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Sammandrag 

På senare tid har Facebook förändrat förutsättningarna för bland annat hur dagens offentliga sjukhus 

kommunicerar med sina intressenter. Vissa sjukhus har känt ett behov av att förändra sin 

kommunikation till att bli mer strategisk och anpassa sig till stigande krav på ökad transparens som 

kommit från såväl allmänhet som medier. Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra 

varför tre av Sveriges största offentliga sjukhus använder det sociala nätverket Facebook. Dessutom 

kommer det studeras hur kommunikationen via Facebook tar sig uttryck hos dessa sjukhus. 

Undersökningen har bedrivits genom kvalitativa intervjuer med anställda som är ansvariga för 

hanteringen av dessa sjukhus officiella Facebooksidor. Resultatet visar på tydliga likriktningar 

mellan sjukhusen både till varför de finns på Facebook, samt hur det dagliga arbetet sköts. Samtliga 

sjukhus anser att Facebook är en lämplig kanal för att sprida organisationsinformation till deras 

intressenter. Detta bidrar också till att stärka sjukhusets anseende. 
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1. Inledning 

Under de senaste årtiondena har en reformiver och nya trender präglat den offentliga sektorn, 

inte bara i Skandinavien utan även på den internationella arenan (Brunsson & Sahlin-

Andersson, 2000). Exempelvis har patienter i Sverige fått inflytande att råda över sin egen 

vård (Blomgren, 2007). Dessa reformer kan tänkas syfta till mål som att förbättra en 

verksamhets resultat, till exempel genom att effektivisera eller anpassa sig till en förändrad 

efterfrågan på marknaden (Brunsson, 2006). Vidare bidrar många av de reformer som införs i 

offentlig sektor till att göra offentliga organisationer mer lika företag inom den privata sektorn 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Nilsson, Olve och Parment (2010) beskriver att krav på ökad 

transparens och tydlig kommunikation är exempel på nya trender som präglar offentliga 

organisationer idag. Idéer och tankar om hur en verksamhet bäst organiserar sig cirkulerar och 

det är lätt att låta sig inspireras av andra (Christensen, 2012). Ett exempel på en globalt 

cirkulerande trend som vuxit fram i samband med detta är strategisk kommunikation via 

sociala medier (Pallas & Strannegård, 2010). Sociala medier håller på att bli en ökat viktig del 

av alla verksamheters externa kommunikation. Intresset för sociala medier har eskalerat och 

ses inte längre som en trend som kommer att passera, utan företag har en flexibel och stor 

närvaro på de största nätverken såsom Facebook, Twitter och Google+ (Forbes, 2012). Den 

stora frågan för många organisationer idag är därmed: Hur tar sig detta fenomen uttryck i 

verksamheter och hur förhåller de sig till utvecklingen? 

Intresset för strategisk kommunikation har som sagt ökat starkt under de senaste decennierna. 

Detta på grund av de positiva konsekvenser som en lyckad kommunikationsinsats kan bidra 

till, såsom en stärkt varumärkesbild. Med begreppet strategisk kommunikation menas den 

medvetna externa kommunikation som organisationer förmedlar utåt (Falkheimer & Heide, 

2007).  Falkheimer och Heide (2007) framhäver också att vikten av sociala medier som 

kommunikationsverktyg har ökat till följd av en föränderlig värld med bland annat 

teknologisk utveckling samt ökad medialisering. 

I en industrirapport genomförd av Social Media Examiner framgår att 94 % av alla världens 

företag med en kommunikationsavdelning använder sig av sociala medier som en del av sin 

externa kommunikation (Stelzner 2012). Användandet av sociala medier som 

kommunikationsverktyg anses ha en positiv effekt på organisationer, förutsatt att de hanteras 

på ett adekvat sätt. För att framgångsrikt använda sig av sociala medier finns enligt Kaplan 

och Haenlein (2010) några nyckelaktiviteter, exempelvis att vara noggrann i val av socialt 
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nätverk, intresseväckande, tillgänglig och "något extra". Vidare bör även organisationer som 

använder sig av sociala medier vara konsekventa i sina meddelanden och snabba i sin 

kommunikation (Falkheimer & Heide 2007). 

När det kommer till sjukvården och sociala medier är det i USA vanligt att sjukhus använder 

sig av sociala nätverk. Mayokliniken är ett särskilt framstående sjukhus inom detta område. 

Inte nog med att denna klinik har sitt egna sociala nätverk där patienter kan ansluta sig och 

bedriva marknadsföringskampanjer, de finns även tillgängliga på andra sociala medier såsom 

Facebook (Seivers, 2012). 

För Skandinaviens del påvisar forskning av Byrkjeflot och Angell (2007) att sjukvårdssektorn 

i Norge utvecklats till att i större utsträckning arbeta med kommunikation och hur information 

sänds ut. De säger vidare att externa kommunikationsstrategier hos norska sjukhus blivit 

viktigare med anledning av exempelvis ett minskat förtroende för offentliga institutioner. Till 

följd av detta finns ett behov för sjukhus att förnya sitt kommunikationssätt och därigenom 

komma närmare patienter, anhöriga och allmänhet. Byrkjeflot och Angell (2007) framhäver 

vidare vikten av att jämföra kommunikationsutvecklingen hos sjukhus i andra länder. Kjaer 

(2006) menar att danska sjukhus övervägande fokuserar på aktiviteter som ökar deras 

legitimitet, samt att även de går mot att kommunicera mer direkt med patienter. Han 

framhäver också att patienter och allmänheten bör informeras om sjukhusens arbete och 

aktiviteter. Vidare menar han att strategisk kommunikation inom sjukvården fortfarande är 

under utveckling och att fler aktörer går mot att använda nya teknologiska redskap. Därmed 

vore det intressant att se hur dessa kommunikationsfunktioner bidrar till att stärka ett sjukhus 

anseende. Inget av dessa forskningsbidrag behandlar användandet av just sociala medier, utan 

den allmänna kommunikationsutvecklingen inom sjukhus. Därför finns det ett behov av såväl 

empiriska som teoretiska studier inom sociala medier, i synnerhet som fokuserar på svenska 

sjukhus. 

I Sverige har sociala medier slagit igenom som ett stort fenomen inom offentlig sektor mer 

allmänt och sjukvård specifikt. Hälften av Sveriges befolkning använde sig av Facebook 

under år 2011 och det kan därmed anses ha en stor penetrationsförmåga (Findahl, 2011). Det 

framgår i E-delegationens enkät om e-förvaltningsarbetet inom myndigheter och departement 

(2010) att Facebook är det sociala nätverk som används i störst utsträckning av myndigheter 

och kommuner i Sverige. Denna utveckling visar i dagsläget inga tecken på att avstanna, men 

hur tar den sig egentligen uttryck i offentliga organisationer, exempelvis sjukvården? 
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– Vad är de bakomliggande faktorerna till att sjukhus har börjat använda sig av sociala 

medier? 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra varför tre av Sveriges offentligt drivna 

sjukhus använder det sociala nätverket Facebook. Dessutom ämnar vi studera hur 

kommunikationen via Facebook tar sig uttryck hos dessa sjukhus.  

1.2 Disposition 

Denna uppsats inleds med en teoridel som bland annat inkluderar tidigare forskning som är 

relevant för uppsatsens ämne. Därefter beskrivs hur undersökningen för denna uppsats har 

genomförts. Detta metodavsnitt behandlar till exempel hur urvalet av respondenter har skett 

samt vilken typ av undersökningsform som har bedrivits. Sedan följer en genomgång av de 

resultat som framkom i den empiriska undersökningen. Den teoretiska diskussionen och den 

empiriska undersökningen länkas samman i ett efterföljande analysavsnitt. Uppsatsen avslutas 

med en slutsats och en summerande diskussion. Avslutningsvis bifogas för uppsatsen 

relevanta bilagor. 

2. Teoretisk diskussion 

Det har skett stora förändringar inom sjukvården på senare år och det är nu essentiellt för 

dagens vårdgivare att kunna kommunicera med patienterna på ett lämpligt sätt. För 

vårdinrättningar är det viktigt att kunna ses som trovärdiga och förtroendeingivande av sina 

externa intressenter (Blumenthal, 1996). Begrepp som transparens, legitimitet, imitation och 

anseende har fått ökat utrymme i diskussioner om hur offentlig sektor bör organiseras. I 

följande teoriavsnitt kommer dessa begrepp att presenteras närmre. 

2.1 En offentlig sektor i förändring 

Den offentliga sektorn med vården som en central verksamhet, har präglats av flertalet stora 

förändringar under senare tid, såsom en ökad valmöjlighet för patienter (Brunsson & Sahlin-

Andersson, 2000; Blomgren, 2007). Många av de reformer som under åren uppkommit har 

varit inspirerade av globala idéer som spridits över världen och som sedan anammats av 

diverse offentliga verksamheter (Sahlin-Andersson & Engwall, 2002). 
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Spridningen av organisationsidéer har ökat markant och det har blivit ett vidsträckt fenomen 

att ta efter idéer från andra organisationer (Morris & Lancaster, 2006; Christensen, 2012). 

Denna ökning kan tänkas ha en koppling till den teknologiska utvecklingen som underlättar 

spridning av information på en global nivå (Morris & Lancaster, 2006). Exempel på 

förändringskrafter som i hög grad påverkar organisationer är det mediala trycket och de nya 

kommunikationsteknikerna (Frostenson, 2010). Det är svårt att i förväg se vilka idéer som 

kommer att bli framgångsrika. Idéer är initialt inte framgångsrika när de börjar spridas, utan 

styrkan hos en idé utvecklas och blir större medan den cirkulerar. Även medierna påverkar 

och vinklar idéers framgångar. Främst avgörs idéernas inverkan av dess egenskaper, hur de 

transporteras samt vem i organisationen det är som stöder idén (Sahlin & Wedlin, 2008). 

Det kan enligt organisationsforskare finnas flera förklaringar till hur dessa globala trender 

sprids, men troligt är att det beror på organisationers strävan efter att efterlikna andra 

verksamheter som de ser som framgångsrika (Morris & Lancaster, 2006; Christensen, 2012). 

Denna företeelse kallas för isomorfism, ett begrepp som innebär att organisationer imiterar 

varandra (Christensen, 2012). Christensen (2012) fortsätter med att diskutera att såväl privata 

som offentliga verksamheter införlivar globala organisationstrender och blir allt mer 

strukturellt lika varandra. Det kan därmed sägas att organisationer är modeföljare som 

anammar diverse organisationstrender genom imitation och anpassning. Vanligen imiteras inte 

idéerna rakt av, utan de översätts och förändras för att passa in i verksamheten (Sahlin & 

Wedlin, 2008). Idéerna får därför inte vara alltför abstrakta eller diffusa; de måste brytas ned i 

policyer och aktiviteter som är enklare att direkt applicera på olika verksamheter (Morris & 

Lancaster, 2006). Enligt Morris och Lancaster (2006) är såväl sociala nätverk som 

individuella aktörer, till exempel chefer, viktiga pusselbitar i denna process. De säger 

dessutom att graden av översättning och anpassning som krävs av en idé beror på det 

geografiska och kontextuella avståndet som finns mellan den verksamhet som imiterar och 

den verksamhet som imiteras. 

Även om det är frivilligt för verksamheterna att ta till sig idéerna, blir de i vissa fall ändå 

tvungna att anpassa sig till de nya idéströmningarna för att fortsätta uppfattas som legitima. 

Legitimitet är ett slags moraliskt rättfärdigande utifrån ett av samhället givet normsystem 

(Frostenson, 2010). Forskning visar att det blir nästintill obligatoriskt i reglerade miljöer 

såsom den offentliga sektorn att applicera dessa cirkulerande idéer och institutionalisera dem 

(Sturdy, 2004). 
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Ett ytterligare fenomen som tas upp i samband med reformer och stora förändringar i offentlig 

sektor är New Public Management-rörelsen (NPM) som startade i början av 1970-talet 

(Gruening, 1998). NPM är något som även har diskuterats av Hood (1991) som anser att 

fenomenet innebär högre krav på flexibilitet och ökad mediehantering – några exempel på 

förändringskrafter att förhålla sig till. 

2.2 Organisationers behov av att uppfattas som transparenta och legitima 

Under de senaste årtiondena har organisationsforskningen fått ett ökat fokus gentemot 

transparens och legitimitet och detta är något som gäller för de flesta länder världen över 

(Sahlin & Wedlin, 2008). Frostenson (2010) säger att organisationer idag är beroende av att 

ses som transparenta och legitima. Detta är något som har blivit ännu viktigare sett till att 

dagens samhälle är präglat av en brist på förtroende. Med transparens menas inte bara externa 

intressenters insynskrav, utan det kan även ses som en moralisk skyldighet för organisationer 

(Frostenson, 2010). Den traditionella institutionsteorin visar att organisationer i stort är 

tvungna att applicera globala idéer kring hur verksamheter bör struktureras, som tidigare 

nämnda förändringskrav. Risken om de inte gör detta är nämligen att uppfattas som illegitima 

och utstickande (Meyer & Rowan, 1977).  

På senare tid har kraven på ökad insyn inom offentlig sektor ökat markant, även inom den 

svenska vårdsektorn. En följd av detta är att allt fler sjukhus idag arbetar med strategisk 

kommunikation (Pallas & Strannegård, 2010). Enligt Pallas och Strannegård (2010) beror 

detta på att det ska bli lättare för intressenter att kontrollera och få insyn i offentliga 

organisationer. Det finns även ett samband mellan kraven på ökad transparens och den 

stigande medialiseringen i samhället (Frostenson, 2010). Andra tankar om vad som kan ha 

föranlett dessa stigande krav är de ökade valmöjligheterna för patienter att själva välja sin 

vård samt att det finansiellt instabila läget gör att medborgare vill ha en ökad inblick i vart 

deras skattepengar går. (Blomgren, 2007; Sahlin & Wedlin, 2008). För många organisationer 

kan dessa krav leda till en större arbetsbörda sett till att organisationen måste vara skyddande 

omkring exempelvis anställdas integritet samt verka till minskad ryktesspridning. Dessutom 

ställs krav på att informationen ska sammanställas snabbt samt vara uppdaterad (Frostenson, 

2010).  

Även medier har under de senaste årtiondena börjat ställa allt högre krav på transparens och 

insyn i offentliga verksamheter (Simonet, 2011). Organisationer kan tjäna på att själva skapa 
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verksamhetsinformation i sin mediehantering då detta leder till kontroll och möjlighet att styra 

det egna nyhetsflödet (Blomgren & Waks, 2010). Frostenson (2010) diskuterar att det inte ofta 

är det som har nyhetsvärde som är positivt för organisationerna, vilket skulle kunna tala för att 

dessa vill styra sin egen kommunikationskanal. Sociala medier är exempel på kanaler som 

organisationerna själva kan styra, Frostenson (2010) för dock fram att organisationernas roll i 

hanteringen av denna kanal blir mer reaktiv än i andra kanaler. Detta då de, även om de 

producerar den ursprungliga informationen själva, därefter endast kan kontrollera flödet till en 

viss del. 

Å andra sidan kan det tyckas vara en fin balansgång mellan att vara en öppen, transparent 

organisation och en som är fullständigt genomlyst. En sådan fullständig genomlysning skulle 

nämligen kunna tänkas ge en något osammanhängande bild av organisationen, vilket inte 

nödvändigtvis skulle vara positivt för verksamhetens varumärkesbild (Frostenson, 2010). 

2.3 Vikten av att stärka, bevara och utveckla sitt anseende 

Teorier om hur organisationer hanterar sitt anseende gentemot externa intressenter har vuxit i 

popularitet och ses som en förklaring till varför det är viktigt att arbeta med sin strategiska 

kommunikation (Dowling, 2001). Enligt Pallas och Strannegård (2010) håller anseende på att 

bli en viktig resurs hos organisationer, något som enligt dem beror på den ökade 

medialiseringen samt de sociala mediernas ökade popularitet. 

Anseende kan ses som den direkt mentala bilden som intressenter har av en organisation. Ett 

gott anseende kan leda till fler utvecklingsmöjligheter och en högre effektivitet i den löpande 

verksamheten, medan ett dåligt anseende kan ge en motsatt effekt då konsumenters förtroende 

för företaget försvinner (Gray & Balmer, 1998; Dowling, 2001). Eftersom att människan i 

grunden är känslostyrd och tar beslut baserade på trovärdighet, förtroende och 

grundvärderingar är anseende något som dagens organisationer inte kan bortse från (Pallas & 

Strannegård, 2010). 

Inom forskarvärlden finns flertalet definitioner som alla söker förklara vad anseende innebär. 

Doorley och Garcia (2007) definierar anseende som summan av intressenters bild av 

organisationen. De menar att denna bild består av organisationers beteende och prestationer, 

men dessutom på vilket sätt de kommunicerar på. Denna definition tydliggör att anseende 

därmed inte bara består av aktiviteter, utan även sättet dessa aktiviteter förmedlas utåt. 

(Doorley & Garcia, 2007). 
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Informations- och relationshantering är viktig för teorin om anseende då de produceras av 

interaktioner mellan organisationer och dess intressenter. Dessa interaktioner sker via 

spridning av organisationsinformation som cirkulerar runt mellan intressenterna (Deephouse, 

2000). Hutton et.al. (2001) anser att ju mer en organisation fokuserar på att hantera sina 

relationer med externa intressenter, desto större sannolikhet är det att den kommer att erhålla 

ett starkt rykte. 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska diskussionen 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att teoretiska begrepp som imitation, 

transparens, legitimitet och anseende fått en ökad betydelse i diskussioner om hur 

verksamheter bör organisera sig omkring sin externa kommunikation. Gemensamt för 

organisationer i alla branscher världen över är att de ofta inspireras av globala 

organisationsidéer som sprids mellan dem. I många fall anammas dessa idéer och anpassas 

eller imiteras för att därefter inkorporeras i den egna verksamheten. Flera av dessa globala 

trender rör just hur organisationer bör kommunicera externt och hur de genom strategisk 

kommunikation kan stärka sitt anseende och sin varumärkesbild. Att satsa på aktiviteter som 

kan bevara och stärka sin organisations anseende är önskvärt då detta kan leda till positiva 

konsekvenser. Ett fenomen inom strategisk kommunikation som det talas allt mer om, är 

sociala medier och hur organisationer i allt större utsträckning använder dessa för att 

kommunicera med sina intressenter.  

3. Metoddiskussion 

3.1 Val av metod 

Bryman och Bell (2003) rekommenderar kvalitativa studier då de behandlar ett område som 

det tidigare inte forskats mycket inom. Detta är fallet med ämnet som studeras i denna 

uppsats, varpå en kvalitativ studie därmed anses lämpligast. Undersökningen är dessutom 

komparativ, sett till det faktum att det är en jämförelse mellan tre olika offentliga sjukhus. Att 

använda sig av kvalitativa intervjuer möjliggör en djupgående insikt i hur kommunikationen 

via Facebook tar sig uttryck hos dessa sjukhus. Exempelvis om det finns skillnader och 

likheter, samt vad som är anledningen till närvaron på detta sociala nätverk. Hade det 

bedrivits till exempel en kvantitativ undersökning hade det kunnat bli svårt att få fram en 

generaliserbarhet i datainsamlingen. Detta då det i dagsläget endast finns tre offentligt drivna 
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sjukhus i Sverige som aktivt arbetar med att kommunicera via Facebook. 

3.2 Urval 

En inledande undersökning av vilka offentliga sjukhus som finns på Facebook genomfördes 

under hösten 2012. Undersökningen bedrevs genom att på Facebook söka fram offentliga 

sjukhus i Sveriges fyra största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Detta 

visade att tre av dessa vårdinrättningar fanns på detta sociala nätverk. Att just offentliga 

sjukhus undersöktes beror på att det kan tänkas vara extra viktigt med transparens och 

legitimitet i organisationer som drivs med skattepengar. Dessutom styrs offentliga 

verksamheter av demokratiskt folkvalda representanter, varpå det kan tänkas än mer intressant 

för allmänheten att få insyn i hur de organiserar sig. Vidare sprids ofta trender och idéer från 

en privat organisation till en annan, först därefter sprids dessa idéer vidare till offentliga 

verksamheter (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ett antagande är därmed att privata sjukhus 

lättare ansluter sig till sådan utveckling, varpå intresset för att undersöka offentliga 

verksamheter ökar ytterligare. 

Sjukhusen i studien består därmed av Södersjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg samt Akademiska Sjukhuset i Uppsala. För att få tag på 

nyckelpersoner som besitter stor kunskap inom kommunikationsområdet kontaktades 

informations- eller kommunikationschefer från respektive sjukhus via deras officiella 

hemsidor. Sjukhusen svarade positivt och var intresserade av att deltaga i undersökningen. 

Två personliga intervjuer bokades in, en med informationschef Helen Hellströmer från 

Södersjukhuset och en med webbansvarige Pia Olave från Akademiska sjukhuset. Därefter 

bokades en telefonintervju in med informationschef Marielle Korend Larsson från 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Alla dessa har det yttersta ansvaret för respektive sjukhus 

Facebooksida. 

3.3 Intervjuform 

Intervjuformen i denna undersökning är semistrukturerad och intervjuerna genomfördes 

därmed med stöd av en intervjuguide. En semistrukturerad intervjuform ansågs lämplig då 

frågorna inte behövde komma i en bestämd ordning utan de kunde anpassas efter hur samtalet 

utvecklades. Samtidigt fanns det utrymme för följdfrågor som kunde vara relevanta för att 

besvara uppsatsens syfte. Detta innebar en flexibilitet för respondenterna i sina svar och 
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frågorna verkade som ett stöd för intervjuarna istället för en strikt regelmall. Frågorna 

skapades utifrån de teoribegrepp som behandlats i teoridelen för att på bästa sätt besvara 

syftet (Se Bilaga 2 för fullständig intervjuguide).  

 

3.4 Pilotstudie 

Med syftet att pröva intervjuguidens upplägg och frågornas natur, genomfördes en 

pilotintervju. Att genomföra en pilotintervju där svaren inte analyserades gav en möjlighet att 

se om frågeordningen var logisk samt om det var någon fråga som behövde omformuleras. 

Pilotintervjun genomfördes 2012-11-18 med en anställd inom den privata vårdsektorn som 

arbetar med extern kommunikation via Facebook. Detta var önskvärt då informanten behövde 

förstå frågorna och sammanhanget för att kunna ge relevanta synpunkter. Anledningen till att 

pilotstudien baserades på en privat vårdinrättning är att Facebookanvändandet inom den 

offentliga vården än så länge inte är utbrett. De sjukhus inom den offentliga sektorn som i 

dagsläget arbetar med Facebook utgör uppsatsens urvalsgrupp och det var därför inte aktuellt 

att inkludera dem i pilotstudien. 

Intervjun skedde via telefon och tog strax över 30 minuter, vilket stämde överens med vad 

som uppskattats på förhand. Allt flöt på i ett bra tempo och frågorna visade sig en naturlig 

ordningsföljd. Det krävdes inga förklarande utlägg från någon part, utan frågorna tycktes 

klara och tydliga. Detta med ett undantag då respondenten uppfattade ordvalet "spam" i en 

fråga som lite ledande och uppseendeväckande. Frågan löd som följer: Hur arbetar ni för att 

säkerställa att informationen ni delar är relevant och ej uppfattas som spam? För att korrigera 

detta fördes en diskussion efter pilotintervjun som resulterade i en omformulering av frågan 

till följande: Hur säkerställer ni informationen ni delar? 

3.5 Genomförande av intervjuer 

Respondenterna fick frågan om deltagande sänt till dem per e-mail. I detta e-mail förklarades 

uppsatsens ämne och syfte. Det lades även vikt vid att få fram att respondenterna hade all 

möjlighet att vara anonyma om de önskade. Därefter inhämtades tillstånd från de valda 

respondenterna om bandupptagning under intervjuerna (Se Bilaga 1 för det fullständiga e-

mailet). Att redan från den första kontakten med respondenten vara tydlig med anonymiteten 

samt bandinspelningen kan öka tilliten i intervjurelationen. Detta anses viktigt då de 

intervjuades deltagande får en högre grad av frivillighet (Holme & Solvang, 1996). 
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Innan intervjuerna delades ansvarsområden ut mellan uppsatsförfattarna där den ena hade i 

uppgift att ställa frågor och den andra ansvarade för att anteckna och spela in intervjun. Detta 

för att respondenten lättare skulle veta vart hon skulle rikta sin uppmärksamhet. En annan 

fördel med detta var att en person då grundligt antecknade om tekniken mot förmodan skulle 

fallera. Under de personliga intervjuerna skedde samtalen på enskilda kontor på respektive 

sjukhus där det ostört kunde samtalas med respondenterna. Detta underlättade för 

respondenten då denne fick vistas i en välkänd och trygg miljö. En av intervjuerna skedde per 

telefon, detta av praktiska skäl då respondenten dessvärre befann sig på andra sidan av landet. 

Respondenten kontaktades via Skype då programmet möjliggör inspelning av samtal. Denna 

funktion användes för att spela in en av intervjuerna och därmed säkerställa all information. 

Samtalet gick till en fast telefon, vilket innebar att videofunktionen som finns tillgänglig via 

programmet inte användes. Då kommunikation som sker ansikte mot ansikte är den rikaste 

formen av kommunikation, hade det varit önskvärt om alla intervjuerna hade kunnat vara 

personliga (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vid en telefonintervju kan intervjuaren ej se 

respondentens ansiktsuttryck, vilket ibland kan underlätta i intervjusituationer (Bryman & 

Bell, 2003). Det här har dock tagits i beaktande och det kan konstateras att det ändå var 

önskvärt att genomföra intervjun då det var väsentligt att Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

skulle vara med i undersökningen.  

Intervjuerna genomfördes mellan 2012-11-19 och 2012-11-28 och tog mellan 31 och 44 

minuter i anspråk. Därefter blev transkriberingarna av de olika intervjuerna mellan 6 och 9 

sidor långa. Anledningen till att intervjuerna transkriberades var för att säkerställa att 

respondenternas svar fångades i dessas ordalag. Transkriberingarna styrker vidare 

objektiviteten hos intervjuarna (Holme & Solvang, 1996). Ett erbjudande om att skicka 

transkriberingarna till respondenterna gick ut under intervjuerna. En respondent valde därefter 

att gå igenom sina intervjusvar, detta för att ännu en gång säkerställa informationen och se till 

att den blivit riktig (Bryman & Bell, 2003). 

3.6 Riktlinjer för kommunikation via sociala medier 

För att ytterligare styrka undersökningen samt få en fördjupad förståelse för de 

bakomliggande orsakerna till sjukhusens närvaro på Facebook, användes policydokument i 

form av riktlinjer. Dokument mottogs från samtliga deltagande sjukhus och de omfattade 1 till 

2 A4-sidor med text, vardera. Dessa dokument innefattade sjukhusledningens tankar och 

regler kring kommunikationen på Facebook samt motiven bakom denna närvaro. Sjukhusen 
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har i sitt arbete med dessa dokument haft tillgång till mycket information om den egna 

verksamheten och nyckelpersoner med relevanta åsikter. Därav anses de ha god kvalitet 

(Bryman & Bell, 2003).  

De riktlinjer som mottagits från Sahlgrenska Universitetssjukhuset är från vintern 2011, de 

från Södersjukhuset är från våren 2011 och de från Akademiska sjukhuset är från hösten 2010. 

Att dessa riktlinjer kommer från olika tidpunkter kan bero på att de har tagits fram vid olika 

tidpunkter, men det kan också bero på att vissa av de senare riktlinjerna uppdaterats och därav 

daterats längre fram i tiden. 

3.7 Bearbetning av data 

Uppsatsförfattarna har under arbetets gång haft ett nära samarbete, både när det gäller 

skapande av intervjuguide, genomförande av intervjuer samt analys av dessa för att öka 

undersökningens objektivitet. Vidare har ett systematiskt tänkande och medvetna val 

genomsyrat arbetet. Sjukhusen och personerna inom verksamheterna har även varit ytterst 

samarbetsvilliga och bidragit med den relevanta information som behövts för att genomföra 

undersökningen. 

Genom en omfattande metoddel som belyser hur undersökningen genomförts ökar 

förhoppningsvis förståelsen för hur arbetsprocessen gått till samt att den bidrar till en ökad 

trovärdighet för analysen. Den del av den insamlade empirin som använts är den information 

som varit relevant med hänsyn till uppsatsens syfte och teoriavsnitt. Dessa data 

sammanställdes i den empiriska genomgången under olika kategorier för att fånga viktiga 

nyckelbegrepp och områden. Detta resulterade i att intervjusvar direkt kunde härledas till de 

teoretiska begrepp som ansetts relevanta för uppsatsen, för att sedan analyseras. 

Kategoriseringsmetoden har även använts under analysen för att öka läsbarheten. Med detta 

menas att såväl empirin som analysen har byggts upp i enlighet med de kategorier som 

återfinns i teoriavsnittet. 

4. Empirisk diskussion 

I nästkommande avsnitt följer en redogörelse för studiens empiriska undersökning. Här 

framgår hur de studerade sjukhusen har anpassat sig till förändringar inom den offentliga 

vårdsektorn och då främst kommunikativa sådana. Det kommer även att beskrivas hur dessa 

sjukhus har inspirerats till att införa kommunikativa trender såsom Facebook, samt hur de 

arbetar för att påverka sina varumärkesbilder.  



12 

 

4.1 Att anpassa sig till förändringar inom den offentliga vårdsektorn 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset samt Södersjukhuset har haft sina 

respektive Facebooksidor olika lång tid. Medan Akademiska sjukhuset och Södersjukhuset 

startade sina officiella sidor på Facebook under år 2010, initierade Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset sin sida år 2012. I början av år 2013 hade Akademiska sjukhuset 2063 

följare på sin sida, Södersjukhuset hade 1343 stycken och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

hade 371 följare. Gemensamt för alla deltagande sjukhus är att de ser ett behov av en 

kommunikationsförändring inom vården mot det mindre formella. Patienter efterfrågar nya 

och mer moderna metoder för kommunikation. Pia Olave från Akademiska sjukhuset berättar 

bland annat att sjukhuset måste erbjuda nya kommunikationsplattformar och modernisera sitt 

kommunikationstänkande. Även Helen Hellströmer från Södersjukhuset ser samma 

utveckling och beskriver att dagens patienter i mindre utsträckning har ett behov av att träffa 

sin läkare öga mot öga. Patienter vill inte längre ha papper med information utan de vill ha 

mer interaktiva möjligheter. 

Södersjukhuset går tydligt ut med att transparens är en viktig faktor att förhålla sig till i 

samband med kommunikation via sociala nätverk. I sina riktlinjer har de inkorporerat en 

punktlista med handfasta råd för hur den externa kommunikationen bör uttryckas. Här 

uttrycks bland annat vikten av att vara öppen och tydlig med var på sjukhuset de anställda 

arbetar, att alltså vara transparent i sin kommunikation. Även Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset eftersträvar en öppenhet i sin kommunikation. Detta uttrycks 

exempelvis i deras riktlinjer för sociala medier: ”De relationer vi skapar ska kännetecknas av 

öppenhet och saklighet, samtidigt som vi alltid ska följa offentlighets- och sekretesslagen och 

skydda den enskilde patientens integritet.” Akademiska sjukhuset i Uppsala motiverar sin 

närvaro på sociala medier med att sjukhuset är en stor del av Uppsala. Därför är det viktigt att 

synas och interagera med allmänheten.  

Det uttrycks även av alla tre sjukhusen att de måste förhålla sig till de lagar som finns, såsom 

upphovsrättslagen, patient- samt sekretesslagen. De är också noga med att poängtera på 

Facebooksidorna att de endast bevakar och besvarar inlägg under kontorstid. Dessutom ger de 

sig rätten att ta bort eventuella inlägg som till exempel innehåller stötande kommentarer, 

reklam eller personliga påhopp. Akademiska sjukhuset i Uppsala uttrycker att ”… bara man 

berättar tydligt på sin sida, att vi inte tillåter det här, så har man ryggen fri ifall man tar bort 

något”. Då sjukhusen framställt riktlinjer utgår de från att anställda som använder sig av 

Facebook ska sköta sig och endast lägga ut väsentlig information. Om det skulle vara några 
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oklarheter uppmanas de anställda att kontakta ansvarig på plats för att få ett godkännande.  

Gemensamt för alla intervjuade är att de uttrycker en önskan om att göra mer med 

Facebooksidan, om det hade funnits mer resurser. De ansåg dessutom att de skulle behöva 

mer resurser i form av arbetskraft än vad som i dagsläget fanns för att eventuellt kunna 

utveckla sitt användande av sociala medier.   

4.2 Hur idéer sprids mellan sjukhus och anpassas till den egna verksamheten 

Sjukhusen har i olika grad inspirerats till att starta en Facebooksida. Södersjukhuset har enligt 

egen utsago hämtat inspiration från sjukhus i USA, främst då Mayokliniken som enligt dem är 

ett framgångsexempel gällande hantering av sociala medier. I USA ser de att majoriteten av 

sjukhusen har en egen Facebooksida. De har försökt att imitera dem till en viss del, men 

begränsat imitationen till att endast se till vad Mayokliniken sprider för information. Det som 

sprids är offentlig information såsom aktiviteter på sjukhuset, föreläsningar och framstående 

forskning som de vill ska publiceras. Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset har främst hämtat inspiration från den egna organisationen. De menar 

att initiativ har kommit från anställda på kommunikationsavdelningarna med syftet att på ett 

naturligt sätt nå ut till patienter, anhöriga och allmänhet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

anger mer bestämt att de finns närvarande på Facebook då "… det är enkelt, gratis, noll i 

uppstartssträcka, stor erfarenhet på avdelningen av att man varit aktiv på Facebook i flera år 

själva. Det var inte mer komplicerat än så.".  

Både på Akademiska sjukhuset och Södersjukhuset har nya tjänster utvecklats utefter 

användandet av sociala medier. Ett exempel på detta är tjänsten som webbansvarig på 

Akademiska Sjukhuset där ansvaret för sociala medier för cirka 1,5 år sedan blev en ny del av 

arbetsbeskrivningen. Vidare var en av anledningarna till att Södersjukhuset etablerades på 

Facebook att tidigare webbansvarig hade ett stort intresse för sociala medier, samt talang för 

det. När tjänsten sedan skulle annonseras ut på nytt hade ansvaret för sociala medier även där 

blivit en ny del av arbetsbeskrivningen.  

4.3 Att påverka sjukhusets anseende och varumärkesbild 

Under intervjuerna samt undersökningarna av sjukhusens riktlinjer kring deras 

kommunikation via sociala medier, framkom flera anledningar till varför de valt Facebook. 

Bland annat nämnde alla de studerade sjukhusen att det till stor del handlade om deras 
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varumärke. 

Södersjukhuset säger till exempel i sina riktlinjer att sociala medier är ett verktyg som ger 

dem möjligheter att marknadsföra sina verksamheter, stärka sitt varumärke och engagera sig i 

konversationer med sina målgrupper. Dessa erfarenheter delas även av de andra sjukhusen i 

undersökningen. Akademiska sjukhuset anser att den kontakt som de får med allmänheten via 

Facebook bidrar till att sprida en positiv bild av sjukhuset, något som de tydligt märker via 

gensvaret de får. Frågan om anseende och varumärke uttrycks klart i Sahlgrenska 

Universitetssjukhusets riktlinjer och även de anser att sociala medier bjuder in till 

kommunikation. Genom att vara aktiva på Facebook anser Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

att de kan möta allmänheten på den plats där allmänheten finns. Södersjukhuset pekade på att 

det under de senaste åren blivit ett ökat medialt intresse för sjukhusens dagliga verksamhet 

och att de genom sociala medier kan tillgodose detta intresse utan att behöva ha journalisterna 

på plats på själva sjukhuset. 

Alla de tre deltagande sjukhusen berättar att närvaron på sociala medier ger dem en möjlighet 

att själva sprida nyheter om sjukhusets verksamhet, vilket hjälper dem att sprida en positiv 

bild av verksamheten. De kan exempelvis berätta om diverse evenemang som sker på 

sjukhusen eller publicera nyheter om forskning som bedrivits. Enligt Helen Hellströmer på 

Södersjukhuset är det alltid uppskattat med mycket bilder på Facebooksidan. 

Sett till vilka målgrupper de riktar sig till, så är dessa allmänheten, patienter och anhöriga, 

men även till presumtivt anställda. Sahlgrenska Universitetssjukhuset för dock fram att det 

kan tänkas ligga en generationsfaktor bakom vilka som är aktiva på sociala medier. Detta då 

de tror att närvaron på Facebook kan hjälpa dem att nå de yngre grupperna i samhället. 

Den bild som Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill förmedla av sjukhuset är att det är 

kompetent, intressant, öppet och tillgängligt. Enligt informationschefen på Södersjukhuset vill 

de förmedla bilden av sig själva som ett varmt och medkännande sjukhus. Akademiska 

sjukhuset vill istället framhäva bilden av sig själva som ett världsledande forsknings- och 

universitetssjukhus. 

 

 



15 

 

5. Analytisk diskussion 

5.1 Hur sjukhus inom den offentliga vårdsektorn hanterar en förändrad 

kommunikation 

Utvecklingen inom den offentliga sjukvårdssektorn går mot öppenhet och transparens. Detta 

framgår såväl i teoretiska diskussioner som i empiriska. En förklaring till detta kan vara att 

den tekniska utvecklingen gått så pass snabbt de senaste decennierna. Facebook och andra 

sociala medier har fått en ständigt ökad betydelse för organisationer i såväl privat som i 

offentlig sektor, samtidigt som användandet bland privatpersoner har ökat. Detta skulle kunna 

tänkas leda till att fler och fler sjukhus kommer att följa trenden, öka sin transparens och 

effektivisera sin kommunikation. 

 

Sjukhusen i studien är noga med att poängtera att patienterna kräver nya sätt att kommunicera 

med vården på. Därmed är de studerade sjukhusen anpassningsbara i sin kommunikation. De 

har förstått att stora förändringar och nya idéströmningar inom såväl vårdreformer som 

teknologi kräver nya grepp. För sjukhusens kommunikation har detta bland annat tagit sig 

uttryck i nya kommunikationsverktyg såsom Facebook. Det är intressant att notera att 

sjukhusen tar till ett modernt verktyg som Facebook och arbetar aktivt med kommunikationen 

via sidan, speciellt då det är en plattform där många av dagens svenskar är aktiva och nåbara. 

Denna drivkraft att förnya sina arbetsmetoder ses också som ett exempel på att sjukhusen 

försöker anpassa sig till de ökade krav på flexibilitet och mediehantering som växt fram efter 

NPM-vågen. Där kan Facebook fungera som ett verktyg för att måla, en för intressenterna, 

önskvärd bild av sjukhuset. 

 

De studerade sjukhusen är i stor utsträckning organiserade på liknande sätt gällande hur de 

hanterar kommunikationen via sina respektive Facebooksidor, bland annat besvarar de inlägg 

endast under kontorstid samt ger sig rätten att ta bort inlägg som kan uppfattas som stötande – 

något som de uttrycker på själva sidan. Vid återkoppling till den teoridiskussion som förts 

angående den ökande vikten av transparens och legitimitet hos organisationer ses detta som 

ett tecken på strävan efter öppenhet. Sjukhusen vill kommunicera öppet med allmänheten på 

samma gång som de vill hålla ryggen fri vid redigering av exempelvis stötande kommentarer. 

Detta liknar det Blomgren och Waks (2010) säger angående hur en egen 

kommunikationskanal kan leda till ökad kontroll och möjlighet till att påverka och styra 
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informationen i högre grad än i andra kanaler. Ytterligare en likhet mellan sjukhusen är 

målgrupperna de vänder sig till i sin kommunikation via Facebook. I enlighet med Deephouse 

(2000) arbetar sjukhusen med relationshantering. Detta då de alla säger att de riktar sig mot 

såväl patienter och anhöriga, allmänhet som presumtiva anställda i sin strategiska 

kommunikation via Facebook. 

 

Hur kommer det sig att de här sjukhusen är likriktade? Resultaten pekar på att en anledning är 

de strikta sekretess- och patientlagar som sjukhusen är tvungna att förhålla sig till och följa. 

Alla sjukhusen var ytterst noga med att poängtera att patientsäkerheten aldrig får riskeras i 

någon kommunikationskanal, utan att den hållningen alltid ska vara i fokus. Ännu en aspekt 

för sjukhusen att förhålla sig till är det faktum att offentligt drivna sjukhus dessutom styrs av 

politiskt valda representanter, vilket Jacobsen och Thorsvik (2008) framhöll. 

Resultaten pekar även på att sjukhusens kommunikationsavdelningar arbetar med begränsade 

resurser, vilket leder till ytterligare samstämmighet. Frostenson (2010) visar hur användandet 

av sociala medier kan leda till ökad arbetsbörda då organisationer, i detta fall sjukhusen, 

måste sammanställa information snabbt, hålla sig uppdaterade och värna om till exempel de 

anställdas integritet. Alla tre sjukhusen framhöll att de vill lägga ned mer tid på sociala medier 

om sådan fanns, någonting talar därmed för att likriktningen gällande organiseringen av 

Facebook beror på resursbrist i form av arbetskraft. Detta leder till att sjukhusen, med de 

resurser som finns i dagsläget, endast kan hantera Facebook på ett visst sätt.  

5.2 Hur organisatoriska fenomen och idéer blir till verklighet 

5.2.1 Hur inspiration och imitation bidrar till applicering av idéer  

De tre deltagande sjukhusen har i olika grad samlat inspiration till att börja använda Facebook 

från andra länder och personliga erfarenheter. Södersjukhuset har aktivt inspirerats av sjukhus 

i USA, där Facebook är en viktig del av verksamheternas kommunikationsavdelningar. Detta 

kan kopplas till Sahlin-Andersson och Engwall (2002) som menar att många idéer spridits 

världen över och inkluderats i offentliga organisationer. Övriga två sjukhus hävdar att idén 

kommit inifrån organisationen, att det här handlat om att komma närmare målgrupperna på ett 

mer naturligt vis. Det har även handlat om personliga erfarenheter och en positiv inställning 

till det sociala nätverket.  

 

Det är viktigt för sjukhusen att vara lyhörda och hela tiden följa med i den tekniska 
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utvecklingen för att gå mot en förbättrad kommunikation med sina intressenter. De undersökta 

sjukhusen är stora organisationer som ser användandet av Facebook som en positiv del av sin 

externa kommunikation. Redan i denna uppsats inledning konstaterades att 94 % av världens 

kommunicerande företag använder sig av det sociala nätverket, samt att även fler och fler 

privatpersoner ständigt ansluter sig till Facebook. Vidare anses Facebook vara en 

framgångsrik cirkulerande idé som haft stort genomslag, även i sjukvårdssektorn. Det är 

därför av vikt för sjukhusen att finnas på Facebook då det är ett genomslagskraftigt forum. 

 

Södersjukhuset har i högre grad imiterat än övriga två sjukhus då de inspirerats av 

Mayokliniken i USA och till viss del imiterat dess upplägg. Denna imitation har dock 

begränsats till att se till vad för slags information de sprider. Det handlar här om offentlig 

information som uppfattas som lättsam. Detta kan kopplas till diskussionen om att idéer inte 

imiteras rakt av, utan översätts och förändras för att passa in i en verksamhet, samt 

organisationers strävan efter att efterlikna andra verksamheter som ses som framgångsrika. 

Vidare beror graden av översättning och anpassning av en idé på avståndet mellan de 

organisationer som imiterar varandra. Det kan därför konstateras att graden av översättning 

hade varit större om inspiration inhämtats från till exempel Skandinavien istället för från 

USA. En annan anledning till att sjukhusen i studien börjat använda Facebook är samhällets 

och mediernas ökade krav på öppenhet inom organisationer. Detta leder till att organisationer 

måste anpassa sig och hitta nya lösningar för att motsvara dessa ökade krav. En lösning kan 

då vara att börja arbeta med Facebook.  

5.2.2 Individuella aktörers roll vid applicering av organisatoriska idéer 

Enskilda individer som haft såväl intresse, engagemang och kunskap för Facebook har haft 

betydelse vid satsningen på kommunikation via Facebook. Enligt de intervjuade på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset har dessa personer bidragit till 

att skapa en nyfikenhet på att använda sådan i en professionell kontext. Värt att notera är att 

även Södersjukhuset som anser sig inspirerats av amerikanska sjukhus, framhäver att en 

anställd i verksamheten varit drivande till lanseringen av respeketive Facebooksida. 

Inspirationen har således uppstått mer på ett personligt plan än genom endast påverkan från 

andra verksamheter. Individuella aktörer av detta slag är enligt Morris och Lancaster (2006) 

viktiga då idéer ska appliceras på verksamheter.  

 

Enligt Sahlin och Wedlins (2008) mening kan det i förväg vara svårt att veta hur framgångsrik 
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en idé kommer att bli. Om den dock transporteras och stöds av bärare med stort intresse och 

stark tilltro till fenomenet är det sannolikt att idén kommer att ha en stor genomslagskraft. 

Detta är fallet med Facebook, då organisationer och privatpersoner haft ett stort intresse för 

fenomenet. Vikten av individuella, engagerade aktörer när organisationsförändringar ska 

genomföras är något som varit tydligt i de studerade sjukhusen. Det framhävs av de 

intervjuade vid sjukhusen att de drivande aktörernas påverkan vid starten av Facebook var 

central. Sjukhusen skulle sannolikt inte lanserat Facebooksidor om de inte haft drivande 

anställda i verksamheten. Detta syns hos Södersjukhuset som även om de inspirerades av 

sjukhus i andra länder också hade en anställd med kunskap om sociala medier som 

initiativtagare. Gemensamt för sjukhusen i studien är dessutom att fokus på individuell 

kunskap om sociala medier ökat och att sådan nu inkluderas i arbetsbeskrivningar vid 

tillsättning av nya tjänster på kommunikationsavdelningarna. 

5.2.3 Hur riktlinjer och andra styrdokument påverkar kommunikation 

Morris och Lancaster (2006) anser att idéer som översätts till organisationer inte får vara för 

oklara eller komplicerade och att organisationer därför bör använda sig av policyer. Detta 

visar sig i att samtliga sjukhus har skapat styrdokument för att enklare applicera idéer på olika 

verksamheter. Dessa styrdokument består av riktlinjer som är tänkta att följas för att på rätt 

sätt använda sig av Facebook. Riktlinjerna för samtliga sjukhus anger utförligt information 

om hur Facebooksidorna ska skötas. Här återfinns punktlistor med instruktioner vilket bidrar 

till att hanteringen blir mycket liknande mellan de olika sjukhusen. I dessa framgår också 

vikten av att vara transparent som organisation och i sin kommunikation på ett trovärdigt sätt, 

något som speglar den traditionella institutionsteorin som säger att organisationer ibland 

måste applicera idéer för att uppfattas som legitima. En annan anledning till varför det finns 

kan tänkas vara att samtliga sjukhus har ett intresse för samt en positiv inställning till 

Facebook. Detta kan tänkas leda till ytterligare motivation till att sköta sidan på ett 

strukturerat sätt. 

 

Alla sjukhus har funnits på Facebook under olika lång tid. Södersjukhuset och Akademiska 

sjukhuset har funnits på Facebook sedan år 2010, medan Sahlgrenska startade sin 

Facebooksida i början av 2012. Detta kan vara en anledning till att det skiljer sig mycket i hur 

många som följer Akademiska sjukhuset och Södersjukhuset i relation till Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Alla deltagande sjukhus använder sig av utförliga riktlinjer, något som 

kan vara en anledning till varför hanteringen av Facebook ser väldigt lika ut i samtliga 
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sjukhus trots att de funnits olika lång tid på Facebook.  

5.3 Bilden av sjukhuset – att stärka sitt anseende 

De studerade sjukhusen har i hög grad tänkt igenom vikten av att stärka sitt anseende 

gentemot sina intressenter samt hur detta ska göras på bästa sätt, de motiverar sin närvaro på 

sociala medier med att framhäva att den möjliggör för dem att sprida en positiv bild av sin 

verksamhet. Även detta är enligt vad Blomgren och Waks (2010) säger var fördelen med att 

styra sin egen kommunikationskanal – att organisationen själv kan styra över sitt nyhetsflöde. 

Alla de deltagande sjukhusen är i hög grad medvetna om vikten av att skapa en positiv bild av 

sin verksamhet. Sett till Doorley och Garcias (2007) diskussion om vad anseende innebär, 

verkar sjukhusen förhålla sig i enlighet med detta. De är därmed medvetna och insiktsfulla 

beträffande sina prestationer och den bild av sjukhuset som de vill sprida utåt. De väljer dock 

att framhäva olika aspekter av verksamheten, från den lite mer formella om forskning från 

Akademiska sjukhusets sida till den något mer informella om värme och medkänsla från 

Södersjukhusets. Det viktiga, oavsett vilken bild de väljer att förmedla, är hur de lyckas med 

att kommunicera bilden av sin organisation, precis som Doorley och Garcia (2007) hävdat. 

Kommunikationen sker bland annat genom att uppdatera Facebooksidan och där ge 

information om diverse händelser inom sjukhusen. Det läggs också ut bilder där allmänheten 

kan få en inblick i hur olika föreläsningar och evenemang sett ut, samt en kunskap om den 

dagliga verksamheten. 

Det faktum att de studerade sjukhusen lägger ned tid och energi på att driva en 

kommunikationskanal som Facebook ses som ett uttryck för att de värdesätter och vårdar sina 

relationer med omgivningen. I enlighet med vad Deephouse (2000) visar att sambandet med 

en omsorgsfull relationshantering och ett stärkt rykte ses detta som en värdeskapande 

aktivitet. Hutton et. al. (2001) säger att en organisation bör fokusera på att hantera relationen 

till externa intressenter för att stärka sitt rykte. Detta är något sjukhusen arbetar med aktivt, 

bland annat Akademiska sjukhuset som delvis motiverar sin närvaro på Facebook med att 

sjukhuset är en stor del av Uppsala och att det därför är viktigt att synas och interagera med 

allmänheten. En annan anledning till att de studerade sjukhusen börjat använda sig av 

Facebook är att det genomförts många reformer på senare år.  
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6. Slutsats 

Sociala medier är ett kommunikationsteknologiskt fenomen som vuxit sig allt starkare och 

blivit allt populärare under de senaste åren. I dagsläget finns såväl en stor del av Sveriges 

privatpersoner som organisationer - både privata och offentliga - på det sociala nätverket. 

Inom den svenska sjukvårdens offentliga sektor är det i dagsläget tre av Sveriges offentliga 

sjukhus som har officiella Facebooksidor för sin externa strategiska kommunikation, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt 

Södersjukhuset i Stockholm. Dessa sjukhus har känt ett behov av att förändra sin strategiska 

kommunikation och anpassa sig till de nya krav på exempelvis ökad transparens och nya 

kommunikationsmöjligheter som kommit från såväl allmänhet som medier. 

 

Det som klart kan konstateras är att de svenska offentligt drivna sjukhus som i dagsläget 

använder sig av en officiell sida på Facebook för att kommunicera externt, gör detta på ett 

likartat sätt. Denna likriktning yttrar sig på flera olika sätt, bland annat i hur sjukhusen följt 

trenden med fenomenet sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet. Intervjuer med 

de undersökta sjukhusen visar att de inspirerats till att följa den nya kommunikationstrend 

som Facebook innebär, av exempelvis sjukhus i andra länder eller intresserade anställda. Det 

skiljer sig något åt mellan hur sjukhusen anser sig ha inspirerats till användandet, trots detta 

finns en tydlig likhet i det faktum att drivande individer i verksamheten har varit viktiga. 

Engagerade anställda med intresse för och kunskap om sociala medier har därmed varit 

tydliga initiativtagare till att sjukhusen börjat använda sig av Facebook. 

Intressant att notera är hur sjukhusen valt att ta efter trenden med kommunikation via sociala 

medier och samtidigt anpassa den till sin egen verksamhet. Detta samband är exempelvis 

tydligt genom att alla tre sjukhusen ger sig rätten att redigera inlägg som till exempel skulle 

kunna uppfattas som stötande. På detta vis får de ryggen fri gentemot de lagar och regelverk 

som styr dem, på samma gång som det företer en öppenhet och en transparens. 

Det fanns en samstämmighet mellan de studerade sjukhusen, sett till att de vill bevara och 

stärka deras varumärkesbilder och anseende gentemot sina intressenter samt att till en viss del 

själva kunna påverka nyhetsflödet genom sin egen kommunikationskanal. Vidare vill 

sjukhusen finnas på Facebook då de där får möjlighet att sprida sin egen bild av sjukhuset, 

oavsett om det är som ett varmt och medkännande sjukhus eller ett framstående 

forskningsinstitut. Det kan konstateras att det tidigare inte har funnits många empiriska studier 

om hur offentliga sjukhus i Sverige kommunicerar via Facebook. Undersökningen som 
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genomförts i denna uppsats bidrar till att minska detta empiriska glapp och belyser varför tre 

svenska, offentliga sjukhus kommunicerar via mediet. 

7. Diskussion och förslag till fortsatt forskning  

Undersökningen som bedrivits i denna uppsats visar på att det finns likheter mellan de tre 

studerade sjukhusen i fråga om varför samt hur de kommunicerar via Facebook. Däremot vore 

det intressant att i framtida forskning närmare undersöka anledningarna till varför dessa 

likheter finns. I denna uppsats finns det tecken på att bakomliggande faktorer kan vara 

begränsade resurser, men att det även skulle kunna bero på de riktlinjer för kommunikation 

som presenterats från landstings- och ledningsnivå. Vidare finns det indikationer på att 

ytterligare en faktor skulle kunna vara de strikta sekretess- och patientlagar som vården måste 

följa. Därmed vore det intressant att vidare undersöka dessa faktorer närmre för att få en 

kompletterande bild av trenden att offentliga sjukhus kommunicerar via sociala medier. 

Sociala mediers popularitet växer och fler offentliga sjukhus kommer sannolikt att ta efter 

denna trend inom de närmaste åren. Utökade studier omkring varför samt hur offentligt drivna 

sjukhus kommunicerar Facebook skulle därmed kunna visa på ifall de indikationer som denna 

uppsats pekat på, stämmer.  

Det skulle dessutom vara intressant att genomföra longitudinella studier för att undersöka hur 

utvecklingen med Facebook sett ut över tid samt hur den kommer att fortskrida. I denna 

uppsats har det exempelvis nämnts att användningen av mediet har utvecklat nya 

ansvarsområden i kommunikationstjänster för sjukhusen. Hur kommer denna utveckling att 

fortsätta? På vilket sätt har dessa ansvarsområden förändrats? Ytterligare en idé för framtida 

forskning är att studera spridningen av sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet i 

en bredare kontext, sett till exempelvis andra branscher. 

En ökning av antalet sjukhus som använder sig av officiella Facebooksidor skulle ge ett större 

empiriskt underlag, vilket leder till en tydligare generaliserbarhet. Det finns nämligen en 

begränsning i undersökningen som bedrivits i denna uppsats gällande detta. Under hösten 

2012 fanns det endast tre svenska offentligt drivna sjukhus som hade officiella sidor på 

Facebook, varpå underlaget statistiskt sett var relativt litet. Med den ökade popularitet som 

fenomenet Facebook upplever kan det dock tänkas att antalet offentliga sjukhus som aktivt 

kommunicerar via mediet, kommer att öka. Detta skulle möjliggöra för ett större empiriskt 

underlag, vilket skulle ge en ökad generaliserbarhet. 



22 

 

Framtida forskning skulle även kunna behandla huruvida dessa likheter gällande offentliga 

sjukhus kommunikation via Facebook endast finns i Sverige, eller om de återfinns i övriga 

Skandinavien. Det kan hävdas att den geografiska närheten och språkliga gemenskapen i 

Skandinavien underlättar spridning av kommunikationsidéer som exempelvis Facebook, samt 

översättningen av dessa. Genom att undersöka skandinaviska sjukhus utökas även underlaget 

vilket gör att slutsatser skulle kunna dras med en större statistisk säkerhet. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Frågan till respondenter 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som skriver C-uppsats inom 

företagsekonomi. Vår uppsats behandlar strategisk kommunikation genom sociala 

medier vid svenska sjukhus. Vi är intresserade av att ta reda på hur ni planerar er 

strategiska kommunikation, samt hur ni hanterar den via sjukhuset sida på Facebook, 

vilket är vårt huvudfokus för uppsatsen. 

 

För att ta reda på detta skulle vi vilja intervjua några av de ansvariga för er strategiska 

kommunikation, skulle detta vara möjligt? Vid medverkan har ni självfallet möjlighet att 

vara anonyma och ingen utomstående kommer att få ta del av era svar. Intervjun 

kommer att ta ca 30 minuter och om ni samtycker så kommer vi även att spela in 

samtalet för att säkerställa kvaliteten på sammanställandet av svaren. 

 

Om det passar så ber vi att få återkomma under nästa vecka för att höra ert besked? 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Minja Eriksson Enquist och Josephine Bergström 
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9.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Ålder: 

 Utbildning:  

 Karriär:  

 

Sjukvården och kommunikationsutvecklingen 

 Hur ser ni på kommunikationsutvecklingen inom sjukhuset? Hur ser ni på 

utvecklingen framöver? 

 Vad finns det för lagar och regler inom sjukvården gällande extern kommunikation? 

Hur påverkar dessa användandet av sociala medier? 

 Vad har drivit fram kommunikationsutvecklingen gällande sociala medier? 

Påtryckningar utifrån? Direktiv från Landstingsnivå? 

 

Organisering och arbete med Facebook 

 När började sjukhuset använda sig av Facebook? 

 Varför började ni använda Facebook?  

 Har ni någon uttalad kommunikationspolicy gällande sociala medier? Kan vi i så fall 

få titta på den? 

 Hur använder ni er av sociala medier i övrigt? Varför/Varför inte? 

 Hur jobbar ni med Facebooksidan? Organisering och arbete. 

 Har ni rekryterat nya personer för att sköta era sociala medier eller är det sen tidigare 

anställda som fått denna uppgift? Hur har ni resonerat kring detta? 

 Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att kommunicera via Facebook? 

 Vilka reaktioner har ni fått efter att ni börjat använda er av Facebook? 

 Har ni arbetat med att få besökare till er Facebooksida? Hur? 

 Vilken målgrupp riktar ni er till? Varför? 

 Hur samverkar Facebook med era övriga kommunikationskanaler? Sänder ni olika 

typer av information i olika kanaler? 

 Hur säkerställer ni informationen ni delar? 

 Hur mycket resurser tar arbetet med Facebook? 

 Har ni några mål för er närvaro på Facebook? Till exempel kvantitativa: Hur många 

likes ni ska ha etc. Uppnås dessa? 

 Vilken bild vill ni förmedla av sjukhuset? 

 

 

 

 

 


