda hjälp vid personalbrist men istället för att poängtera några
annorlunda eller finurliga lösningar beskrivs verksamheten som seriös, proffsig och välfungerande.
Faktum är också att sex av kunderna inte ens kan svara på vad som skiljer Prime Care från andra
bemanningsföretag. Övriga informanter menar dock att Prime är lyhörda och att de kan bidra med
kontinuitet, vilket framhäver dem ur mängden. Denna kontinuitet kommer av att kunderna erbjuds
samma konsulter och samma kontaktpersoner på bemanningsföretaget och i Prime Cares självbild
ingår också kontinuitetstänkandet som en god egenskap. Ytterligare en självbeskrivning som Prime
Care delar med kunderna är tillgängligheten som företag, vilket anses positivt.
Prime Care talar om en snabb expansion av vårdsektorn och med tanke på privatiseringar inom
vård och landsting är det fullt möjligt att detta område kommer att förändras ytterligare. Att
människor, som Prime Care själva uttrycker det, genomsnittligen lever allt längre i dagens läge
ställer också högre krav på de resurser som finns tillhands och brist på arbetskraft kan därmed leda
till stora problem.
Då jag själv arbetar extra inom vården har jag erfarenhet av de negativa konsekvenser som
vikariebrist kan ge. Den personal som finns tillhanda blir tvungen att arbeta mer än vanligt vilket
kan leda till utbrändhet i längden och vårdtagarna påverkas av situationen då de inte hinner få all
den omsorg de har rätt till. Att det finns personal att tillgå är med andra ord nödvändigt men att få in
personal med kompetens är också mycket viktigt. Varje vårdenhet har specifika behov och att
lyckas förmedla dessa till vikarie efter vikarie kan vara påfrestande för de anställda varför kontinuitet är att föredra.
Prime Care har nämligen inte bara förmågan att täcka upp personalluckor utan de kan även
erbjuda den kontinuitet som eftertraktas inom vården. Denna uppsats har visat att företagets kunder
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uppskattar möjligheten att få tillbaka samma konsulter så ofta det går då dessa känner till arbetsplatsen i fråga och därmed slipper introduceras. Att kunderna också har samma kontaktpersoner på
Prime Care bidrar till en personlig relation där behov och önskemål är väl kända. Även om ett
bemanningsföretag kan ge stora fördelar och erbjuda problemlösningar så bör det inte glömmas bort
att dessa lösningar endast är temporära. En av studiens informanter pratar om just detta och hon
menar att bemanningsföretag innebär tillfälliga lösningar där målet egentligen är att tillsätta
permanent arbetskraft. Att anlita bemanningsföretag kan definieras som ”plan B” och med detta i
åtanke är det förståeligt att denna typ av företag tjänar på att ha väl utvecklad externkommunikation
för att uppnå en god relation till målgruppen.
Att ge Prime Care några goda råd angående framtida externkommunikation känns svårt då de,
som några av informanterna uttrycker det, redan kommunicerar på så många olika sätt. Att fortsätta
med, och att eventuellt utveckla de kanaler de idag använder kan troligen vara lönsamt och framförallt då det kommer till de muntliga kommunikationskanalerna. Det har nämligen visat sig att den
personliga och muntliga kontakten är ovärderlig då det gäller bemanning inom vården. Vårdsektorns komplexitet bidrar till att saker och ting måste diskuteras och förklaras och det företag där
dessa dialoger är en självklarhet ligger säkerligen steget före sina konkurrenter på marknaden. Ett
tips kan även vara att ta till sig idén om att anordna praktiska informationsträffar för kundkretsen,
vilket några av kunderna också efterfrågar. Att erbjuda praktiska demonstrationer av verksamheten
ger målgruppen en förståelse för utbudet och dess möjligheter vilket kan ge tillfälle till merförsäljning av de befintliga tjänsterna. Förutom att den personliga relationen också fördjupas kunder och
företag emellan erbjuds även möjlighet att i lugn och ro ta emot feedback från kunderna och detta i
jämförelse med de korta kundbesöken som sker under arbetstid inom vården. Återkopplingen från
kunderna ger i sin tur viktig kunskap som i längden kan förbättra verksamheten.
På grund av tidsbrist har uppfattningarna hos Prime Cares konsultchef fått representera helheten
då det handlat om att kartlägga företagets självbild. Som tidigare påpekats kan resultatet av detta bli
en aning missvisande då en individ omöjligtvis kan tala för ett helt företag. Förslag på fortsatt
forskning är därför en studie av hur företaget uppfattas utifrån de anställdas perspektiv. Har Prime
Care någon form av riktlinjer för hur man vill synas i omvärldens ögon och om så är fallet, uppfattas företaget enligt dessa mål internt sett? En analys av företagets interna kommunikation kan
även bli aktuell i sammanhanget i syfte att se hur företagsvisioner förmedlas till de anställda. En
liknande studie behöver dock inte nödvändigtvis kretsa kring Prime Care och detta då intresset för
analysen ligger hos bemanningsföretaget som sådant. Denna typ av verksamhet är nämligen beroende av att profil och image överensstämmer i kampen om kunderna.
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7. Sammanfattning
I denna uppstats studeras Prime Cares externa kommunikationskanaler och syftet med studien är att
kartlägga hur kanalernas funktion ser ut, hur de uppfattas av företagets kunder, hur kanalerna uppfattas utifrån Prime Cares eget perspektiv och hur förtagets självbild överensstämmer med kundernas uppfattning av dem. De av Prime Cares kommunikationskanaler som ingått i studien är hem.
sida, mässdeltagande, kundbesök, mailutskick samt merförsäljningssamtal och urvalet bygger på att
just dessa kanaler presenterats vid ett möte med Prime Cares VD.
För att få insikt i Prime Cares självuppfattning har företagets konsultchef, Camilla Andersson,
intervjuats och hennes svar har jämförts med resultatet av telefonintervjuer med 20 stycken av
Prime Cares kunder. Samtliga av dessa informanter har då tillfrågats om uppfattningen kring Prime
Cares verksamhet samt hur användandet av företagets kommunikationskanaler upplevs. Intervjuerna har utgått ifrån teori om kvalitativ intervjumetodik och mässdeltagandet studerades på plats
genom etnografiska observationer. Vidare har Maletzkes modell av masskommunikation använts
som övergripande perspektiv för att analysera Prime Cares kommunikationsstrategier och modellen
beskrivs vidare i slutet av denna sammanfattning.
En av företagets kommunikationskanaler är som sagt företagets hemsida vilken designats med
Prime Cares egna färger samt tillhörande logotyp. Sidan innehåller information om verksamheten
men även länkar genom vilka besökaren kan kontakta Prime Care. En annan strategi är mässdeltagande där också montern utformats i företagets egna färger och utrustats med dekorationer för att
ge ett trevligt intryck. Målet med mässan är att locka nya konsulter och kunder till Prime Care.
Företaget gör också kundbesök hos potentiella och befintliga kunder i syfte att sprida information
och knyta nya kontakter. Mailutskick sänds ut till omkring 800 kunder ungefär en gång per månad
och här är målet bland annat att marknadsföra bemanningsföretaget. Prime Care ägnar sig även åt
merförsäljningssamtal vilket innebär att de ringer upp befintliga kunder för att meddela vilka konsulter som för tillfället finns tillgängliga för uthyrning.
Kundernas uppfattning av företaget studerades som ovan nämnts genom telefonintervjuer och
resultatet visade att Prime Care beskrivs som ett seriöst och välfungerande bemanningsföretag som
kan erbjuda lösningar vid personalbrist. Vidare framkom att hälften av alla tillfrågade kunder kommit i kontakt med Prime Care på grund av att kommunen har avtal med företaget eller då man sökt
efter bemanningsföretag på Internet. Det som vid första intrycket känts speciellt tilltalande med
företaget är enligt kunderna exempelvis att de haft lösningarna på bemanningsproblemen och att de
kunnat leverera det man behövde. Samtliga kunder kommunicerar i dagsläget med Prime Care via
telefon, vilket känns bekvämt då en muntlig dialog är viktigt inomvårdsektorn. Den näst vanligaste
kanalen är kundbesök. Alla de använda kanalerna uppfattas positivt och de flesta av kunderna ser
inget behov till några förändringar av dessa. En knapp majoritet vill beställa bemanningspersonal på
hemsidan i framtiden under förutsättning att snabb återkoppling sker. Som förslag på nya externa
kommunikationskanaler för Prime Care att använda föreslår två av informanterna någon typ av
informationsmöten där kunderna kan bjudas in för praktiska demonstrationer av verksamheten. Det
som bland annat skiljer Prime Care från liknande företag är att de erbjuder kontinuitet och de flesta
kunderna har valt att samarbeta med dem då kommunen har avtal med företaget. Jämförelsen
mellan kundernas och Prime Cares egen syn på verksamheten gav bland annat att de båda parterna
delar uppfattningen att kontinuitet är en av företagets starka sidor. Däremot går uppfattningarna isär
då det gäller uppfattningen om vilken kommunikationskanal som är den vanligast använda i
kontakten mellan kunder och företag. Primes konsultchef tror att Internet används flitigast medan
kunderna menar att de oftast kommunicerar med Prime Care via telefon.
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För att återgå till Maletzkes kommunikationsmodell så utgår den ifrån sändare, mottagare,
medium och budskap men han tar även hänsyn till bakomliggande faktorer som på olika sätt har
inverkan på kommunikationen och dess strategier. Då denna kommunikationsmodell appliceras på
Prime Care tar företaget rollen som sändare medan målgruppen blir mottagare, de externa
kommunikationkanalerna agerar medium och budskapet är företagets tjänster och kvalitéer, dvs.
den information man vill sprida till kundkretsen. De bakomliggande faktorer som påverkar
kommunikationsstrategierna är exempelvis sändarens självbild samt dennes syn på mottagaren. Hur
mottagaren uppfattas av sändaren kan bland annat framgå om meddelandet analyseras.
Ett råd till Prime Care som bemanningsföretag är att fortsätta med muntliga kommunikationskanaler då dessa visar sig vara högt värderade inom vården och som förslag på vidare forskning ges
möjligheten att undersöka hur Prime Care, eller liknande bemanningsföretag, uppfattas utifrån de
anställdas perspektiv.
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9. Bilagor
Bilaga 1

(Fortsättning av samma mailutskick följer på nästa sida)
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Bilaga 2

Sammanställning av intervjusvaren
Feta siffror och ord är konstanter medan de tunna representerar kunderna eller deras svar. De
parenteser som förekommer tillhör kundsiffran närmast innan.

1. Beskriv Prime i stora drag/Vad innebär Prime för er?
1. Ett seriöst företag med lösningen på akuta bemanningsproblem.
2. De ger ett proffsigt intryck.
3. Ett bemanningsföretag som bara anlitas vid behov av personal och det fungerar bra.
4. Prime räcker inte för att täcka upp all personalbrist men de är snabba, bra och seriösa.
5. Ett uthyrningsföretag som hjälper till att fylla i luckor när det fattas personal.
6. Ett bemanningsföretag man hyr in tjänster ifrån när man inte kan bemanna sina brukare.
7. Den största samarbetspartnern vad det gäller uthyrningstjänster av sköterskor.
8. När de inte får tag på vikarier är Prime en bra resurs som kan ställa upp.
9. När de har toppar i arbetet får de hjälp av Prime. De bidrar med sjuksöterskor när de har brist på
personal.
10. Har inte haft så mycket kontakt tidigare, bara det sista året och det har funkat bra.
11. En resurs när de inte kan få in sina vanliga timanställda som är både undersköterskor och
sjuksköterskor
12. Ett av flera uthyrningsföretag och det vi använder på helgerna
13. En möjlighet att få tag på vikarier enkelt.
14. När de inte får tag på timvikarier så ringer de Prime för att få personal.
15. Trygghet.
16. Ett bemanningsföretag som de använde sig mycket av under en tidigare period. Får inte använda
sig av dem längre då det blev för dyrt. Och nu har de ordnat upp personalsituationen istället.
17. Ett företag som vi använder oss av ibland när vi behöver extra tillskott i personalen.
18. De är snabba vikarier.
19. En hjälp när de har problem med bemanningen.
20. Som en backup då det gäller personalbemanning vid svårigheter att få in personal vi sjukdom
och semestrar.

2. Hur kom ert företag först i kontakt med Prime?
Canvasbesök: 1.
Mässa:
Merförsäljningssamtal:
Mailutskick:
Reklamutskick på posten: 4. 10. 20.
Fax:
Hemsidan: 8.
Man letade efter bemanningsöretag: 2.(Internet: arbetskraftsbank) 9.(Eniro) 12.(Ringde runt)
15.(Telefonkatalogen)19.(Gula sidorna)
Rekommendationer: 5. 16. 18.
Kommunen har avtal med Prime: 3. 6. 14. 17. 18.
Träffat konsulter som jobbar på Prime: 7.
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Vet ej, ny på jobbet: 11. 13.

3. Vad var det i denna kanal/detta forum som kändes speciellt
tilltalade med Prime? (T ex buskap eller utformning)
Prime förstod behoven: 1.
Prime kände till markanden: 1.
Prime är lätta att kontakta: 10. 14. 16.
Prime hade lösningarna på problemen/kunde leverera det man behövde: 1. 3. 7. 12. 14. 15. 18.
19. 20.
Prime kunde anpassa sig efter kunden: 1.
Prime har bra priser: 2. 4. 6.
Hört talas om dem tidigare/kände igen namnet: 3. 4. 5.
Prime gav ett seriöst intryck: 4. 7. 8.
Duktiga konsulter: 7. 9. 10.
De skickar sammakonsulter: 14. 16.
Trevliga människor jobbar på Prime: 14.15. 16. 18. 20.
De ger snabb respons på beställningar: 16.
Informanten har jobbat på Prime och känner till dem: 17.
Prime har erfarenhet av vård: 19.
Vet ej: 11.13.(Men bra att ha en speciell kontaktperson)

4. Genom vilka kanaler kommunicerar ni med Prime idag? (T ex
mässa, canvasbesök, merförsäljningssamtal, mailutskick, fax eller
hemsida?)
Telefon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
Mailutskick: 1. 2. 3.(Läser dem inte) 5.(Hinner inte läsa dem) 6.(Ingen ny information) 9.(De är
inte intressanta) 12.(Läser dem inte) 15. 20.
Skriver mail: 4. 10. 13. 16. 20.
Canvasbesök: 1. 2. 3. 6. 7. 9. 12. 14. 15. 16. 17. 19. 20.
Fax: 12. 14. 16. 17. 18. 19. 20.
Reklamblad på posten: 14. 17. 19.

5. Hur uppfattar ni dessa kanaler? (De kanaler ni använt er av)
Bra: 1. 4. 10. 11. 14(telefonsamtalen) 16. 19. 20.
Bra, alla kanaler behövs: 12. 15.
Bra, Prime kan oftast lösa problemen: 8.
Bra, Prime ger snabb respons: 6.(Besöken är sällan) 7.
Bra, de är seriösa och lyhörda och vi har ett bra samarbete: 9.
Bra, lätt och smidigt: 18.
Telefonen är bäst: 2. 3.(Smidigt) 5.(Man får inte med all information på mail)17.
E-post är enklast: 13.(Inga missförstånd)
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Besöken är bra då de ger ett ansikte på Prime: 2.
Tydliga reklamutskick: 14.

6. Skulle ni vilja ändra något i dessa kanaler?
Ja, Prime kan vara svåra att få tag på: 6. 7. 11.(Vill kunna ringa tidigare)
Ja, skulle vilja ha mail också: 17.
Nej: 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20.

7. Vill ni kunna beställa arbetskraft direkt på hemsidan i framtiden?
Ja, om man kan fylla i sina egna behov: 1. 2. 4. 7. 11. 20.
Ja, under förutsättning att snabb återkoppling sker: 4. 7. 11. 15. 20.
Ja, kan tänka sig detta men det är nog trevligare/enklare på telefon: 8. 14. 18.
Ja, om man inte kan nå Prime via telefon: 10.
Nej, speciella behov måste förmedlas muntligt: 3. 6. 9. 12. 16. 17. 19.
Nej, en omedelbar respons behövs: 5. 6. 9.
Nej, onödigt då man kan maila istället: 13.

8. Har ni förslag på ytterligare metoder Prime skulle kunna använda
för att nå ut till kunder?
Ja, informationsmöten där Prime Care bjuder in kunder och berättar om verksamheten,
möjligheter och erbjudanden: 7. 10.
Ja, något som ger mer personlig kundkontakt, t ex besök: 11.
Nej: 1.(Men besöken uppskattas) 2.(Men besöken uppskattas) 3.(De gör redan mycket) 4.(Men
föredrar mail och telefon då de är snabba) 5. 6. 8. 9.(De gör redan mycket) 12.(Orkar inte se
reklam)13. 14.(Det gör mycket redan.) 15. 16. (De gör mycket redan) 17. 18. 19. 20.

9. Vad är det, enligt er uppfattning, som skiljer Prime från andra
liknande förtag?
1. Prime är de enda som har visat upp sig. Andra har bara ringt eller skickat mail.
2. Priset
3. Vet ej.
4. Man pratar ofta med samma person och får därigenom en personlig relation. Det känns som man
är kompisar.
5. Vet ej.
6. Bra bemötande, bra kontakt med de man pratar med och det är ofta samma personer. De känner
till ens behov och man får ett personligt samtal. Känns personligt.
7. De är seriösa och proffsiga och informanten är nöjd med deras konsulter.
8. Prime kan lösa bemanningproblemen
9. Prime har alltid varit lyhörda för deras önskemål och de upplever att alla företag inte är det.
10.Prime används då de har bra undersköterskor.
11. Prime skiljer sig inte så mycket från de stora företagen men från de små eftersom Prime har
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lättare att få fram arbetskraft.
12. Skillnaden för oss är att de används på helgerna vilket de andra inte gör. Har kontakt med dem
ofta och känner dem bättre.
13. Vet ej.
14. Vet ej, man kan tänka sig att det är som är speciellt med Prime är att det är öppet längre på
kvällen och att någon alltid svarar.
15. De kan oftast ställa upp med personal och om de avbokar någon pga av sjukdom så ersätter de
denne oftast med någon annan. Det är sämre med det på andra företag.
16. Med ett annat företag funkade det inte och de hade lika stort problem att hitta personal som
informantens verksamhet men med Prime kändes det tryggt.
17. Vet ej. Använder även ett annat företag förutom Prime och märker ingen skillnad än då detta
samarbete är nytt.
18. Har aldrig använt sig av något annat bemanningsföretag så kan inte jämföra.
19. Informanten har inte haft så många bemanningsföretag men säger att Prime har stort utbud att så
man kan få all personal från ett och samma ställe.
20. Har kontakt med några fler och de jobbar väldigt lika. Skiljer inte direkt något.

10. Varför valde ni att samarbeta med just Prime framför
konkurrerande företag?
Prime Care är stora: 1.
De kan branschen: 1.
Prime Care är upphandlade av kommunen/arbetsplatsen har avtal med Prime: 1. 11. 14. 17.
18.
De kan lösa bemanningsproblem: 1. 8. 12. 13.
De har bra priser: 2.
Det har fungerat bra och bara rullat på/onödigt att byta bemanningsföretag: 3. 6.
Vårdtagarna/verksamheten behöver kontinuitet, vilket Prime kan ge: 3. 10. 12.
De är seriösa: 4. 5.
De har bra konsulter: 4. 15. 10
De är trevliga: 4. 20.
De följer upp varje ärende: 5.
Prime är ett känt namn: 5.
De lovar inte mer än de kan hålla/De är ärliga: 5. 9.
Beställningar hanteras på ett bra sätt: 7.
Prime Care ger snabb återkoppling: 7. 20.
Prime Care gör sitt yttersta för att tillgodose kundens behov: 7.
Prime Care rekommenderades: 16.
Hade dåliga erfarenheter av tidigare företag: 16.
Man hade bemanningsbekymmer: 18
Prime Care har ett stort utbud av personal: 19.
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Bilaga 3
Hejsan!
Vi pratades vid på telefon tidigare angående en intervju gällande Er kontakt med Prime och jag
lovade att skicka frågorna i förväg.
Nedanstående frågor kräver endast korta svar och jag kommer att upprepa det Du säger och spela in
min egen röst på band under intervjuns gång för att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.
Du och din arbetsplats får självklart vara anonyma om Du föredrar det.
Om det är något du undrar över så hör av dig till mig så fort som möjligt på telefonnummer 0702348757 eller 018-505665. Annars hörs vi nästa vecka.
MVH/
Sophie Dicksen
FRÅGOR:
* Beskriv Prime i stora drag/Vad innebär Prime för er?
* Hur kom ert företag först i kontakt med Prime?
* Vad var det i denna kanal/detta forum som kändes speciellt tilltalade med
eller utformning)

Prime? (T ex buskap

* Genom vilka kanaler kommunicerar ni med Prime idag? (T ex mässa, canvasbesök, proaktiva
samtal, mailutskick, fax eller hemsida?)
* Hur uppfattar ni de kanaler ni använder er av?
* Skulle ni vilja ändra något i dessa kanaler?
* Vill ni kunna beställa arbetskraft direkt på hemsidan i framtiden?
* Har ni förslag på ytterligare metoder Prime skulle kunna använda för att nå ut till kunder?
* Vad är det, enligt er uppfattning, som skiljer Prime från andra liknande förtag?
* Varför valde ni att samarbeta med just Prime framför konkurrerande företag?
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Bilaga 4

Frågor till Camilla Andersson, konsultchef på Prime Care
Tanken bakom Prime Cares externa kanaler
Hur vill ni på Prime att era kanaler ska uppfattas? Vad är tanken med dem?
–

Mässan

Tanken är att hitta nya konsulter till verksamheten och att marknadsföra oss genom mun-motmunmetoden. Vi vill även berätta om verksamheten och rekrytera nya kunder samt ge ett ansikte på
Prime Care.
–

Kundbesöken

Man har inte mycket tid inom vården och vi vill upplysa kunden om Prime Care och ge dem ett
ansikte på oss samt visa personligt engagemang.
–

Merförsäljningssamtal

Vi berättar att lediga konsulter finns, som kunden redan känner, och vi vill visa personligt
engagemang genom att se till att kunden får tillbaka konsulter de är bekanta med.
–

Mailutskick

Vi vill nå ut till kontakterna i de befintliga avtalen och marknadsföra företagsnamnet
–

Hemsidan

Den är under bearbetning och ska förnyas då den känns gammal. Den innehåller dock trevliga bilder
och våra färger vilka också finns i loggan och det framkommer att Prime är ett auktorierat
bemanningsföretag. Vi uppfyller de tio krav som krävs för att få bemanningsföretagens
auktorisation.
Vilken kanal tror du är mest effektiv?
Hemsidan. Den fångar flest kunder och konsulter.

Kundfrågorna
Beskriv prime i stora drag.
Vi är ett bemannings och rekryteringföretag med annorlunda och finurliga lösningar på de tjänster
som erbjuds.
Vilken kanal tror du att man som kund stöter på först? Hur hittar man er?
Genom rekommendationer, Internet samt Gula sidorna
Vad i denna kana/detta forum tror du man anser vara tilltalande?
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Att vi finns tillängliga och är snabba samt har många konsulter med varierande kompetenser.
Hur kommunicerar kunderna oftast med PrimeCare?
Den vanligaste kommunikationskanalen är Internet
Tror du att kunderna vill ändra något i era kanaler?
Nej.
Tror du att kunderna vill beställa arbetskraft direkt på hemsidan i framtiden?
Nej, de vill ha det personliga engagemanget och de vill höra en röst som tar emot beställningarna.
Tror du att kunderna kan komma på ytterligare metoder för er att nå ut?
Absolut. Tex via nätet.
Vad tror du skiljer Prime Care från andra liknande företag?
Vi är mer engagerade och tillgängliga och ärlighet är högt värderat.
Varför väljer man att samarbeta med Prime Care?
Vi har ett personligt engagemang. Kunderna har också samma kontaktpersoner hos oss och det
bygger ett förtroende.
Hur används era fax? Är de bara som bekräftelse eller har de samma funktion som
mailutskicken?
Faxen ger bekräftelse på namn, datum och tid som konsulten kommer till kunden och de får också
en utvärderingblankett. Där finns frågor om hur beställningen av tjänsten fungerade inklusive
svarsalternativen BRA, MYCKET BRA, MINDRE BRA, och DÅLIGT. Exempel på fler frågor är:
Hur kom vår konsult igång med arbetet? Motsvarade kunskaperna era förväntningar? Hur
fungerade vår konsult i er arbetsgrupp? Hur har förväntningarna uppfyllts när det gäller inhyrd
tjänst? Här finns plats för kundens egna kommentarer kring detta. Ett påstående lyder också: Om
möjlighet vill jag att samma person ska komma igen och kunden får då kryssa i alternativen ja eller
nej samt ge kommentarer kring detta. Slutligen kommer två rutor som kunden kan kryssa i:
Kontakta oss för att diskutera nya uppdrag och Kontakta oss då vi behöver hjälp med rekrytering.

Praktiska frågor kring uppsatsarbetet
Får jag använda text från era mailutskick i uppsatsen?
Ja
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Gör ni kundbesök till befintliga kunder också?
Ja, det blir ungefär 15 besök i veckan. Allt ifrån 4 en dag till 8 nästa
Hur valde du kunderna på listan jag fick? Var det slumpvis eller medvetet?
Jag tog bara några befintliga kunder som vi vill ha respons från. Det är intressant att höra varför
vissa inte anlitar Prime Care så mycket men även vad de vi ofta samarbetar med tycker. Det är alltid
viktigt att veta varför kunder slutat höra av sig eller liknande och vi vill ha feedback.
Hur har avtalen med kommunerna kommit till stånd? Har de ett namn?
Det läggs ut offertförfrågningar på Opic, en kommunal sajt för upphandlingar och inköp i Sverige
och Europa. Kunderna lägger ut förfrågningar och Prime skriver ett anbud med prisbild, tjänster och
kvalitéer (Om vi kan leverera dvs.) Sedan väljer kommunen samarbetspartners. Sajten Opic har
upphandling inom stat, kommun, landsting och privat och inom alla möjliga branscher.
Vår VD bevakar och skriver anbud.
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