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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka om Folkhälsomyndigheten når fram till prioriterade 

målgrupper med ny kunskap och kunskapsunderlag. Den övergripande frågeställningen i 

undersökningen är: 

Hur lyckas Folkhälsomyndigheten med att föra ut ny kunskap och kunskapsunderlag till 

prioriterade målgrupper via egna kanaler?  

 

För att undersöka den övergripande frågeställningen närmare har ytterligare frågor ställts: Vad 

gör Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper när de besöker myndighetens webbplats? 

Hittar prioriterade målgrupper ny kunskap och kunskapsunderlag som myndigheten sänder ut via 

webbplatsen? Prioriterade målgruppers upplevda nytta med webbplatsen? Hur uppfattar de 

prioriterade målgrupperna att nätverksmöten fungerar, där kunskapsöverföring och utbyte av 

kunskap och kunskapsunderlag också sker, men i form av samtal, dialog och diskussion? 

 

Undersökningen har sin utgångspunkt i teorier kring strategisk kommunikation, 

transmissionssynen och den meningsskapande synen. Andra teorier som uppsatsen lutar sig mot 

är hälsokommunikation samt New Public Management Theory. 

 

Undersökningen baseras på en kvalitativ studie med Folkhälsomyndighetens prioriterade 

målgrupper inom landsting, länsstyrelse och frivilligorganisationer.  

 

Studiens huvudsakliga resultat visar att webbplatsen fungerar som informationsspridare, men att 

samtliga åtta informanter har uppfattningen att webbplatsen inte räcker till som kanal för att föra 

ut ny kunskap och kunskapsunderlag. Flera anser att webbplatsen räcker till en viss gräns och är 

ett bra komplement. Informanterna tycker att det är svårt att hitta information på myndighetens 

webbplats. Alla informanter utom en framhåller nätverksmöten som viktiga kontaktytor och då 

man samtalar, utbyter erfarenheter och planerar innehåll. Informanterna föredrar nätverksmöten 

för att inhämta kunskap och kunskapsunderlag eftersom möten ger tillfälle för fördjupade 

dialoger, diskussion och kunskapsutbyte. 

 
 
Nyckelord: Strategisk kommunikation, transmissionssynen, meningsskapande perspektiv, 
webbplats, nätverk. 
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Abstract 
 
Title: “Networking gives me new knowledge that contributes to my daily work”  

Author: Aase Sten 

Tutor: Cecilia Strand 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate whether the Public Health Agency of 

Sweden, reach priority target groups with strategic communication through the website. The 

overall question in the survey is: 

• Is the Public Health Agency website sufficient to provide new knowledge and knowledge 

base to priority target groups? 

Method:	  Semi-structured interviews  

Main results: The site works quite well as spreader of information. But all eight informants 

consider the website not sufficient as a channel to bring new knowledge. Four consider the 

website sufficient to a certain extent. In addition they have difficulties to find relevant 

information on the Public Health Agency website. 

All informants except one, emphasize networking meetings as important joint ventures, with 

opportunities to share experiences and exchange ideas.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens ämnesområde och problemformulering. Vidare presenteras 

uppsatsens syfte och frågeställning samt avgränsningar och disposition. 
	  

1.1 Introduktion 
Folkhälsomyndigheten är en statlig kunskapsmyndighet som har ett nationellt ansvar för 

folkhälsofrågor och ska verka för god folkhälsa. Myndigheten har till uppgift att ge kunskapsstöd 

inom hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete och ska, i samverkan med andra aktörer, 

erbjuda vetenskapligt grundade underlag (Vårt uppdrag, 2014). En mer utförlig presentation av 

Folkhälsomyndigheten finns i kapitlet Bakgrund. 

 

För Folkhälsomyndigheten, liksom för de flesta myndigheter är webbplatsen den viktigaste externa 

kanalen för att nå sina målgrupper.  Frågan är hur lyckas Folkhälsomyndigheten med att föra ut ny 

kunskap och kunskapsunderlag till prioriterade målgrupper? Hur fungerar webbplatsen för det 

ändamålet och är nätverksmöten nödvändiga komplement? 

 

1.1.1 E-förvaltning och 24-timmarsmyndigheten 

Kravet på 24-timmarsmyndighet och e-förvaltning, alltså att myndigheter via deras webbplatser ska 

vara tillgängliga och öppna dygnet runt, har drivit på utvecklingen av myndigheters webbplatser i 

Sverige. Under åren 2003-2004 kom den vägledning som angav hur offentliga myndigheters 

webbplatser i Sverige skulle vara konstruerade och vilken information de skulle innehålla. 

Dokumentet “Vägledningen 24-timmarsmyndigheten” ger stöd i arbetet med att använda 

webbplatsen som en kanal för att effektivisera myndigheternas ärenden och processer. 

 

Kvaliteten på en webbplats innehåll och tjänster och dess användarvänlighet är avgörande för hur 

många som vill besöka och använda webbplatsen. Användarna ska känna att de har nytta av 

innehållet och tjänsterna för att de ska vilja återvända. Genom webbplatsen kan även delaktighet 

och insyn i en myndighets verksamhet skapas, enligt Vägledning 24-timmarswebben 2006:5 

(www.funkanu.com). 

 

Kommunikation är ett sakområde som har växt sig allt starkare under de senaste decennierna. 

Detta gäller inte minst inom myndighetsvärlden. Många myndigheter har väl utbyggda 

kommunikationsavdelningar och hos drygt 65 procent av samtliga myndigheter och organisationer 

sitter kommunikationschefen i ledningsgruppen (Fredriksson & Pallas 2013, 5). Detta har gjort att 
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kommunikation fått en allt tyngre ställning när det gäller verksamhet, strategiska val och mål inom 

offentlig sektor.  

 

Utifrån en demokratiaspekt är det allmänt vedertaget att myndigheter har ett uttalat ansvar att 

underlätta för medborgare att hålla sig informerade. Men myndigheter har också ett behov av att 

synas, bland annat för att marknadsföra sig i konkurrens med andra avsändare i det offentliga 

rummet. Demokratiaspekten i kombination med en vilja att synas och skapa igenkänning 

(Fredriksson & Pallas 2013, 9) är skäl till att många statliga myndigheter sedan mitten av 2000-talet 

har satsat på att bygga ut sina webbplatser.  

Dessa aspekter har lett till att en stor mängd information publiceras och finns tillgänglig på statliga 

myndigheters webbplatser.  

 

1.1.2 New Public Management Theory 

En annan samhällelig inriktning som under de senaste årtiondena har påverkat och styrt offentlig 

sektor i Sverige, liksom i många andra länder i västvärlden, är New Public Management (NPM). 

NPM avser en samling styrnings- och ledningsmetoder och kom som ett krav på ökad effektivitet 

inom offentlig sektor under 1990-talet. Några ledord i denna reformrörelse är exempelvis ”bättre 

effektivitet”, ”mer värde för skattepengarna” och ”bättre styrning och uppföljning” (Stiernflycht & 

Johansson 2013, 23) 

 

Metoder som målstyrning och resultatstyrning har i och med detta fått stort genomslag för 

ledningen av statliga myndigheter, (www.sbs.su). Detta gäller även inom Folkhälsomyndigheten. 

För denna myndighets del märks det bland annat i styrdokumenten där man understryker att ”Det 

statliga kunskapsstödet kan därmed utvecklas för att i ökad utsträckning stimulera och effektivisera 

folkhälsoarbetet i samhället” (www.folkhalsomyndigheten.se). Verksamhetsplan, effektivitet och 

verksamhetsmål är andra centrala begrepp för NPM som används inom Folkhälsomyndigheten. 
 

1.1.3 Folkhälsomyndigheten och folkhälsans organisation i Sverige 
Kunskaps- och expertmyndigheter på statlig nivå, som Folkhälsomyndigheten, har bland annat 

uppdraget att förmedla forskning och kunskap inom sitt ämnesområde. Enligt instruktionen från 

regeringen ska myndigheten verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier 

på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom 

kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. 
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Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund (SFS 2013: 1020). Det betyder att 

verksamhetsområdena är alltifrån smittskydd och laboratorieverksamhet, statistik inom en mängd 

ämnesområden, hälsa och sexualitet, till hälsoskydd och miljöhälsa och arbete med strategier, inom 

exempelvis hiv/STI (sexuellt överförbara infektioner, från engelskans sexual transmitted infections) 

och ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak). Genom kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsspridning ska myndigheten främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador.  
 

På grund av det breda uppdraget har Folkhälsomyndigheten därmed många prioriterade målgrupper. 

Samarbetet mellan Folkhälsomyndigheten och prioriterade målgrupper som länsstyrelser, landsting 

och frivilligorganisationer sker på många sätt. Bland annat genom samarbete för 

kunskapsuppbyggnad inom folkhälsoområdet. Som ett led i detta arbete arrangerar 

Folkhälsomyndigheten nätverksmöten tillsammans med prioriterade målgrupper.  

 

I regeringspropositionen 2012/13 116 ”En mer samlad struktur inom folkhälsoområdet”, beskrivs 

en folkhälsopolitik med människan i centrum. Enligt propositionen ska det kännas “lustfyllt, 

engagerande och angeläget för människor att ta ansvar för och påverka den egna hälsan”. Som 

folkhälsoarbetet är organiserat i Sverige ska de kunskapsunderlag som tas fram i samverkan mellan 

Folkhälsomyndigheten och prioriterade målgrupper, bland annat mynna ut i hälsokommunikation 

till slutmålgrupper, alltså grupper inom allmänheten. Det ingår i sin tur i landstings och 

länsstyrelsers uppdrag att i samverkan med kommuner och frivilligorganisationer nå fram med 

kommunikationsinsatser om folkhälsobudskap till slutmålgrupperna. Ibland finns 

Folkhälsomyndigheten även med som avsändare. 

 

Inom ramen för denna uppsats har semistrukturerade intervjuer gjorts med representanter för två 

sakområden, ANDT och hiv/STI. Samordnare på landstings- och länsstyrelsenivå samt 

frivilligorganisationer som arbetar inom dessa sakområden har delgett i intervjuer hur de upplever 

att Folkhälsomyndighetens webbplats och nätverksmöten fungerar för att föra ut och dela ny 

kunskap, kunskapsunderlag och för att utbyta erfarenheter. 

 

Värt att beakta är att de ekonomiska resurserna för statliga myndigheter alltjämt kommer att vara 

begränsade. Varje satsad skattekrona i en offentlig verksamhet ska komma till nytta för 

allmänheten. Därmed har medarbetare i offentlig sektor ett utpekat ansvar att vara kostnadseffektiva 

och bidra till att verksamheten når sina mål och gör nytta för samhället.  
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1.1.4 Folkhälsomyndighetens kommunikationspolicy 

Kravet på 24-timmarsmyndigheten, NPM samt Folkhälsomyndighens folkhälsouppdrag påverkar på 

olika sätt myndighetens kommunikationsarbete. Enligt Folkhälsomyndighetens egen 

kommunikationspolicy är ”Kommunikation ett strategiskt styrmedel för att utveckla och driva 

verksamhet mot uppsatta mål” samt att ”Inom Folkhälsomyndigheten arbetar vi med 

målgruppsanpassad kommunikation. Det innebär att vi anpassar språkbruk och kanalval efter 

målgruppens egna förutsättningar för att uppnå en effektiv kunskapsspridning” 

(http://intranet.folkhalsomyndigheten.se). 

 

För många svenska myndigheter är webbplatsen den viktigaste och största kanalen för extern 

kommunikation. Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson, är myndighetens 

webbplats, ”Vårt ansikte utåt” (personalmöte i Gardaulan, Folkhälsomyndigheten, Solna, 27 

oktober 2014). Under 2014 publicerade myndigheten omkring 200 publikationer på webbplatsen. 

 

Det är när ny kunskap och kunskapsunderlag når fram till prioriterade målgrupper som i sin tur 

omvandlar kunskapen till budskap och andra insatser avsedda för slutmålgrupper som sammanställd 

forskning och ny kunskap också gör samhällsnytta. Därför är det angeläget att undersöka hur 

prioriterade målgrupper uppfattar myndighetens webbplats och nätverksmöten och om 

informationen når fram till dem. 

 

1.1.5 Undersökningens plats i dagens aktuella forskningsområde  
I en värld där olika typer av brus breder ut sig (Fiske 1982, 18) och mängden kommunikation ökar 

är det en allt större utmaning för budskap att nå fram till sina målgrupper. Ämnesområdet 

kommunikation har under samma tid växt sig allt starkare. En grundsten i all kommunikation är att 

budskap når fram till sina målgrupper så effektivt som möjligt. Strategisk kommunikation, vilket 

innebär att en avsändare gör medvetna kommunikationsval, har också till uppgift att bidra till en	  

verksamhets	  uppsatta	  mål.	   Arbetet ska ske målgruppsanpassat. Strategisk kommunikation består 

av flera vetenskapliga kunskapsområden, man kan antingen utgå ifrån ett organisationsperspektiv 

eller ett samhällsperspektiv. Detta innebär att kommunikationsprocesserna relateras till deras 

betydelse för exempelvis organisatorisk effektivitet, kultur och ledning respektive hur processerna 

analyserar utifrån allmänhetens attityder, beteenden eller kultur (Falkheimer & Heide 2007, 15).  
 

Enligt transmissionssynen har man kommunicerat så fort man har sänt ut ett meddelande. 

Webbpublicering är ett sådant exempel. ”Med transmissionssynen följer en övertro på den 
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kommunikativa praktikens effekter, som att man till exempel skall kunna lyckas med ett kulturellt 

förändringsarbete genom enkelriktad information” (Johansson 2010, 33). Transmissionssynen var 

länge det dominerande sättet att förhålla sig till information. Även om en utveckling har skett inom 

kommunikationsområdet så dominerar fortfarande transmissionsmodellen vid masskommunikation 

såsom webbpubliceringar. 

 

Utifrån tidigare forskning inom strategisk kommunikation finns även det meningsskapande 

perspektivet belyst. Det handlar då främst om undersökningar inom internkommunikation, 

förändringskommunikation eller utifrån ett ledarskapsperspektiv. Inom den meningsskapande 

traditionen uttrycks att kommunikation är något som görs gemensamt, som leder fram till en 

gemensam förståelse. All kommunikation handlar om deltagare, istället för den traditionella synen 

med sändare och mottagare (Brännström & Persson 2011, 15). 

 

En annan undersökning tar upp ett område som denna studie berör, arbetslivet och hur det 

utvecklas. Arbetsuppgifter blir allt mer specialiserade och förmågan att kunna kommunicera 

professionell kunskap är en nyckelaktivitet där lärande och kommunikation är tätt hopflätade. Det 

finns en växande insikt och förståelse för kunskapers och lärandets roll inom organisationer (Eppler 

se Johansson, 2012, 1).  

 

Samtidigt finns en övertro på att använda informations- och kommunikationsteknik och att 

möjliggöra för kommunikation med andra glöms bort (Heide, Johansson & Simonsson 2005 se 

Johansson 2012, 1). Statliga myndigheter lägger resurser på sina webbplatser och på att hålla dem 

uppdaterade. Därmed är det av vikt att avsändaren har så pass mycket kontakt med sin eller sina 

målgrupper att man har kännedom om att det är efterfrågad information som publiceras på 

webbplatsen och att mottagaren hittar denna information. Denna undersökning är angelägen av flera 

skäl. För det första belyser den webbplatser i offentlig sektor som för många statliga myndigheter är 

den mest prioriterade kanalen för extern kommunikation (www.funka.nu, 13-14). För det andra 

påvisar den på dilemmat att svenska myndigheter strävar efter att via webbplatsen bidra till både 

kunskap och öppenhet, men begränsade resurser inom offentlig sektor inte alltid gör resultatet 

optimalt. För det tredje medverkar uppsatsen till att peka på hur myndigheters strategiska 

kommunikativa val uppfattas hos en målgrupp. 

 

Uppsatsen ger sitt bidrag till detta forskningsområde genom att undersöka om ny kunskap och 

kunskapsunderlag når fram till prioriterade målgrupper hos statliga myndigheter och om det görs 
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via den kanal som avsändaren prioriterar i sitt kommunikationsarbete. Genom kvalitativa intervjuer 

av Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper jämförs olika kommunikationsinsatser. På detta 

sätt belyses insatsen både från tranmissionssynens och den meningsskapande kommunikationens 

perspektiv. 

 

1.2 Problemformulering 
Statliga myndigheter förväntas förändras, omorganiseras och anpassas efter rådande tids 

förväntningar och krav. Redan 2008 inleddes den statliga utredningen ”Ett effektivare smittskydd” 

(SOU 2009:55) som bland annat resulterade i att flera statliga myndigheter inom hälso- och 

sjukvårdsområdet omorganiserades under flera år. Den första januari 2014 bildades 

Folkhälsomyndigheten. Myndigheten inrättades genom en hopslagning av Folkhälsoinstitutet och 

SMI, samt delar av Socialstyrelsen och fick hela folkhälsouppdraget som sitt uppdragsområde.  

 

Som en följd av hopslagningen har även material från två olika myndigheters webbplatser plus det 

material som kom från Socialstyrelsen samlats på den nya webbplatsen. Denna webbplats har i dag 

nio delområden under den övergripande rubriken Ämnesområden: Smittskydd och sjukdomar, 

Statistik och undersökningar, Hälsoskydd och miljöhälsa, Beredskap, Livsvillkor och levnadsvanor, 

Hälsa och sexualitet, Tillsyn och regelverk, ANDT och Laboratorieanalyser. Under dessa områden 

ryms 70 underrubriker med ytterligare underrubriker. Utöver Ämnesområden finns även andra 

övergripande rubriker som exempelvis Publicerat material, Konferens och utbildning, Om 

Folkhälsomyndigheten samt Nyheter och press. 

 

Det finns många vinster med att lägga hela folkhälsoområdet på statlig nivå samlat under ett tak. 

Samtidigt förväntas myndigheten ha förmåga att kommunicera sin omfattande verksamhet, inte 

minst via webbplatsen som är den främsta externa kommunikationskanalen. Det ställs således krav 

på myndigheten att bygga upp en webbplats som å ena sidan ska rymma material inom samtliga 

sina uppdragsområden, å andra sidan att vara en lättillgänglig och användarvänlig webbplats utan 

alltför många nivåer och förgreningar i sin struktur. Av kommunikationsavdelningens totala budget 

för 2014 på drygt 21 miljoner kronor, är kostnaden för webbplatsen 2 500 000 kr. Under 2014 

publicerade myndigheten över 200 publikationer på sin webbplats.  

 

Att en statlig myndighet, som Folkhälsomyndigheten, når fram till prioriterade målgrupper är 

avgörande för myndighetens trovärdighet och existensberättigande. Det är med stöd av strategisk 
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kommunikation som ny kunskap, kunskapsunderlag, nyhetstexter och statistik ska föras ut till 

samtliga målgrupper. Webbplatsen är för detta en central kanal och den största kanalen. Men frågan 

är om allt samlat material, i form av ny kunskap, kunskapsunderlag och informationstexter som 

publiceras på myndighetens webbplats når fram till prioriterade målgrupper?  

 

Inom flera prioriterade ämnesområden, som exempelvis ANDT och hiv/STI, har 

Folkhälsomyndigheten upparbetade nätverk med sina samarbetspartners inom landsting respektive 

lässtyrelse och frivilligorganisationer. Dessa samarbetspartners tillhör också myndighetens 

prioriterade målgrupper. Är nätverksträffarna med ANDT-samordnare och samordnare inom 

hiv/STI, där Folkhälsomyndigheten möter prioriterade målgrupper ansikte mot ansikte, ett 

nödvändigt komplement till webbplatsen för att föra ut kunskap, kunskapsunderlag och att dela 

kunskap? Det är dessa frågeställningar som uppsatsen syftar till att studera närmare.  

 

1.3 Syfte & frågeställning 
Denna studies syfte är att undersöka hur Folkhälsomyndigheten når fram till prioriterade 

målgrupper med ny kunskap och kunskapsunderlag.  Att kommunikationen mellan myndigheten 

och dess prioriterade målgrupper fungerar är en förutsättning för att ny kunskap och 

kunskapsunderlag så småningom kan omvandlas till kommunikationsinsatser och göra 

samhällsnytta. Den nya kunskapen och kunskapsunderlagen som förmedlas ska utgöra en bas och 

ett stöd för den hälsokommunikation som tas fram och ska nå slutmålgrupperna, ofta riskutsatta 

grupper bland allmänheten. Hälsokommunikation formuleras med myndighetens prioriterade 

målgrupper som avsändare eller i samverkan med Folkhälsomyndigheten.  

De kommunikationskanaler som undersökningen tittar på är dels webbplatsen, dels nätverksmöten 

som prioriterade målgrupper har tillgång till. Denna studies undersökning angrips genom en 

kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer samlar in det material som ska analyseras. 

Genom att kartlägga och analysera intervjuresultaten kan prioriterade målgruppers erfarenheter 

identifieras för hur de kan erhålla ny kunskap och kunskapsunderlag från myndigheten på bästa sätt. 

 

Studien vill undersöka hur en myndighets webbplats respektive det mänskliga mötet vid 

nätverksmöten med prioriterade målgrupper, fungerar för att förmedla och utbyta ny kunskap och 

kunskapsunderlag. 

	  

Den övergripande frågeställningen i undersökningen är: 
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• Hur lyckas Folkhälsomyndigheten med att föra ut ny kunskap och kunskapsunderlag till 

prioriterade målgrupper via egna kanaler?  

 

För att undersöka den övergripande frågeställningen närmare har ytterligare frågor ställts: 

• Vad gör Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper när de besöker myndighetens 

webbplats? 

• Hittar prioriterade målgrupper ny kunskap och kunskapsunderlag som myndigheten 

sänder ut via webbplatsen? 

• Prioriterade målgruppers upplevda nytta med webbplatsen? 

• Hur uppfattar de prioriterade målgrupperna att nätverksmöten fungerar, där 

kunskapsöverföring och utbyte av kunskap och kunskapsunderlag också sker, men i form 

av samtal, dialog och diskussion? 

 

1.4 Beskrivning av undersökningen 

Studiens undersökning är gjord genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Totalt har åtta 

personer, undersökningens informanter, ur prioriterade målgrupper på landstings- och 

länsstyrelsenivå, samt inom frivilligorganisationer intervjuats. Samtliga personer arbetar som 

ANDT-samordnare eller som samordnare inom hiv/STI-området. Fyra personer ur varje 

ämnesområde har valts ut. 

 

Frågeguiden har delats in i fyra övergripande avsnitt: inledning, webbplatsen, nätverksmöten och 

avrundning. Intervjuerna har tagit 39-58 minuter att genomföra och är gjorda per telefon. Det brev 

som mejlades inledningsvis till informanterna och intervjuns frågeguide finns med som Bilaga 1 

respektive Bilaga 2 längst bak i uppsatsen. 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie syftar till att undersöka om Folkhälsomyndighets webbplats når ut till prioriterade 

målgrupper med ny kunskap och kunskapsunderlag. Urvalen är gjorda enbart från två av 

Folkhälsomyndighetens samtliga prioriterade målgrupper. Antalet intervjuer i undersökningen är 

därmed för få för att vara underlag till att dra några säkra slutsatser i frågan. Intervjuerna är gjorda 

per telefon. Personliga möten kunde varit att föredra.  
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1.6 Förtydligande 

Denna uppsats tar upp två olika typer av målgrupper, prioriterade målgrupper samt i liten 

omfattning, slutmålgrupper. Till Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper hör bland annat 

samordnare i landsting, länsstyrelser och frivilligorganisationer. Till slutmålgrupper (ofta riskutsatta 

grupper inom allmänheten) som omnämns i uppsatsen hör föräldrar till tonåringar, unga vuxna och 

riksutsattgrupper inom hiv/STI.  

I denna uppsats är det endast Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper som har intervjuats 

och därmed omfattas av undersökningen. 

 

1.7 Disposition  
Uppsatsen har en kapitelindelning som stödjer undersökningens arbetsprocess. I nästkommande 

kapitel presenteras bakgrund till ämnesområdet och forskningsområdet. I teorikapitlet som följer, 

beskrivs de kommunikationsteorier som är kopplade till uppsatsens problemställning, strategisk 

kommunikation, transmissionssynen, meningsskapande kommunikation, New Public Management 

Theory samt hälsokommunikation. I kapitlet därefter presenteras metoden, semistrukturerade 

intervjuer, som har använts för att få en fördjupad förståelse hur ny kunskap når ut till prioriterade 

målgrupper. De två kapitlen som följer på metodkapitlet, resultat samt analys, presenterar i tur och 

ordning de svar som undersökningens frågeställning har givit och en analys av resultaten. 

Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel där bland annat de övergripande resultaten 

sammanfattas och diskuteras. Även kopplingar till tidigare forskning och kritik av studien 

presentas. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en kort ämnesbakgrund som bland annat omfattar Folkhälsomyndighetens 

uppdrag och organisation och hur det hälsofrämjande arbetet i Sverige är organiserat. Kapitlet ger 

också en kortfattad forskningsbakgrund.  

 
2.1 Folkhälsomyndigheten och folkhälsouppdraget i Sverige 
 
Folkhälsomyndigheten är en statlig kunskapsmyndighet och har ett nationellt ansvar för 

folkhälsofrågor och ska verka för god folkhälsa.  

 

Myndigheten bildades 1 januari 2014 och är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens 

Folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarade för miljöhälsa och 

folkhälsorapportering. Genom att samordna dessa verksamheter kan den nya myndigheten verka 

över hela folkhälsoområdet och integrera smittskyddsfrågorna med annat folkhälsoarbete. 

Myndigheten har omkring 400 anställda och verksamhet både i Solna och i Östersund. 

 

En av myndighetens uppgifter är att ge kunskapsstöd inom hälsofrämjande och förebyggande 

folkhälsoarbete och ska, i samverkan med andra aktörer, erbjuda vetenskapligt grundade underlag 

(Vårt uppdrag, 2014).  Genom sammanslagningen 2014, med allt folkhälsoarbete på statlig nivå 

samlat på en myndighet, ökar även möjligheterna till ett effektivt globalt samarbete med 

internationella partners som European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och 

World Health Organization (WHO). 

 

Regeringens proposition 2012/13 116 ”En mer samlad struktur inom folkhälsoområdet” beskriver 

en folkhälsopolitik med människan i centrum. Det ska kännas lustfyllt, engagerande och angeläget 

för människor att ta ansvar för och påverka den egna hälsan, enligt propositionen. 

 

Genom myndighetssammanslagningen förbättras förutsättningarna för ett mer effektivt 

kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förändringen ger ökade förutsättningar att angripa 

folkhälsofrågorna samlat och integrerat och utveckla formerna för ett kunskapsstöd som leder till att 

effektiva och verksamhetsnära metoder får praktiskt genomslag hos ansvariga huvudmän. Det 

huvudsakliga folkhälsoarbetet utförs på regional och lokal nivå av till exempel länsstyrelser, 

landsting, kommuner och frivilligorganisationer (prop. 2012/13 116). 
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Enligt instruktionen från regeringen har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa hälsoläget i 

befolkningen och faktorer som påverkar detta. Genom att arbeta med kunskapsuppbyggnad och 

sprida ny kunskap främjar myndigheten hälsa samtidigt som sjukdomar och skador förebyggs (SFS 

2013: 1020). 

 

Utifrån regeringens uppdrag till myndigheten är det angeläget att undersöka om 

Folkhälsomyndighetens webbplats når ut med ny kunskap till prioriterade målgrupper eller om 

nätverksmöten är nödvändiga komplement. 

 

Myndigheten har i december 2014 fem stycken avdelningar:  

• Avdelningen för epidemiologi och utvärdering som samlar in, följer och analyserar 

folkhälsorelaterad data. 

• Avdelningen för kunskapsstöd som tillsammans med andra aktörer erbjuder vetenskapligt 

grundade kunskapsunderlag. 

• Avdelningen för mikrobiologi som utför mikrobiologiska laboratorieanalyser. 

• Avdelningen för kommunikation som ansvarar för strategiskt och operativt 

kommunikationsstöd. 

• Avdelningen för administration som säkerställer myndighetens basprocesser. 

 

Avdelningen för kunskapsstöd, har bland annat i uppdrag att genomföra åtgärder och 

implementering av strategier, exempelvis inom ANDT-området samt inom hiv/STI. Inom båda 

dessa områden pågår omfattande kommunikationsinsatser riktade mot riskutsatta grupper. Det är 

myndighetens ansvar att ta fram vetenskapligt grundad fakta som kommunikationsinsatsernas 

innehåll bygger på. Kommunikationsinsatserna görs i samarbete med aktörer på landstings- och 

länsstyrelsenivå. 

 

2.1.1 Folkhälsomyndighetens kommunikationsavdelning 
Vid myndighetens Kommunikationsavdelning arbetar 26 medarbetare i december 2014. 

Avdelningen är fördelade på tre enheter, Enheten för digitala kanaler och internkommunikation, 

Enheten för övergripande kommunikation och Enheten för press och media.  

 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation där 

den externa webbplatsen utgör den viktigaste externa kanalen. Myndighetens kommunikation ses 
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som ett strategiskt styrmedel för att utveckla och driva verksamhet mot uppsatta mål. Samtliga tre 

enheter samarbetar för att ge stöd till myndighetens övriga avdelningar. Det kan handla om att ta 

fram kommunikationsplaner där vägval görs, budskapsformuleringar och nyhetstexter.  

	  
2.1.2 Prioriterade målgrupper 
Folkhälsomyndigheten har flera prioriterade målgrupper, bland annat andra myndigheter på både 

statlig, regional och lokal nivå. Bland statliga myndigheter är exempelvis Socialstyrelsen, 

Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt utpekade prioriterade 

målgrupper. Andra är länsstyrelser, Sveriges Kommuner och Landsting, landstingen och 

frivilligorganisationer, som exempelvis RFSU och RFSL. I samverkan med dessa samarbetspartners 

och aktörer arbetar myndigheten för att erbjuda vetenskapligt grundade kunskapsunderlag, 

metodstöd och uppföljning av insatser. 

 
2.1.3 ANDT-samordning 
I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att stödja länsstyrelsernas samordningsfunktion för ANDT. 

Stödet ges till exempel genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och seminarier. Den samlade 

nationella strategin för ANDT-området är ett centralt dokument som samtliga aktörer har att arbeta 

utifrån under åren 2011–2015.  Projektet ”Tänk om” är ett regeringsuppdrag som leds av 

Folkhälsomyndigheten tillsammans med länsstyrelser och är en kommunikationsinsats om alkohol 

riktad mot föräldrar till tonåringar och till unga vuxna. Länsstyrelsernas ANDT-samordnare 

fungerar som länkar mellan lokal, regional och nationell nivå (www.tänkom.nu).  

 
2.1.4 Samordning av hiv och STI 
Myndigheten har till uppgift att ge kunskapsstöd för hiv och STI. I samverkan med andra aktörer 

arbetar Avdelningen för kunskapsstöd för att erbjuda vetenskapligt grundade kunskapsunderlag, 

metodstöd, vägledning samt uppföljning av insatser. I regeringens proposition Nationell strategi 

mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (2005/06:60) betonas att det behövs en 

nationell övergripande kommunikationsstrategi för arbetet med hiv/STI. I dag är det 

Folkhälsomyndigheten som leder det arbetet på nationell nivå. Samarbetspartners är bland annat 

samordnare för hiv/STI på landstingsnivå och frivilligorganisationer.  

 
2.1.5 Nätverksmöten  
Folkhälsomyndigheten arrangerar nätverksmöten med utvalda prioriterade målgrupper. ANDT-

samordnare och hiv/STI-strategin är sådana grupper som Folkhälsomyndigheten träffar minst två 

gånger per år i nätverksmöten. Vanligtvis äger mötena rum i Stockholm och pågår under två dagar, 

från lunch till lunch. Vid dessa möten kan även andra samarbetspartners eller vidareförmedlare 
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närvara beroende på mötets aktuella dagordning. Exempel på andra samarbetspartners är polis, 

frivilligorganisationer, skola etc. Forskning visar att förebyggande arbete får bäst effekt om det 

anpassas efter lokala förhållanden och om besluten fattas nära dem som berör. En stark länk mellan 

nationell, regional och lokal nivå underlättar arbetet (www.folkhalsomyndigheten.se). 

 

2.2 Tidigare forskning  
För att placera denna studie i sitt rätta sammanhang presenteras nedan ett sammandrag av den 

kontext i vilken uppsatsen befinner sig. Det finns mycket forskning och uppsatsarbeten kring 

strategisk kommunikation, ett forskningsfält som har vuxit sig allt starkare under de senaste 

decennierna. Liksom det finns forskning som belyser både transmissionssynen och den 

meningsskapande synen. Däremot har det varit svårare att hitta forskning som både tittar på 

envägskommunikation och meningsskapande kommunikation utifrån ett målgruppsperspektiv inom 

offentlig sektor, som denna uppsats undersöker. Följande genomgång vill visa på aktuell forskning 

inom strategisk kommunikation, samt transmissionssynen och den meningsskapande 

kommunikationen och peka på vetenskapliga artiklar och andra källor som är relevanta för denna 

studie. 

 

Strategisk kommunikation har sedan 2000-talets början institutionaliserats på en rad olika sätt och 

vuxit sig allt större som forskningsområde. Flera universitetsutbildningar är numera inriktade inom 

detta område, både i Sverige och internationellt. År 2007 startade International Journal of Strategic 

Communication, den första vetenskapliga tidskriften inom strategisk kommunikation. Denna 

utveckling är ett resultat av att forskningen inom kommunikation i allmänhet och strategisk 

kommunikation i synnerhet har ökat under hela detta decennium. Bland annat stadsfäster Derina 

Holtzhausen och Ansgar Zerfaß i The Routledge handbook of strategic communication, att 

forskningsfältet nu är etablerat (Falkheimer & Heide 2014, 10).  

 

I boken Strategisk kommunikation – Forskning och praktik (2011) pekar redaktörerna Falkheimer 

och Heide på att det trots forskningsområdets framväxt inte finns tillräcklig med litteratur på 

svenska. Deras antologi pekar på att strategisk kommunikation nu befinner sig i ett paradigmskifte, 

där kommunikationen går från centraliserad till decentraliserad, att deltagarorienterad 

kommunikation vinner mark och gränser raderas och att det genom sociala medier skapas en 

öppenhet och genomlysning av kommunikation.  
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Falkheimer och Heide tar också upp i boken Strategisk kommunikation – en introduktion, att 

forskning kring strategisk kommunikation främst handlar om studiet av organisationers 

kommunikation, att om man tar ett helhetsgrepp om kommunikationen kan organisationers 

kommunikation studeras utifrån olika nivåer som individ-, grupp-, organisations-, och samhällsnivå 

(Falkheimer och Heide 2013, 108). Forskningsområdet sammanfattas med ett citat:  

 
What strategic communication as a research field thus aims at is to problematize, analyze and 

understand how communication as a deliberative process aims at creating shared realities amongst 

staff members within organizations and its external stakeholders, users and/or consumers. 

                        (Stenberg 2013, se Falkheimer & Heide 2013, 109)

    

Men forskning om kommunikation och organisationer handlar inte bara om deras relationer med 

olika grupper. Kommunikation handlar också om att synas på den gemensamma offentliga arenan. 

Studien Med synlighet som ledstjärna (Fredriksson & Pallas, 2013), visar på svenska myndigheters 

strävan att synliggöra sig själva genom extern kommunikation. Enligt författarna finns det tre 

uppfattningar om vilken uppgift kommunikation har för svenska myndigheter. Uppfattningarna är 

att kommunikationen ska belysa myndighetens verksamhet och därmed påverka omvärldens 

uppfattning om myndigheten, att kommunikationen ska styra och samordna myndighetens 

verksamheter och slutligen att kommunikationen ska bidra till demokratin via medier (Fredriksson 

& Pallas, 2013, 28). 

 

Ovanstående nya forskningsrön pekar på det som denna studie tar upp, hur en organisation hanterar 

efterfrågan på deltagarorienterad kommunikation samtidigt som mycket resurser läggs på 

webbplatsen. Avsändare vill ofta att webbplatser ska uppfattas som effektiva kanaler trots att de 

bygger på envägskommunikation som inte möjliggör deltagarkommunikation. När det gäller 

forskning kring transmissionssynen är det den kommunikationsform som har dominerat sedan 

1920-talet (Carey 2009 se Falkheimer & Heide 2013, 37) och som likställer kommunikation med 

överföring av information.  

 

Denna uppsats tar sin avstamp i bland annat transmissionssynen där mottagaren uppfattas som 

passiv och sändaren som aktiv. Transmissionssynen har ett ledarperspektiv och är den vanligaste 

kommunikationsformen i organisationer. Det är en förenklad syn på kommunikation och strävar 

efter att vara nyttig i sin information och fokus ligger på att formulera effektiva budskap. Målet för 

detta klassiska informationsperspektiv är att så snabbt som möjligt sprida information till 
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mottagarna och samtidigt behålla kontroll och skapa förutsägbarhet i organisationen (Dalfelt et al. 

2001 se Svenner 2013, 13). 

 

Den meningsskapande synen på kommunikationen som denna uppsats också belyser, tillåter att 

mottagaren tolkar budskapet och den bygger på att verkligheten är socialt konstruerad. Människor 

skapar och tolkar verkligenheten i gemenskap, mening uppstår genom en ständigt pågående 

kommunikationsprocess. Denna typ av kommunikation förutsätter tvåvägskommunikation, där 

dialog och processer ständigt pågår mellan aktiva aktörer i en demokratisk process (Olsson 2006, 

21).  

 

Denna uppsats vill undersöka hur en myndighets webbplats respektive det mänskliga mötet vid 

nätverksmöten med prioriterade målgrupper, fungerar för att förmedla ny kunskap och 

kunskapsunderlag. Den främsta kommunikationskanalen för myndigheter är ofta webbplatsen. 

Denna undersökning vill undersöka om Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper har 

uppfattningen att webbplatsen räcker till som informationskanal eller om de anser att de 

nätverksmöten som myndigheten har tillsammans med de prioriterade målgrupperna är nödvändiga 

komplement till webbplatsen för kommunikationsutbyte. Det handlar dels om resurser, dels är det 

en demokratifråga. Om information med ny kunskap och kunskapsunderlag inte når fram till 

mottagarna och kännedom om ny kunskap och kunskapsunderlag riskerar att fördröjas, finns risk att 

information till riskutsatta grupper i form av hälsokommunikation fördröjs. 
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3. Teori 
I detta kapitel redogörs för de kommunikationsteorier som knyter an till den här studien, strategisk 

kommunikation, transmissionssynen, meningsskapande kommunikation, hälsokommunikation samt 

New Public Management Theory. 
 
Transmissionssynen och den meningsskapande synen fungerar som undersökningens huvudteorier 

och det är utifrån dessa tillsammans med strategisk kommunikation som resultaten kommer att 

analyseras i Analyskapitlet. De övriga teorierna hälsokommunikation och New Public Management 

Theory fungerar som stödteorier till undersökningen och behövs för att ge en djupare förståelse för 

den komplexa myndighetsstruktur som Folkhälsomyndighetens kommunikation bygger på. 
	  

3.1 Strategisk kommunikation 
Folkhälsomyndighetens kommunikation har strategisk kommunikation som utgångspunkt vid allt 

kommunikationsarbete. Kommunikationen är planerad och ska bidra till att uppfylla 

verksamhetsmål.  

 

Som begrepp är strategisk kommunikation, även om det har använts av forskare i många år, 

fortfarande ett område som varken har en entydig definition eller en enhetlig kunskapsbas. 

(Hallahan Et al. 2007, 4). 

 

Jesper Falkheimer och Mats Heide pekar ut fyra kriterier som är betecknande för strategisk 

kommunikation: 

• Helhetsperspektivet, vilket innebär att all kommunikation, inte bara den som faktiskt utförs 

av kommunikatörerna, genomsyrar hela organisationen.   

• Kommunikation och organisationer står i centrum, vilket betyder att man i en organisation 

försöker skapa en gemensam mening och syn på verksamheten genom symboler och tecken. 

• Flera olika perspektiv och ett mer multidisciplinära förhållningssätt, vilket är en utveckling 

från exempelvis public relations som anses ha ett mer ensidigt perspektiv som utgångspunkt.  

• Globalt och europeiskt perspektiv, vilket innebär att strategisk kommunikation har en 

förankring även utanför USA (Falkheimer & Heide 2011, 19-20).  

 

Inom litteraturen beskrivs återkommande hur organisationer för sin överlevnad måste ägna sig åt 

strategisk kommunikation. Det är genom kommunikation som organisationer uppstår och 
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upprätthålls. Strategisk kommunikation är avgörande för organisationer och för att de ska nå sina 

mål. Organisationer som når sina mål anses mer effektiva. Organisationer samspelar med sin 

omvärld och är beroende av den eftersom det är där som resurser finns som avgör organisationens 

överlevnad (Conrad & Poole 2011, 29). Därför är det av vikt att organisationens externa 

kommunikation verkligen når fram till prioriterade målgrupper. 

 

Strategisk kommunikation beskriver vanligtvis verksamheters externa kommunikation och det 

handlar då ofta om en organisations relation med externa grupper (Falkheimer & Heide 2003, 21). 

Enligt Mahoney (2011) används kommunikation för att bygga relationer med en organisations 

intressenter, likaså är relationsbyggande ett sätt att hantera det gemensamma beroendet, kärnan i 

extern kommunikation (Grunig 1992 se Israelsson 2013, 10). 

 

Att arbeta med strategisk kommunikation innebär att organisationer har gjort strategiska vägval för 

sina kommunikationsinsatser för att därmed nå sina övergripande verksamhetsmål. Strategisk 

kommunikation blir då en förutsättning för organisationens långsiktiga överlevnad och legitimitet 

(Falkheimer & Heide 2014, 86). Så här definierar Falkheimer och Heide begreppet strategisk 

kommunikation: 

	  
Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av kommunikationsprocesser och 

aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter och målgrupper, dels samhället som offentlighet, 

med syfte att uppnå övergripande organisatoriska verksamhetsmål. 

         (Falkheimer och Heide 2014, 89)  

 	  

När kommunikatörer publicerar texter med ny kunskap på Folkhälsomyndighetens webbplats 

handlar det om planerad kommunikation, enligt den kommunikativa basmodellen som utvecklades 

på 1940-talet. Enligt modellen finns det en avsändare som sänder ut ett meddelande och en 

mottagare som tar emot budskapet. Redan då fanns begreppet om brus med. Basmodellen beskriver 

på ett tydligt sätt hur information från en webbplats publiceras för att sändas ut och nå fram till en 

mottagare (Larsson 2014, 50).   

 

Ett övergripande verksamhetsmål för en kunskapsmyndighet som Folkhälsomyndigheten är att föra 

ut ny kunskap och sammanställa ny forskning till sina olika prioriterade målgrupper. Enligt Larsåke 

Larsson (2001, 180) innebär att arbeta med strategisk kommunikation att också vara 

framtidsinriktad och att man har valt att sträva efter att höja kunskapen i en viss fråga. Det 
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strategiska valet i detta fall återfinns i kommunikationsplanen som pekar ut exempelvis hur ny 

kunskap ska kommuniceras. 

 

I boken Strategisk kommunikation – Forskning och praktik, framhåller författarna Jesper 

Falkheimer och Mats Heide, hur kommunikationsforskning och praktik i och med den tekniska 

utvecklingen just nu är inne i ett paradigmskifte. Ett nytt mönster växer fram där teknik samverkar 

med sociala och kommunikativa former, där deltagarorientering är ett av de viktigaste kännetecknen 

i den nya kommunikativa formen och kopplas samman med corporate branding, medieindustrin och 

strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide 2011, 25-26).  

 

Det är dock viktigt att ha med aspekten att inom offentlig sektor styrs utvecklingen av en 

kommunikationsverksamhet till stor del av de resurser som tilldelas från offentliga medel. 

Myndigheter har begränsade resurser och snarare kommer fler uppgifter genomföras med mindre 

ekonomiska resurser i framtiden. Detta kan göra att teknisk utveckling som skulle kunna främja och 

utveckla kommunikationen inom en organisation tar längre tid att genomföras. Enligt, Ines Mergel, 

amerikansk forskare i sociala medier, är det tre aspekter som driver på utvecklingen av social 

medier i offentlig sektor. Dessa är beteende, ekonomi och teknik (Mergel 2013, 39). Där beteende 

avser den unga generationens önskan, som kan betraktas som ”infödda” sociala medier-användare, 

att dels skapa sitt eget innehåll och dels dela det med vänner och kontakter online.  

 

Jenkins (Falkheimer & Heide 2011, 29) pekar på tre centrala drag i den nya 

kommunikationsstrukturen som är relaterat till strategisk kommunikation. En konvergent 

mediestruktur, vilket betyder att gamla och nya medier interagerar. Därmed skapas nya mer 

gränsöverskridande former för kommunikation. Framväxten av en deltagarkultur som innebär 

sammanbrottet för den tidigare dominerande enkelriktade kommunikationen. Nya medier möjliggör 

direkt återkoppling och även kollektiva processer. Kollektiv intelligens, tätt sammankopplat med 

deltagarkultur, som pekar på att problem löses genom kommunikation där olika deltagare bidrar 

med olika delar som i sin tur skapar en ny helhet. I och med denna utveckling suddas gränserna för 

avsändare och mottagare ut. 

 

3.2 Transmissionssynen 
Enligt transmissionssynen antas orden innehålla bestämda betydelser. När mottagaren har tagit 

emot informationen och budskapet via exempelvis webbplatsen, utan att innehållet har förändrats, 
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förutsätts hen ha förstått meddelandet. Det är lätt att genom transmissionssynen uppfatta 

kommunikation som något oproblematiskt. Utifrån denna syn är kommunikation något enkelt som 

mest handlar om teknik (Falkheimer & Heide 2014, 38). Risken med synen på kommunikation på 

detta sätt är att avsändaren missar att mottagaren kan ha en annan uppfattning av budskapet än 

sändaren (Cutlip, Center & Broom 2006, 197).  

 

Även Simonsson (2002) poängterar den roll synen på kommunikation spelar för den 

kommunikativa praktiken. Trots att modern forskning visar på vikten av meningsskapande och 

dialog, så präglas organisationers satsningar mer av uppbyggnad av teknisk infrastruktur som 

underlättar enkelriktad informationsspridning. Detta hänger också ihop med framväxten av både 24-

timmarsmyndigheten och NPM som förordar effektivitet, tillgänglighet och måluppfyllelse framför 

begrepp som meningsskapande och dialog.  

 

En orsak kan vara att det aldrig har varit högre press på att den offentliga sektorn ska leverera hög 

standard på produkter och tjänster och uppfylla folkets förväntningar än nu.  Enligt Sørensen har 

folk idag högre förväntningar på den offentliga sektorn (Simcic Brønn se Bergmark & Backman 

2013). 

 

Enligt Falkheimer och Heide (2003, 29-30) är det stor risk, eftersom transmissionssynen har en 

enkelriktad syn på kommunikation, att mottagarna uppfattas som passiva. Under senare tid har en 

modernare kommunikationsmodell växt fram istället, den rituella synen som oftare kallas det 

meningsskapande perspektivet. Målet med denna syn är att över tid skapa en gemensam syn och 

därmed hålla samman en grupp (Falkheimer och Heide 2014, 39), se nedan. 

 

3.3 Det meningsskapande perspektivet  
Med det meningsskapande perspektivet ses kommunikation som konstruerande processer där 

meddelandens innehåll tolkas och formas genom interaktion mellan människor i ett socialt samspel 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Det meningsskapande perspektivet kan definieras som en 

pågående process som skapar en intersubjektiv känsla av delad mening, genom bland annat 

konversation, där människor söker förhandla och upprätthålla en delad förståelse (Dahlqvist & 

Lundqvist 2013, 6). Kommunikation är enligt detta synsätt en process där meddelande tolkas och 

formas genom en interaktion mellan sändare och mottagare. Processerna skapar organisationens 
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existens och kan leda till en gemensam kunskap, kreativitet och i slutänden, en mer effektiv 

organisation (Simonsson 2002 se Johansson 2010, 8). 

 

Karl E. Weick är en av mest framträdande forskarna kring den meningsskapande synen på 

kommunikation. Han menar att som grund för teorin finns tanken om att skapandet av var och ens, 

även organisationers, identitet är basal för den meningsskapande kommunikationen. Enligt teorin 

ses kommunikation som en process och mening är något som skapas i interaktion med andra. 

Omgivningen förstås med hjälp av de inblandade identiteterna och sammanhanget där dialogen 

sker. Mening är följaktligen något som skapas i samverkan med andra och hela den 

meningsskapande processen för samman människor (Karl E. Weick 1995 se	  Sotiriou 2010, 17-18). 

 

I antologin Strategisk kommunikation – Forskning och praktik, ägnas ett helt kapitel åt 

kommunikation och relationer ”Relationshantering – en fråga om goda relationer”. Författaren till 

kapitlet Mats Heide beskriver dels hur organisationer, grupper och individer har ett ömsesidigt 

beroendeförhållande till varandra, dels hur relationen hela tiden utvecklas och förändras. Varje 

relation har ett ömsesidigt kontrakt som reder ut exempelvis ansvarsförhållandena. Kontraktet 

skrivs hela tiden om och bygger på den senaste interaktionen. Slutade det senaste mötet med att 

deltagarna var oense med varandra i en fråga, skrivs det implicita kontraktet genast om (Falkheimer 

& Heide 2011, 119-121). 

 

Enligt samma antologi pekar Falkheimer och Heide på Brunings forskning som menar att en 

kontinuerlig dialog mellan olika deltagare i en organisation skapar bättre möjligheter för ömsesidig 

förståelse av varandras ståndpunkter. Dessutom är det av vikt att organisationen försöker skapa 

åtgärder som svarar mot målgruppernas önskemål och förväntningar (Falkheimer & Heide 2011, 

142). 

	  

3.4 Hälsokommunikation  
Hälsokommunikation är ett brett forskningsfält som hämtar sina teorier och begrepp från 

kommunikationsvetenskapen, sociologi och socialpsykologi. Forskningsområdet växte fram under 

1980-talet som ett resultat av samhällets allt mer komplexa och utmanande behov av vård och av en 

önskan om riktlinjer för att främja folkhälsan (Lupton 1995 se Sandberg & Palm 2004, 8). I Sverige 

inrättades exempelvis aidsdelegationen 1985 (upplöstes 1992), en myndighet som hade till uppgift 

att informera alla medborgare om den då nya smittsamma sjukdomen.  
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En vetenskapligt vedertagen definition av hälsokommunikation är:   

 
”Planerade kommunikationsinsatser från samhällets eller samhällsstödda organisationers sida till 

större eller mindre grupper och kollektiv med avsikt att uppnå hälsovinster på samhällelig och 

individuell nivå”.  

            (Palm & Sandberg 2004, 8) 

 

I december 2000 presenterades utredningen ”Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan” 

(SOU 2000:91). I utredningen presenterades 18 mål för en bättre folkhälsa. Mål nr 18 har rubriken 

”Saklig hälsoinformation”. Där betonar utredarna att alla måste ha tillgång till korrekt och saklig 

hälsoinformation för att ha en förutsättning för god hälsa. Hälsoinformationen måste dessutom vara 

tillgänglig och vara anpassad efter medborgarnas olika behov. 

 
För människors hälsoutveckling är tillgången till begriplig, relevant och användbar 

hälsoinformation av betydelse. Där spelar media en central roll. Inte minst för att människor ska 

aktivt kunna delta i beslut som rör den personliga hälsan. Sandberg konstaterar vidare att det 

sannolikt aldrig har rapporterats så mycket om hälsa som det görs idag i svenska medier (Sandberg 

2005, 27). 

 

En av utmaningarna med hälsokommunikation är att den har till syfte att ändra beteende hos 

målgruppen. Enligt Befolkningsinstitutet (2005) i USA är mänskligt beteende den centrala faktorn i 

de flesta vanliga orsaker till dödlighet och sjuklighet. Därför förespråkar institutet att strategier för 

beteendeförändringar bör gå i spetsen för alla försök att minska dödlighet och sjuklighet. Att kunna 

förutsäga beteendet gör det lättare att planera en intervention. Därför borde det första steget innan 

man utformar en kommunikationskampanj vara att analysera beteendemässiga aspekter på hälsa 

(Atkin 2001 se Corcoran 2007, 9). 

 

Folkhälsomyndighetens uppdrag omfattas bland annat av att ta fram hälsofrämjande strategier inom 

ANDT-området och hiv/STI-området. Strategierna har lett fram till omfattande 

kommunikationsinsatser inom båda dessa områden. 

 

Inom ANDT-området pågår exempelvis projektet “Tänk om” och inom hiv/STI-området tas flera 

kommunikationsinsatser fram varje år. Insatserna är resultat av ny kunskap och de 

kunskapsunderlag som Folkhälsomyndigheten tar fram och som bygger på vetenskaplig grund. 
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Dessa tas upp och diskuteras vid gemensamma nätverksmöten med samordnare inom ANDT- och 

hiv/STI-områdena. Nedan presenteras de båda projekten. 

	  

3.4.1 Kommunikationsinsatsen Tänk om 
Projektet	   Tänk	   om	   är	   ett	   regeringsuppdrag	   hos	   Folkhälsomyndigheten	   och	   är	   ett	   konkret	  

exempel	  på	  hälsokommunikation.	  Insatsen	  genomförs	  i	  samverkan	  med	  länsstyrelser,	  polisen	  

och	   Systembolaget.	   Även	   kommuner	   och	   frivilligorganisationer	   är	   med	   i	   projektet.	   Det 

övergripande målet för Tänk om är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att 

få tonårsföräldrar och unga vuxna att aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år, 

enligt webbplatsen www.tänkom.nu. 

 
3.4.2 Nationell strategi mot hiv/STI 
Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna och följa upp de förebyggande insatserna mot 

hiv och sexuellt överförda infektioner som sker nationellt, regionalt och lokalt inom ramen för den 

nationella strategin som omfattas av hiv, klamydia, gonorré och syfilis. Hiv och STI kan få 

konsekvenser för den enskilde personen och samhället. Arbetet med att förebygga hiv och STI sker 

i huvudsak via aktörer inom hälso- och sjukvården, skolan och olika delar av utbildningssystemet, 

intresseorganisationer och flera andra myndigheter. Personal inom landstingen, men även 

frivilligorganisationer, är myndighetens främsta samarbetspartners och därmed prioriterade 

målgrupp inom detta område.  

 

Det är bland annat ny kunskap och kunskapsunderlag som Folkhälsomyndigheten tar fram och som 

både publiceras på webbplatsen och diskuteras vid nätverksmöten mellan myndigheten och ANDT-

samordnare och samordnare för hiv/STI. Det är just den typen av underlag som den här 

undersökningen vill ta reda på hur den sprids via Folkhälsomyndighens webbplats och vid 

nätverksmöten där de prioriterade målgrupperna medverkar. 

 

3.5 New Public Management Theory 	  
New Public Management (NPM), avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som har 

växt fram inom offentlig sektor sedan 1980-talet. NPM är ett brett område och omfattar flera olika 

managementidéer där många filosofier lånats från den privata sektorn. NPM kom som ett krav på 

ökad effektivitet på offentlig sektor genom marknadsanpassning av verksamheterna. Metoder som 
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målstyrning och resultatstyrning har i och med detta fått stort genomslag för ledningen av statliga 

myndigheter (www.sbs.su.se).  

 

NPM innebar ett paradigmskifte för offentlig förvaltning när det växte fram under 1980- 0ch 90-

talen. Metoden leder till minskade kostnader, ökad effektivitet och ökad måluppfyllelse (Lane 2000, 

131). NPM har reformerat den offentliga förvaltningen med en modell för rationell organisation och 

ledning.  

 

Denna ledningsstruktur genomsyrar även hur Folkhälsomyndigheten i dag är organiserat. I 

verksamhetsplanen för 2014 beskrivs myndighetens uppgifter: ”Det statliga kunskapsstödet ska 

utvecklas för att i ökad utsträckning stimulera och effektivisera folkhälsoarbetet. Myndigheten ska 

arbeta effektivt både på EU-nivå och i andra internationella sammanhang”. I samma dokument 

redogörs att myndigheten ska ”tydliggöra, prioritera och kommunicera folkpolitiska målområden”, 

samt ”Utveckla, sammanställa och kommunicera bästa tillgängliga kunskap”.  

Det är med hjälp av dessa styrdokument som myndigheten också planerar sitt 

kommunikationsarbete inom projekt som ”Tänk om” och insatser inom hiv/STI. 

 

Analysen av denna undersökning kommer dels att visa hur prioriterade målgrupper uppfattar att 

Folkhälsomyndigheten har lyckats föra ut ny kunskap och kunskapsunderlag via webbplatsen, dels 

hur de uppfattar att nätverksmöten fungerar, där man genom dialog, samtal och diskussion ska 

kommunicera ny kunskap och kunskapsunderlag. De teorier som passar bäst som utgångspunkt för 

detta analysarbete är strategisk kommunikation, transmissionssynen och den meningsskapande 

kommunikationen. 
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4. Metod och material 
I detta kapitel presenteras forskningsmetoden, urval, och hur undersökningens tillvägagångssätt, 

samt den analysmodell som har använts för att bearbeta resultatet senare i undersökningen.  

 

4.1 Kvalitativ metod  
Eftersom studien syftar till att ta reda på om prioriterade målgruppers uppfattning om 

Folkhälsomyndighetens webbplats samt hur de upplever att nätverksmöten fungerar uppfattas en 

kvalitativ intervjumetod som den mest användbara.  

Undersökningen är gjord genom semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med personer som har god 

kännedom och ämneskunskaper inom de områden som intervjuerna undersöker. Inför intervjuerna 

har en frågeguide ställts samman med i huvudsak öppna frågor. Syftet med öppna frågor är att få 

informanten att svara utifrån sin egen sakkunskap och erfarenhet och att med egna ord beskriva 

upplevelser och uppfattningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Omvärld och individ (I) i traditionellt 
perspektiv. 

Omvärld och individ (I) i kvalitativt 
perspektiv. 

 
Figur: Illustrationen visar traditionellt perspektiv där man observerar individer, respektive 
kvalitativt perspektiv där individen är en del i en subjektiv omvärld (Backman 2014, 53).     
 

I kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

informantens erfarenheter och att beskriva dennes uppfattningar (Patel & Davidson 2014, 105).  

 

En semistrukturerad intervju innebär, enligt (Bryman 2014, 415), att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras, men att informanten har stor frihet att utforma 

svaren på eget sätt. Frågorna behöver inte heller komma i samma ordning som de är uppställda i 

frågeguiden och de behöver heller inte ställas i samma ordning vid de olika intervjuerna. Ofta har 

intervjuaren följdfrågor som kan användas. Frågor som inte ingår i frågeguiden kan också ställas.  

 

Omvärld	   I	  
	  
Omvärld	  
	  

	  

I	  
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Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren lyssnar och låter informanten tala fritt, 

och därefter ställer följdfrågor så att parterna kommer allt djupare ner i ämnet och fyller på med fler 

detaljer. Genom detta samtal kan intervjuaren få mycket ny kunskap i ämnet som studien vill 

undersöka. Denna typ av intervjuer används med fördel när informanten besitter mycket kunskap i 

det ämne som hen ska berätta om.  

 

4.2 Intervjuguide 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide, se bilaga 2, med en lista över de 

frågeställningar som undersökningen ska beröra. Frågorna delas in under fyra rubriker, personliga 

faktafrågor, webbplatsen, nätverksmöten och avrundning. Samtliga frågor är framtagna för att 

försöka få svar på undersökningens övergripande frågeställning. De inledande faktafrågorna och en 

mer övergripande kommunikationsfråga som är enkla att beskriva, ställs i början av intervjun för att 

informanten ska få tillfälle att slappna av och känna sig bekväma med intervjusituationen. Därefter 

ställs frågor om vanor och beteende kring webbplatsen. De flesta frågor är öppna så att informanten 

kan svara fritt och med egna ord. Några frågor som ställs är mer slutna för att få en mer bestämd 

uppfattning över vanor vid besök på webbplatsen. Samma mönster med öppna frågor samt några 

slutna frågor ställs under rubriken nätverksmöten.  

 

4.3 Forskningsetik 

Samtliga informanter har både i mejl och muntligen, innan intervjun startade, fått ta del av de 

forskningsetiska aspekter som denna studie följer. De fyra huvudkrav på etiskt tillvägagångssätt vid 

vetenskapliga undersökningar följs dels för att göra en så korrekt undersökning som möjligt, dels 

för att intervjupersonerna ska känna trygghet inför deltagandet i studien och i intervjusituationen.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som är berörda av studien, om studiens 

syfte. Genom samtyckekravet ger samtliga personer som medverkar i studien sitt samtycke att delta. 

Konfidentialitetskravet skyddar alla deltagare i studien från att deras personuppgifter blir offentliga 

eller att någon förutom undersökningsledaren tar del av deras personuppgifter. Slutligen garanterar 

nyttjandekravet att det insamlade materialet från enskilda personer till studien endast får användas 

till denna studie (Patel & Davidson 2014, 64). 

 

4.4 Induktion  
Kvalitativ data från intervjuer som semistrukturerade intervjuer, brukar innehålla en mängd och 

ostrukturerat empiriskt textmaterial. Till skillnad från kvantitativa undersökningar finns det inte 
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några entydiga regler eller riktlinjer för hur materialet ska tas om hand och hur en kvalitativ analys 

ska genomföras. 

 

Enligt Matthew B Miles är det allvarligaste och även centrala svårigheter i användningen av 

kvalitativa data att analysmetoderna inte är väl formulerade. För kvantitativ data finns etablerade 

analysmetoder som kan användas. Vid analys av kvalitativ data finns mycket få riktlinjer för skydd 

mot självbedrägeri och opålitliga och ogiltiga slutsatser riskerar att presenteras för en vetenskaplig 

och policyskapande publik (Miles 1979, 590). 

 

4.5 Urval  
Urvalet av informanter är direkt styrt av att undersökningen handlar om att få mer kunskap om 

prioriterade målgrupper och deras uppfattning om Folkhälsomyndighetens webbplats. De 

variabelkriterier som ska uppfyllas för att få vara med i denna studie är: 1. Att man tillhör en 

prioriterad målgrupp hos myndigheten. 2. Att man deltar vid myndighetens nätverksmöten. 3. Att 

man har flera år i yrket för att kunna delge djupare erfarenhet av webbplatsen och nätverksmöten. 

Samtliga informanter uppfyller dessa krav. Informanterna valdes genom ”snowball”-metoden som 

bygger på att en person med inblick i urvalsgruppen vidareförmedlar kontakten om potentiella 

deltagare. I detta fall	   efter samtal med två kollegor som arbetar som kommunikatörer i inom 

ANDT-området respektive hiv/STI-området. Önskemålet var att få så spridda informanter som 

möjligt vad beträffar ålder, geografisk hemvist, arbetserfarenhet och en jämn fördelning av könen. 

 

Antalet intervjupersoner om åtta är valt utifrån praktiska skäl och var det antal som lärare vid 

institutionen rekommenderade. Det fanns inte mer utrymme i en undersökning på denna nivå att ha 

med fler informanter. Antalet informanter ska på grund av det begränsade antalet inte ses som 

representativt. Därför kan denna undersökning mer ses som en pilotstudie. Informanterna är utvalda 

utifrån två prioriterade målgrupper, ANDT-samordnare i länsstyrelser och samordnare för hiv/STI-

frågor i landsting och frivilligorganisationer. Personerna kommer både från storstad och småstad. 

Under arbetet med resultatsammanställningen fick varje informant en egen beteckning, A1-A4 och 

B1-B4. 
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Tabell:	  Information	  om	  informanternas	  kön,	  titel,	  arbetsplats	  och	  år	  i	  yrket.	  	  

 

I intervjuerna får informanterna själva beskriva hur de upplever att kommunikationen fungerar 

mellan dem och Folkhälsomyndigheten. Båda grupper har etablerade nätverk med 

Folkhälsomyndigheten. Genom frågorna får de svara på frågor som berör webbplatsen och deras 

respektive nätverk.  Utifrån sin roll som medlem i en prioriterad målgrupp ombeds de dels berätta 

vad de gör på myndighetens webbplats, hur ofta de besöker den och hur de uppfattar den som kanal, 

dels berätta hur de upplever kommunikationen vid nätverksmöten.  

 

Samtliga tilltänkta intervjupersoner fick ett introduktionsmejl under vecka 47. Efter ett par dagar 

följdes mejlen upp med telefonsamtal för att få en medverkan till studien bekräftad och för att boka 

intervjutid. Intervjuerna började genomföras under vecka 48 och pågick till vecka 51.  
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4.6 Material och praktiskt tillvägagångssätt 
För att underlätta vid intervjutillfället och för att få en bakgrund av informanternas arbetssituation 

har besök gjorts vid respektive arbetsplats webbplats. Intervjuer har också gjorts med två kollegor 

vid Folkhälsomyndigheten om projekten ”Tänk om” och ”Nationella uppdraget att förebygga hiv 

och STI”. Genom denna bakgrundsinformation har förståelsen för informanternas arbetssituation 

utökats. 

 

Innan intervjuerna har även frågeguiden gåtts igenom med en utomstående person. Vid samma 

tillfälle gjordes en pilotintervju för att testa frågornas begriplighet och för att kontrollera att 

tidsangivelsen som angavs i mejlet till informanterna, 45-60 minuter, stämde. Samtliga intervjuer är 

gjorda per telefon. Av praktiska skäl fanns det inte möjlighet att besöka informanterna vid deras 

respektive arbetsplats som är förlagda runt om i Sverige.  

 

I denna studie har anteckningar gjorts vid varje intervjutillfälle. Därefter har anteckningarna förts 

över till word-dokument i direkt anslutning till intervjuerna. Intervjuer har tagit mellan 39 och 58 

minuter att genomföra. Anteckningarna har därefter tagit ungefär två timmar per intervju att skriva 

ut. Frågeguiden, som återfinns i slutet av uppsatsen som Bilaga 2, ska mer ses som ett stöd. Alla 

frågor ställdes inte till samtliga informanter, utan informanternas egna ord och hur samtalet löpte, 

styrde vilka frågor som ställdes och vilka frågor som kunde uteslutas eftersom svaret redan hade 

uttalats vid ett tidigare tillfälle under intervjun. Under samtalets gång kunde även följdfrågor 

komma upp som inte finns redovisade i intervjuguiden. Varje intervju följde dock samma 

övergripande mönster. Den inleddes med faktafrågor om personen och några allmänna frågor som 

berörde Folkhälsomyndigheten och hur de upplevde kommunikationen med myndigheten. Därefter 

ställdes frågor kring webbplatsen och efter det kring nätverksmöten. Intervjun avslutades med några 

avrundande frågor.  

 

4.7 Analysmodell 
Varje samtal skrevs ut i omedelbar anslutning till intervjun. Nyckelord och för frågeställningen 

intressanta resonemang noterades och markerades efter varje intervju. Utskrifterna blev omfattande 

och därför har inte allt material använts i resultaten, utan några av de mest intressanta teman som 

trädde fram under intervjuerna har valts. När samtliga intervjuer var gjorda gicks materialet åter 

igenom och mönster och teman som återkom från flera av informanterna identifierades. 

Intervjusvaren redovisas i Resultatkapitlet med dessa teman som underrubriker. Endast de 
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resonemang och svar som har relevans för undersökningen redovisas. Syfte och frågeställning 

omformas på detta sätt till iakttagelser som görs utifrån de mönster som upptäcks i intervjusvaren. 

Iakttagelser och mönster ligger därefter till grund för analysen som senare redovisas. Analysen görs 

i ljuset av de valda teorier som denna undersökning bygger på.  

 

4.8 Objektivitet  
Jag är medveten om att denna undersökning på olika sätt påverkas av det faktum att jag är anställd 

vid Folkhälsomyndigheten som kommunikatör. Dels på grund av min relation till myndigheten. 

Dels att informanterna känner till att jag är anställd vid myndigheten. Det är viktigt att poängtera att 

uppsatsen inte skrivs på uppdrag av min arbetsgivare. 

Jag har som intervjuare undvikit att välja ämnesområden och informanter i projekt där jag 

personligen är engagerad och redan har kontakter i mitt vardagliga arbete. Intervjupersonerna inom 

de två valda ämnesområdena där denna studie har genomförts har jag aldrig varit i kontakt med 

tidigare (Björklund & Paulsson 2014, 61-64). 
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5. Resultat 

I följande kapitel redovisas den data som den empiriska undersökningen samlade in. Fokus i 

redovisningen ligger på det resultat som är relevanta i förhållande till frågeställningarna som här 

har omvandlats till teman. Resultaten presenteras i löpande text med uppdelning efter tema. 

 
Förutom inledning och avrundning har intervjuerna haft två rubriker, webbplatsen och 

nätverksmöten. Intervjuerna var i första hand inriktade på frågor som rör webbplatsen, ur 

aspekterna tillgänglighet och användarvänlighet. Informanterna har också besvarat frågor om 

nätverksmöten som arrangeras två gånger per år mellan aktörer på nationell, region och lokal nivå. 

Efter intervjuerna har sammanlagt nio teman identifierats vid genomgång av samtliga utskrivna 

intervjuer. 

 

5.1 Webbplatsen  
Tema 1 
Besök: Samtliga informanter uppger att de besöker sidor inom det ämnesområde där de är 

verksamma. Det betyder att för hiv/STI-samordnare inom landstingen och frivilligorganisationer i 

första hand gäller sidor för nationella hiv/STI-insatsen och för ANDT-samordnare inom 

länsstyrelserna gäller besök på ANDT-sidor och även delwebben ”Tänk Om”. Andra sidor som 

besöks är webbplatsens startsida för att läsa nyhetstexter och för att söka information, statistiksidor 

för smittsamma sjukdomar och hälsoläget, sidor som rör statsanslaget för hiv/STI-området och sidor 

för kontaktuppgifter. Vad informanterna gör på Folkhälsomyndighetens webbplats skiljer sig åt, 

alltifrån att använda webbplatsen för att leta kontaktuppgifter, till att läsa om folkhälsomålen. 

Samtliga informanter inom hiv/STI uppger att de läser texter, letar information och hämtar 

kunskapsunderlag inom sitt område. Flera laddar ner myndighetsrapporter. Tre uppger att de 

vidareförmedlar information som artiklar, utredningar och ny forskning till medarbetare inom sitt 

län och sina kommuner. En person letar ofta information om konferenser. Samtliga informanter 

uppger att de sprider material från Folkhälsomyndighetens webbplats till medarbetare och andra 

aktörer. 
 

                             ”Jag sprider material vidare till representanter i kommuner.” 

                       ANDT-samordnare, man, 9 år i yrket 

 
         ”Det handlar både om att surfa runt på webbplatsen och botanisera bland mina ämnen.” 

                    ANDT-samordnare, kvinna, 20 år i yrket 
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              ”Vet ofta precis vad jag söker, skriver i sökordslistan.” 

                        ANDT-samordnare, kvinna, 7 år i yrket 

 

”Jag går in på sidor för sexuell hälsa, men det går inte fort att hitta på webben om man inte 

vet exakt vad man vill ha.” 

            Enhetschef inom hiv/STI, kvinna, 21 år i yrket  

 

Tema 2 
Nytta: Samtliga använder webbplatsen för att ladda ner och sprida material. När de sprider 

information, ny kunskap och kunskapsunderlag vidare görs det oftast till deras samarbetspartners på 

lokal och kommunal nivå. Fyra personer uttalar att de har nytta av webbplatsen i sitt dagliga arbete 

för att hämta ny kunskap och kunskapsunderlag, för att hitta kontaktuppgifter och för att hämta 

ansökningshandlingar. Flera uppger också att de har nytta av statistiksidorna för att få fakta och 

jämförande material. Tre uppger att de laddar ner material regelbundet, för att läsa längre rapporter 

på papper eller för att sprida vidare till kommunerna i länet. En informant använder material och 

sammanställer till föredrag och möten. En går in och läser om nya beslut som har tagits eller om 

nya regeringsuppdrag som har kommit till myndigheten.  

Tre av åtta informanter upplever att de inte har så stor nytta av webbplatsen på grund av att den är 

svår att få överblick över, att man enbart ibland hittar det man söker och att det behövs mer material 

om forskning för att webbplatsen ska vara till glädje.  

Sex av informanterna har ingen nytta av myndighetens nyhetsbrev som publiceras varje torsdag för 

att inhämta ny kunskap. Skälen är bland annat att nyhetsbreven enbart handlar om 

smittskyddsfrågor eller att informationen där upplevs för ytlig. En informant efterlyser ett speciellt 

nyhetsbrev för sitt ämne, hälsa och sexualitet. 

En uppger sig ha stor nytta av webbplatsen för att hålla mig informerad, för att hitta argument och 

vara välgrundad vid resonemang med andra. 
                      ”Nyttan är att ladda ner material och sedan läsa i lugn och ro.” 

                      ANDT-samordnare, kvinna, 20 år i yrket 

 
                    ”Jag tar med mig nedladdat material som blädderex till konferenser.” 

                       ANDT-samordnare, man, 9 år i yrket  

 

”Jag använder webbplatsen när jag måste hitta välgrundade argument när jag för 

resonemang.”  

                   ANDT-samordnare, kvinna, 7 år i yrket 
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Tema 3 

Svårigheter att hitta: Flera informanter uttrycker att webbplatsen är svår att få överblick över, att 

man bara ibland hittar det man söker. Det gäller även för de som använder sökfunktionen, att de 

ofta inte hittar den information de söker efter trots sökningen. Det känns krångligt att hitta på 

webbplatsen. Långa trådar och många klick för att hitta det man ska.  

Flera tycker att det är svårt att veta om man har missat något material, man undrar om man har fått 

med allt, liksom det är svårt att hitta information om. 

Majoriteten av ANDT-samordnarna upplever att Folkhälsomyndighetens webbplats är svårare att 

hitta på än den som Folkhälsoinstitutet hade (Folkhälsoinstitutet är numera nedlagt), att mängden 

information är för mycket, att deras frågor försvinner i mängden. De upplever att webbplatsen 

innehåller för mycket smittskyddsfrågor på bekostnad av folkhälsofrågor. 

En annan anser att webbplatser är trubbiga instrument, att man kan söka till en viss gräns sedan går 

det inte längre, de ger upp.  

Två är mer nöjda med webbplatsen än de andra och upplever inte att de har svårigheter att hitta 

information på webbplatsen. 

 
”Webbplatsen innehåller för mycket information. Sedan det kom in fler ämnesområden blev 

det svårare att få överblick över relevant information.” 

                        ANDT-samordnare, kvinna, 7 år i yrket 

 

                        ”Var finns exempelvis information om Studenthälsouppdraget?” 

                   ANDT-samordnare, kvinna, 8 år i yrket 

 

        ”Jag tycker nog att jag hittar på webbplatsen, men hör ofta från andra att de inte hittar.” 

                      Teamsamordnare, kvinna, 5 år i yrket 

 

                           ”Webbplatsen har blivit något tydligare och bättre i sin form.” 

         Sakkunnig, man, 20 år i yrket 

 
Tema 4 
Information som fattas: Samtliga informanter räknar upp flera områden som de tycker fattas på 

webbplatsen. Fyra av informanterna uppger att det behövs mer material om forskning för att de ska 

ha nytta av webbplatsen, att forskningsrapporter fattas, samt fördjupande bakgrundsmaterial. En 

informant tycker myndigheten ska förmedla en vetenskaplig tidskriftsdatabas eftersom en fattig 

organisation inte har råd. Flera tycker att webbplatsen är tunnare i dag, jämfört med Hiv-portalen 

som fanns tidigare och att det är svårare nu att hitta fördjupningar om smittsamhet. Två upplever att 
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webbplatsen innehåller för lite folkhälsofrågor och anser att det området får för lite utrymme. Tre 

tycker att innehållet på webbplatsen är för snävt. De uppger att de behöver fördjupningsmaterial 

som stöd till sitt eget arbete, flera vill ha mer information om ämnesområdet smittsamhet. 

Tre betonar det internationella perspektivet och vill ha utblickar utanför Sverige. De saknar 

information om internationella konferenser, som World-Aids-Day och hivkonferenser.  

En informant efterlyser nationellt informationsmaterial om exempelvis spice, den typen av 

information borde en nationell samordningsmyndighet ha som snabbt kan tas fram och spridas ut i 

övriga landet. Två saknar mer organisationsinformation om myndigheten och en beskrivning om 

vilka funktioner som tillhör vilka enheter och avdelningar på myndigheten, även kontaktuppgifter 

saknas.  

 
”Folkhälsomyndigheten borde förmedla en vetenskaplig tidskriftsdatabas. Det kan inte en 

fattig frivilligorganisation betala.” 

                           Projektledare, intergender, 5 år i yrket 
 

”Jag saknar fördjupande kunskapsunderlag för smittsamhet. Sammanfattande broschyrer 

räcker inte för mig.” 

        Enhetschef inom hiv/STI, kvinna, 21 år i yrket 

 
”Men det är inte rimligt att en webbplats ska innehålla allt. På Folkhälsomyndighetens webb 

finns det som de ska informera om.” 

                      Teamsamordnare, kvinna, 5 år i yrket 

  

Tema 5       
Frekvens och tid: Det sammantagna svaret från samtliga informanter på frågan hur ofta de besöker 

Folkhälsomyndighetens webbplats är att majoriteten går in mellan en gång i veckan till ett par 

gånger i månaden. En informant uppger inget antal utan beskriver att besöken beror på vilken typ av 

arbetsprocess hen är inne i. För samtliga åtta informanter gäller att besöken på webbplatsen i tid 

handlar om korta besök på några minuter. Men två av informanterna uppger att det också kan 

handla om 20-30 minuter beroende på ärende och arbetsuppgift. 
 

                        ”Det är väldigt olika men oftast korta besök på ett par minuter.” 

                   ANDT-samordnare, kvinna, 8 år i yrket 

 

      ”Inte mer än någon gång varannan månad.” 

                     Projektledare, intergender, 5 år i yrket 
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                              ”Jag vet inte hur ofta, men webbplatsen är en given favoritsida.” 

                       ANDT-samordnare, kvinna, 7 år i yrket 

 

5.2 Nätverksmöten 
Tema 6 
Syfte: De flesta informanter tycker att det viktigaste syftet med nätverksmöten tillsammans med 

Folkhälsomyndigheten är att få ny kunskap och utbyta erfarenheter. Fyra tycker främsta syftet 

också är att nätverka och byta erfarenheter, medan tre nämner att synas och att träffa andra.  

 
”Ett av syftena är att synas och få ett ansikte på dem jag jobbar mot. Vem är vem, vem gör 
vad?” 

                          Team-samordnare, kvinna, 5 år i yrket 
 

       ”Syftet är att få nya erfarenheter av Folkhälsomyndigheten och av andra organisationer.” 
 

	  	  	  	  	  	  	  Sakkunnig,	  man,	  20	  år	  i	  yrket	  
 

Tema 7 
Kunskapsöverföring: Fyra tycker att interaktionen fungerar och påtalar att det är vid 

nätverksmötena som de får med sig ny fördjupad kunskap inom sitt ämnesområde. Ny kunskap som 

också används som kunskapsbank. Samtliga informanter säger att de ibland får ny kunskap och 

kunskapsunderlag med sig från nätverksmöten med Folkhälsomyndigheten, två anser att mötena 

kunde ha ännu mer fördjupande ämnesinnehåll. Fem av åtta informanter använder ny kunskap från 

nätverksmöten till att sprida informationen vidare. Informationen sprids främst till lokala aktörer 

och samordnare inom kommunerna och andra organisationer, för att använda kunskapen till nya 

strategier till det egna arbetet. 

En informant uppger att hen använder kunskapen som kommer fram vid nätverksmöten till olika 

saker, ibland bara till en tanke, ibland till konkreta tips i det dagliga arbetet, men att de ofta är 

givande. 

En informant anser att Folkhälsomyndigheten måste lägga lite mer krut på nätverksmöten för att få 

bättre innehåll och validitet på mötena. Eftersom hen anser att möten är en snabbare väg att få ny 

kunskap och få redogörelser för kunskapsunderlag än att söka på webben. Även hur ANDT-

strategin ska utformas på webbplatsen efterlyses, där behöver bli mer pedagogisk presenterad. 

 
”På webben ryms inte hur mycket som helst. På mötena får vi fördjupad kunskap. Vi går 

igenom ny kunskap, ny forskning. Ibland behöver man få en bakgrund för att det ska hänga 

ihop.”                                                                                     

                 ANDT-samordnare, kvinna, 20 år i yrket                       
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”Nätverksmöten tycker jag har börjat fungera bättre under detta år. Myndigheten lyssnar in 

mer, är mer inlyssnande om vad mötena ska handla om.” 

                           Projektledare, intergender, 5 år i yrket 
 

        ”Det är vid nätverksmöten jag får ny kunskap som bidrar till mitt arbete” 
         

         Sakkunnig, man, 20 år i yrket 
 

Tema 8 
Dialog och diskussion: En majoritet tycker att mötena innehåller dialog och diskussion nu för 

tiden. Det leder till att deltagarna hjälps åt att tolka kunskapen och kan bättre använda sig av ny 

kunskap. Myndigheten är mer inlyssnande om vad mötena ska handla om. Att de olika parterna 

planerar mötena tillsammans har lett till mer behovsanpassat perspektiv och att det nu inte är en 

sändare och en mottagare av information vid mötena. Flera säger att nätverksmöten även har fler 

värden än att enbart byta kunskap, det är bra när olika ståndpunkter behöver diskuteras. 

En annan anser att mötena är dynamiska, men att påbörjade processer och aktivitetsplaner utanför 

mötena går alltför långt utan att landstingen får vara med och dela med sig av sin kunskap. 

 
                               ”Ofta diskuterar vi vid möten hur man ska tolka och använda ny kunskap.” 

                           Projektledare, intergender, 5 år i yrket 

 
                  ”Jag tycker det fungerar dynamiskt vid mötena, man får ta och ge.”  

                   ANDT-samordnare, kvinna, 7 år i yrket 

 
                                       ”Mötena behövs för att vi ska diskutera hur vi ska använda oss av ny kunskap.” 

                            ANDT-samordnare, man, 9 år i yrket 

 
                                          ”Interaktionen fungerar. Vi tycker inte alltid lika och vi har olika infallsvinklar.” 

                      ANDT-samordnare, kvinna, 20 år i yrket 
 

Tema 9 
Utveckling: En majoritet av informanterna anser att nätverksmötena under 2014 har blivit mer 

dynamiska och att myndigheten numera lyssnar in mer. Samtliga fyra informanter inom hiv/STI 

tycker att mötena förr hade mer karaktären av envägsinformation och för ensidiga, medan mötena 

nu numera innehåller mer diskussion och dialog. Utvecklingen har gått mot mer samtal och 

diskussion, det är positivt. De känner sig mer delaktiga i mötena nu. 
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En informant uttrycker att det är vid gemensamma möten som allt faller på plats, syftet med 

strategin blir tydligare vid möten. Flera anser att i år har det blivit mycket bättre, imponerande, ett 

nytt sätt att jobba, med mycket mer dialog. 

 
”De har ändrat sig nu så att det är en del gruppdiskussioner, men jag efterfrågar ännu mer 

diskussion.” 

        Enhetschef inom hiv/STI, kvinna, 21 år i yrket 

 

                                ”Intresset för träffarna behålls och det blir inte en sändare och en mottagare.” 

                   ANDT-samordnare, kvinna, 8 år i yrket 

 

”Tidigare spretigare möten. Vid det senaste mötet jobbade vi tillsammans vilket var väldigt 

bra.” 

             Sakkunnig, man 20, år i yrket 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras de data som har framkommit i den empiriska undersökningen och som 

presenterades i resultatkapitlet. Analysen presenteras utifrån resultatens olika teman och tolkas 

utifrån de teorier som beskrivs i teorikapitlet. Några teman har slagits ihop, Syfte och 

kunskapsöverföring har förts samman till ett tema samt Dialog och diskussion har förts samman 

med Utveckling. 

 
 
6.1 Webbplatsen 
 
Besök  
Teorierna kring strategisk kommunikation handlar om planerad kommunikation och är ett 

ledningsverktyg som stöttar verksamheter att nå sina mål. Hur mottagaren av kommunikationen 

uppfattar och tar emot avsändarens budskap eller huruvida budskapet når fram till mottagaren 

kan ses som ett kvitto om den strategiska kommunikationen varit framgångsrik. En webbplats 

uppbyggnad och hur materialet och nyhetstexter presenteras med valda budskap är något som 

går att koppla till resonemanget kring strategisk kommunikation. I litteraturen som exempelvis 

hos Conrad & Poole (2011) kan detta kopplas till organisationernas förutsättning för överlevnad. 

Strategisk kommunikation går hand i hand med att bygga relationer med en organisations 

intressenter. Den strategiska kommunikationen som ska leda till måluppfyllelse gör därmed 

organisationen effektiv.  

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan de prioriterade målgruppernas intervjusvar 

tolkas. Informanterna besöker i första hand sidor inom respektive ämnesområde. Samtliga 

informanter inom hiv/STI uppger att de läser texter, letar information och hämtar 

kunskapsunderlag inom sitt område. Flera laddar ner myndighetsrapporter och vidareförmedlar 

information. Sidor besöks för att ta fram material och statistik till samarbetspartners på lokal 

nivå, som underlag till föreläsningar eller andra typer av möten och som stöd vid argumentation i 

samtal med andra aktörer, eller när aktörer ska ansöka om medel hos myndigheten. 

Folkhälsomyndighetens policy är att kommunikation ska vara ett strategiskt verktyg och 

strategisk kommunikation ska stötta verksamheten att nå uppställda mål. Det betyder i stort att 

myndigheten arbetar planerat, gör vägval och verksamhetens mål uppnås med hjälp av 

målgruppsanpassad kommunikation. Trots detta visar resultaten i denna undersökning att 

informanterna tycker att det är svårt att hitta information på myndighetens webbplats, den är 

krånglig att få en överblick över och de är ibland osäkra på om de har hittat all information.  



	   43	  

 

Eftersom myndighetens externa kommunikation till stor del förmedlas via webbplatsen, det vill 

säga när kommunikatörer publicerar nyhetstexter, kunskapsunderlag, statistik och information 

om ny kunskap, sker det på samma sätt som enligt den basmodell för kommunikation som togs 

fram på 1940-talet. Enligt modellen finns en avsändare som sänder ett meddelande till en 

mottagare. När budskapet är skickat är det utanför avsändarens kontroll huruvida budskapet når 

fram till mottagaren eller hur mottagaren tolkar meddelandet. Risken finns att mottagarna tolkar 

informationen på ett sätt som inte överensstämmer med avsändarens intentioner, eftersom det 

ligger i envägsinformationens natur att avsändare och mottagare inte känner till varandras 

tolkningar av budskapet (Cutlip, Center & Broom 2006, 197). 

 

Dessa resonemang ska ses i ljuset av transmissionssynens grundläggande tema om 

envägskommunikation. Transmissionssynen uppfattar kommunikation som något 

oproblematiskt, vilket går helt i linje med informanternas svar i undersökningen att de inte hittar 

material, att informationen är för ytlig, informationen inte tillför den fördjupning som de är i 

behov av. De har svårt att få överblick över webbplatsen och de vet inte om de missar viktig 

information. Vid envägskommunikation skickar sändaren iväg ett meddelande utan att sedan ta 

reda på om meddelandet kom fram till mottagaren. Vidare är inte sändaren intresserad av hur 

mottagaren tar emot och tolkar budskapet i meddelandet. Allt detta sammantaget ställer till 

problem när ett meddelande ska kommuniceras vidare till andra aktörer. Om meddelandet tolkas 

om av den nya sändaren kan betydelsen av budskapet förändras och inte längre ha samma 

betydelse som budskapet i ursprungsmeddelande. Utan kontakt mellan avsändare och mottagare 

kan det uppstå många frågetecken kring det som ska kommuniceras. 

 

Nytta 

Trots ovanstående konstaterande fyller webbplatsen en funktion för mottagarna av information. 

Majoriteten av informanterna använder webbplatsen för att läsa och ladda ner material. De 

besöker webbplatsen för att alltifrån läsa nyhetstexter och inhämta ny kunskap och 

kunskapsunderlag till att söka kontaktuppgifter och ladda ner ansökningshandlingar. När 

informanterna sprider information, ny kunskap och kunskapsunderlag vidare är det framför allt 

till sina arbetskollegor eller till aktörer på lokal nivå. Detta visar att transmissionssynen 

fortfarande dominerar när det gäller att publicera material och nyhetstexter på webbplatser för att 

nå ut till ett stort antal mottagare. Svaren från informanterna tyder på att webbplatsen fungerar 

till viss del men är otillräcklig som en kommunikationskanal. 
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Informanterna upplever att de bara till viss del har nytta av webbplatsen eftersom den är 

svårnavigerad och med ett innehåll som inte är tillräckligt fördjupande. Även bristen på 

internationellt material och forskningsmaterial gör att webbplatsen upplevs som otillräcklig. Vid 

envägskommunikation, då sändare och mottagare inte möts, blir det helt enkelt stora brister i 

kommunikationen. Material som inte hittas, information som upplevs för ytlig, information som 

inte finns där den förväntas finnas. Samtliga dessa aspekter kan ses som brister i den strategiska 

kommunikationsplaneringen som ska stötta verksamheten att nå sina målgrupper och därmed 

säkra organisationens överlevnad. Upplevs webbplatsbesöket som otillräckligt finns risk att 

besökaren inte återvänder, gör det mer sällan eller tappar förtroende för avsändaren. Detta kan i 

förlängningen påverka avsändaren existens. 

 

Svårigheter att hitta 

En övervägande del av informanterna uttrycker att de har svårt att orientera sig i webbplatsens 

struktur och att hitta information om ny kunskap och kunskapsunderlag. Flera upplever också att 

det är svårt att få överblick, huruvida man har hittat allt eftersökt material eller om besökaren går 

miste om viktig information. Eftersom webbplatsen ska täcka ett så pass omfattande 

ämnesområde som folkhälsa är det svårt att synliggöra områden som olika målgrupper 

eftersöker. Här visar återigen resultaten från undersökningen på en oförmåga hos webbplatsen att 

fungera som det kommunikationsverktyg som strategisk kommunikation strävar efter.  

Att webbplatsen upplevs som svår att få överblicka stämmer väl överens med det resonemang 

som Simonsson (2002) för. Trots att kommunikationsforskning visar på betydelsen av den 

meningsskapande kommunikationen fortsätter organisationer att satsa på väl tilltagen teknisk 

infrastruktur som underlättar enkelriktad informationsspridning. Det kan tänkas höra samman 

med New Public Management Theory som har präglat den offentliga sektorn de senaste tjugo 

åren. Begrepp som effektivitet och måluppfyllelse dominerar dessa tankegångar. Ett annat skäl 

till att en myndighets webbplats upplevs som svårtillgänglig kan bero på att de ekonomiska 

resurserna på myndigheten är begränsade. Att bygga den optimala webbplatsen som lyckas 

tillfredsställa ett stort antal olika målgrupper finns det inte ekonomiska resurser för. 

 

Bristerna i denna typ av envägskommunikation är uppenbara och risken är stor att en mottagare 

som inte får sina behov tillfredsställda vid ett webbplatsbesök inte återkommer till webbplatsen 

eller gör det allt mer sällan. Istället hittar besökaren andra webbplatser inom samma 

ämnesområde där motsvarande information ges. Det är då den värderingen som där får utrymme 
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hos mottagaren. Andra negativa effekter kan vara att myndighetens webbplats får ett rykte om 

sig att vara svårtillgänglig (www.funkanu.com).  

 

Information som fattas 

Trots att webbplatsen idag upplevs som att den har ett för brett ämnesområde, saknar de 

intervjuade ändå ytterligare material och innehåll. Det som främst lyfts fram är bristen 

forskningsrapporter, information om forskning och även en vetenskaplig tidskriftsdatabas. 

Skälen är att flera av informanterna uttrycker behov av att fördjupa sig inom sitt ämnesområde 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Likaså saknas ett 

internationellt perspektiv på de olika ämnesområden som informanterna arbetar med. Alltmer 

arbete utförs utifrån ett internationellt perspektiv och de önskar och har behov av att bredda sig 

med jämförelsematerial från andra länder. En informant efterlyser mer nationellt material om 

exempelvis spice, som vid tiden för intervjun var högaktuellt i media. Informanten upplevde då 

att han inte fick något stöd av den nationella myndigheten att förmedla korrekt information om 

en så pass ny företeelse.  

Denna brist på information visar också tydligt på informanterna upplevelse av att webbplatsen är 

otillräcklig, att de inte får alla sina behov tillfredsställda vid besöken. En hög grad av flexibilitet 

efterfrågas, som att snabbt få fram information om nya och aktuella ämne inom 

folkhälsoområdet. Detta kan kopplas till strategisk kommunikation som bygger på att man 

känner sina målgrupper och gör kommunikation målgruppsanpassad (Larsson 2014, 175). 

Detta problem blir i ljuset av transmissionssynen ännu tydligare. Eftersom det är 

envägskommunikationen som dominerar helt, står webbplatsbesökaren ensam med sin önskan 

om vilket material som ska finnas på webbplatsen. Mottagaren har inte någon möjlighet att 

kommentera eller i samtal med avsändaren lägga fram sina synpunkter. Med tanke på att 

kommunikation även handlar om profilering kan även den här typen av otillräcklighet vara 

negativ för en myndighet. 

 

Den tid vi lever i med en snabb teknikutveckling påverkar både vår attityd och beteenden hur vi 

agerar på internet. I ett historiskt perspektiv kan framväxten av de nya medierna kopplas ihop 

med den tredje industriella revolutionen. Det är omöjligt att isolera strategisk kommunikation, 

både som forskningsområde och som praktik, från detta samhällsteoretiska sammanhang och bör 

därför ses som en bidragande kraft. Medan man i USA utvecklade organisationers interna 

kommunikation, har man i Sverige och många europeiska länder riktat in sig på myndigheters 

behov av att informera och upplysa sin omgivning. Syftet har dock för samtliga varit att uppnå 
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konsensus mellan organisationer, deras medarbetar och olika omvärldsaktörer (Falkheimer & 

Heide, 2011, 26-27). I ljuset av detta resonemang kan ses, att som strategi ha en övervägande del 

av den totala kommunikationen via webbplatsen inte lämpar sig väl, då det är svårt att nå 

konsensus genom envägsinformation. En effekt skulle kunna vara en frustration hos mottagaren 

som via webbplatsen inte ges möjlighet till att kommentera och komma med synpunkter på 

utsänt material. Idag anses det också vara otidsenligt att enbart prata i termer av sändare och 

mottagare utan mer tidsenligt är deltagare i framtagandet av gemensam kommunikation. 

 

Frekvens och tid 

Enligt undersökningen besöker informanterna webbplatsen mellan en gång i veckan och ett par 

gånger i månaden. När de besöker webbplatsen handlar det för samtliga om korta stunder, för det 

mesta om några minuter. Två informanter uppger att det ibland, beroende på ärende, kan handla 

om upp till 20-30 minuter långa besök på webbplatsen.  

Även om svaren inte ger någon information om besökaren är nöjd eller inte med webbplatsen är 

svaren trots allt vägledande. Dessa svar sammantaget bekräftar att avsändaren har kort tid på sig 

att fånga mottagarens intresse och därtill uppfylla besökarens behov.  

 

Man skulle också kunna utveckla en webbplats där avsändaren idag nöjer sig med att publicera 

sitt material, genom att göra den mer interaktiv som att öppna upp för interaktiva aktiviteter som 

bloggar, chattfunktion eller öppna ett Facebooks-konto där skrivna kommentarer och samtal kan 

föras. När det gäller användningen av social media inom offentlig sektor finns det i dag två 

trender som dominerar. Vissa myndigheter är tveksamma till att använda funktioner inom sociala 

medier, medan andra öppnar flera konton och utvidgar på så sätt sin räckvidd och totala 

synlighet hos sina målgrupper. Detta visar på ett ökande behov av att skapa, distribuera och 

samla in information från sin omgivning utanför de konventionella kommunikationsuppdragen 

(Mergel 2013, 37-38). Enligt den amerikanska forskaren, Ines Mergel, är det tre aspekter som 

driver på utvecklingen av social medier i offentlig sektor. Dessa är beteende, ekonomi och 

teknik. Där beteende avser den unga generationens önskan, som kan betraktas som ”infödda” 

sociala medieanvändare, att dels skapa sitt eget innehåll, dels dela det med vänner och kontakter 

online. Ett beteende som kommer att påverka samtliga aktörer på internet, även statliga 

myndigheter. 
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6.2 Nätverksmöten 

Syfte och kunskapsöverföring  

En majoritet av informanterna tycker att det viktigaste syftet med nätverksträffar är att synas, 

nätverka och att träffa andra kollegor. Det är även viktigt för informanterna att få ny kunskap och 

att byta erfarenheter med varandra. Samtliga informanter säger att de får ny kunskap och 

kunskapsunderlag med sig från nätverksmötena med Folkhälsomyndigheten. Den nya kunskapen 

och kunskapsunderlagen används för att sprida informationen vidare till kollegor och till lokala 

aktörer. Ofta sprids den nya kunskapen vid de nätverksmöten som ANDT-samordnare och 

samordnare inom landstingen har med aktörer på lokal och kommunal nivå. Mot bakgrund av 

Heides, Johanssons och Simonssons tankegångar kring det meningsskapande perspektivet är det 

just vid mänskliga möten som meddelandes innehåll tolkas och formas genom interaktion mellan 

människor i ett socialt samspel. I dag är många forskare överens om att kommunikation är mer 

än bara en enkelriktad överföring från en avsändare och att mottagare med olika bakgrunder 

bidrar till olika tolkningar (Hallahan Et al. 2007, 21). Risken är stor att ny kunskap och 

kunskapsunderlag uppfattas och tolkas olika när mottagarna tar emot informationen via 

webbplatsen. 

 

Dialog och diskussion samt utveckling 

En majoritet av informanterna anser att nätverksmötena innehåller mer dialog och samtal. 

Myndigheten har blivit mer inlyssnande under 2014 om vilket innehåll dessa möten ska ha. Det 

har lett till att mötena upplevs som mer behovsanpassade. En informant uttrycker det som att all 

den information som publiceras på webbplatsen faller på plats vid dessa nätverksmöten.  

Det här visar på att det är vid de mänskliga mötena, ansikte mot ansikte, som ny kunskap tolkas 

och att nätverksmötena är nödvändiga komplement till webbplatsen. 

 

Informanternas samlade svar vad avser nätverksmöten visar att de upplever att det är vid de 

personliga mötena då det ges möjlighet till både dialog, samtal och diskussion som den verkliga 

kunskapsöverföringen mellan deltagarna sker. Det är vid dessa möten som det ges tillfälle till 

fördjupning av ny kunskap samt att tolka och därefter få en gemensam uppfattning om vad den 

nya kunskapen handlar om. 

Grundläggande för oss människor är att vi hela tiden strävar efter att förstå vår omgivning och 

vår samtid. En av de viktigaste drivkrafterna i tillvaron är att vi vill få den till att vara 

meningsfull. Vi är i grunden kommunicerande varelser som tar intryck av varandra för att skapa 
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gemensam mening. Meningsskapande är en social process som pågår i den grupp där vi befinner 

oss. Människan är i grunden i behov av att känna att dennes vardag är betydelsefull. Det är vid 

kommunikation med andra som då erfarenheter utbyts som företeelser ges en viss sorts mening 

(Falkheimer & Heide, 2014, 40).  

 

Det är i ljuset av teorin om den meningsskapande kommunikationen som vi ska tolka 

informanternas svar och förstå deras strävan efter att skapa meningsfull förståelse av 

kunskapsöverföringen mellan representanter för den statliga myndigheten och representanter för 

länsstyrelse respektive landstingsnivå.  

 

En central beröringspunkt i resultaten som flera informanter återkommer till i sina intervjusvar är 

önskan att parterna får utrymme att dela olika kunskaper och erfarenheter för att nå fram till en 

gemensam uppfattning kring en frågeställning. En gemensam syn som innebär en utveckling och 

gemensam tolkning av de tidigare utgångspunkterna. På så sätt enas gruppen om en ny fördjupad 

och gemensam kunskap och förståelse skapas. Detta är helt i linje med filosofen Hans Georg 

Gadamer (Falkheimer & Heide 2014, 40) som menar att det inte finns en enda objektiv tolkning. 

Det är vid de gemensamma samtalen som kunskapen kan delas, tolkas och därmed utvecklas. 

Även om man kan tänka sig att någon av parterna kan ha tolkningsföreträde beroende på position 

i gruppen. 

 

Enligt Simonsson (2002) är det meningsskapande perspektivet också att betraktas som effektivt, 

då kommunikationsprocessen skapar organisationens gemensamma existens som leder till 

gemensam syn och kreativitet, vilket leder till en mer effektiv organisation. Detta synsätt skiljer 

sig diametralt från transmissionssynen på kommunikation. Transmissionssynen tror mer på en 

objektiv sanning, ett meddelande som sänds ut från en sändare. Hur mottagaren tar emot och 

uppfattar meddelandet är av mindre betydelse för sändaren.  

I ljuset av Karl E. Weicks argument kring den meningsskapande kommunikationen är det just 

den gemensamma synen på det som ska kommuniceras som skapar organisationers identitet 

(Falkheimer & Heide 2014, 19). En tydlig identitet är en förutsättning för effektiv 

kommunikation.  

 
Den sammantagna analysen av denna studie visar att informanterna använder 

Folkhälsomyndighetens webbplats och har viss nytta av den för att inhämta material till sitt 

arbete, men de upplever att den är otillräcklig som kommunikationsbärare. De anser att 
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nätverksmöten är nödvändiga komplement och att det är där som den egentliga kunskaps- och 

meningsskapande kommunikationen sker. Informanterna efterlyser mer interaktion och 

kommunikation med Folkhälsomyndigheten än vad webbplatsen ger. 
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7. Diskussion 
I detta avslutande kapitel görs en sammanfattning av syfte, frågeställningar, 

undersökningsupplägg och resultaten för undersökningen. Vidare förs en diskussion kring 

resultat och slutsatser i relation till tidigare forskning, samt förslag till vidare forskning i ämnet. 

 

7.1 Slutdiskussion 
Denna studies syfte är att undersöka om Folkhälsomyndigheten når fram till prioriterade 

målgrupper med ny kunskap och kunskapsunderlag.  Att kommunikationen mellan myndigheten 

och dess prioriterade målgrupper fungerar är en av förutsättningarna för att ny kunskap och 

kunskapsunderlag så småningom kan omvandlas till kommunikationsinsatser. Insatserna som för 

det mesta tas fram av regionala och lokala aktörer, handlar ofta om hälsokommunikation till 

riskutsatta grupper bland allmänheten och ska göra samhällsnytta. 

 

För att uppfylla syftet med undersökningen identifierades totalt fyra frågeställningar. Vad gör 

Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper när de besöker myndighetens webbplats? Hittar 

prioriterade målgrupper ny kunskap och kunskapsunderlag som myndigheten sänder ut via 

webbplatsen? Anser de att de har nytta av webbplatsen? Hur uppfattar de prioriterade 

målgrupperna att nätverksmöten fungerar, där kunskapsöverföring och utbyte av kunskap och 

kunskapsunderlag också sker, men i form av samtal, dialog och diskussion? 

 

För att få svar på ovanstående frågor genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta personer från 

två av myndighetens prioriterade målgrupper. Intervjuerna genomfördes per telefon. Materialet 

har vid resultatgenomgången delats upp i nio teman utifrån de mest intressanta och centrala 

områden som intervjusvaren gav.  

 

Resultaten visar att informanterna använder myndighetens webbplats för att inhämta 

information, ny kunskap och kunskapsunderlag, att de läser texter, letar information och hämtar 

kunskapsunderlag inom respektive ämnesområde. Flera laddar ner myndighetsrapporter. De 

vidareförmedlar information som artiklar, utredningar och ny forskning till medarbetare och till 

aktörer på regional och lokal nivå.  

 

Flera upplever att webbplatsen är svår att få överblick över, svårnavigerad och att de bara ibland 

hittar det de söker och att det behövs mer material om forskning för att webbplatsen ska 
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tillfredsställa informanternas behov. Långa trådar och många klick krävs för att hitta det 

informanterna söker efter. Majoriteten av ANDT-samordnarna upplever att deras frågor 

försvinner i mängden. De upplever att webbplatsen innehåller för mycket smittskyddsfrågor på 

bekostnad av folkhälsofrågor. Flera uppger att de önskar mer material om forskning och att det 

internationella perspektivet saknas, liksom samlat nationellt informationsmaterial vid akuta 

situationer. 

 

Resultaten visar också att informanterna upplever nätverksmöten med myndigheten som 

nödvändiga bärare av kommunikation, att det är vid dessa möten som ny kunskap och 

kunskapsunderlag faller på plats och bättre fungerar som ett stöd i deras arbete. En majoritet 

tycker att mötena har utvecklats under 2014 och har mer av dialog och diskussion. Samtal och 

diskussion leder till att kunskapen tolkas och att informanterna får möjlighet att bättre använda 

sig av ny kunskap. Myndigheten är mer inlyssnande om vad mötena ska handla om. Att de olika 

parterna numera planerar mötena tillsammans har lett till mer behovsanpassat perspektiv och att 

det nu inte är en sändare och en mottagare av information vid mötena.  

 

Webbplatsen är ett kommunikativt verktyg. Det handlar om att distribuera och sprida 

information. En modernare syn på strategisk kommunikation, pekar på andra aspekter. I den 

meningsskapande modellen ses kommunikation som ett samspel och att man kommer fram till 

en gemensam betydelse. Deltagarorientering är ett av de viktigaste kännetecknen i den nya 

kommunikativa formen. Enligt Jenkins (Falkheimer & Heide 2011, 29) handlar det om en mer 

konvergent mediestruktur, vilket betyder att gamla och nya medier interagerar och därmed 

skapas nya mer gränsöverskridande former för kommunikation. Framväxten av en deltagarkultur 

kan innebära sammanbrott för den tidigare dominerande enkelriktade kommunikationen. Nya 

medier möjliggör direkt återkoppling och även kollektiva processer. Kollektiv intelligens, tätt 

sammankopplat med deltagarkultur, som pekar på att problem löses genom kommunikation där 

olika deltagare bidrar med olika delar och kompetenser som i sin tur skapar en ny helhet är ett 

annat exempel på dagens moderna syn på kommunikation. I och med denna utveckling suddas 

gränserna för avsändare och mottagare ut (Falkheimer & Heide 2011, 25-26).  

 

Min uppsats visar att webbplatsen är ett exempel på envägsinformation enligt 

transmissionsmodellen. Från den aspekten fylls de prioriterade målgruppernas 

kommunikationsbehov till viss del. Trots att de läser texter, letar information och hämtar 

kunskapsunderlag inom sitt område, laddar ner myndighetsrapporter, vidareförmedlar 
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information som artiklar, utredningar och ny forskning till medarbetare, upplever informanterna 

att nyttan med webbplatsen är begränsad. Detta eftersom den är svår att få överblick över, att 

man bara ibland hittar det man söker och att det behövs mer material om forskning för att de ska 

ha nytta av webbplatsen, att deras ämnesfrågor försvinner i mängden. Flera uppger att det behövs 

mer material om forskning och att det internationella perspektivet saknas, liksom nationellt 

informationsmaterial. 

 

Det är också svårt att nå konsensus genom envägsinformation. En effekt kan vara en frustration 

hos mottagaren som via webbplatsen inte ges möjlighet till att kommentera och komma med 

synpunkter på utsänt material. En tänkbar utveckling för att motverka detta, skulle kunna vara att 

införa chattfunktion eller exempelvis bloggar, som öppnar för interaktivitet. Detta kan vara ett 

komplement till mänskliga möten som kostar både personella och andra resurser som är 

begränsade inom offentlig sektor. Men att öppna för interaktivitet via sociala medier är också 

resurskrävande då någon förväntas ta om hand om inkommande meddelanden till en myndighet 

och även besvara eventuella frågor. 

 

Att arbeta med strategisk kommunikation innebär att organisationer har gjort strategiska vägval 

för sina kommunikationsinsatser för att därmed nå sina övergripande verksamhetsmål. Strategisk 

kommunikation blir då en förutsättning för organisationens långsiktiga överlevnad och 

legitimitet (Falkheimer & Heide 2014, 86). Så här definierar Falkheimer och Heide 2014, 

begreppet strategisk kommunikation: 

 
Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av 

kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter och 

målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande organisatoriska 

verksamhetsmål. 

            (Falkheimer & Heide 2014) 

 

Strategisk kommunikation står i ständig utveckling och förändring. Jenkins (Falkheimer & Heide 

2011, 29) pekar på tre centrala aspekter hur strategisk kommunikation har kommit att utvecklas. 

En konvergent mediestruktur, vilket betyder att gamla och nya medier interagerar. Därmed 

skapas nya mer gränsöverskridande former för kommunikation. Framväxten av en deltagarkultur 

som innebär sammanbrottet för den tidigare dominerande enkelriktade kommunikationen. Nya 

medier möjliggör direkt återkoppling och även kollektiva processer. Kollektiv intelligens, tätt 
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sammankopplat med deltagarkultur, som pekar på att problem löses genom kommunikation där 

olika deltagare bidrar med olika delar som i sin tur skapar en ny helhet. I och med denna 

utveckling suddas gränserna för avsändare och mottagare ut. 

 

Vi lever i en tid när allt mer, både fritid och arbetsliv digitaliseras. Alltfler sitter vid datorn större 

delen av sin arbetsdag (www.iis.se, 11). För tjänstemän vid myndigheter har datorn blivit det 

viktigaste arbetsredskapet både för att sammanställa eget material och för att leta och hantera 

information på internet. Ur den aspekten är det intressant att jämföra hur en målgrupp upplever 

att det är att hämta information på nätet eller att samtala och diskutera kring samma eller 

motsvarande material vid ett möte. Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att studera internets 

påverkan på arbetslivet. Hur det förändras, vad är det som ändras, till det bättre, till det sämre? 

 

7.2 Kopplingar till tidigare forskning 

Som nämndes i denna uppsats inledning har det varit svårt att finna tidigare undersökningar som 

på en och samma gång tittar på envägskommunikation och meningsskapande kommunikation 

utifrån ett målgruppsperspektiv. I de flesta studier är det en av kommunikationsmodellerna som 

lyfts fram och undersöks. Bägge dessa synsätt behövs. De utesluter inte varandra och ska inte ses 

som sina motsatser, utan visar på olika delar av kommunikationsprocessen (Falkheimer & Heide 

2014, 42). Envägskommunikation är fortfarande den vanligaste formen för spridning av 

information. Det är också angeläget att belysa verksamheter inom offentlig sektor. All offentlig 

sektor ska göra samhällsnytta, skattemedel ska komma till rätt användning och användas 

effektivt. Därför är det angeläget att undersöka hur kommunikation fungerar inom detta område 

och att den kommunikation som bedrivs når fram till sina målgrupper.  

 

Transmissionssynen har en förenklad syn på kommunikation och strävar efter att vara effektiv i 

sin information och fokus ligger på att formulera effektiva budskap. Målet för detta klassiska 

informationsperspektiv är att så snabbt och effektivt som möjligt sprida information till 

mottagarna och samtidigt behålla kontroll och skapa förutsägbarhet i organisationen enligt 

Dalfelt (Dalfelt et al. 2001 se Svenner 2013, 13). Intervjuerna med de prioriterade målgrupperna 

visar att risken är stor att avsändare och mottagare går förbi varandra, när information inte hittas, 

när information anses fattas eller vara för basalt. 
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Samtliga intervjuade efterlyser mer möjlighet till personliga möten vilket tidigare forskning 

pekar på att det finns behov av. Precis som Falkheimer och Heide pekar på står strategisk 

kommunikation inför ett paradigmskifte med en decentraliserad och deltagarorienterad syn på 

kommunikation. Detta går hand i hand med den meningsskapande synen på kommunikation. 

Som Karl E. Weick menar att det är vid kommunikation som individer och organisationer 

stadfäster sin identitet. Flera av de intervjuade efterlyste mer gemensamma möten i framtiden. 

Kanske ska det ses som en önskan hos de prioriterade målgrupperna att få en starkare gemensam 

identitet tillsammans med Folkhälsomyndigheten eller en tydligare avgränsning. 

	  
7.3 Kritik av studien 
Det har varit ett större bekymmer än vad jag först trodde inledningsvis att göra en undersökning 

kopplad till min nuvarande arbetsplats. Att vara för nära sin forskningsfråga kan ställa till 

bekymmer, dels för att det kan vara svårt att avgränsa, dels svårt att ställa en relevant 

frågeställning. Närheten till det som ska undersökas gör att alla bekymmer blir intressanta att 

undersöka och kan leda till frågeställningar. Men alla frågeställningar som dyker upp kanske inte 

lämpar sig väl för en vetenskaplig undersökning.  

 

Det främsta jag har lärt mig under denna process är att innan frågeställning bestäms bör 

forskaren har en rejäl diskussion kring frågan med någon som är insatt inom det aktuella 

forskningsområdet. Att ha ett utifrånperspektiv kan också gagna en undersökning då du ser på en 

fråga med nya ögon. Att vara nära frågan har dock underlättat för kontakter som har tagits, både 

med intervjupersoner och för att snabbt få fram relevant fakta.  

	  
	  
7.4 Framtida forskning 
I detta avsnitt förs en diskussion hur vidare forskning inom området skulle kunna se ut. I denna 

undersökning har jag intervjuat prioriterade målgrupper hos Folkhälsomyndigheten. En av deras 

kontaktytor med myndigheten är nätverksmöten som anordnas två gånger per år. Redan innan 

denna undersökning genomfördes fanns tankar att undersöka andra målgrupper hos 

Folkhälsomyndigheten. Det som intresserade mig var målgrupper som är beroende av att hämta 

information och kunskapsunderlag hos myndigheten och är främst hänvisade till webbplatsen. 

Målgrupper som inte har möjlighet att komplettera webbesök med mänskliga besök i from av 

nätverksmöten, hur upplever de kontakten med myndigheten?  
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Andra frågor som har dykt upp är om denna kvalitativa studie skulle vinna på att genomföras 

med ett större antal intervjupersoner exempelvis fokusgrupper. Skulle det ha givit detaljrikare 

svar? Eller kompletteras med en kvantitativ studie hos flera myndigheter som riktas mot 

webbplatsanvändare.  

 

Även intervjuerna gav upphov till intressanta uppslag. Det skulle exempelvis vara intressant att 

titta närmare på hur myndigheter arbetar med sökordsoptimering. Myndigheter har ofta dåligt 

med resurser. Men hur tänker de när det gäller sökordsoptimering som är en billig form av 

”annonsering”. Finns det avsändare som arbetar med frågan mer aktivt än hos andra? Vad ger det 

för resultat? Hur gagnar det målgrupper och andra webbplatsbesökare? Myndigheter i Sverige är 

uppbyggda i en komplex myndighetsstruktur. Olika nivåer, olika bindningar och med olika 

förutsättningar. Myndigheter ska samarbeta och samverka med varandra. Hur påverkar denna 

komplicerade struktur kommunikationsarbetet?  

 

7.5 Slutord 
Som nämndes har det varit svårt att finna tidigare undersökningar som både tittar på 

envägskommunikation och meningsskapande kommunikation utifrån ett målgruppsperspektiv. I 

de flesta studier är det antingen transmissionsmodellen eller det meningsskapande perspektivet 

som lyfts fram och undersöks. Det kan betonas att både transmissionsmodellen och det 

meningsskapande perspektivet behövs vid en myndighets kommunikationsaktiviteter. En 

webbplats fyller en mängd funktioner som gör att kommunikationen blir snabb och effektiv. På 

många sätta har information genom internet gjorts mer tillgängligt och därmed också främjat 

demokratin. Att enbart kommunicera via webbplatsen till prioriterade målgrupper kan dock ha 

brister. Myndigheter skulle kunna ha ett mer uttalat helhetsperspektiv på utvalda målgrupper 

som behöver kommunicera via webbplatsen och vid nätverksmöten. De båda 

kommunikationskanalerna skulle kunna utvecklas så att de ur ett helhetsperspektiv än mer 

kompletterar varandra genom medvetna och planerade kommunikativa val.  

 

En sammanfattande konklusion av denna uppsats kan vara att Folkhälsomyndighetens webbplats 

fungerar ganska bra som kunskapsspridare, men att kommunikation i form av personliga möten, 

som nätverksmöten, är oumbärliga ur ett kommunikativt delaktighetsperspektiv. 
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Bilagor 

 
         Bilaga 1

   

      Stockholm november 2014 

 

Hej! 

 

Jag heter Aase Sten och arbetar som kommunikatör på Folkhälsomyndigheten i Solna. I höst har 

jag också återupptagit en studieuppgift som blev kvar när jag studerade i Uppsala, C-uppsatsen i 

media och kommunikation. Det är viktigt att poängtera att uppsatsen inte skrivs på uppdrag av 

min arbetsgivare. 

Min uppsats har arbetsnamnet “När webben inte räcker till – En kvalitativ studie som undersöker 

hur Folkhälsomyndigheten, med strategisk kommunikation, når fram till sina målgrupper”. 

Det jag vill undersöka är om webbplatsen är bästa sättet att föra ut ny kunskap till prioriterade 

målgrupper eller om personliga möten, som nätverksmöten är bättre. Kanske finns det kanaler 

där emellan som också fungerar? 

Mot denna bakgrund skulle jag uppskatta om du har tid/möjlighet att delta som intervjuperson i 

min undersökning. Intervjun, som tar 45-60 min, kommer i normalfallet genomföras per telefon 

och sker under anonymitet.  

Jag kommer i möjligaste mån spela in intervjun och även göra anteckningar. Du kommer få 

tillfälle att läsa utskrifterna. 

Om du har några frågor eller funderingar kring undersökningen, tveka inte att höra av dig till 

mig. 

Jag kommer inom kort kontakta dig för att få bekräftat att du ställer upp och för att boka tid för 

intervju. 

 

Vänliga hälsningar 

Aase Sten 

aa.sten@hotmail.com  
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         Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Information till informanten: Min uppsats har arbetsnamnet “När webben inte räcker till – En 

kvalitativ studie som undersöker hur Folkhälsomyndigheten, med strategisk kommunikation, når 

fram till sina målgrupper”. 

Syfte: Denna studies syfte är att undersöka hur Folkhälsomyndigheten når fram till prioriterade 

målgrupper med ny kunskap och kunskapsunderlag.   

Frågeställningar: Räcker Folkhälsomyndighetens webbplats till för att föra ut ny kunskap och 

kunskapsunderlag till prioriterade målgrupper?  

Finns det andra kanaler eller mötesplatser, som nätverksmöten där representanter från 

myndigheten och prioriterade målgrupper ingår, som fungerar bättre för att utbyta ny kunskap 

och kunskapsunderlag? 

Urval: Intervju med åtta personer från länsstyrelser, landsting och frivilligorganisationer. 

Etik: Förtydliga att jag följer de fyra huvudkrav på etiskt tillvägagångssätt vid vetenskapliga 

undersökningar. Informationskravet om studiens syfte. Samtyckekravet samtycke från 

samtliga deltagare. Konfidentialitetskravet ger anonymitet. Nyttjandekravet, materialet får 

enbart användas till denna studie. 

Intervjun är indelad i fyra avdelningar. Jag börjar med några frågor om personuppgifter, sedan 

webbplatsen och därefter nätverken, slutligen en avrundning med några allmänna frågor kring 

kommunikation.  

Är du redo? Då börjar vi: 

 
Inledning 
Namn:    Arbetsuppgifter: År i yrket: 
Kön:     Titel: 
Ålder:    Arbetsplats: 
 
 

1. Kan du berätta hur din kontakt med Folkhälsomyndigheten ser ut idag, när det gäller att 

inhämta/utbyta ny kunskap/kunskapsstöd för ditt arbete? 

 
Webbplatsen	  	  

2. Hur ofta besöker du myndighetens webbplats? 

2a Vilka sidor brukar du besöka? 

2b Kan du uppskatta hur länge du brukar stanna på webbplatsen? 
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3. Hur använder du Folkhälsomyndighetens webbplats idag?  

3a I vilket syfte besöker du webbplatsen? 

3b Vad gör du på webbplatsen? 

3c Brukar du ladda ner material? 

3d Brukar du betala för nedladdat material, print and pay? 

3e Vad använder du nedladdat material till? 

3f Sprida, bearbeta material? 

4. Vilken nytta har du av Fohms webbplats idag? 

5. Tycker du att webbplatsen räcker till som kanal för att inhämta ny kunskap? 

 

Nätverksmöten	  
6. Du ingår även i ett nätverk för Tänk om/Hiv-strategin. Hur upplever du att interaktionen 

fungerar mellan dig/din funktion och Folkhälsomyndighetens funktion vid 

nätverksmöten? 

 

7. Berätta om nätverksmöten med Folkhälsomyndigheten där du deltar.  

8a I vilket syfte besöker du nätverksmöten? 

8b Vad är din funktion/roll? 

8c Brukar du få med dig ny kunskap från mötena? 

8d Om du får det, hur använder du det materialet? 

8e Sprida, bearbeta material? 

 

8. Finns det andra former av mötesplatser/kanaler face-to-face förutom webbplatsen och 

nätverksmöte, som skulle kunna fungera för att utbyta kunskap? Ex videomöten, 

webbinarier? Eller telefonmöten? 

	  
Avrundning:	  	  

9. Vilka kanaler tycker du är bäst respektive sämst för att hämta in ny 

kunskap/kunskapsstöd?  Lista 1-8, där 8 är den bästa kanalen och 1 den sämsta. 

i. Webbplats  

ii. Nyhetsbrev  

iii. Mejl  

iv. Nätverksmöten eller andra personliga möten 
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v. Telefonmöten 

vi. Webbinarier 

vii. Videomöten 

viii. På annat sätt? Vilket då? 

 

10a Kan du utveckla varför du tycker att xxx är den bästa kanalen? 

10b Kan du utveckla varför tycker du att xxx är den sämsta kanalen? 

	  

10. Hur upplever du påståendet att myndigheten arbetar med målgruppsanpassad 

kommunikation? 

	  

11. Om du får önska hur skulle du vilja att kommunikationen mellan dig/din funktion och 

Folkhälsomyndigheten ser ut om fem år? 

	  

Är det något du vill tillägga?  

Har du några frågor? 

Är det ok att jag kontaktar dig om jag behöver komplettera något? 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

 
/Aase Sten 
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Pressmeddelande 
 
Målgrupper föredrar nätverksmöte framför webbesök 
 
Om Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper själva får bestämma kommer antalet 

nätverksmöten med myndigheten att öka i framtiden. Skälet är att möten också ger tillfälle 

för diskussion och kunskapsutbyte, något som efterfrågas. 

Det visar en intervjuundersökning som är gjord för kandidatexamen vid Institutionen för 

informatik och media vid Uppsala Universitet. 

 

Även om intervjuunderlaget är för litet för att kunna dra några säkra slutsatser ger svaren ändå en 

signal om att kunskapsmyndigheter som Folkhälsomyndigheter inte helt kan förlita sig på att 

sprida sin kunskap och information via enbart webben.  

 

Undersökningen med rubriken ”Det är vid nätverksmöten jag får ny kunskap som bidrar till mitt 

arbete” har intervjuat åtta av Folkhälsomyndighetens prioriterade målgrupper inom landsting, 

länsstyrelser och frivilligorganisationer. Syftet med undersökningen är att studera hur 

Folkhälsomyndigheten, med strategisk kommunikation via webbplatsen, når fram till 

prioriterade målgrupper med ny kunskap och kunskapsunderlag. 

 

Sammantaget visar undersökningen att de intervjuade föredrar nätverksmöten för att inhämta 

kunskap eftersom möten ger tillfälle för diskussion och kunskapsutbyte. Samtliga åtta 

informanter har uppfattningen att webbplatsen inte räcker till som kanal för att föra ut ny 

kunskap. Fyra anser att en webbplats räcker till en viss gräns och är ett bra komplement.  

 

Det ska betonas att antalet intervjuade för studien är alltför få för att de ska vara representativa 

för målgruppen och att urvalet är för snävt för att man ska kunna dra några säkra slutsatser.  

 

För mer information: kontakta uppsatsförfattare Aase Sten på mejladress: 

aase.sten@hotmail.com 

	  
	  
	  
	  


