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Sammanfattning  
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Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Sundsvalls Tidning framställt Länssjukhuset 

Sundsvall Härnösand vid rapporteringen om nedskärningarna, samt hur denna framställning 

påverkat organisationens kommunikatörers arbete. 

 

Teori: Teorier som används i studien handlar om hur händelser blir nyheter, nyhetsvärdering, 

media reputation samt mediernas gestaltningsmakt, med tyngdpunkt på framing. Vi tar även 

upp teorier om internkommunikation under förändringar och nedskärningar samt 

kommunikatörens roll.  

 

Metod: Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa samtalsintervjuer. 

 

Material: Nyhetsartiklar som berör nedskärningarna vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand 

i Sundsvalls Tidning under tidsperioden 1-28 februari 2010 samt intervjuunderlag med 

kommunikatörer vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand.  

 

Huvudsakligt resultat: Vårt resultat visade att Länssjukhuset främst framställdes genom 

skandalgestaltning, samt att en negativ vinkel dominerade rapporteringen. En del av denna 

framställning utgjordes av sjukhusledningen som lyftes fram genom personifiering samt 

framställdes som inkompetenta. I många fall kritiserades både sjukhusledning och 

landstingsledning. Medarbetarna framställdes däremot som offer i processen. Vi jämförde 

våra resultat från artiklarna med intervjuer med två kommunikatörer. Genom intervjuerna 

framkom det att den direkta påverkan på kommunikatörerna var ganska liten. De ser dock att 

det finns saker de skulle behöva förändra inför framtiden. De ansåg även att den stora mediala 

uppmärksamheten kommit som en överraskning.  
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1. Inledning 

I inledningen beskrivs en introduktion och problembakgrunden till det valda området. 

Därefter presenteras studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 

1.1 Introduktion  
Organisationen Länssjukhuset Sundsvall Härnösand har genomfört stora nedskärningar under 

2010. Flera faktorer har vid sidan av nedskärningarna lett till att Länssjukhuset figurerat flitigt 

i lokalpress. Rapporteringen kring nedskärningarna har förutom att behandla nedskärningarna 

även beskrivit hur aktörer inom organisationen agerat, politikers förehavanden samt 

medarbetarna och därigenom vårdsituationen. Huvudfokus i vår undersökning ligger på 

kommunikatörernas arbete och hur de har påverkats av framställningen i lokalpress.  

1.2 Problembakgrund 
Nedskärningar är vanligt förekommande inom organisationer idag och den höga förekomsten 

har gjort att medier rapporterar alltmer om ämnet. Nedskärningar har fått ett stort utrymme i 

mediebevakningen av organisationer (Datta et al., 2010:282). I början av 2010 kom ett 

sparkrav som innebar att Länssjukhuset Sundsvall Härnösand skulle vara tvungna att säga upp 

nära 700 vårdanställda, en följd av att ledningen för Landstinget Västernorrland bestämde att 

sjukhuset skulle minska sina kostnader med 235 miljoner kronor (Bäcklin-affären kan kosta 

en halv miljon om dagen. 2010, 5 februari. st.nu). Detta har resulterat i att Länssjukhuset 

Sundsvall Härnösand har fått ett stort utrymme i media, framförallt lokalt (st.nu). Vi anser att 

studien är motiverad ur hänseendet att en organisations interna förändringar har fått ett så stort 

utrymme i media och enligt tidigare teorier bör organisationens anseende påverkas av 

framställningen i media (Deephouse, 2000:1097).  

 

Den ökande bevakningen i nyhetsmedier påverkar organisationer, som behöver hantera olika 

frågor med hänsyn till vad deras omvärld läst om organisationen och om frågor som rör 

organisationen (Carroll & McCombs, 2003:36ff). Det finns en risk att den mediala vinklingen 

påverkar en organisation beroende på vilka frågor som tas upp och hur de framställs. En 

organisations anseende kan enligt Deephouse påverkas av hur medier framställer en 

organisation. En ofördelaktig bild kan ges då medier kritiserar en organisation för dess 

agerande (Deephouse, 2000:1101). Framing inom medier handlar inte bara om ämnet utan 

även om hur en journalist eller medier i allmänhet paketerar en fråga (Kosicki, 1993:113). 

Framing handlar om hur något rapporteras istället för vad som rapporteras (Petersson, 

2009:174f). Medier kan framställa verkligheten på olika sätt genom att välja ut vad de anser 

är viktigt (Falkheimer, 2004:69f).  

 

Vi anser även att det är intressant att undersöka hur framställningen av organisationen har 

påverkat kommunikatörerna. Vi vill jämföra hur Sundsvalls Tidning har framställt 

organisationen samt hur kommunikationen har gått till med tidigare teorier inom området. Vid 

nedskärningar är behovet av kommunikation och information stort, vilket kan påverkas av 

hanteringen av kommunikationen (Tourish et al., 2004:490f). Det är dock vanligt att 

kommunikationsfrågor endast handlar om informationsspridning, detta på grund av att ledare 

och chefer saknar djupare kunskaper om kommunikationens betydelse (Johansson & Heide, 

2008:23). Ofta ignoreras kommunikatörens roll och inblandningen i organisationens 

övergripande kommunikation är begränsad. Då förändringsprocessens utfall kan påverkas av 

hanteringen av intern kommunikation, är det intressant att undersöka kommunikatörens roll 

(Grandien, 2008:111f).  
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1.3 Syfte  
Vårt syfte med studien är att undersöka hur Sundsvalls Tidning framställt Länssjukhuset 

Sundsvall Härnösand vid rapporteringen om nedskärningarna, samt hur denna framställning 

påverkat organisationens kommunikatörers arbete.  

1.4 Frågeställningar 

1. Hur har den journalistiska vinklingen och gestaltningen av artiklarna om 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand sett ut i Sundsvalls Tidning? 

2. Vilka sakområden och anledningar angående nedskärningarna vid Länssjukhuset 

Sundsvall Härnösand fokuserade rapporteringen kring i Sundsvalls Tidning? 

3. Hur har organisationen och dess medarbetare framställts i Sundsvalls Tidning? 

4. Hur har kommunikatörernas arbete påverkats av rapporteringen i Sundsvalls Tidning? 

1.5 Avgränsningar 
För att undvika ett alltför omfattande material har vi valt att avgränsa oss till en 

dagspresstidning. Vi valde Sundsvalls Tidning som är den största tidningen från det område 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand är verksamt inom (ts.se). Ytterligare en avgränsning vi 

gör är att endast undersöka hur Länssjukhuset Sundsvall Härnösand framställs i samband med 

nedskärningarna, vi är inte intresserade av att göra en generalisering av hur nedskärningar 

inom vården framställs i allmänhet. Vi har valt att avgränsa vår studie till de händelser som 

härrör nedskärningarna vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, under tidsperioden 1 – 28 

februari 2010. Denna avgränsning gjorde vi eftersom det under den månaden var mest 

intensiv rapportering gällande nedskärningarna. Detta baserar vi på en förundersökning där vi 

undersökt mängden artiklar under den period nedskärningarna figurerat (st.nu). 
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2. Teori  

I teorikapitlet presenteras de olika teorier som legat till grund för undersökningen. Teorierna 

är hämtade från masskommunikation, organisationskommunikation och Public Relations. 

2.1 Medier och nyheter 
En stor del av vår vakna tid konsumerar vi medier, under en genomsnittlig dag spenderar vi 

människor cirka sex timmar åt att konsumera olika medier. TV, radio och internet ligger i 

topp för användandet av medier men även tidningarna har en stark ställning i svenskarnas 

medievanor. Dagstidningarna har följt med den tekniska utvecklingen och av 168 betalda 

dagstidningar i Sverige kan 120 av dem läsas på nätet. Den kanske viktigaste plattformen för 

tidningarna har blivit nätet eftersom innehållet för det mesta är gratis. Hälften av alla svenskar 

besöker under en genomsnittlig vecka någon av de svenska dagstidningarnas webbplatser 

(rtvv.se). Medier har en central plats i människors liv och det är via medierna som människor 

inhämtar information och bildar sig uppfattningar om olika samhällsfrågor (Nord & 

Strömbäck, 2004:12ff). Medierna ska granska, informera och skapa forum för debatt 

(Hadenius & Weibull, 2003:37), något som även Deephouse skriver om. (Deephouse, 

2000:1097). En av mediernas uppgifter är att beskriva en bild av samhället. Många 

undersökningar visar att mediernas prioriteringar av sakområden inte alltid stämmer överens 

med verkliga förhållanden. De väljer själva hur de vinklar proportionerna av en fråga 

(Hadenius & Weibull, 2003:366). Nyhetsrapportering erbjuder en service där information blir 

tillgänglig för en grupp individer som de kan välja att ta del av beroende på intresse. Vilka 

effekter nyheter får beror på hur stor grupp av en intresserad publik informationen når 

(McQuail, 2005:504).  

 

Då journalister ofta försöker balansera ett händelseförlopp kan motsägande information 

publiceras i medier. Detta händer då de låter olika personer, eller olika sidor komma till tals. 

(Deephouse, 2000:1097). Enligt Ekecrantz och Olsson består journalistiken av beskrivningar 

av samtida och framtida lägen, utifrån de bedömningar som journalisten gör med hjälp av 

experter, beslutsfattare samt myndigheter (Ekecrantz & Olsson, 1994:54). De källor som får 

komma till tals i media och som dominerar mediernas innehåll är ofta elitpersoner inom 

politik, administration, näringsliv, kultur och medier. Kvinnor, småföretagare och ”vanligt 

folk” uttalar sig mer sällan (Nord & Strömbäck, 2004:161). Det som gör att vissa aktörer syns 

mer än andra är att elitistiska personer anses ha ett högre nyhetsvärde ju mer makt denne 

innehar. Syftet för medierna är att skapa säkerhet, ekonomisk rationalitet och kontroll av 

produktionsprocessen. Målen är att skapa innehåll som anses vara nyhetsvärdigt och att hålla 

deadlines, vilket leder till ett beroende av offentligt kända källor (Nord & Strömbäck, 

2004:162). 

 

2.1.1 Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering är en process där händelser i verkligheten väljs ut och formas till nyheter. 

Först sker det ett urval av vilka händelser som är nyhetsmässiga, sedan sker en gestaltning av 

dessa nyheter. I grunden är det taktiker och tekniker att presentera nyheter baserade på 

klassisk retorik. Nyhetsvärdering styrs av ekonomiska, kulturella och sociala villkor. En viss 

händelse som valts ut måste ges en vinkling för att förenkla eller förstärka nyheten, exempel 

på vinklingar är lokal-, konflikt- samt hotvinkel. Det som ligger närmast läsarna är det som är 

mest intressant för dem. Det som påverkar på ett lokalt plan, innefattar en konflikt eller 

innebär ett hot är attraktivt för publiken (Falkheimer, 2001:154ff). Det finns flera faktorer 

som påverkar vilka händelser som blir en nyhet. Några av dessa faktorer är att händelsen 

gärna ska vara intensiv, enkel att förklara, kulturellt och geografiskt närliggande samt vara 
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möjlig att dramatisera som en följetong (Falkheimer, 2004:74). Något som ständigt är under 

lupp och som det rapporteras mycket om är kommunala nyheter och vad som händer inom 

offentlig sektor. Inom den offentliga sektorn pågår det en strävan efter ökad transparens, det 

skall bli lättare för yttre bedömare att kontrollera och få insyn i verksamheten (Levay & Waks 

2006:13ff). Inom landsting eftersträvar man transparens och försöker förmedla en bild av 

öppenhet och begriplighet. Den bild som landstingen visar upp i sina rapporter stämmer sällan 

överens med rapporteringen i media (Levay & Waks, 2006:20f). 

2.2 Medieforskning 
Medieforskningen kan delas in i tre fält; (1) publik- och användningsforskning, (2) innehålls- 

och textstudier samt (3) produktions- och strukturforskning. Publik- och 

användningsforskning undersöker hur människor tolkar medier och vilka konsekvenser det 

kan få. Innehålls- och textstudier tolkar vilka föreställningar, värden och bilder som 

massmedier förmedlar. Produktions- och strukturforskning analyserar massmedier ur 

institutionella perspektiv, exempelvis medieorganisationers struktur, professionerna inom 

kommunikation samt politiska och ekonomiska frågor. Inom news management länkas 

publik- och användningsforskning samman med innehålls- och textstudier. News management 

utgår från att organisationers, specifikt medieorganisationers, produktion och utfall beror på 

omvärlden. News management kan även uttryckas som mediehantering eller nyhetsstyrning. 

New management kan sammanfattas som tekniker och strategier som kan användas för att 

påverka vad som blir nyheter och hur de utformas. Möjligheterna för olika aktörer att påverka 

har ökat i och med det ökade produktionskravet för medier (Falkheimer, 2004:58ff). 

 

Människor idag anser att de huvudsakligen får deras information om samhällsfrågor via 

massmedier, vilket kallas medialisering (Nord & Strömbäck, 2004: 13ff). Medialisering 

innebär att medierna i större utsträckning påverkar samhället, och samhällets aktörer 

(Petersson, 2009:178). Medialisering innebär dock inte bara att medierna är viktiga för 

publiken utan även att de är viktiga för den eller de som har någonting att framföra (Nord & 

Strömbäck, 2004:322f). Denna makt påverkar olika aktörers medvetande om mediernas 

ständiga uppmärksamhet och att medierna när som helst kan offentliggöra händelser, attityder 

eller beteenden (Falkheimer, 2004:31). Forskare har undersökt många ämnen inom 

medieområdet, bland annat innehållet i massmedia, dess produktion och leverans till 

mediepubliken och vilka effekter detta får (Deephouse, 2000:1094). Mediernas makt är inom 

medieforskningen ofta formulerad som en fråga om mediernas effekter (Strömbäck, 

2004:25f).  

2.3 Mediernas gestaltningsmakt  
Massmedier väljer ut vad de anser vara viktigt och drar slutsatser. Olika professionella källor 

kan försöka påverka denna process. Medier reflekterar inte verkligheten som den är utan 

snarare som den framställs och skapas av de aktörer som har makt. För att beskriva händelser 

finns det tre externa aktörer; (1) individer och organisationer, (2) producenter samt (3) 

konsumenter. Individer och organisationer kan anse sig ha relevant information om en 

händelse, nyhetsproducenter som består av journalister och redaktörer söker information om 

en händelse och formar den informationen samt nyhetskonsumenter som kan ha ett intresse 

för de specifika händelserna och kan vara medskapare (Falkheimer, 2004:69f). En nyhetskälla 

består oftast av en person eller organisation som genom någon kanal förmedlar information 

till en journalist eller medieorganisation (Nord & Strömbäck, 2004:159).  

 

Mediers makt handlar om mediernas påverkansmöjlighet över vad publiken skall ha tankar 

och åsikter om samt över innehållet i nyheterna (Nord & Strömbäck, 2004:269). Detta är även 
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ett av de starkast växande forskningsfälten som undersöker vilken makt medier har över hur 

verkligheten uppfattas. Vissa hävdar till och med att gestaltningsteorin representerar ett nytt 

paradigm inom medieforskningen (Strömbäck, 2004:40). Mediernas gestaltningsmakt 

innefattas enligt Strömbäck (2000) av dagordningen, priming samt framing. Även om 

medierna inte påverkar människors beteenden, så kan de genom att påverka kognitiva 

processer ha indirekta effekter på beteendena (Strömbäck, 2000:235). En förutsättning för att 

medierna ska kunna utöva sin makt är att mottagarna uppfattar dem som legitima förmedlare 

av nyheter, information och andra verklighetsberättelser (Strömbäck, 2004:22). 

 

Vi kommer här nedan att beskriva de tre olika delarna av mediernas gestaltningsmakt; 

dagordning, priming samt framing. Vi kommer dock lägga mest fokus på framing, alltså hur 

medier vinklar och framställer en nyhet (Zoch & Molleda, 2006: 281). Framing theory 

grundar sig i dagordningsteorin varför vi först presenterar den teorin (Dearing & Rogers, 

1996:33). En annan utveckling av dagordningsteorin är priming som vi kort presenterar för att 

ge en helhetsbild av mediernas gestaltningsmakt (Strömbäck, 2004:39). 

 

2.3.1 Dagordning 

Flera medborgare får den största delen information om omvärlden genom massmediers 

förmedling (Petersson, 2009:157). McCombs och Shaw (1972) introducerade begreppet 

agenda-setting för att förklara vilken påverkan nyhetsmedier har på allmänhetens åsikter. 

Besluten som tas av redaktörer och journalister när de väljer och rapporterar om en fråga 

medverkar till att skapa en politisk verklighet (McCombs & Shaw, 1972:176). Inom agenda-

setting antas det finnas en stark koppling mellan den tonvikt som massmedia ger vissa frågor 

och den betydelse som dessa frågor får på en publik (Scheufele & Tewksbury, 2007:11). Idéer 

om mediers funktion som grindvakt förekommer i flera varianter, ett exempel är att även om 

medier inte påverkar våra åsikter så påverkar de vad vi har åsikter om. Aspekter som denna 

inom mediernas makt brukar innefattas av dagordningsmakt, agenda setting, (Petersson, 

2009:172ff) även kallad dagordningsfunktionen (Nord & Strömbäck, 2004:350). 

Dagordningsteorin ger en förklaring till varför information om vissa frågor och inte andra är 

tillgängliga för allmänheten. Dagordningen fastställer hur den allmänna opinionen formas och 

varför vissa frågor uppmärksammas och inte andra (Dearing & Rogers, 1996:2). Vid 

fastställandet av dagordningen vill massmedier påverka framställandet av ett litet antal frågor, 

och uppmuntra allmänheten till att ha åsikter om dessa (McCombs, 1997:433).  

 

Nyhetsmedier gör mer än att bara presentera en fråga, de beskriver den med olika egenskaper. 

De rapporterar dessutom inte lika frekvent om olika frågor. De val journalister gör om vad 

som blir nyheter fokuserar på publikens uppmärksamhet och påverkar deras uppfattningar 

(Carroll & McCombs, 2003:36ff). Om det inte finns en ständig ström av ny information och 

nya vinklar som bygger på historien, kommer även de viktigaste frågorna att försvinna från 

nyheternas dagordning (McCombs, 1997:434). Det finns dock vissa begränsningar i 

mediernas förmåga att påverka den offentliga dagordningen. Detta stämmer i de fall då 

nyhetsmedier gör för stora ansträngningar för att försöka påverka dagordningen. Om en fråga 

inte förstås av allmänheten så kommer den inte med på den offentliga dagordningen, oavsett 

om den finns med på mediernas agenda. Allmänheten och medierna är gemensamma 

deltagare i fastställandet av dagordningsprocessen (McCombs, 1997:437). Dagordningsmakt 

kan ses ur både sändar- och mottagarperspektiv, hur man genom urval och vinklingar 

påverkar och påverkas. Medieforskning har granskat dagordningsmakten i olika sammanhang, 

med fokus på nyhetsjournalistik och valbevakning. Med ett begränsat medieutrymme antas 

journalisternas makt primärt ligga i att prioritera mellan olika nyheter. Nyhetsmedier har i ett 

demokratiskt samhälle möjlighet att styra uppmärksamhet genom val av ämnen och 
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presentation av dessa, genom detta kan de forma den offentliga dagordningen (Petersson, 

2009:172ff).  

 

2.3.2 Priming  

Det uppfattas ofta som att priming är en förlängning av dagordningsteorin (Scheufele & 

Tewksbury, 2007:11). Medan den äldre och traditionella dagordningsteorin har fokus på 

sakfrågor så har den nyare forskningen fokus på de föreställningar vi utvecklar om orsakerna 

till olika händelser, reaktioner, beteenden och handlingar (Nord & Strömbäck, 2004:353). 

Denna del av dagordningsteorin handlar om hur en nyhet framhävs, priming. Priming sker när 

nyhetsinnehållet föreslår att en publik borde använda sig av särskilda frågor som riktmärken 

för att utvärdera en viss fråga. Priming handlar om sambandet mellan yttre stimulanser, 

exempelvis innehållet i medierna, och de bedömningar människor gör av någonting. Mer 

specifikt innebär priming att medierna, genom att uppmärksamma vissa frågor och inte andra, 

bidrar till att aktivera och skjuta fram vissa delar av människors kognitiva scheman i deras 

medvetande (Strömbäck, 2004:39). Genom att ge olika associationer kan en journalist påverka 

hur mottagaren betraktar och värderar en nyhet. Inom medieforskning innefattar teorier om 

framhävning alla slags bedömningsgrunder som individer använder sig av för att göra 

politiska värderingar (Petersson, 2009:175). Priming kombinerar betydelsen av medieagendan 

och medieinnehållet. När människor möter samhällsfrågor eller bedömer politiska ledare gör 

de det utifrån de sakfrågor som tagits upp i medierna (Nord & Strömbäck, 2004:353).  

 

2.3.3 Framing  

En annan utveckling av dagordningsteorin intresserar sig för hur medier framställer olika 

frågor och hur detta påverkar publiken. Det sätt som medier väljer att rama in en nyhet 

kommer även att påverka huruvida nyheten klättrar uppåt eller faller på dagordningen 

(Dearing & Rogers, 1996:33). Genom att beskriva och gestalta verkligheten på olika sätt 

skapar medierna ramar för tolkningsmöjligheter hos publiken. Framing består av att välja ett 

visst synsätt på, eller att presentera en viss aspekt av, en fråga. Läsare, lyssnare och tittare får 

ta del av endast en del av en större helhet, som är tillrättalagd för att ge sammanhang och 

innebörd. Denna centrala teori gällande journalistikens innehåll och dess eventuella effekter 

kallas gestaltningsteorin, eller som det heter på engelska; framing theory (Zoch & Molleda, 

2006:281). Framing handlar om hur något rapporteras istället för vad som rapporteras 

(Petersson, 2009:174f).  

 

Begreppet framing kan sägas ha två huvudsakliga innebörder. För det första kan det syfta på 

det sätt som nyhetsinnehållet vanligtvis formas och kontextualiseras av journalisterna inom 

ramen för det som är välkänt och bekant, samt anpassas till latenta meningsstrukturer. För det 

andra kan begreppet syfta på den process genom vilken publikens referensramar påverkas av 

de versioner av verkligheten som presenteras av journalister (Nord & Strömbäck, 2004:354). 

De journalistiska gestaltningarna fungerar som en ram för människors tolkningar av 

nyhetsförmedling och därmed även av verkligheten (Nord & Strömbäck, 2004:276). Framing 

handlar alltså om hur något gestaltas, genom att gestalta och rama in verkligheten i olika 

former aktiveras olika kognitiva scheman hos publiken. Exempel på olika gestaltningar kan 

vara konflikt, spel, konkret eller abstrakt framställning (Falkheimer, 2004:74). Framing 

innefattar valet av aspekter som lyfts fram vid en viss fråga. När den lyfts av medierna så 

uppfattas agendan som viktig och frågan betonas som orsaken till ett särskilt problem. På 

detta sätt kan man se framing som en större påverkansaktör än bara agendasättare, medierna 

kan dessutom styra på vilket sätt publiken kommer att värdera de valda frågorna (Dearing & 

Rogers, 1996:63f).  
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Framing som journalistiskt stöd anses ha fyra egenskaper. Den första egenskapen handlar om 

att gestaltningarna som journalisten gör definierar ett problem. Den andra egenskapen är att 

de ger vägledningar om vad som ska ses som problemets orsak. Den tredje egenskapen är att 

de uttrycker värderingar eller moraliska omdömen. Den sista egenskapen är att de ger oss en 

bild av möjliga lösningar. Det som gör detta intressant är att ingen av dessa egenskaper 

behöver vara uppenbar eller tydlig för mottagaren. Gestaltningars egenskaper behöver heller 

inte vara uppenbara eller eftersträvade av den journalist som har skrivit en artikel eller gjort 

ett inslag. Gestaltandet behöver inte ens vara medvetet för att finnas, det kan även vara en 

omedveten handling (Strömbäck, 2000:217). Gestaltningsteorin kan ses som en teori om vad 

journalistikens innehåll representerar och hur journalisten framställer verkligheten. 

Gestaltningar är verktyg som både medier och individer använder sig av för att överföra, tolka 

och utvärdera information. Makten att definiera varför ett problem uppstår, att presentera 

möjliga lösningar och att genom problemformuleringen styra publikens tankar åt olika håll 

kan kallas problemformuleringsprivilegier (Strömbäck 2001:178f).  

 

Strömbäck (2004) beskriver tre olika synsätt som gestaltningsteorin har som utgångspunkt. 

Det första synsättet handlar om hur mediegestaltningar påverkar konsumentens egna 

föreställningar av verkligheten. Det andra synsättet handlar om hur medierna väljer att 

gestalta vissa delar av verkligenheten men inte andra, på detta sätt reproduceras och sprids 

nyheten utifrån olika aktörers sätt att betrakta verkligheten. Det tredje synsättet handlar om 

vad medieinnehållet verkligen representerar. Gestaltningsteorin bygger på två delar; (1) 

mediernas bild av verkligheten är aldrig densamma som den egentliga verkligheten samt (2) 

det som har betydelse för publikens bild av verkligheten är inte verkligheten i sig, utan 

nyheternas rekonstruktion av den (Strömbäck 2004:40f). 

 

Framingen, eller inramningen, av en fråga är väldigt viktig och kan ibland hända oavsiktligt. 

Ett exempel på framing är då en tragisk händelse får rama in en fråga, som att koppla samman 

bilkörning och rattfylleri, istället för att koppla ihop rattfylleri med alkoholism (Dearing & 

Rogers, 1996:96). Framing är ett ovärderligt verktyg för att presentera komplexa frågor 

effektivt och på ett sådant sätt som gör dem tillgängliga för en publik (Scheufele & 

Tewksbury, 2007:12). Från ett medieperspektiv tillåter framing journalister att snabbt 

bearbeta en stor mängd information, passa in informationen på rätt ställe, samt paketera den 

till en publik (Gitlin, 1980:101). Framing inom medier handlar alltså inte bara om ämnet utan 

även om hur en journalist eller medier i allmänhet paketerar en fråga (Kosicki, 1993:113). 

Enligt Kosicki och Pan (1996) kan mediers paketering av en fråga kan påverkas av vilken 

journalist som täcker frågan och vilka källor den journalisten väljer att använda sig av. Detta 

kan vara avgörande för hur en kommunikatör arbetar med att bemöta medier, då de kan 

påverka hur en fråga paketeras. De kommunikatörer som arbetar med medierelationer måste 

dagligen behandla information om deras organisation innan de ger den informationen till 

medier. Även om kommunikatörerna inte har kontroll över hur informationen sedan framställs 

i media, kan de öka deras värde och chansen att lyckas genom att fokusera på grundlighet och 

noggrannhet. Nyhetstidningar fokuserar allt mer på lokala händelser på grund av ökad 

konkurrens (Zoch & Molleda, 2006:283ff). 

 

2.3.4 Typer av gestaltningar 

Det finns flera sätt att gestalta en nyhet för att väcka åsikter. Vanligast handlar gestaltningarna 

om; (1) sakfrågor, (2) sport, spel och strategi eller (3) skandaler. Med sakgestaltning avses 

journalistik som fokuserar på sakliga innehåll, det betyder att man framställer det som hänt 

eller kommer hända, vad någon har sagt eller föreslagit. Med spelgestaltad journalistik menas 

att nyheten har fokus på händelsen som ett spel med vinnare och förlorare i en kamp om 



Alexandra Olsson & Åsa Granberg  2011-01-22 

 

 
8 

något. Den skandalgestaltade journalistiken har fokus på skandaler eller moraliskt klandervärt 

beteende (Nord & Strömbäck, 2004:277). Ett fjärde gestaltningssätt är triviagestaltning när 

något trivialt som inte har med ämnet att göra framställs. Dock inbegriper rapporteringen de 

berörda aktörerna (Strömbäck, 2004:167). 

 

Man talar även om fragmentering, vilket innebär att presentera information på ett inkapslat 

vis, som kan plockas ut ur resterande berättelse och verka oberoende. Dramatisering är ett sätt 

att framställa nyheter och information på som går ut på att använda nyhetsvärdet istället för att 

använda betydelsen av nyheten. Detta innebär att många viktiga men odramatiska frågor inte 

får så stor plats i rapporteringen såvida de inte uppnår krisartade proportioner. Medierna 

sensationaliserar gärna, vilket innebär att överdriva vissa händelser och att vända och vrida 

på fakta. Med sensationsjournalistik menas journalistik som förutom överdrifter kan innehålla 

spekulationer och eller hårdvinklingar som kan vara triviala och skandalinriktade. 

Sensationsjournalistiken är mest utbredd i kommersiella medier, men finns även i exempelvis 

morgontidningarna (Nord & Strömbäck, 2004:241ff). Till sist använder sig journalister av 

normalisering som förstärker vad som betraktas som normalt, på det sättet kan nyheten stärka 

de befintliga maktstrukturerna. Val av källor har inflytande på vad som ska tryckas eller 

sändas, dessa val kan påverka innehållet och sammanhanget som berättelsen befinner sig i. 

Exempel på detta kan vara valet av vem som får uttala sig i en politisk kampanj (Bryant & 

Zillman, 2002:224f). 

 

Inom framing talar man ibland om personifiering. Då ligger fokus i en fråga på individer och 

när medierna tar upp stora sociala frågor beskrivs de ofta i termer kring den enskilde aktören 

(Bryant & Zillman, 2002:224f). Human interest handlar om seriös information som blandas 

med något underhållande, personligt eller uppseendeväckande. Human interest handlar om att 

skapa en mänsklig vinkel på ett material, för att skapa intresse. Den mest eftertraktade human 

interest vinkeln involverar en person som tidigare varit okänd för publiken och som nu står 

inför en svårighet (Fine & White, 2002:58f). En human interest historia är inte annorlunda i 

sig och skiljer sig inte från andra nyheter, dock har den en tendens att anta en viss attityd från 

författaren. Det är en berättelse som är avsedd att avleda men som också skall berättas utifrån 

läsarens synvinkel (McQuail, 2005:377). För att stödja en human interest nyhet så krävs det 

att historien har ”ben”, vilket betyder att publiken tillåts känna med individer och placera sig 

själva i deras situation. Media spelar stor roll i den framställningen. Att sympatisera i en 

dramatisk konflikt eller skapa debatt kring pågående händelser intresserar publiken. Det 

betyder dock inte alltid att de önskar se ett slut på konflikten eller att den löses på rätt sätt. 

(Fine & White, 2002:68ff). 

2.4 Media reputation 
Det sätt medierna väljer att framställa eller gestalta en organisation eller ett företag på kan 

påverka dess anseende. En definition av denna framställning är media reputation, vilket är en 

generell utvärdering av hur en organisation presenteras i medier (Deephouse, 2000:1097f). 

Den generella utvärderingen är resultatet av den information som publiceras angående 

organisationen. Informationen i medier kommer från olika källor. Den information som 

publiceras baseras främst på mediets medarbetares åsikter om vad som är viktigt och 

avvikande beteende i både positiva och negativa riktningar. Alltså är media reputation ett 

samlingsbegrepp som förbinder mediearbetare, intressenter, källor och läsare (Deephouse, 

2000:1097f). Man har kunnat konstatera att media reputation kan påverka en organisations 

prestationer och att det kan få konsekvenser för dess ledning, de bör därför försöka utveckla 

positiva utvärderingar av media (Deephouse, 2000:1108). Förutom ledare så kan även 

kommunikatörer påverka hur företag presenteras i medier, den påverkan får direkta 
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konsekvenser för relationen mellan ett företag och deras intressenter (Pallas, 2010:209). 

Anseende påverkas av att en strategisk ledning arbetar mot att få mer uppmärksamhet och 

anses slagkraftigt eftersom den immateriella resursen kan leda till varaktiga 

konkurrensfördelar (Deephouse, 2000:1091). Falkheimer skriver om tre 

kommunikationsstrategier; (1) faktastrategi, (2) journalistisk strategi samt (3) direkt PR-

strategi. Faktastrategin innebär att producera och kommunicera informationsmaterial, den 

handlar ofta om prognoser och ekonomisk rapportering. Den journalistiska strategin behandlar 

egna kanaler där man försöker nå allmänheten, exempelvis genom nyhetsbrev och 

information via webbplatser. Direkt PR-strategin innebär att på ett planerat sätt påverka 

journalister och massmedier. Exempel på detta är planerade arrangemang och 

presskonferenser. Även oplanerade händelser kan utnyttjas genom att vända dessa till 

organisationens fördel (Falkheimer, 2004:131ff). 

 

Dagordningen kan påverkas av vilka frågor som publiken favoriserar och den övergripande 

bilden av ett företag som presenteras i media följer ofta strömmen av sådant som 

medierapporteringen redan handlar om (Deephouse, 2000:1097). Deephouse (2000) föreslår 

även att medier inte bara förmedlar information, utan att medierna faktiskt gör och presenterar 

ett anseende och färdiga bedömningar av företagen till sin publik. Därigenom kan ett företags 

anseende ”talas ner” och få rykte som anses vara negativt för företaget i fråga, vilket sker vid 

rapportering där företaget kritiseras för sina handlingar i en viss fråga (Carroll & McCombs, 

2003:39). En central uppgift som medierna har är övervakning och de har specialiserat sig på 

att tillhandahålla viktig information om vår omgivning. Även om organisatoriska 

begränsningar hindrar medierna från att exakt återskapa varje händelse och utvärdera varje 

mening så finns det ett tryck på medierna att spela ut viktiga händelser, problem och åsikter 

om en organisation för allmänheten (Deephouse, 2000:1095). De bilder som media framställer 

av ett företag överförs ofta genom attityder och åsikter som målgrupperna sedan får om ett 

företag (Carroll & McCombs, 2003:44). Företagets anseende bedöms sedan i takt med 

berörda intressenters uppfattningar eller intryck av företaget eller organisationen, snarare än 

på deras fördelar eller kapacitet (Chun, 2005:93).  

2.5 Nedskärningar 
Nedskärningar av arbetskraft har varit en trend inom offentlig och privat sektor sedan 80/90-

talet. Nedskärningar kan definieras som ”en avsiktlig minskning i antalet medarbetare inom 

en organisation”. De kan genomföras på en mängd olika sätt; genom anställningsstopp, 

uppsägningar samt vanliga eller påtvingade avgångar (Freeman, 1999:1507). Wagar och 

Rondeau (2000) rapporterar om några vanliga sätt att hantera nedskärningar och var inom 

organisationen de skall utföras. Några exempel av dessa är; generella nedskärningar, friställa 

eller säga upp, förtidspensionera, säga upp avtal, anställa billigare arbetskraft, förhala och 

förändra arbetsprocessen (Wagar & Rondeau, 2000:1). Det som skiljer just nedskärningar 

från organisatoriska personalminskningar, exempelvis genom pension, är den avsiktliga 

aspekten (McKinley et al., 2000:227). Målet med nedskärningar kan vara att nå en högre 

effektivitet, produktivitet samt konkurrenskraft (Tourish & Hargie, 2004:18). Rätt sorts 

nedskärningar kan även leda till snabbare beslutsfattande, bättre kommunikation, mindre 

byråkrati och en ökad effektivitet (Wagar & Rondeau, 2000:1). 

 

Många organisationer som ställs inför problem använder sig ofta av strategier för att minska 

på personalomsättningen (Tourish & Hargie, 2004:25f). Inom hälso- och sjukvården har man 

exempelvis använt sig av nedskärningar som en operativ strategi för att hantera en allt mer 

turbulent omgivning. Tyvärr är nedskärningar ofta dåligt utförda och framförallt ineffektivt 

implementerade, eftersom det nästan alltid rör sig om reaktiva aktiviteter för att minska på 
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kostnader. En organisation som snabbt skär ner på personal får därför ofta ta in konsulter eller 

nyanställa vilket leder till ökade kostnader (Wagar & Rondeau, 2000:1ff). Nivån på 

nedskärningar varierar även beroende på inom vilken sektor den görs. Inom serviceindustrin 

och sjukvården slår nedskärningarna hårdare än inom kommunikations-, finans- eller 

detaljhandelssektorn (Datta et al., 2010:291).  

 

Vermeulen skriver i sin artikel ”the tricky truth about downsizing” att företag ofta ser på 

nedskärningar som en snabb väg till effektivisering och en väg till ökad produktivitet, medan 

sanningen snarare består av att nedskärningar eller försök till nedskärningar ofta misslyckas 

vid försök att nå företagets önskade ekonomiska mål (Datta et al., 2010:282). Ofta beror 

utfallet och konsekvenserna av en nedskärning på hur förändringsprocessen gått till och hur 

bra den sedan utförs (Datta et al., 2010:308). Enligt praktikerorienterad litteratur antas 

organisationer ofta misslyckas med en mänsklig faktor vid hanteringen av de medarbetare 

som arbetar kvar. Ur en etisk synpunkt kan kommunikatörens roll som en förmedlare av 

beslut från ledning till medarbetare ifrågasättas. Kommunikation ska snarare användas för att 

uppmuntra till dialog i ett långsiktigt förhållande där kommunikation om nedskärningar blir 

en del av dialogen (Tourish & Hargie, 2004:30). 

 

Tourish och Hargie (2004) ger ett antal råd för hur nedskärningar ska kommuniceras; (1) 

kommunicera omfattande om både med- och motgångar för att uppmuntra till en öppen 

dialog, (2) undvik nedskärningar eller andra initiativ som verkar tagna ur luften, (3) överväg 

andra alternativ, (4) utveckla en kommunikationsstrategi som uppmuntrar till deltagande i 

beslutsfattande, (5) se till att ditt beteende stämmer överens med din kommunikation, (6) gör 

nedskärningar till en sista utväg och lägg ner en enorm ansträngning för att undvika detta. 

När nedskärningar är oundvikliga är det viktigt att göra dem i en omgång, och inte låta en 

runda leda till en annan. Det är viktigt att kommunicera via flera kanaler, framförallt varför 

nedskärningarna är oundvikliga. Dessutom kan en ”frågetelefon” upprättas dit medarbetare 

kan ringa och få sanningsenlig information om vad som händer. Tourish och Hargie (2004) 

betonar vikten av att involvera medarbetarna i nedskärningsprocessen, att vara ärlig, söka 

feedback, ge beslut ansikte-mot-ansikte samt vara beredd på en minskning i moral, lojalitet 

och tillit. För att kunna komma vidare efter nedskärningarna är det dessutom viktigt att snabbt 

eliminera osäkerhet, tillkännage om fler uppsägningar inte är planerade, fokusera på andra 

utmaningar samt utvärdera hur processen fungerat (Tourish & Hargie, 2004:35).  

 

2.5.1 Konsekvenser av nedskärningar 

Enligt tidigare forskning om nedskärningar finns det ett gap mellan uttalade mål och 

uppnådda mål. Nedskärningar ger generellt ingen långsiktig förbättring i en organisations 

prestation utan endast en kortsiktig vinst i produktiviteten. De organisationer som endast haft 

fokus på ekonomiska besparingar när de genomfört nedskärningar har ofta inte uppnått sina 

ekonomiska mål. De organisationer som faktiskt förbättrat sin ekonomi är de som haft fokus 

på att öka produktiviteten, eller att omstrukturera och omorganisera organisationen. En 

amerikansk studie på organisationer inom sjukvården visade att de ekonomiska besparingarna 

löstes upp inom 18 månader, och de ekonomiska kostnaderna steg till samma nivåer som 

innan nedskärningarna inom en relativt kort tidsperiod (Tourish & Hargie, 2004:18f).   

 

En nedskärning kan få flera psykologiska konsekvenser för de anställda inom en organisation 

då det kan påverka tilliten och lojaliteten. Nedskärningar kan även skapa problem för 

kunskapsöverföring och relationer inom en organisation och mellan en organisation och dess 

omvärld. Det finns en högre risk för konflikter och ett ökat motstånd mot förändringar, att 

beslutsfattandet centraliseras samt att moralen, engagemanget och lojaliteten hos 
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medarbetarna minskar (Tourish & Hargie, 2004:20). Wagar och Rondeau (2000) rapporterar 

även att risken för utbrändhet och negativ stress ökar samt att arbetsglädjen sjunker vid 

nedskärningar. Ofta kan dysfunktionella beteenden inom en organisation förstärkas vid en 

nedskärning. Detta kan bidra till att hela eller delar av nedskärningen blir misslyckade. 

Beteenden som kan spela roll för ett sådant misslyckande kan vara minskat deltagande i 

beslutsfattningen, ett ökat korttidstänk med snabba lösningar, påverkan på arbetsmoralen, 

inbördes konflikter eller mer generella konflikter mellan organisationens nivåer. Däremot så 

behöver en nedskärning inte alltid innebära allvarliga konsekvenser eller att dessa blir 

bestående (Wagar & Rondeau, 2000:3ff). 

 

Nedskärningar har ofta även förmågan att påverka grupper och individers attityder och 

beteenden. Det kan störa nätverk och förstöra förtroendet och lojaliteten som binder samman 

anställda och chefer (Datta et al., 2010:307). Nedskärningar anses ofta ha negativa 

konsekvenser på människor och det kan vara svårt för en organisation att leva upp till 

eventuella löften om förbättring eller fördelar med förändringen. Ju större nedskärningen är 

desto större inverkan har den på organisationens prestationer (Wagar & Rondeau, 2000:6f). 

Det finns även en allmän syn på att anställda som får arbeta kvar efter en nedskärning har en 

lägre involvering i arbetet och ett reducerat engagemang för organisationen. Detta verkar bero 

på ledningens trovärdighet och uppfattning om fördelad rättvisa (Datta et al., 2010:309).  

 

2.5.2 Intern kommunikation under nedskärningar 

I en artikel av Welch och Jackson presenteras olika syften med organisationers interna 

kommunikation. Syftena handlar om medarbetarnas engagemang, en uppfattning av 

tillhörighet, medvetenhet kring förändringar i omvärlden, samt förståelse för organisationens 

behov av förändringar till följd av omvärldens förändringar. I dessa fall har kommunikatören 

en avgörande roll inom internkommunikationen (Welch & Jackson, 2007:188f). Syftena för 

kommunikation under en förändringsprocess kan vara informativt och meningsskapande, båda 

delarna behövs av kommunikatören och den ena utesluter inte den andra (Grandien, 

2008:125f). Kommunikation är dessutom en viktig faktor för att påverka medarbetares 

inställning till nedskärningar, där studier som undersöker kommunikationens roll är speciellt 

relevanta (Tourish et al., 2004:490f). Flera av dessa studier har undersökt om kommunikation 

kan minska de negativa effekterna av nedskärningar, där resultaten är tvetydiga. Till stor del 

avgörs dock uppfattningarna om nedskärningen av hur processen hanteras och kommuniceras. 

Den upplevda rättvisan påverkar speciellt nivåerna av frånvaro och professionell effektivitet. 

Dessa faktorer kan även påverkas av kommunikationsinsatser och involvering av medarbetare 

i nedskärningsprocessen (Tourish & Hargie, 2004:30). Innan ett beslut om en förändring tas 

måste ledare och medarbetare tillsammans kommunicera om situationen och vilka alternativ 

som finns, därefter ska det beslutade förändringsalternativet kommuniceras. Detta är viktigt 

för att de som ska medverka i förändringen förstår den, är överens om vikten av den samt 

accepterar och genomför den. Om medarbetare inte får tillräckligt mycket information kan de 

göra en felaktig tolkning och rykten som inte stämmer kan spridas, därför kan en öppen och 

kontinuerlig kommunikation vara att föredra (Cheney et al., 2004:320f). 

 

Enligt Tourish et al. (2004) kan större kommunikationsansträngningar och förbättrat 

medarbetardeltagande i nedskärningsprocessen ha fördelaktiga effekter på frånvaro och 

professionell effektivitet. Aktiv kommunikation kan vara en nyckelfaktor för förbättrade 

attityder och beteenden hos medarbetare (Tourish et al., 2004:489). Forskning visar att 

frekvent och aktuell kommunikation, tydliga förklaringar till varför det är nödvändigt med 

nedskärningarna, involvering av medarbetare i beslutsfattande, behandla alla medarbetare 

med värdighet, samt att använda rättvisa förfaranden är avgörande för att upprätthålla 
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medarbetarnas engagemang och arbetsprestation (Mishra & Speitzer, 1998: 572ff). Det finns 

risk att organisationens medarbetare känner sig berövade om de inte får veta vad som händer. 

Att informera medarbetare om nedskärningarna genom att förklara anledningen till dem kan 

minska de negativa konsekvenserna av nedskärningar. Kommunikation kan tillfredsställa de 

mest akuta behoven av information, men de negativa konsekvenserna kan inte helt elimineras. 

Ledare kan inte anta att de bakomliggande orsakerna är tillräckliga för att för att få förståelse, 

stöd eller samtycke från medarbetarna. Det kan vara oundvikligt att nedskärningarna bemöts 

med misstänksamhet, missuppfattningar och fientlighet. Då nedskärningar kan vara 

ofrånkomliga, finns det ett stort behov att lägga stor vikt vid kommunikationsinsatserna för att 

minska de skadliga psykologiska konsekvenserna (Tourish & Hargie, 2004:31).  

2.6 Kommunikatörens roll 
En kommunikationsavdelning får olika roller vid en förändring beroende på dess 

organisatoriska förutsättningar. Företagets historia, kultur, bransch och ålder är andra faktorer 

som kan påverka kommunikationens roll. Chefernas uppfattning om kommunikation och 

värdet av kommunikation kan påverka kommunikationsavdelningens roll, status samt 

placering inom företaget (Grandien, 2008:112f). Även Goodman och Truss nämner att 

faktorer som bransch, storlek, mognad, kultur samt status för avdelningen har betydelse för 

kommunikationsavdelningens sätt att arbeta. Det är därför viktigt att kommunikationen är 

anpassad till organisationens kontext för att fungera (Goodman & Truss, 2004:218). För 

kommunikatören blir det viktigt att coacha och stötta cheferna eller de som driver 

förändringarna, och att få ledarna att förstå deras roll i processen. Det är även viktigt att ta 

tillvara på medarbetarnas uppfattningar, skapa delaktighet och ge feedback till medarbetarna. 

Kommunikatörerna behöver vara med redan i planeringsfasen och kommunicera med ett 

medarbetarperspektiv, hur förändringen konkret kommer påverka medarbetarnas 

arbetssituation (Grandien, 2008:129ff). 

 

En av kommunikatörens viktigaste roller är att arbeta med strategisk planering för att skapa en 

gemensam tolkning av mål, motiv och implementering av förändringen (Grandien, 

2008:134f). Kommunikatörens roll har gått från att handla om informationsproduktion till en 

mer strategisk roll. Tidigare undersökningar har till stor del handlat om den externa 

kommunikationen och kommunikatörens arbetsuppgifter, där rollerna sammanfattats utifrån 

arbetsuppgifterna (Cutlip et al., 2006:37ff). Enligt Pallas är kommunikatörer en yrkesgrupp 

med många ansvarsområden, som sträcker sig utanför de traditionella rollerna som 

exempelvis innefattar informationsspridare (Pallas, 2010:210). Informationsverksamhet är ett 

väldigt brett och varierat arbetsfält med skiftande arbetsuppgifter (Larsson, 2005:150). 

Bredden gör det även till ett intressant forskningsfält (Dozier & Broom, 2006:137f). 

 

Massmediekontakter och mediepåverkan utgör en del av kommunikatörens arbete (Nord & 

Strömbäck, 2004:161). Framgångsrika medierelationer startar innan medier blir involverade, 

en framgångsrik kommunikatör behöver konstant vara proaktiv i den interna informationen. 

För att på bästa sätt kunna göra detta är det viktigt att vara en del av beslutsfattandet på 

ledningsnivå. Även om kommunikatören inte sitter med i en ledningsgrupp behöver denne ha 

tillgång till den information som diskuteras och de beslut som tas. Organisationer kan vara 

styrda av hierarkier och bestämda kommunikationsled, dock är det viktigt för en 

kommunikatör att få tillgång till rätt och sanningsenlig information för att kunna interagera på 

ett bra sätt med externa aktörer. Detta är även viktigt för att kunna förklara organisationens 

ståndpunkt i kritiska frågor (Zoch & Molleda, 2006:296).   
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Arbete mot medier är något många associerar med kommunikatörens roll, det handlar om att 

försöka påverka journalister och redaktörer samt att utbilda medarbetare i hur de ska bemöta 

medier. Enligt idealet arbetar kommunikatörer preventivt och proaktivt, genom att förutse 

reaktioner från medier och kommunicera dessa till ledare och medarbetare (Falkheimer, 

2001:108). Medieträning kan vara en del av kommunikatörens skyddande ansvar (Pallas, 

2010:211f). Det innehåll som förmedlas i medierna ger ofta uppslag till ny kommunikation, 

exempelvis i hemmet eller på en arbetsplats (Hadenius & Weibull, 2003:15). God 

kommunikation handlar inte bara om att föra ut ett budskap utan genom att lyssna på sin 

omvärld och hämta in information så kan man hålla organisationen uppdaterad. Intern 

kommunikation som handlar om öppenhet, involvering och deltagande gynnar utveckling 

inom alla organisationer. Kommunikation kan även användas för att öka motivation, 

engagemang och målinriktning (Falkheimer, 2001:95). Intern kommunikation ska styras av 

tydliga syften och mål, anpassas till mottagarna, uppmana till öppenhet och dialog, vara 

snabb, enkel, tydlig, trovärdig och meningsfull (Falkheimer, 2001:103).  

 

Det finns fyra situationer då kommunikatörer behöver involvera sig i mediernas rapportering; 

(1) när organisationen uppmärksammar en fråga som kan påverka dess publics, (2) när 

publics uppmärksammar en fråga innan organisationen gör det, (3) när oväntade händelser 

ger konsekvenser för en organisation samt (4) när media rapporterar om organisationen, 

innan de själva gjort det. I de första tre situationerna kan kommunikatören arbeta proaktivt 

och förse nyhetsmedier med information, samt paketera den informationen från 

organisationens synsätt. I den fjärde situationen är det bästa en kommunikatör kan göra att 

tillhandahålla information vid önskemål, besvara frågor samt förbereda ledningens talesman 

med svar på journalisternas frågor (Zoch & Molleda, 2006:297). 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras urval, avgränsningar och val av metod, samt hur undersökningen 

genomförts. Validitet, reliabilitet och metodproblem diskuteras. Utförligare definitioner och 

förklaringar gällande genomförandet ges i bifogat kodschema med tillhörande 

kodinstruktioner samt intervjumanual.  

3.1 Urval 
Urval – innehållsanalys   

Vårt urval inom medierapporteringen består av Sundsvalls Tidning. Vi valde att begränsa oss 

till Sundsvalls Tidning eftersom det är den största dagspresstidningen som rapporterar från det 

geografiska område Länssjukhuset Sundsvall Härnösand verkar inom (ts.se). Att studera fler 

medier hade dessutom gjort studien för omfattande. Vi valde att undersöka artiklar från 1 

februari till 28 februari 2010. Detta strategiska urval innefattar den period då rapporteringen 

gällande nedskärningarna vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand var mest intensiv. Vi 

baserar detta på en förundersökning vi gjorde via söksidan på ST.nu, och valde ut 

tidsperioden med flest artiklar (st.nu). De analysenheter vi har undersökt är nyhetsartiklar, 

krönikor och ledare som rapporterat om nedskärningarna eller andra händelser kopplade till 

nedskärningarna vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand under vald period. Vi har valt denna 

typ av analysenheter eftersom det är journalistiskt producerat material, detta för att kunna 

analysera hur tidningen har framställt nedskärningarna. Vi valde bort insändare och 

debattsidor där medborgare är skribenter. Vårt urval består endast av analysenheter som är 

publicerade på webben. Detta har vi baserat på att Sundsvalls Tidning har fler läsare på 

webben än av tryckt tidning (st.nu). Vi har även valt bort onlinekommentarer eftersom vi 

endast undersöker den journalistiska framställningen. Urvalet har skett manuellt eftersom det 

är ett mindre antal artiklar. Detta tror vi gav en mer precis sökning med möjlighet att välja ut 

de artiklar som berörde vårt område.  

 

Urval – intervjuer  

Vid vår undersökning stod inte svarspersonerna i centrum utan deras uppfattningar och tankar. 

Vid en samtalsintervjuundersökning görs ett strategiskt urval av svarspersoner. Då 

populationen som består av kommunikatörer inom Landstinget Västernorrland, och mer 

specifikt Länssjukhuset Sundsvall Härnösand är väldigt liten såg vi det strategiska urvalet 

som det enda alternativet (Esaiasson et al, 2007:260). Vid intervjuerna består vårt urval av 

den informatör som arbetar vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand samt informationschefen 

vid Landstinget Västernorrland. Likt en informantintervju hade vi på förhand en uppfattning 

om vilka de viktigaste personerna är. Ett snöbollsurval kan användas, då en informant får 

peka vidare på nästa informant. Vi kontaktade först informationschefen eftersom det är den 

person som har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor vid Landstinget 

Västernorrland (lvn.se). Urvalet av informatören gjordes som ett snöbollsurval då vi vid 

telefonkontakt med informationschefen frågade vilka personer som arbetat med 

kommunikation om nedskärningarna. Vi fick då kontaktuppgifter till informatören vid 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. Vi ansåg att snöbollsurvalet trots att det är vanligast vid 

informantundersökningar gav oss en chans att prata med rätt personer. Eftersom vi endast är 

intresserade av kommunikatörernas uppfattningar och föreställningar och hur de påverkats av 

rapporteringen kommer vi inte intervjua olika ”sidor” eller bygga undersökningen på 

källkritik (Esaiasson et al., 2007:291). 
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3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Innehållsanalys 

Vi valde att göra en kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen i Sundsvalls Tidning för att 

undersöka hur de framställde Länssjukhuset Sundsvall Härnösand vid rapportering om 

nedskärningarna. Denna teknik används ofta för att analysera material från press, radio och 

TV. Den kvantitativa innehållsanalysen är en undersökning av skriftligt, muntligt eller 

bildmässigt material och ska baseras på likvärdiga uppgifter av många analysenheter. Denna 

typ av analys är användbart då man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av 

innehållskategorier i ett material. Det kan även handla om att undersöka hur frekvent olika 

kategorier i texten förekommer och hur stort utrymme dessa får (Esaiasson et al., 2009:223ff). 

Det vanligaste är att studera innebörden, alltså vad texten säger (Boréus & Bergström, 

2005:44). Vi har kodat samtliga artiklar likvärdigt och med samma kodschema. 

 

Innehållsanalys kan göras för att finna mönster i större material, exempelvis många 

nyhetsartiklar. Det man söker är manifesta inslag i texter, alltså det som explicit uttrycks 

(Boréus & Bergström, 2005:43ff). Detta tillvägagångssätt lämpar sig speciellt väl för att finna 

mönster i lite större material, vid grova kategoriseringar och som komplement till andra 

analyser. Det vi analyserat i texterna är det uttalade och underförstådda meningar tas inte upp 

(Boréus & Bergström, 2005:84f). Vi var intresserade av att studera framställning och 

värdering, vilket man ofta undersöker med kvantitativ innehållsanalys. Ett sätt att undersöka 

värdering är genom att se i vilken mån en händelse värderas positivt eller negativt eller om det 

finns någon skillnad mellan olika källor. Ett sätt att göra detta är att räkna negativa eller 

positiva påståenden eller beskrivningar om ett fenomen (Boréus & Bergström, 2005:47). Då 

vi avser att undersöka hur Sundsvalls Tidning framställer Länssjukhuset anser vi att den 

kvantitativa innehållsanalysen är lämplig.  

 

Insamling av material  

Vid insamlingen av material gjorde vi en sökning på Sundsvalls Tidnings webbplats st.nu 

med sökorden ”Sjukhus”, ”Sjukhuset”, ”Nedskärning”, ”Nedskärningar”, ”Kommunal” samt 

”Mantec”. Dessa sökord valde vi baserat på hur vilka faktorer som förekommer i 

rapporteringen. Efter denna sökning fastställde vi att det var flest artiklar under perioden 1-28 

februari 2010 (st.nu). Vid sökningen med ovan nämnda sökord fick vi en mängd träffar som 

inte var relevanta för studien, till exempel då sjukhuset omnämndes i samband med en olycka. 

På sökorden ”sjukhus” och ”sjukhuset” fick vi under vår valda tidsperiod 305 respektive 175 

träffar, varav endast 110 träffar berörde nedskärningarna vid sjukhuset. Vi kompletterade 

sedan vår sökning med ”Mantec” och ”Kommunal” som förekom frekvent i rapporteringen 

om sjukhuset. Slutligen lade vi till sökorden ”nedskärning” samt ”nedskärningar” för att 

minimera risken att vi missade några relevanta träffar i den första sökningen. Eftersom vi har 

valt att endast undersöka journalistiskt framställt material räknades debattsidor samt ”ordet 

fritt” bort. Titlarna för de sex olika sökorden sammanställde vi var för sig i Excel för att sedan 

sammanfoga de olika sökningarna och ta bort de dubbletter som uppstod. Då många artiklar 

återkom i sökningar med nya sökord ansåg vi att materialet var teoretiskt mättat (Esaiasson, 

2007:190f). Efter sammanställningen bestod vårt urval av 99 unika analysenheter under 

perioden 1-28 februari 2010. 

 

Kodschema och kodinstruktioner  

Utifrån vårt syfte och vald teori upprättade vi ett kodschema med instruktioner till hur varje 

fråga ska tolkas (Bilaga 1). Ett kodschema är ett analysinstrument som anger vad som ska 

noteras i materialet. Till kodschemat hör kodningsinstruktioner som beskriver hur 

bedömningar ska göras. Vid textanalys är det nödvändigt att ha en viss kännedom om genren 
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och kunskap om diskurs eller större socialt sammanhang som texterna är hämtade från 

(Boréus & Bergström, 2005:49). Utifrån vårt syfte har vi valt att alla analysenheter väger lika 

tungt och kommer att mäta frekvensen av vad som sägs i artiklarna. Vi är inte intresserande av 

att göra en utrymmesmätning eller att se storlek på olika artiklar (Esaiasson, 2007:229).  

 

För att undersöka om vårt kodschema fungerade provkodade vi materialet flera gånger på ett 

litet antal analysenheter, då vi noterade problem och oklarheter som uppstod vid tolkningen. 

Provkodningen gav oss även en chans att se om vi tolkade frågorna på samma sätt. Detta 

gjorde vi eftersom det är viktigt att kontrollera att alla gjort likartade bedömningar om man är 

flera personer som har kodat olika delar av materialet, att man har en intersubjektivitet. Efter 

provkodningen ändrade vi de frågor som var oklara samt förtydligade instruktionerna (Boréus 

& Bergström, 2005:49ff). Samtliga svarsalternativ gavs en siffra för att underlätta kodning 

och sammanställning av resultat (Boréus & Bergström, 2005:84f). Vid kodningen delade vi 

upp materialet mellan oss eftersom vi under provkodningen fått överensstämmande resultat. 

Vi använde oss av varsitt exceldokument som vi efter den manuella kodningen sammanställde 

i ett samlat exceldokument. Efter att vi kodat samtliga analysenheter förde vi över resultatet 

från exceldokumentet för vidare analys i SPSS. Detta program används för att hantera, 

analysera och presentera data för att få fram statistik. SPSS är en förkortning av ”Statistical 

Package for the Social Sciences” (Everitt & Landau, 2004:1).  

 

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna utgörs av en respondentundersökning, där svarspersonerna själva och deras 

tankar är objekt för studien. Eftersom vi ville veta vad svarspersonerna tycker och tänker om 

det vi undersöker ställdes samma frågor till de båda svarspersonerna, med undantag för fråga 

6 där det inte var möjligt (Bilaga 3). En samtalsintervju innebär att det förs ett samtal mellan 

oss som intervjuar och respondenterna vilket var vårt mål under intervjuerna. För att 

åstadkomma detta ställde vi frågor som kunde leda in i varandra. Vi delade in frågorna i olika 

teman, exempelvis kring organisationen eller medial uppmärksamhet, men beroende på hur 

samtalet fortlöpte kunde frågornas ordning och formulering skilja mellan intervjuerna trots att 

manualerna var utformade på samma sätt. Den här typen av intervju gav oss chansen att gå på 

djupet eftersom vi undersöker ett komplicerat skeende (Esaiasson et al., 2007:258f). Vi valde 

en samtalsintervjuundersökning för att få möjligheten att få oväntade svar samt för att kunna 

göra uppföljningar på det respondenten svarar. Denna typ av intervju gav oss även möjlighet 

att ställa följdfrågor samt förtydliga om respondenterna inte förstod frågan. Ett mål med 

samtalsintervjun är att förstå hur respondenterna själva uppfattar sin värld (Esaiasson et al., 

2007:283ff).  

 

Kontakt med respondenter  

Vi började med att kontakta informationschefen vid Landstinget Västernorrland via telefon då 

vi presenterade oss och beskrev den undersökning vi ville göra. Vi kontaktade även 

informatören vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand via telefon, och gav samma information 

som till informationschefen. När de båda valt att ställa upp skickade vi en skriftlig 

beskrivning via mail av den undersökning vi tänkt genomföra, med utrymme för ändringar i 

syftet (Bilaga 2). Detta för att på flera sätt informera om den studie de skulle medverka i. Då 

respondenterna inte ville framträda med namn på grund av det känsliga ämnet valde vi att 

endast skriva ut deras titel vilket respondenterna gick med på. Efter transkriberingen av 

intervjuerna lät vi respondenterna godkänna de citat vi vill använda (Esaiasson, 2007:290).  
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Intervjumanual  

Vid intervjuerna använde vi en intervjumanual som anpassats efter studiens syfte samt teori 

(Bilaga 3). Intervjumanualen byggde på öppna frågor och respondenterna fick inte 

svarsalternativ (Esaiasson et al., 2007:283). Intervjumanualen strukturerade vi efter olika 

teman. Vi strävade därigenom efter att skapa ett levande samtal under intervjun. Frågorna 

utformades så att de skulle vara lätta att förstå, korta och inte innefatta akademiskt språk. 

Frågorna formulerades i deskriptiv, beskrivande, form. Utifrån rekommendationer enligt 

Esaiasson et al (2007) byggde vi vår intervjumanual kring uppvärmningsfrågor, tematiska 

frågor, uppföljningsfrågor samt avslutande frågor. En del uppföljningsfrågor dök upp under 

intervjuerna för att få mer utfyllda svar, vi ställde även tolkande frågor för att försäkra oss om 

att vi förstått vad respondenterna menade (Esaiasson et al., 2007:298ff). 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet 

Validitet innebär; (1) att man har en överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator, (2) en frånvaro av systematiska mätfel samt (3) att man mäter det man 

avser att mäta. Då den första delen av vårt syfte är att undersöka hur Sundsvalls Tidning 

framställt Länssjukhuset Sundsvall Härnösand vid rapporteringen om nedskärningarna, har vi 

anpassat vårt kodschema så att det ska stämma överens med det vi ska undersöka. Den andra 

delen av syftet som är hur Sundsvalls Tidnings framställning påverkat kommunikatörerna, till 

detta har vi anpassat vår intervjumanual för att den ska överensstämma med det vi undersöker. 

Utifrån de analysenheter som undersökningen bygger på så har vi dragit slutsatser av 

beskrivande natur och återger verkligheten så som kommunikatörerna själva uppfattat den 

samt hur Sundsvalls Tidning framställt och vinklat nedskärningarna. Vi har vägt dessa mot 

varandra för att få substans till eventuella antaganden. Dessa faktorer anser vi ger 

undersökningen god validitet (Esaiasson et al., 2007:63). 

 

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Med intern validitet menas att göra giltiga 

slutsatser av beskrivande eller förklarande karaktär utifrån de antal analysenheter som valts att 

studeras. Då vår undersökning antar en beskrivande ansats så är det viktigt att även 

kontrollera resultatvaliditeten i studien. Resultatvaliditet svarar på om vi mäter det vi säger 

oss mäta, vilket innebär frånvaro av systematiska fel och reliabiliteten måste vara hög. Detta 

har vi säkrat genom att testa vårt kodschema flera gånger så att samma resultat förekommer 

varje gång samt att konsekvent använda samma intervjumanual för samtliga respondenter. 

Med extern validitet avses möjligheterna att generalisera både beskrivande och förklarande 

slutsatser av det urval av analysenheter som ingått i undersökningen till en större massa 

(Esaiasson et al., 2007:64ff). Vår externa validitet är något lägre då populationen bestått av 

endast en dagstidning och ett sjukhus inom landstinget. Med extern validitet menas även att 

slutsatsen ska gå att generalisera vid andra situationer än den vi undersökt. Vi tror att vi kan 

applicera på vår slutsats på andra organisationer med samma organisationsuppbyggnad samt 

vid liknande förhållanden (Esaiasson et al, 2007:176).  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att man ska kunna upprepa undersökningen och få samma resultat.   

Tron på resultatet stärks om två studier kan visa på samma resultat eller tendenser (Ryen, 

2004:139). Graden av reliabilitet mäts genom att jämföra resultat från två undersökningar med 

samma mätinstrument (Esaiasson et al., 2007:70f). För att förverkliga detta har vi med det 

slutliga kodschemat kodat en del av artiklarna och sedan jämfört våra resultat för att se om vi 

fick samma svar vid kodningen. Vid den jämförelsen fick vi överensstämmande resultat. På 

detta sätt har vi minskat på felmarginalen och säkerställt reliabiliteten i undersökningen. Vi 
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har även i och med detta förankrat replikerbarheten för andra forskare då undersökningen i 

viss mån går att upprepa och utföras av andra (Esaiasson et al., 2007:33). Vi redogör varje 

steg i undersökningen för att stärka reliabiliteten. Intervjuerna är inspelade, transkriberade och 

sammanfattade som ett sätt att säkra undersökningen (Ryen, 2004:56). Likaså finns varje 

artikel som använts sparad i den version vi gjort undersökningen på. Vi sökte enbart efter ett 

visst antal variabler i artiklarna och tog inte hänsyn till underliggande toner eller outtalade 

meningar. Sökningarna i artiklarna består av ”räknebara” variabler som passar kodschemat, 

vilket borde stärka möjligheten att en andra forskare ska hitta samma variabler (Boréus & 

Bergström, 2005:43ff).    

3.4 Metodproblem 
Innehållsanalys 

Ett problem som vi kan stöta på är att internetkällor ständigt uppdateras, ändras eller tas bort. 

Vi har för att undvika risken för förlorat material sparat ner den senast uppdaterade versionen 

av artikeln. Dessutom har det gått lång tid sedan artikeln skrev vilket gör att vi anser att risken 

är väldigt liten för att artikeln skulle uppdateras igen. För att undvika feltolkningar av kodning 

eller kodschema har vi föregått detta och tagit fram klara instruktioner för hur innehållet i 

artiklarna ska tolkas (Esaiasson et al., 2007:233).  

 

Intervjuer 

Problem med vår valda metod kan vara att respondenterna i studien känner att de behöver stå 

till svars för något som Landstinget Västernorrland är ansvariga för. Ett annat problem vid 

intervjun kan vara att den intervjuade svarar på ett sådant sätt att moderatorns frågor besvaras 

så som den intervjuade tror är ”rätt” (Ryen, 2004:54). Eftersom den andra informatören vid 

Länssjukhuset slutat kan detta innebära ett problem, men vi anser att respondenten svarat 

utifrån hur situationen var, samt att svaren överensstämmer med verkligheten. Informatören 

svarade dessutom i ordalag om ”vi” och därför anser vi att denne representerar båda 

informatörerna. Vi har försökt underlätta respondenternas situation genom att låta dem välja 

plats för intervjun (Esaiasson et al., 2007:302) samt i förhand utlova respondenterna att läsa 

de citat vi tänkt använda (Esaiasson et al, 2007:290). Få källorna representerar sällan en större 

population, vilket vi är väl medvetna om (Esaiasson et al., 2007:180f). Det är endast två 

respondenter vilket är en ovanligt litet urval (Esaiasson et al., 2007: 292). Vi har dock 

motiverat detta genom att dessa två respondenter är de mest inblandade, vid Länssjukhuset 

arbetar endast en informatör och det finns bara en informationschef vid Landstinget. Vi ser 

dessa respondenter som de kommunikatörer som är mest påverkade av Sundsvalls Tidnings 

framställning av Länssjukhuset, vilket stämmer överens med vårt syfte. Detta stärker även 

validiteten (Esaiasson et al., 2007:63).   

 

Forskaroberoende 

Eftersom vi själva genom vår utbildning är mer inriktade mot kommunikatörens än 

journalistens roll ser vi detta som en risk vid undersökningen. Genom att vara medvetna om 

vår kommunikatörsinriktning har vi försökt motverka att det ska påverka studien genom att 

inte välja kommunikatörernas sida. (Esaiasson et al., 2007:24f) 
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4. Empirisk bakgrund 

I den empiriska bakgrunden beskrivs bakgrundinformation till de analysenheter vi använder 

oss av i undersökningen.  

4.1 Sundsvalls Tidning 
Sundsvalls Tidning (ST) är en svensk liberal morgontidning som ges ut i Sundsvall med 

omnejd. Vid sidan om sjudagarstidningen har tidningen också webbupplagan ST.nu och 

webb-tv-satsningen ST-tv. Sundsvalls Tidning har enligt den senaste undersökning baserat på 

statistik från Tidningsstatistik AB 30 800 läsare av den tryckta tidningen och 75 600 unika 

läsare på webben (st.nu) 

 

Vi har fokus på Online-versionen av ST.nu och har tagit vårt material därifrån. Online-

versionen av ST har dessutom en egen flik enbart för rapportering kring sjukhuset. Här finns 

möjlighet till ständig uppdatering om besparingarna inom landstinget och möjlighet till att 

kommentera av artiklarna. Så här skriver Sundsvalls Tidning själva: 

”Rapporteringen har cirkulerat kring varför sjukhusdirektören Margaretha Rödén fick 

sparken och landstingsrådet Ewa Söderberg (S) hoppade av, hur landstinget ska få ordning 

på ekonomin och hur patienter och personal berörs när hundratals vårdjobb försvinner” 

(st.nu) 

4.2 Länssjukhuset Sundsvall Härnösand 
Följande text är information om Länssjukhuset Sundsvall Härnösand ”Länssjukhuset rymmer 

akutsjukhusvård och en mängd servicefunktioner och har cirka 520 vårdplatser och cirka 

2900 medarbetare. Vissa av våra kliniker ansvarar för länssjukvård till befolkningen i hela 

Västernorrlands län.” (lvn.se). Länssjukhuset Sundsvall Härnösand hör till Västernorrlands 

landsting. Landstinget Västernorrlands informationsavdelning beskrivs som följer 

”Landstingsstaben Information ger stöd i planering av kommunikation och mediefrågor. Vi 

arbetar med att stärka medvetenheten kring kommunikationens betydelse hos ledning och 

chefer. Landstingsstaben Information har också ett övergripande ansvar för innehållet på 

landstingets intranät och webbplats.” (lvn.se) 

4.3 Repondentpresentation 
Enligt önskemål från våra respondenter kommer de att vara anonyma, dock kommer de att 

förekomma i text men då med respektive yrkestitel som tilltal. Konsekvent kommer 

”Informationschef” eller ”Informatör” representera våra respondenter och deras svar vid 

intervjuredovisningen. Vi har fått respondenternas godkännande för de utvalda citat och 

uttalanden vi använt genom uppsatsen.  

 

4.3.1 Informationschef vid Landstinget Västernorrland 

Informationschefen arbetar på Landstingets informationsavdelning, även kallad 

Landstingsstaben Information, tillsammans med åtta medarbetare. De har ansvar för 

Landstingets övergripande information och kommunikation. Informationsavdelningen ska 

vara styrande, stödjande och utveckla informationen och kommunikationen i alla dess former 

och i alla kanaler. Informationsavdelningen arbetar med alla kommunikationsfrågor som 

gäller organisationsövergripande, exempelvis grafisk profil, intern och externwebb, 

pressbevakning och strategiskt arbete kring alla kommunikationsfrågor (Informationschef 

Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 2010).   

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liberal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sundsvall
http://www.st.nu/
http://webbtv.st.nu/broadcast/view/cid/7
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4.3.2 Informatör vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand 

Informatören arbetar som ensam informatör vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, dock var 

de två anställda under våren 2010. Den andra informatören har dock slutat vid Länssjukhuset 

och ingår därför inte i studien. Informatören ansvarar för service, stöd och strategi vid 

kommunikation inom Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. Graden av dessa varierar beroende 

på verksamhetens mål men informatören arbetar främst med stöd och service. Tjänsten hör till 

avdelningen vård- och verksamhetsutveckling och informatören har ett nära samarbete med 

sjukhusdirektören för Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. Informatören har även ett 

samarbete med de andra informatörerna vid sjukhusen i Örnsköldsvik och i Sollefteå 

(Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 

2010).  
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5. Resultat och analys  

I resultat och analysdelen presenterar vi resultat och analys av den kvantitativa 

innehållsanalysen och den kvalitativa intervjuundersökningen.   

5.1 Undersökningen 
5.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I den kvantitativa innehållsanalysen så användes 99 artiklar från Sundsvalls Tidning, från 

perioden 1-28 februari 2010. Samtliga artiklar har haft relevans för studien och har 

analyserats efter samma kodschema och sammanställts i SPSS. Vid samtliga kodfrågor med 

svarsalternativ har endast ett svar varit möjligt att ange, svaren har uteslutit varandra. Om det 

har funnits en risk att det inte varit möjligt att avgöra svaret på någon fråga har alternativet 

”Ej möjligt att avgöra” funnits för frågan, det användes dock endast i nödfall. Vid de frågor 

som inte kunde besvaras på grund av att den efterfrågade faktorn saknats har svaret att den 

faktorn inte förekommer varit ett alternativ, exempelvis ”Ingen aktör får uttala sig”.  

 

5.1.2 Kvalitativ intervju 

I den kvalitativa intervjuundersökningen har två intervjuer gjorts. En med informationschefen 

vid Landstinget Västernorrland och en med informatören vid Länssjukhuset Sundsvall 

Härnösand. Vi har använt samma intervjumanual vid båda intervjuerna, förutom vid fråga 6 

(Bilaga 3). 

 

5.1.3 Presentation av resultat och analys 

Vi kommer nedan att presentera studiens resultat kopplat till fyra underrubriker. Dessa 

underrubriker är kopplade till studiens syfte och mer direkt studiens frågeställningar. Vi 

kommer avsluta varje underrubrik med en sammanfattning och analys för vi menar att detta 

ger en bättre översikt än om resultatet och analysen skulle skiljas åt helt. Innehållsanalysen 

redovisas med hjälp av diagram, egen text och exempel ur artiklarna för att belysa hur 

frekvent förekommande våra frågor varit i nyhetsrapporteringen. Vi har gjort en objektiv 

redovisning av samtliga resultat (Esaiasson et al., 2007:223). Resultaten baseras på samtliga 

artiklar. Vi kommer att avrunda procentsatserna till närmste heltal i texten, de ursprungliga 

procentsatserna finns i diagrammen. Den kvalitativa intervjuundersökningen kommer vi 

presentera med utvalda citat och sammanfattade utsagor för att få ett överskådligt resultat.  Då 

vi valt en fallstudie har vi tagit fram det som är särpräglande för varje intervjuperson. Vi har 

med hjälp av dessa resultat kartlagt de fenomen som är relevanta för studien. (Esaiasson et al., 

2007:304ff). Analysen har en beskrivande ansats för att redovisa hur de intervjuade svarat 

samt hur svaren förhåller sig till tidigare forskning (Esaiasson et al., 2007:304f). 

5.2 Hur har den journalistiska vinklingen och gestaltningen av artiklarna 
sett ut? 
Under denna rubrik presenterar de journalistiska vinklingar och gestaltningar som dominerat 

artiklarna. Vi presenterar även hur kommunikatörerna har uppfattat att artiklarna har 

vinklats och gestaltats.  

 

5.2.1 Resultat 

När vi undersökt hur artiklarna som helhet varit vinklade, gav vi alternativen positivt, neutralt 

samt negativt. Här angavs om en värdering angående Länssjukhusets agerande vid 

nedskärningarna finns i analysenheten. I 77 % av fallen så har den journalistiska vinkeln varit 

negativ (Se fig. 1). Ett exempel ur en artikel med negativ vinkel är ”Tron på Ewa Söderbergs 
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förmåga att handla korrekt, både intellektuellt och moraliskt, har avtagit efterhand i takt med 

de skandaler hon förknippats med. Förtroendet är nu borta. /…/ Nu kommer länets 

socialdemokratiska ledning att utse ett nytt landstingsråd. Men det är svårt att se hur detta 

skulle förändra sakernas tillstånd.” (Stannar det här? 2010, 16 februari. st.nu).  

 

 
Fig. 1. Hur är artikeln som helhet vinklad?  

 

Vi har även undersökt hur journalisten har valt att gestalta artiklarna. Vid de olika 

gestaltningarna har vi valt att dela in dessa efter sak-, skandal-, spel- eller triviagestaltning.  

Dominerande gestaltning har i 59 % av fallen varit skandalgestaltning och därefter kommer 

sakgestaltning med 39 % (Se fig. 2). Ett exempel ur en artikel med skandalgestaltning är ”Vi 

trodde i vår enfald att han skulle leda neddragningarna vid sjukhuset under ett eller möjligen 

två års tid. Att man vid det laget var klar med besparingarna och rekryterat en permanent 

sjukhusdirektör. /…/ Avtalet framstår som fullständigt befängt” (Vi kritiserar… 2010, 2 

februari. st.nu). Ett exempel ur en artikel med sakgestaltning är ”Länssjukhuset får 21 

miljoner kronor extra redan från årsskiftet för att kunna rädda fler vårdplatser. Förslaget 

presenterades på tisdagskvällen av Ewa Söderberg. Skälet är att den regionaliserade 

läkarutbildningen annars är i fara.” (Läkarutbildningen ska räddas. 2010, 9 februari. st.nu). 

 

 
Fig. 2. Dominerande journalistisk gestaltning? 

 

Vi undersökte även om journalisten sensationaliserade innehållet, vilket innebär att frågan 

spetsas till eller överdrivs. I 62 % av artiklarna förekom sensationalisering (Se fig. 3). Ett 

exempel ur en artikel som sensationaliserades är då Länssjukhuset jämförs med ”en politisk 

såpa med få motsvarigheter” (Efterlyses: politiskt mod. 2010, 2 februari. st.nu). 
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Fig. 3. Förekommer sensationalisering? 

 

Informatör 

Den upplevda kontakten med Sundsvalls Tidning är enligt informatören övergripande positiv 

och informatören talar gott om journalistiken som har förts. Det talas om ett avtal där 

Sundsvalls Tidning hållit sin del av löftet när det gäller att granska verksamheten. Däremot 

har det varit svårt att få in de positiva nyheterna från informatörens sida. Enligt informatören 

har det varit många händelser vid Länssjukhuset som bidragit till den stora rapporteringen, 

och denne förstår att det varit ett ”guldläge” för Sundsvalls Tidning. 

”Jaa, nä men överlag så har de väl varit rätt okej. Jag menar de har uppfyllt sin del av 

avtalet att ligga på och försöka hitta det som är fel. Sen kan man ju alltid känna frustration 

över att som vanligt så är ju goda nyheter inga särskilt bra nyheter i tidningsvärlden utan det 

ska ju helst vara konflikter och katastrofer och… ja” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall 

Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Informatören upplevde dock att de positiva rapporteringarna i Sundsvalls Tidning fick stå 

tillbaka för de negativa och att utrymmet som landstinget fick i media oftast var av negativ 

karaktär. Informatören upplevde att det hände bra saker på Länssjukhuset men att detta inte 

framkom vid Sundsvalls Tidnings rapportering.  

”… om man jämför med bara för ett år sedan när det var det här för då var det ju extra 

ordinär händelse om man säger så, men fortfarande så är det ju mycket rapportering nu /…/ 

så visst det är ju fortfarande rapporteringar fast än inte i samma omfattning. Men att det har 

ju alltid rapporterats mycket om sjukhuset, det är ju en verksamhet som berör alla i hela länet 

så det är ju alltid intressant.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig 

kommunikation, 14 december, 2010). 

”Det tråkiga är ju mera att det, vi får ju kämpa ganska hårt för att gå ut med de här bra 

nyheterna och att det faktiskt händer positiva saker också. Och på en missnöjd patient går det 

1000 jättenöjda men det märker man ju inte.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall 

Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Informationschef 

Informationschefen har upplevt rapporteringen som väldigt intensiv, samt som att den många 

gånger fick stora proportioner bara för att det rörde sig om just Landstinget. 

Informationschefen anser även att rapporteringen endast fokuserat på de negativa aspekterna, 

trots att det fanns positiva aspekter. Informationschefen anser att Landstinget framställts som 

en skandalöst dåligt skött organisation.  

”Så det här var ju en cirkus utan dess like. När det var som värst då tyckte jag att det gick i 

spinn litegrann. Jag tyckte att en del medier tappade verklighetsförankringen på något sätt. 
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De gjorde jättestora grejer av saker som egentligen inte var så mycket som de inte skulle ha 

reagerat på så mycket om det hade varit fredstid.” (Informationschef Landstinget 

Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 2010).   

”Men nu var det på något sätt som bara för att det rörde landstinget så fick det enorma 

proportioner. Sen tycker jag väl att ST emellanåt vinklade stenhårt ur värsta negativa vinkel 

de kunde hitta. För att genom hela den här turbulensen så har det ju faktiskt också funnits en 

hel del positiva saker också. Med det kommer inte fram. Och inte ens när vi påpekade det 

några gånger så kom det fram.” (Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig 

kommunikation, 16 december, 2010).   

”Ja men visst, men det var ju också, det fick ju också jättestora proportioner. Jag undrar om 

det hade fått det om man säger att man skulle ha lejt in en personalchef på något annat 

sjukhus eller på nån annan avdelning och så hade man märkt att ’oj, den här personen verkar 

inte ha rent mjöl i påsen. Nej men du, dig kan vi inte ha kvar, du får gå.’ Jag tror inte att det 

skulle blivit de krigsrubrikerna som det var nu då. Det blev väldigt upphaussat.” 

(Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 

2010). 

 

Informationschefen anser att det inte är förvånande att nedskärningarna ådragit sig 

uppmärksamhet. Snarare anser informationschefen att det endast blivit negativa vinklar under 

rapporteringen.  

”Ja, sjukvården eller länssjukhuset är ju det största vi har. Sjukvården är ju väldigt viktig för 

länsinvånarna. Så att det har ådragit sig uppmärksamhet det är inte ett dugg underligt alltså. 

Sen är det ju balansen i det hela som sagt. Det känns såhär i efterhand som att det har kantrat 

lite för mycket åt det negativa hållet /…/ Så min uppfattning såhär efteråt är att liksom ja, det 

har kantrat lite väl mycket åt det negativa hållet. Och det tycker jag, då kan man ställa sig 

frågan som journalist då; gör jag rätt nu genom att tokfokusera på allt det negativa och 

skrämma medborgarna? För vad får medborgarna för bild av vården? Omhändertagandet 

när man blir sjuk? Ja, det är ju en fundering jag tycker att man kan ha.” (Informationschef 

Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 2010).   

 

Informationschefen tar även upp exempel då denne anser att Sundsvalls Tidning förlorat 

objektiviteten.  

”När landstingsrådet Eva Söderberg avgick då för att trycket blev för hårt. Men då var det då 

någon personalgrupp som hade varit och köpt tårta och så hade de en sån här bildtårta och 

det var en bild på henne då, och då hade ST varit där när de skar tårtan. Och de firade att nu 

avgick hon och sådär. Det drog de ju upp ganska stort. Det kändes lite som att, men hallå nu 

blev det kampanjjournalistik av det här. Vart tog den objektiva granskningen vägen?” 

(Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 

2010). 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta artiklarna har en negativ vinkel samt att de flesta 

artiklarna har en skandalgestaltning. Vi kom även fram till att sensionalisering finns i en stor 

del av artiklarna. Både informatören och informationschefen anser att rapporteringen 

fokuserat på de negativa aspekterna i stor utsträckning samt att rapporteringen i vissa fall varit 

överdriven bara för att det rörde sig om just Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. 

Kommunikatörerna har dock förståelse för att Länssjukhuset figurerat flitigt i 

medierapporteringen främst på grund av att Länssjukhuset påverkar medborgarna som även 

kan vara vårdtagare.  
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5.2.2 Analys 

Medierna reflekterar enligt Falkheimer inte verkligheten som den är utan som den framställs. 

När journalisten valt ut det som är viktigt så skall nyheten även ramas in för att bli intressant. 

Som Zoch och Molleda beskriver framing innebär det att beskriva och gestalta verkligheten 

på olika sätt. Framing handlar enligt Dearing och Rogers om valet av aspekter som lyfts fram 

vid rapportering om en viss fråga. Enligt Nord och Strömbäck är de vanligaste gestaltningarna 

sak-, spel- samt skandalgestaltning. I vår innehållsanalys kom vi fram till att 

skandalgestaltning var den dominerande journalistiska gestaltningen vid rapporteringen om 

Länssjukhuset med 59 %. Den skandalgestaltade journalistiken fokuserar på skandaler och ett 

moraliskt klandervärt beteende. Informationschefen anser att Landstinget framställts som en 

skandalöst dåligt skött organisation.  

 

Informatören anser att det varit en massiv rapportering eftersom konflikter, katastrofer och 

skandaler ofta får stort utrymme i medierapportering. En annan typ av gestaltning är 

sensationalisering, vilket enligt Nord och Strömbäck innebär att överdriva vissa händelser och 

vända och vrida på fakta. Informationschefen påpekar att tidningarna vissa gånger gjorde 

stora händelser av saker som inte skulle fått lika stora proportioner om det handlat om någon 

annan organisation. Båda kommunikatörerna framhåller vid flera tillfällen att en negativ 

vinkel har dominerat rapporteringen om Länssjukhuset, och att de positiva händelserna inte 

kommit fram. Innehållsanalysen visar att en negativ vinkling dominerat rapporteringen. Enligt 

Deephouse följer medier ofta den rapportering som redan finns. Informationschefen anser att 

rapporteringen ibland gick ”i spinn”.  

 

Efter skandalgestaltning kom sakgestaltning med 39 % som enligt Nord och Strömbäck 

fokuserar på sakligt innehåll och att det som hänt eller kommer hända framställs. 

Informatören påpekar att kontakten med Sundsvalls Tidning varit positiv och att deras uppgift 

faktiskt är att granska verksamheten, samt att det har hänt många saker på Länssjukhuset som 

är av intresse för Sundsvalls Tidning. Informationschefen tycker inte att det är konstigt att 

Länssjukhuset figurerat i rapporteringen eftersom Länssjukhuset påverkar sjukvården för 

länsinvånarna. Den tredje gestaltningen, med endast 2 %, var triviagestaltning. 

Triviagestaltning innebär enligt Strömbäck att något trivialt, som inte har med ämnet att göra 

framställs. Dock inbegriper framställningen de berörda aktörerna. Informationschefen tar upp 

ett exempel då en personalgrupp köpt en tårta för att fira att landstingsrådet Ewa Söderberg 

avgått, något denna kallade ”kampanjjournalistik” och inte passade under en objektiv 

granskning.  

5.3 Vilka sakområden och anledningar fokuserade rapporteringen kring? 
Under denna rubrik presenterar vi vilka sakområden nyhetsrapporteringen fokuserat kring 

samt vilka orsaker som har getts till varför nedskärningarna måste genomföras. Vi 

presenterar även vilka sakområden och orsaker kommunikatörerna anser har dominerat 

rapporteringen samt hur de anser att dessa representerat de verkliga förhållandena.  

 

5.3.1 Resultat 

Vi undersökte vilka sakområden som behandlades i artiklarna. De mest frekventa 

sakområdena handlar om fackliga frågor, sjukhusledningen samt politiska frågor (Se fig. 4). 

Inom sakområdet fackliga frågor innefattas även personalfrågor och hur personalen påverkas 

av nedskärningar. Exempel från de tre med förekommande sakområdena följer. Fackliga 

frågor: ”Nedskärningarna på Sundsvalls sjukhus är orimliga och oacceptabla. Det säger 

Kommunal i ett pressmeddelande.” (”Oacceptabla nedskärningar”. 2010, 2 februari. st.nu). 

Sjukhusledning: ”Som "besparingstorped" riskerar Olofsson att göra sig illa omtyckt.” (Vi 
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kritiserar… 2010, 2 februari. st.nu). Politiska frågor: ”Vi kan naturligtvis inte svara för 

samtliga landstingspolitiker, men konstaterar ändå att det så sent som på 

landstingsfullmäktige i höstas, ställdes förslag om att inleda en strukturöversyn av 

länssjukvården.” (Ordningsfråga om sjukhuset. 2010, 3 februari. st.nu). 

 

 
Fig. 4. Vilket huvudsakligt sakområde handlar artikeln om?  

 

Informatör 

Baserat på respondentens svar så har diskussionen gått mest kring sjukhusledning med 

Sigbjörn Olofsson, Margareta Rödén, landstingspolitikerna, den tillfälliga personalchefen 

Ingmarie Bäcklin och sist på medarbetaren. En liten del har även ägnats åt konsultfirman 

Mantec. På frågan om Sundsvalls Tidning uppmärksammat något speciellt som informatören 

själv upplever det blev svaret; 

”Nej det var ju just det här med avsättandet utav sjukhusdirektören för att där kom det väldigt 

lite information ifrån de direkt ansvariga och ja där förlitade vi oss på tidningarna också till 

mycken del så att det är väl det främsta. Sedan var det ju mest att det kändes som att det 

aldrig tog slut nån gång så där, det fortsatte ju väldigt lång tid.” (Informatör Länssjukhuset 

Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Det har enligt informatören rapporterats om ”sjukhussåpan” och ”ett skandaldrabbat 

landsting”. Vid frågan om rapporteringen från Sundsvalls Tidnings sida har varit 

sanningsenlig och rättvis svarade informatören;  

”Ja alltså det mesta naturligtvis när det handlar om tidningsrapportering så är ju gråskalan 

väldigt liten, det är ju svart eller vitt, och ena dagen är du hyllad och nästa dag så är du 

bottenskrap. Så det är klart visst kan man känna ibland att det har varit orättvist” (Informatör 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Informationschef 

Informationschefen anser att den mest intensiva rapporteringen skedde i början av året, 2010. 

Två frågor som informationschefen tar upp som har fått stort utrymme är angående 

personalchefen Ingmarie Bäcklin samt landstingsrådet Ewa Söderberg.  

”Ja, ja den här personalchefen som kom och gick som sagt, det vart ju väldigt fokus i kring. 

Och sen när landstingsrådet avgick då, Ewa Söderberg, det var ju också väldigt mycket 

rapportering kring. Det är väl det man känner är de här sakerna som sticker ut lite. Och sen 

det här då med neddragningarna och vad det innebär, hotet mot patientsäkerheten som man 

sa. Det är ju sådant som man har pratat om ända från början och genom hela den här 

processen. Så det här har ju varit en ständigt pågående diskussion på något sätt.” 
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(Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 

2010). 

”Och det är ju klart, då matas ju medierna hela tiden så blir det lite ja, landstinget har gjort 

det igen. Det var väl ST som hade, var det ST som hade landstingssåpan och Mittnytt som 

hade rubriken landstingshärvan, tror jag. Det där hade de ju med, så fort det var något med 

landstinget, då kom ju liksom de här.” (Informationschef Landstinget Västernorrland, 

personlig kommunikation, 16 december, 2010).   

 

Därefter har vi tagit fram förekomsten av angivna anledningar till nedskärningarna. Vi 

undersökte huruvida anledningar överhuvudtaget gavs i rapporteringen. Oftast gavs inte 

någon specifik anledning till nedskärningarna (Se fig. 5). 

 

 
Fig. 5. Ges en anledning till varför nedskärningarna sker? 

 

I de fall en anledning till nedskärningarna gavs kan vi se att ekonomiska frågor var den 

dominerande orsaken med 19% av de 20% där en anledning angavs. Endast 1% rörde den 

faktiska organisationen (Se fig. 6). Detta innebär att i 95 % av fallen då en anledning nämns är 

det ekonomiska frågor som nämns som anledning. Ett exempel då en anledning gavs, samt 

denna anledning var ekonomiska frågor: ”Inte minst i dessa tider då 700 personer måste 

sägas upp till följd av det besparingskrav som sjukhuset har fått av den politiska ledningen.” 

(Personalchefen kostar 13 000 kronor om dagen. 2010, 2 februari. st.nu). 

 

 
Fig. 6. Vilken huvudsaklig anledning till att nedskärningarna måste genomföras ges? 
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Informatör 

Informatören vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand menar att nedskärningarna pågått under 

en längre tid med ett sparkrav som underlag. Man skulle spara 235 miljoner inom 

Länssjukhuset och de flesta nedskärningarna gjordes inom personalomsättning. Idag är flera 

hundra anställda uppsagda och avdelningar har slagits ihop eller stängts ner.  

”Men väldigt många personer är ju uppsagda, det är ju så man spar de mesta pengarna. Man 

slår ihop vissa verksamheter och man har gjort en helt ny organisation, man har slagit 

samman och tagit bort avdelningar. Och samtidigt som man gör det så får det ju inte påverka 

den upplevda kvaliteten och patientsäkerheten heller så att det är ju en balansgång.” 

(Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 

2010). 

 

Informationschef 

Enligt Informationschefen har Landstinget Västernorrland ont om pengar och är i en dålig 

ekonomisk sits. Inför det här året så krävdes därför väldigt stora besparingar och 

nedskärningar för att få ekonomin i balans. Det finns något som heter återställningskrav som 

kräver att en organisation som ett landsting får bara vara i ”obalans” i max tre år. Inom 

Landstinget krävdes väldigt stora åtgärder för att få ekonomin på rätt köl, vilket innebar stora 

besparingar. Just Länssjukhuset Sundsvall Härnösand utgör en väldigt stor del av hela 

Landstingets verksamhet vilket innebär att de största besparingarna hamnar där. Det handlade 

om hundratals miljoner som man behövde hämta igen (Informationschef Landstinget 

Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 2010).    

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att det sakområde som informationschefen och informatören 

ansett dominerat rapporteringen är sjukhus- och landstingsledningen. Detta kan vi även se 

stämmer överens med innehållsanalysen, där dessa två delar tillsammans står för 53 %. I de 

fall en anledning har getts till varför nedskärningarna måste genomföras har det nästan 

uteslutande varit ekonomiska frågor, detta stämmer överens med den verklighetsbild som 

informationschefen och informatören ger till varför nedskärningarna måste genomföras. 

 

5.3.2 Analys 

Strömbäck beskriver olika synsätt som gestaltningsteorin har som utgångspunkt; 

mediegestaltningar påverkar konsumentens föreställningar av verkligheten, medierna väljer 

att gestalta vissa delar av verkligheten och inte andra, samt vad medieinnehållet egentligen 

representerar. Innehållsanalysen visar att de sakområden som det rapporterats mest om var 

politiska frågor, sjukhusledning samt fackliga frågor. Kommunikatörerna anser att de 

sakfrågor det rapporterats mest om är sjukhusledning och landstingspolitiker. Vid 

rapporteringen om Länssjukhuset beskrivs anledningen till nedskärningarna endast i 20 % av 

artiklarna, och då är anledningen i de flesta fallen ekonomiska frågor. Kommunikatörerna 

beskriver hur nedskärningarna är en följd av att Landstinget måste göra stora besparingar till 

följd av sparkrav samt för att få ekonomin i balans.  

 

Falkheimer beskriver nyhetsvärdering som en process där händelser i verkligheten väljs ut 

och formas till nyheter. En viss händelse som väljs ut kan ges en vinkling för att förenkla eller 

förstärka nyheten, exempel på dessa vinklar är lokal-, konflikt- och hotvinkel. Det som är 

närmast läsaren är enligt Falkheimer mest intressant för dem. Informationschefen berättar om 

hur tidningarna skrivit om hotet mot patientsäkerheten.  
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Informationschefen tycker även, som vi sagt tidigare att det inte är konstigt att Länssjukhuset 

figurerat i rapporteringen eftersom det påverkar sjukvården för länsinvånarna. 

Informationschefen anser dock att medierna genom sin rapportering kan ha skrämt upp 

invånarna och framställt vården som värre än vad den egentligen är. Informatören anser att 

eftersom Länssjukhuset är en verksamhet som berör alla i länet så blir det intressant att 

rapportera om. Enligt Levay och Waks rapporteras det mycket om kommunala nyheter och 

vad som händer inom offentlig sektor, medan det inom den offentliga sektorn pågår en strävan 

efter ökad transparens. Inom landsting eftersträvar man transparens och försöker förmedla en 

bild av öppenhet och begriplighet enligt Levay och Waks.  

 

Enligt Falkheimer är några av de faktorer som påverkar vilka händelser som blir nyheter att 

händelsen gärna ska vara intensiv, kulturellt och geografiskt närliggande och vara möjlig att 

dramatisera som en följetong. Informationschefen pratar om hur de lokala medierna hade ett 

namn eller en rubrik som återkom då Länssjukhuset eller Landstinget figurerade. Denne tar 

upp exemplen ”landstingssåpan” och ”landstingshärvan” Även informatören pratar om en 

stämpel och nämner ”sjukhussåpan”. Informatören pratar även om hur rapporteringen fortsatte 

under en lång tid.  

5.4 Hur har organisationen och dess medarbetare framställts? 
Under denna rubrik presenterar vi hur organisationen samt organisationens aktörer 

framställts vid medierapporteringen. Vi presenterar även hur kommunikatörerna anser att 

organisationen och dess aktörer framställts.  

5.4.1 Resultat 

Som tidigare nämnt så hade artiklarna i de flesta fall haft en negativ vinkel (Se fig. 1). Med 

detta i åtanke vill vi se hur informatören samt informationschefen ser på Sundsvalls Tidnings 

framställning av Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. För att gå vidare med detta undersökte 

vi om Länssjukhusets handlingar kritiserades i samband med rapporteringen. För att fördjupa 

oss så har vi valt att separera landstingsledningen (Se fig. 7) och Länssjukhuset (Se fig. 8) i 

frågan och redovisar resultaten enskilt nedan.  

 

I 46 % av artiklarna så kritiserades landstingsledningen direkt för deras handlingar vid 

nedskärningarna. Totalt så förekommer ledningen i 80% av artiklarna. Detta betyder att 

ledningen kritiseras i 57% av de artiklar där de förekommer. Exempelvis kunde man läsa om 

besvikelsen på dagens politiker där journalisten kritiserade de besparingar som ledningen 

hade fastställt. Här likställs landstingspolitiken med en ”såpa” som gör de anställda skada 

(Efterlyses: politiskt mod. 2010, 2 februari. st.nu). Hur synen på ledningen var under denna 

period kan läsas om i ”Handlingsförlamad landstingsledning” (Handlingsförlamad 

landstingsledning. 2010, 7 februari. st.nu). Dåvarande landstingsrådet fick sig en och annan 

törn i rapporteringen, rubriker som ”Avgå Ewa Söderberg” figurerade (Ledare: Avgå Ewa 

Söderberg. 2010, 3 februari. st.nu) och i hemlighet anordnade hon ett politiskt möte med 

landstingsledningen (Hemligt politiskt möte i landstinget. 2010, 9 februari. st.nu). 
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Fig. 7. Kritiseras landstingsledningen för dess handlingar? 

 

I 43 % av artiklarna så kritiseras Länssjukhuset för deras handlingar. Totalt sett så 

förekommer sjukhuset i 75 % av artiklarna. Detta betyder att de gånger som Länssjukhuset 

omtalas så kritiseras de i 58 % av fallen. Länssjukhuset kritiserades bland annat då de anställt 

personalchefen Ingmarie Bäcklin och det skapade rubriker som ”Personalchefen kostar 13 

000 kronor om dagen” (Personalchefen kostar 13 000 kronor om dagen. 2010, 2 februari. 

st.nu) och ”Bäcklin har skulder på halv miljon” (Bäcklin har skulder på halv miljon. 2010, 3 

februari. st.nu) samt ”Fifflande chef omöjlig. Bäcklin är dömd för att ha lurat en tidigare 

arbetsgivare” (Fifflande chef omöjlig. 2010, 4 februari. st.nu). Andra exempel är diskussioner 

kring sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson. I artikeln ”Total avsaknad av kompetens” 

kritiseras direktören för sina sparkrav, för att ha anställt personalchefen samt för att han 

riskerar läkarutbildningens existens (”Total avsaknad av kompetens”. 2010, 5 februari. st.nu).  

 

 
Fig. 8. Kritiseras sjukhuset för dess handlingar? 

Vi undersökte även om någon aktör utpekades som ansvarig för nedskärningarna (Se fig. 9). 

Resultatet visade att i 76 % av fallen ges ingen aktör ansvar för nedskärningarna. I 15 % av 

fallen är landstingsledningen ansvarig och i 9 % av fallen är sjukhusledningen ansvarig. Detta 

innebär att i de fall någon aktör ges ansvar för nedskärningarna är det i 63 % av fallen 

landstingsledningen och i 37 % av fallen sjukhusledningen. Ett exempel på då 

landstingsledningen står som ansvariga är; ”Anta att det faktiskt inte är regeringens fel att det 

fattas pengar i länsvården. Vilka är då ansvariga annat än politikerna i majoriteten (S+V)?” 

(Landstingsoppositionen måste kraftsamla. 2010, 5 februari. st.nu). 
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Fig. 9. Vem har ansvaret för nedskärningarna? 

 

Vi undersökte vilken av landstingets aktörer som fick störst utrymme för uttalande (Se fig. 

10). I 55 % av fallet uttalade sig ingen aktör. När en aktör uttalade sig var det 21 % 

landstingsledningen, 19 % sjukhusledningen samt 5 % medarbetare som uttalade sig.  

Uttalanden rörde ofta kontringar till vad journalisten tog upp, exempelvis då 

landstingsdirektören fick uttala sig om hur rekryteringen av Bäcklin gått till. Landstinget 

gjorde enligt Sundsvalls Tidning ingen egen kontroll av den nya personalchefens bakgrund 

innan hon anlitades och landstingsdirektören ansåg inte att Ingmarie Bäcklins skulder hade 

någon relevans för jobbet. 

”- Vi söker en kompetens. Och huruvida dom har skulder eller inte, det har inte med deras 

kompetens att göra, säger han i radiointervjun.” Ett uttalande som sedan ifrågasattes många 

gånger (Landstingschefen: Hon har fortsatt förtroende. 2010, 4 februari. st.nu).  

 

 
Fig. 10. Vilken av landstingets aktörer får störst utrymme för uttalande i analysenheten?  

 

Informationschef 

Informationschefen anser att Sundsvalls Tidning framställt Länssjukhuset som en väldigt 

dåligt skött organisation och därigenom skrämt upp länsinvånarna. Informationschefen anser 

även som vi nämnt tidigare att det endast fokuserades på de negativa aspekterna i 

rapporteringen.   

”Ja, som en skandalöst dåligt skött stor bit av Landstinget Västernorrland och titta här nu 

vilka akuta stora åtgärder de är tvingade att vidta för att de inte har skött det rätt förut, så 

känns det ju.” (Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 

december, 2010).   
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”Och så lite sådär alltså att man skrämt upp länsinvånarna tycker jag. Jag tycker bilden, 

alltså man har fått den uppfattningen av att det farligare att bli intagen här då än vad det 

egentligen är på något sätt. Jag menar sjukhuset är fortfarande befolkat av en massa 

medarbetare som är besjälade av sitt jobb och som kan jobba idag. Men det har ju nästan 

framställts som att ja men blir du intagen här på sjukhuset, ja då ligger du illa till. Det här är 

bara en katastrof.” (Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 

16 december, 2010). 

 

Informatör 

Informatören tror att Sundsvalls Tidning föll för den allmänna opinionen vid rapporteringen 

kring nedskärningarna och skrev om hur nedskärningarna inte gick till på rätt sätt. 

Allmänheten var även direkt inblandade i nyhetsrapporteringen och granskningen baserades 

enligt informatören till stor del på den allmänna uppmärksamheten kring nedskärningarna. 

Informatören menar även att Sundsvalls Tidning fick ett stort stöd av allmänheten att gräva 

fram skandaler och att det inte riktigt spelade någon roll vad som hände innanför sjukhusets 

väggar, folket ville ha deras rapportering.  

”Ja det är klart att de föll ju för den allmänna opinionen de också, så är det ju, och saker och 

ting gick ju inte till på rätt sätt heller.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, 

personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

”Så att jag tror att det ST gjorde, de följde nog den här allmänna känslan av att ’Herregud 

vad är det som händer och vad sker och varför?’” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall 

Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Vi undersökte hur sjukhusledningen framställts i artiklarna. Med kompetent menades att 

arbetet skötts på ett lämpligt och rättvist sätt, med neutralt menas att sjukhusledningen 

beskrivs på en faktamässigt eller sakligt sätt utan värdering till rätt och fel, samt med 

inkompetent menas att arbetet misskötts, att ledningen är otrevlig, ignorant eller hänsynslös. 

Resultatet säger att sjukhusledningen framställts som inkompetent i 52 % av artiklarna och 

som kompetent i 1 % av artiklarna (Se fig. 10). I 71 % av de artiklar som sjukhusledningen 

framställs, är det som inkompetent.  Ett exempel ur en framställning då sjukhusledningen 

framställdes som inkompetent följer; ”Nästan 700 av deras kamrater blir utan jobb, men inte 

många av de sjukhusanställda törs, vill eller orkar berätta vad de tycker om Mantecs och 

Sigbjörn Olofssons förslag. - De vill nog säga vad de tycker. Men vem ska de säga det till när 

ingen lyssnar, säger undersköterskan Anna Bergqvist, som med största sannolikhet mister sitt 

jobb.”  (Uppgivenheten växer efter nya besked. 2010, 13 februari. st.nu). 

 

 
 Fig. 10. Hur framställs sjukhusledningen? 
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Vi undersökte även om personifiering förekom, vilket innebär att fokus i en fråga ligger på 

individer. I 57 % av artiklarna förekom personifiering (Se fig. 11). Som vi redovisat tidigare 

användes ofta landstingspolitiker, personalchefen, sjukhus- eller landstingsdirektören som 

ansikte för artikelns vinkel.  

 

 
Fig. 11. Förekommer personifiering? 

 

Informationschef 

Informationschefen anser att sjukhusledningen framställdes väldigt ensidigt och negativt. Men 

tillägger även att det faktum att sjukhusdirektören har valt att ta avstånd från journalisterna 

kan även ha påverkat rapporteringens vinkling.  

”Och det är där jag känner att om vi hade skött kommunikationsavdelningen på något annat 

sätt, om vi hade mandat så hade vi kunnat vägt upp det lite. Men nu kunde vi inte göra så då 

eftersom det var organiserat så och då är ju frågan där också; kunde Sigbjörn ha fått större 

utrymme i medierna om han hade tagit chansen och liksom försökt nyansera bilden? Det hade 

ju varit bra. Jag menar, hade han haft den chansen så hade det ju varit jättebra om han hade 

gjort det. Men nu valde han att inte göra det.” (Informationschef Landstinget Västernorrland, 

personlig kommunikation, 16 december, 2010).   

 

Informatör 

Informatören berättar att det varit ett stort medietryck på ledningen och framförallt på 

sjukhusdirektören, dock anser informatören att han klarar detta med glans och att 

journalisterna inte lyckats ”sätta dit honom”.  

”Självklart så har det ju varit jättehårt tryck på sjukhusdirektörerna som vi har sett direkt 

här. Och Sigbjörn som har varit sjukhusdirektör nu i snart ett år han är ju jättebra att prata 

med media, han är… ja, han är väldigt medietränad. /…/ Ingen hittills har lyckats sätta dit 

honom på något sätt så att han vet ju vad han säger för någonting.” (Informatör 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Informatören berättar om tiden innan avsättandet av förre sjukhusdirektören och hur populär 

denne var bland medarbetarna. Sjukhusdirektören sparkades efter ett politiskt beslut i 

Härnösand och i samband med detta så avgick även landstingsdirektören. En stor del av 

rapportering kringgick denna händelse samt införandet av ny ledning och deras arbete.  

”Det har ju varit så också att i och med det här avsättandet av Margareta Rödén, det var ju 

så oerhört stort mediatryck då och folk var ju upprörda och jättearga i huset. Så att 

tidningarna visste ju långt före mig och många andra utav ledningsfigurerna här vad som 

hände runt omkring så att det var väl ST som var våran personaltidning /… / De hade ju 

järnbevakning hela tiden på allting som diariefördes här och fick ju tips hela tiden och folk 
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som ville tala ut om än det ena än det andra eller att deras hemsida höll för alla 

kommentarerna är ju… det var ju hundratals kommentarer till vissa artiklar.” (Informatör 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Vi undersökte även hur medarbetarna framställdes vid rapporteringen. Medarbetarna förekom 

i 36 % av artiklarna. I 23 % framställdes de som offer och i 13 % framställdes de på ett 

neutralt sätt (Se fig. 12). Medarbetarna framställdes alltså som offer i 64 % av de fall som 

medarbetarna förekom. Vi jämförde detta resultat med human interest-gestaltningen (Se fig. 

13). Det resultatet visar att human interest-gestaltning förekom i 4 % av artiklarna.  

Framställningen av medarbetaren ledde till rubriker så som ”Dialyssköterskor bekymrade 

över neddragningarna” (Dialyssköterskor bekymrade över neddragningarna. 2010, 14 

februari. st.nu) eller ”Stressade undersköterskor drabbas värst”. Journalisten framställde en 

enskild sköterska genom human interest-gestaltning. Sköterskan fick komma till tals angående 

nedskärningarna ”- Men jag förstår inte. Jag får inte ihop det. Jag får inte en bild av hur det 

ska bli när 700 personer ska gå.” (Stressade undersköterskor drabbas värst. 2010, 5 februari. 

st.nu). 

 

 
Fig. 12. Hur framställs medarbetarna? 

 

 
Fig. 13. Förekommer human interest-gestaltning? 

 

Informatör 

Informatören anser att det varit ett fokus på medarbetarna som varit i chock.  

”… det har varit väldigt mycket fokus på medarbetarna och det är klart vissa har ju varit i 

chock och affekt. Så det kan man ju tänka kanske har varit lite synd att media har gått på dem 
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och de har uttalat sig om olika saker och… ja det kanske är dumt att göra det sådana gånger 

och ibland så har det ju också varit så att man inte riktigt respekterat det här att inte filma på 

sjukhuset till exempel. Att inte gå in på salar och avdelningar och sånt där. Det händer sällan 

men det händer.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 

14 december, 2010). 

 

Informationschef 

Informationschefen anser att framställningen av medarbetarna gjordes på ett bra sätt. Men att 

det vid framställningen av ledningen endast blev de negativa sidorna som framställdes.  

”De intervjuade ju ett antal i personalen under det här förloppets gång. Det är klart att de 

var kritisk. De var ju rädd och de var skärrad, de såg ju vilka stora nedskärningar och ja, de 

funderade på patientsäkerheten och hur de skulle orka trycket och sådana här saker. Det är 

ju en mänsklig reaktion tycker jag. Så det blev nog skildrat ganska bra. Sen cheferna så på 

sjukhuset det var nog hyfsad balans också. Men när man då kom till sjukhusdirektören, 

landstingsdirektören, politikerna, det var ju där det började att tippa över tycker jag. Det var 

ju lite väl alltså.” (Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 

16 december, 2010).   

 

Sammanfattning  

I den journalistiska framställningen av Länssjukhuset Sundsvall Härnösands aktörer så kan vi 

se att den negativa vinkeln följer med även här. I framställningarna så dominerar kritiken, 

både gällande landstingsledningen och gällande sjukhuset angående hur nedskärningarna 

genomförts. Detta styrks av både informatör och informationschef. Sjukhusledningen 

framställs som inkompetent, en framställning som informatören anser är orättvis. 

Informationschefen anser att ledningen endast framställdes på ett negativt sätt. Medarbetarna 

framställdes i de flesta fallen som offer. Informationschefen anser att framställningen av 

medarbetarna gjordes på ett bra sätt. Informatören påpekade att denne tyckte det var synd att 

medierna gick på medarbetarna.  

 

5.4.2 Analys 

Framing handlar enligt Petersson om hur något rapporteras istället för vad som rapporteras. 

Nord och Strömbäck berättar att journalistens gestaltningar fungerar sedan som ram för hur vi 

skall tolka nyheterna som förmedlas. Informatören vid Länssjukhuset tar upp svårigheten med 

att rapporteringen har varit negativ vinklad, vilket påverkat synen på Länssjukhuset och att 

framställningen visar att nedskärningarna skett på ett negativt sätt. Journalisten skriver om det 

som säljer, den allmänna opinionen påverkade nyhetsrapporteringen och medverkade till den 

negativa rapporteringen genom tips enligt informatören. 

 

Hur medierna väljer att framställa eller gestalta en organisation eller ett företag påverkar dess 

anseende. Deephouse talar om media reputation, vilket är en generell utvärdering av hur en 

organisation presenteras i medier. Både informatör och informationschef uttrycker att bilden 

av nedskärningarna som Sundsvalls Tidning har presenterat inte varit rättvis och att 

gestaltningen oftast endast framhållit de negativa konsekvenserna. Enligt Deephouse kan 

media reputation påverka en organisations prestationer och att det kan få konsekvenser för 

dess ledning. Därför bör de försöka utveckla positiva utvärderingar av media. Falkheimer 

beskriver tre kommunikationsstrategier som exempelvis handlar om en organisations 

mediehantering. En av dessa strategier, direkt PR-strategin, handlar om att en organisation bör 

försöka påverka journalister och massmedier på ett planerat sätt och vända oplanerade 

händelser till organisationens fördel. Att ledningen inom Länssjukhuset Sundsvall Härnösand 

arbetat lite med strategiska motprestationer och snarare tagit avstånd från journalister tror 
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kommunikatörerna kan vara en bidragande orsak till att bilden av nedskärningarna fått en 

negativ klang. Carroll och McCombs skriver att ett företags anseende kan få ett rykte som 

anses vara negativt för en organisation, vilket sker vid rapportering då organisationen 

kritiseras för sina handlingar i en viss fråga.  

 

Inom framing talar Bryant och Zillman om personifiering. Då ligger fokus i en fråga på 

individer och när medier tar upp stora sociala frågor beskrivs de ofta i termer kring den 

enskilde aktören. Personifiering förekommer enligt vår innehållsanalys i 57 % av artiklarna. 

Detta kopplar vi till exempel där sjukhusdirektören får stå till svars för hur det går till vid 

nedskärningarna och hur dessa skötts. Sjukhusledningen framställs som inkompetent i 52 % 

procent av artiklarna och som kompetent i endast 1 %. I 76 % av fallen ges dock ingen aktör 

ansvar för nedskärningarna. När en aktör väl ges ansvar är det i de flesta fallen 

landstingsledningen som står som ansvarig. Informationschefen anser att sjukhusledningen 

framställts väldigt negativt i rapporteringen. Denne tillägger dock att sjukhusdirektören valt 

att ta avstånd från journalisterna vilket kan ha påverkat vinklingen. Enligt innehållsanalysen 

får ingen aktör uttala sig i 55 % av fallen. Informatören berättar att det varit ett stort 

medietryck på ledningen och framförallt på sjukhusdirektören. Informatören anser dock att 

sjukhusdirektören hanterat det stora medietrycket på ett bra sätt.  

 

Informatören anser att det är synd att medierna gått på medarbetarna när de varit i chock över 

nedskärningarna, och att de gått in i salar dit de inte haft tillåtelse att gå. Informationschefen 

anser dock att medarbetarna framställdes på ett bra och rättvisande sätt. Medarbetarna 

förekom i 36 % av artiklarna och i 23 % av dessa framställdes medarbetarna som offer. I de 

övriga fallen framställdes de neutralt. Human interest handlar enligt Fine och White om att 

skapa en mänsklig vinkel på ett material för att skapa intresse. Den mest eftertraktade vinkeln 

involverar enligt dem en person som tidigare varit okänd och nu står inför en svårighet. 

Human interest-gestaltning förekom endast i 4 % av artiklarna. 

5.5 Hur har kommunikatörerna påverkats av rapporteringen? 
Under denna rubrik presenterar vi vilka maktaspekter det finns mellan mediet och 

kommunikatörerna. Vi presenterar vilken roll kommunikatörerna anser att de har haft under 

nedskärningarna samt om de önskar att de kunnat agera på ett annat sätt.  

 

5.5.1 Resultat 

Utifrån innehållsanalysen undersökte vi hur rapporteringen påverkat kommunikatörerna. Då 

det varit medial uppmärksamhet gällande Länssjukhuset i och med nedskärningarna samt att 

rapporteringen har haft en negativ ton (Se fig. 1) så har vi undersökt hur detta påverkat 

yrkesrollerna för både informatören och informationschefen. 

 

Informatör 

Den direkta påverkan som Sundsvalls Tidning fått på informatören har lett till en erfarenhet 

som denne är tacksam för. Även om det periodvis var jobbigt och det kändes som det aldrig 

skulle ta slut så ser informatören idag på erfarenheten med positiva ögon och anser att det inte 

påverkat speciellt mycket på ett personligt plan, däremot uttrycker denna att det behövs mer 

resurser när något sådant här händer. Informatören berättar att dennes stöd funnits för den som 

behövde det under medierapporteringen genom bland annat förberedelser inför möte med 

pressen.  

”Jag har ju försökt så långt det är möjligt att erbjuda stöd till de som ska prata med pressen. 

Eftersom många är ju inte bekväma med det naturligtvis så att där har vi ju försökt att göra 

insatser i stället då att man har kunnat höra av sig och få, ja få hjälp helt enkelt i hur man 
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möter media och då gäller det ju ja kanske inte ledningsgruppen som ju är mer medietränad 

sen tidigare än kanske andra.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig 

kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Påverkan av rapporteringen har varit blandad. Mestadels har det enligt informatören varit en 

påfrestning om än lärorik.  

”Ja, det var ju jobbigt naturligtvis när det var som värst. Samtidigt i efterhand så kan man ju 

känna att ja det är ju en erfarenhet helt klart alltså för jag tror inte att det är så där 

jättemånga här som har varit med om någonting utav den här digniteten ändå, när någonting 

har skärskådats så här mycket som det har gjort. Så visst det var lite som att man sitter i en 

virvelstorm så där, och vi fick ju också veta väldigt lite det är ju så.” (Informatör 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Det som påverkat informatören mest har bland annat varit att rapporteringen känts oändlig 

och att de på Länssjukhuset Sundsvall Härnösand aldrig fick vila i nedskärningarna.  

”Det kändes som att det aldrig tog slut nån gång så där, det fortsatte ju väldigt lång tid. Och 

det är kanske det mest som påverkade en, att det vart en så segdragen process. /…/ Det tror 

jag nästan alla har känt samma sak oavsett befattning, det var ju inte så där att man ryckte 

bort plåstret snabbt och sen går vi vidare utan att det vart en väldigt lång svår process som 

inte riktigt är klar än.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig 

kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Men någon personlig påverkan har rapporteringen inte gett, däremot så inser informatören att 

samarbetet mellan media och sjukhuset borde fungera bättre.  

”Ja, rent generellt så tycker inte jag att det har påverkat så där på det personliga planet 

däremot så känner man att det är ju… vi skulle behöva mycket mer resurser och vi skulle 

behöva samarbeta mycket mer. Vi skulle ha ett bättre samarbete med media och jobba 

närmare varandra och kunna nyttja dem också som informationsbärare till medborgarna på 

ett helt annat sätt.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig 

kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Informatören uttrycker efteråt att det funnits mer att göra när kommunikationen fördes vidare 

till medarbetaren och att en utebliven information skapar osäkerhet. 

“Det som saknades var nog den här direkta kontakten och dialogen som man… som vi 

missade att ta vara på och det gjorde nog att det vart lite värre än vad det skulle ha behövt 

vara också. Och sen, jag menar säger man att man ska säga upp 200 personer, vilka blir det? 

Blir det du eller blir det jag eller… ja det är klart det blir en väldigt stor otrygghet också att 

leva under.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 

december, 2010). 

 

Informationschef 

Informationschefen påtalar tidigt i intervjun att denne stått lite utanför kommunikationsarbetet 

kring nedskärningarna på grund av organisationsuppbyggnaden.  

”Informations- och kommunikationsorganisationen inom Landstinget är uppbyggd så att vi 

som sitter på staben, som sitter på Landstingsstaben, vi har det övergripande ansvaret för att 

utveckla kommunikationskanaler, att utveckla kommunikationen överhuvudtaget. Vi ansvarar 

för externwebben, intranätet, vi författar de riktlinjer; styrdokument som gäller för området. 

/…/ Sen sitter det en informatör ute på varje sjukhus. /…/ Och de informatörerna, de hör inte 

till mig, de lyder inte under mig. Utan de jobbar under sin förvaltningschef, vilket innebär att 

jag som sitter som informationschef som sitter på informationsstaben har ansvar för det 
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organisationsövergripande. Jag kan inte säga till dem att i den frågan då gör vi såhär.” 

(Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 

2010). 

 

Sjukhusdirektören tackade tidigt nej till hjälp från informationsavdelningen, vilket har 

resulterar i att informationschefen endast bistått Länssjukhuset med punktinsatser.  

”Jag kan bara säga ’detta är beslutat och det är väldigt bra om ni är ute på förvaltningarna 

vill följa det här’. Och då måste de informatörerna stämma av det med sina 

förvaltningschefer. Och säga, från staben så menar de att den här frågan såhär och de vill att 

vi följer det överallt inom organisationen. Och då inträffar det intressanta, då kan 

förvaltningscheferna välja att säga ’Jaha, men det tycker inte jag. Så i den här förvaltningen 

så ska vi inte följa de riktlinjerna. Det avstår vi från’.  Och då kan inte jag eller nån på 

avdelningen göra nåt åt det. Möjligtvis försöka ta frågan uppåt om det är nånting som är 

väldigt graverande. /…/ Sjukhusdirektören har, alltså förvaltningschefen för länssjukhuset, sa 

’Nej, det här sköter vi själv. Vi har en informatör här. Jag bedömmer att vi klarar av den här 

kommunikationen’. Och eftersom vi då i det fallet bara är stödjande och rådgivande så, då 

vände jag mig ju till honom ett par gånger och sa ’Nu ser vi att’ och ’Nu stormar det här’ och 

’Du kan behöva stöd’ och ja ’Vi kan backa upp dig’. Men nej sa han ’min bedömning är att 

jag klarar mig med de resurser jag har på sjukhuset’.” (Informationschef Landstinget 

Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 2010). 

 

Informationschefen sitter dock med i en ledningsgrupp vid landstinget, där bland annat 

sjukhusdirektören ingår.  

”Ja, landstingsledningsgruppen sitter jag med i.” (Informationschef Landstinget 

Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 2010). 

”Den leds av landstingsdirektören och där sitter alla förvaltningscheferna, alltså sjukhusen, 

vården, folktandvården och så staben då. Sen sitter vår ekonomidirektör där, vår 

personaldirektör och så jag är det. Sen är det lite beroende på vad det är för frågor så är det 

lite olika människor som är med av och till. Men det är stommen ändå.” (Informationschef 

Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 2010). 

 

Informationschefen anser inte att dennes arbetssätt har förändrats. Däremot poängterar 

informationschefen att denne hade försökt få vara mer involverad ifall detta skulle hända igen.  

”Jag har inte ändrat mitt sätt utifrån hur vår organisation ser ut på det här området. Jag 

hade ju önskat att vi kunde vara med mer ifrån centralt håll. Om någon som sagt, som jag sa 

förut, hade liksom tänkt till men det här går ju inte, här måste vi ju liksom in med halva 

informationsavdelningen här på sjukhuset för att hantera mediefrågan då, men det gjorde 

man ju inte då utan förvaltningsdirektören fick ju sköta det efter eget huvud tyvärr. Så att lite 

frustrerande… Det jag skulle kunna tänka mig om det här skulle hända igen. Det jag 

möjligtvis skulle göra då som jag inte gjorde nu det är väl att ligga på mycket hårdare, 

tidigare, på landstingsdirektören, på landstingsrådet, och säga ’Jamen, titta här, nu är det 

här på väg igen alltså. Nu vet vi ju hur det gick förra gången. Nu måste vi hantera 

kommunikationen bättre.’” (Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig 

kommunikation, 16 december, 2010). 

 

Informationschefen kan däremot se att rapporteringen fått konsekvenser för medarbetarna. 

”Ja, där har vi ju fått lite spridda rapporter. Som säger att många personalgrupper är djupt 

oroade, de bävar för hur de ska kunna klara av den ökande arbetsbelastningen, de är oroliga 

för patientsäkerheten, de har i princip slagit larm om att det här kommer att innebära att fler 

patienter dör för vi kommer inte hinna med dem och sådär. Men sen, återigen, så har vi fått 
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rapporter från andra grupper som säger att jaja, de förhåller sig lite mer stoiskt ’det här ser 

inte bra ut nu, men vi rider ut stormen’, ’vi gör det bästa av det’, ’vi ska nog kunna landa i 

någon form av organisation som ändå funkar’, ’det ska absolut inte drabba patienterna eller 

säkerheten eller så’. Så att det är liksom lite både och såhär. Men jag tror att det bland de 

som jobbar, alltså om man tänker sig sköterskor, undersköterskor och biträden och sådana 

där saker, där har det nog varit mer oro än stoisk inställning, måste jag säga. Det är min 

känsla. Men jag har inte några vetenskapliga fakta som underbygger det där på något sätt.” 

(Informationschef Landstinget Västernorrland, personlig kommunikation, 16 december, 

2010). 

 

Informatör 

Informatören har haft önskemål om förbättringar eller andra resurser under arbetets gång. Det 

är dock först nu när nedskärningarna börjar klinga av som arbetet med hur, vad och varför kan 

sätta igång. 

”Det känns som att kanske till våren eller till hösten så skulle jag liksom kunna göra någon 

sorts sammandrag ur det här och hur gick det och vad tyckte ni och kanske ta de första stegen 

mot att vi har en bättre strategi för att kunna möta den här typen utav händelser eller 

händelser överhuvudtaget.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig 

kommunikation, 14 december, 2010). 

 

På frågan ”Hur önskar du att informationsarbetet sett ut?” svarade informatören:  

”Nej men att man kanske mer såg informationen som en viktig del i det strategiska arbetet, 

ledningsarbetet på sjukhuset. Och det där är ju en tuff kamp alltså, det är svårt att orka driva 

den kampen själv. Så att jag hoppas att det blir små framryckningar allt eftersom och kanske 

så småningom kan man få till någon sorts förändring men att det hänger helt enkelt till stor 

grad på den som… ja på den ledning som man har.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall 

Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Informatören tror inte att de kunde ha förberett sig inför den här mediestormen på något sätt 

och att de i princip blev överkörda av media.  

”Vi hade aldrig kunnat förbereda oss på det som hände och det var som en naturkatastrof 

nästan, det gick inte. Däremot så skulle man ju kunna ha önskat att vi skulle ha haft mycket 

mer resurser för information och att vi hade haft en starkare ställning i… ja i 

ledningsgrupper och överhuvudtaget att man hade haft en katastrofplan för 

informationsfrågor helt enkelt.” (Informatör Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig 

kommunikation, 14 december, 2010). 

 

Informationen under nedskärningarna har planerats av sjukhusdirektören och informatören har 

verkat som en länk mellan chef och medarbetare. Den upplevda kvaliteten har varit ”sådär” 

och med en sådan stor omställning så är det många som berörs och kräver information. Det 

uppdraget har varit svårt att uppfylla. Informatören har saknat en direkt kontakt och dialog 

med medarbetarna. 

”När man gör en sådan här jättestor omställning så egentligen så skulle man behöva ha en 

liten gubbe i varje hörn, alla vill ju veta saker hela tiden och det är ju också så jag sitter inte 

med i nån ledningsgrupp och det jag får veta och det jag ska gå ut med det är ju det nån 

annan har valt att vi ska gå ut med. Så det blir ju som i många led. Det är ju också så att det 

man skulle kunna ha gått ut med information varje dag i princip och man skulle ändå inte ha 

tyckt att det var tillräckligt ofta, just eftersom det skapar sån jättestor osäkerhet och många 

gånger har man ju faktiskt inte vetat heller hur det kommer att bli riktigt.” (Informatör 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, personlig kommunikation, 14 december, 2010). 
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Sammanfattning 

Informatören uttrycker tacksamhet för den erfarenhet som Sundsvalls Tidnings rapportering 

har medfört, även om det stundtals varit jobbigt. Denne upplevde inte heller att rapporteringen 

påverkat på ett personligt plan men att det har haft en stor påverkan på organisationen. Hade 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand haft resurser hade kommunikationsarbetet sett 

annorlunda ut. Informationschefen har befunnit sig utanför arbetet med nedskärningarna och 

anser att möjligheten till att göra annorlunda varit liten men om chansen funnits så anser 

informationschefen att man hade behövt hantera kommunikationsfrågan tidigare och bättre. 

Informatören önskar att ledningen ansett att kommunikationsarbetet varit viktigare och 

uttrycker vikten av kommunikation vid en stor omställning.  

 

5.5.2 Analys 

Kommunikation är en viktig faktor för att påverka medarbetares inställning till nedskärningar. 

Flera studier har enligt Tourish och Hargie undersökt om kommunikation kan minska de 

negativa effekterna av nedskärningar, där resultaten är tvetydiga. Till stor del avgörs dock 

uppfattningarna om nedskärningen av hur processen hanteras och kommuniceras. Både 

informatör och informationschef beskriver informationsarbetet som försiggått under 

nedskärningarna som något som hade kunnat göras mer, bättre och tidigare. Enligt Cheney 

ska ledare och medarbetare tillsammans kommunicera om situationen och vilka alternativ som 

finns innan ett beslut om en förändring tas, därefter måste det beslutade 

förändringsalternativet kommuniceras. Kommunikation kan tillfredsställa de mest akuta 

behoven av information, men de negativa konsekvenserna kan inte helt elimineras. Cheney 

berättar att om medarbetare inte får tillräckligt mycket information kan de göra en felaktig 

tolkning och rykten som inte stämmer kan spridas, något som informatören upplevde var ett 

problem.  

 

En av kommunikatörens viktigaste roller är enligt Grandien att arbeta med strategisk 

planering för att skapa en gemensam tolkning av mål, motiv och implementering av 

förändringen. Detta är något som både informatören och informationschefen uttryckt inte 

fungerat, att det strategiska arbetet saknats under nedskärningarna och att deras roller har 

snarare rört sig om att reagera på det som skett och rätta den information som blivit felaktig. 

Enligt Zoch och Molleda bör en kommunikatör vara en del av beslutsfattandet på 

ledningsnivå. Informationschefen är med i ledningsgruppen, men deltar inte i arbetet med 

kommunikation kring nedskärningarna.  

 

Grandien skriver att en kommunikationsavdelning har olika roller vid en förändring beroende 

på dess organisatoriska förutsättningar. Informationschefen som berättar om 

organisationsstrukturen, har fått stå utanför kommunikationsarbetet. Denna anser att 

kommunikationsarbetet påverkats negativt på grund av detta, att de haft för få personer som 

arbetat med kommunikationen. Även informatören poängterar att det har varit svårt att hinna 

med så få informatörer. Grandien skriver även om hur chefernas uppfattning om 

kommunikation och värdet av kommunikation kan påverka kommunikationsavdelningens roll, 

status samt placering inom företaget. Informationschefen berättar om hur sjukhusdirektören 

tidigt tackade nej till att få hjälp från informationsavdelningen och att han ansåg att han 

”klarade sig” med den kommunikatör som var anställd vid Länssjukhuset.  

 

För en kommunikatör blir det enligt Grandien viktigt att coacha och stötta cheferna eller de 

som driver förändringarna, och få ledarna att förstå deras roll i processen. Här har istället både 

kommunikationsavdelningen och informatören på Länssjukhuset hamnat i skymundan och 

ingår inte i den strategiska kommunikationsprocessen. För att ett förändringsarbete ska lyckas 
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behöver kommunikatörerna vara med redan i planeringsfasen och kommunicera med ett 

medarbetarperspektiv, hur förändringen konkret kommer påverka medarbetarnas 

arbetssituation vilket inte har varit fallet inom Landstinget Västernorrland. Enligt Cutlip et al. 

har kommunikatörens roll gått från att handla om informationsproduktion till en mer 

strategisk roll. Informatören berättar dock att informationen har planerats av 

sjukhusdirektören och att informatören snarare arbetat med att förmedla denna information till 

medarbetarna. Enligt Tourish och Hargie kan kommunikatörens roll som förmedlare av beslut 

från ledning till medarbetare ifrågasättas. Kommunikation ska enligt dem snarare användas 

för att uppmuntra till dialog, där kommunikation om nedskärningar blir en del av dialogen.  

 

Det ingår enligt Falkheimer i en kommunikatörs uppgifter att arbeta gentemot medier. 

Framgångsrika medierelationer startar innan medier blir involverade. Tidigare forskning 

uttrycker att en framgångsrik kommunikatör behöver konstant vara proaktiv i den interna 

informationen. Enligt Zoch och Molleda är det viktigt för en kommunikatör att få tillgång till 

rätt och sanningsenlig information för att kunna interagera på ett bra sätt med externa aktörer, 

även då organisationen är styrd av hierarkier och bestämda kommunikationsled. Detta är 

viktigt för att kunna förklara organisationens ståndpunkt i kritiska frågor. Både 

informationschefen och informatören pratar om att de snarare reagerat då felaktig information 

publicerats. En av kommunikatörens uppgifter i arbetet mot medier är enligt Falkheimer att 

utbilda medarbetare i hur de ska bemöta medier, vilket informatören berättar att denne 

erbjudit.  

 

Falkheimer tar även upp vikten av att intern kommunikation ska styras av tydliga syften och 

mål, vara anpassad till mottagarna, uppmana till öppenhet och dialog, vara snabb, enkel, 

tydlig, trovärdig samt meningsfull. Enligt informationschefen och informatören har 

informationen många gånger saknats eller kommit sent. Informatörens roll har snarare blivit 

att förmedla information istället för att uppmana till dialog. Informatören uttrycker sig ofta 

med att informationen varit undermålig när den behövts eller efterfrågats. Att det inte funnits 

någon plan för kommunikationen har enligt denne försvårat tillgången till rätt information vid 

rätt tidpunkt. Enligt vår intervjuundersökning så saknas det kontinuerlig kontakt mellan 

ledning, och hur kommunikationen ska hanteras är inte alltid tydlig inom Länssjukhuset 

Sundsvall Härnösand. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen besvarar vi de frågeställningar som ligger till grund för vår undersökning.  

6.1 Hur har den journalistiska vinklingen och gestaltningen av artiklarna 
sett ut? 
Sundsvalls Tidning har främst vinklat merparten av artiklarna på ett negativt sätt och använt 

sig av skandalgestaltningar vid framställningen av Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. 

Eftersom Länssjukhuset framställts på ett negativt sätt och som en skandal påverkar detta 

naturligtvis kommunikatörerna i deras yrkesroll. De har märkt av hur Sundsvalls Tidning 

många gånger överdrivit situationen och framställt Länssjukhuset som att det skulle fungera 

sämre än vad det faktiskt gör. Under perioden 1-28 februari 2010, som vi valt som 

analysperiod av artiklarna, så var rapporteringen väldigt intensiv och nästintill dagligen fanns 

det något att läsa om Länssjukhuset i tidningarna. Informationschefen uttrycker sitt missnöje 

över rapporteringen och kallar det för en ”cirkus utan dess like” och att 

verklighetsförankringen ibland saknades i rapporteringen. De små sakerna fick 

skandalproportioner och vi kan konstatera att trycket varit hårt mot Länssjukhuset. Att en så 

stor organisation hamnar i blåsväder utan att ha strategiska planer för att tillmötesgå media är 

för oss obegripligt och har säkert en hel del med den negativa framställningen att göra. En 

offentlig aktör bör se till att agera proaktivt vid stora omställningar och i det här fallet verkar 

den mesta tiden gått åt till att agera reaktivt på rapporteringen, om ens alls, vilket vi tror har 

påverkat framställningen. Informatören menar att organisationen serverat nyhetsuppslag till 

Sundsvalls Tidning på silverfat.   

 

Den negativa vinklingen dominerade tydligt artiklarna vilket kommunikatörerna betonar flera 

gånger under intervjuerna. Att den negativa vinklingen finns i så många fler artiklar kan vi se 

som resulterat i kommunikatörernas tydliga åsikt att artiklarna endast fokuserat på de negativa 

aspekterna och inte låtit de positiva aspekterna komma fram. Dock måste det faktum att 

kommunikatörerna intervjuas om deras arbetsgivare beaktas, och att deras svar kan bero på att 

de uppfattat situationen annorlunda då de ser organisationen inifrån. Det fanns en stor del 

sakgestaltade artiklar, där fakta presenterades på ett sakligt sätt. Vi har dock uppfattat att även 

de artiklarna har en negativ vinkel samt att artiklarna ofta sensationaliserades.  

6.2 Vilka sakområden och anledningar fokuserade rapporteringen kring? 
Sundsvalls Tidning har endast angett någon anledning till nedskärningarna i 20 % av 

artiklarna, och i de fallen de gjort det har det anledningen varit den som överensstämt med 

kommunikatörernas version om varför nedskärningarna måste göras. Sakområdet ekonomi 

har dock fått stå tillbaka för rapportering om sjukhusledning, politisk ledning och fackliga 

frågor. Eftersom en stor del av personalen direkt och indirekt drabbats av dessa nedskärningar 

anser vi inte det vara konstigt att fackliga frågor och personalfrågor får ta plats i 

rapporteringen.  

 

Däremot tycker vi att det var ett väldigt stort fokus på hur sjukhusledningen och den politiska 

ledningen agerat. Många artiklar har fokuserat på hur ogillad sjukhusledningen är och vilka 

snedsteg de gjort istället för vilka sparkrav som ligger till grund för nedskärningarna. Det kan 

bero på att detta har varit en ovanlig situation där sjukhusdirektören tagit ett steg tillbaka och 

inte velat prata med medierna som de istället fått prata om honom, och därmed inte tagit 

chansen att ”försvara sig”. I många fall har ingen aktör från Landstinget uttalat sig i artiklarna, 

det behöver ju inte betyda att aktörerna inte fått chansen att uttala sig. Det som även fått stå i 

fokus för rapporteringen är de externa aktörer som Länssjukhuset har haft samarbete med. 
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Man gjorde tyvärr både en och två tabbar genom att anställa en personalchef med kriminell 

bakgrund, man tog in en konsultfirma som kostade skjortan och visade sig vara falskt 

marknadsförda, landstingspolitiker är i blåsväder och hotas nästintill till avgång. Dessa frågor 

hjälper ju så klart till att stärka bilden av att Länssjukhuset inte fungerat så bra. 

6.3 Hur har organisationen och dess medarbetare framställts? 
Eftersom cirka 70 % av samtliga artiklar har haft en negativ vinkel så förekommer givetvis 

även kritik mot Länssjukhuset som organisation. Journalisterna har framställt organisationen 

som en skandaldrabbad dokusåpa med landstingets centrala aktörer i huvudrollen. Vid 

framställningen av nedskärningarna har journalisten målat upp både sjukhusledningen och 

landstingsledningen som inkompetenta i sin ledarroll. I mer än 59 % av artiklarna så kritiseras 

sjukhuset och i 57 % av artiklarna så kritiseras landstingsledningen för hanteringen av 

nedskärningarna. Ledningens nyckelpersoner stod som frontfigurer för händelserna och 

personifierade nedskärningarna. Ett utmärkt sätt för journalisterna att dramatisera 

nedskärningarna och dess sidohändelser på. Att organisationen har kompetent personal eller 

att händelser även skedde i positiv anda fick inget journalistiskt utrymme. Kommunikatörerna 

förstärker bilden av den negativa framställningen och uttrycker att Sundsvalls Tidning gått in 

för att rapportera om de skandaler som skett på Länssjukhuset. I sin rygg har journalisterna 

haft den allmänna opinionen som hejat på rapporteringen med hundratals kommentarer till 

artiklarna. I de flesta fall utpekades dock ingen ansvarig för nedskärningarna, trots att 

ledningsaktörer kritiserades för deras handlingar. Vi tror att detta beror på att kritiken var 

riktad mot hur nedskärningarna hanterades snarare än att nedskärningarna genomfördes 

överhuvudtaget.  

 

Den röriga organisationen har varit på tapeten under våren 2010 och informatören anser att 

rapporteringen delvis varit orättvis och gestaltar inte hela sanningen av vad som hände. Dock 

skall det tilläggas att det tydligt funnits flera skandaler inom sjukhuset som påverkat dess 

aktörer till att tycka lika illa om organisationen och hur den skötts precis som allmänheten 

uttryckt sig. Exempelvis så firade personalen med tårta på vårdavdelningar när landstingsrådet 

valde att avgå. Det har funnits arga röster kring den dyra personalchefen som kostat 13 000 kr 

per dag och som med sin kriminella bakgrund hade ansvar för de anställda. Att både 

informationschefen och informatören uttryckte att framställningen av ledningsfigurerna varit 

väldigt ensidig kan vi däremot hålla med om men att sjukhusdirektören valde att ta avstånd 

från journalisterna förstår vi inte. Enligt teorierna så är detta ett av de största misstagen en 

organisation kan göra, speciellt när det stormar. Att inte information framgår leder dessutom 

till spekulationer och rykten både internt och extern. Vi anser att det även lite märkligt med 

tanke på att möjligheten fanns till uttal och att man valde att inte ta den, detta tror vi förstärker 

bilden av en ledning som inte agerar på rätt sätt. 

 

Något vi trodde skulle förekomma mer i artiklarna var någon form av human interest-

gestaltning av den enskilda medarbetaren och hur denne påverkats av nedskärningarna. Trots 

framställningar av medarbetaren upptogs detta endast i en liten del av artiklarna. När 

medarbetaren omtalades så skrevs det om vårdpersonal som grupp och de framställdes oftast 

som offer för landstings- och sjukhusledningens hantering av nedskärningarna.  

6.4 Hur har kommunikatörerna påverkats av rapporteringen? 
Det hårda medietrycket på Länssjukhuset så har lett till erfarenheter enligt kommunikatörerna. 

Man kan ju ställa sig frågan om en skandaldrabbad organisation med stundtals intensiv 

negativ rapportering har gett en sund erfarenhet. Trycket på informatören på Länssjukhuset 

har varit stort. Det har endast varit två informatörer, samt under en period endast en 



Alexandra Olsson & Åsa Granberg  2011-01-22 

 

 
44 

informatör, under arbetet med nedskärningarna och för en sådan stor organisation låter detta 

märkligt enligt oss med tanke på de omställningar som skett. På samma märkliga sätt har man 

valt att inte använda sig av sin informationsavdelning i och med nedskärningarna, vilket har 

lett till frustration från Informationschefen och dennes stab. Detta kan vi anse har att göra med 

sjukhusdirektörens inställning till kommunikationens betydelse. Kommunikatörerna behöver 

vara med redan i planeringsfasen av en omorganisation och kommunicera hur förändringen 

konkret kommer påverka medarbetarnas arbetssituation.  

 

Då rapporteringen var som mest intensiv påfrestade informationsarbetet psykiskt enligt 

informatören och det kändes som att det aldrig tog slut, vilket vi kan förstå om det numera är 

en ensam människa som skall ge stöd och service till en hel organisation i förändring. Vi 

anser att det är mycket märkligt att man från ledning lägger ett så stort ansvar på två 

respektive en medarbetare, när det finns en informationsavdelning vid Landstinget 

Västernorrland som vill och kan hjälpa till. Information till kommunikatörerna saknades när 

den behövdes, journalister tog sig in på patientsalar och att processen uppfattades som 

segdragen tror vi beror på att det inte fanns någon strategi för hur det hela skulle hanteras 

redan från början. Informatören användes enligt den teoretiska läran inte på rätt sätt, 

informationsstaben stod på sidan av och tittade på medan ledningen gjorde tabbe efter tabbe. 

Informationschefen har en önskan att vid ”nästa gång” få bli inblandad och hjälpa 

sjukhusledningen med mediefrågor bland annat. Vi anser att informationschefens förslag låter 

sunt för Länssjukhusets kommunikationsverksamhet. Vår upplevelse är att medierna under 

nedskärningarna har matats med information som ibland har varit både obearbetad och ibland 

ofrivillig vilket lett till rubriker i tidningarna. Informatörerna uttrycker sig om att samarbetet 

med Sundsvalls Tidning inte varit så bra som det borde och att relationen behöver förbättras. 

Detta, trots att det är en av informatörens viktigaste uppgifter att arbeta med just 

medierelationer, fungerar på grund av tidsbrist inte så bra som informatören skulle önska. 

Framgångsrika medierelationer startar innan medierna ens blir involverade. En framgångsrik 

kommunikatör behöver konstant vara proaktiv i den interna informationen. Att man från 

ledningens sida valt att inte sätta resurser för att varken hantera informationsarbetet eller 

media anser vi har gett resultat både i antal publicerade artiklar och på arbetsplatsen. 

 

Sammanfattning 

Vi kan slutligen konstatera att Länssjukhuset Sundsvall Härnösand är en organisation med en 

ålderdomlig organisationsstruktur där informatören fortfarande har en producerande roll med 

intranät, personalblad och vidarebefordran av information som kommer från högre instanser 

som främsta uppgift. Informatören har inte varit med i ledningsgruppen eller det strategiska 

arbetet. Informationschefen är med i ledningsgruppen, men står ändå utanför 

kommunikationsarbetet. I Härnösand finns en informationsstab med både informationschefen 

och åtta medarbetare samt en stor kompetens inom området, men dessa har olyckligtvis valts 

bort under förändringsarbetet. En fråga man kan ställa sig är hur rapporteringen och 

framställningen av nedskärningarna hade sett ut om informationsstaben kopplats in från 

början. Kommunikation har enligt tidigare forskning en viktig roll vid förändringar inom 

organisationer. Att förändringar eller nedskärningar misslyckas beror ofta på brister i den 

interna kommunikationen. Det är vanligt att kommunikationsfrågor endast handlar om 

informationsspridning, detta på grund av att ledare och chefer saknar djupare kunskaper om 

kommunikationens betydelse. 

 

Att organisationen framställt i sådan negativ dager tror vi beror på de många händelser som 

kretsat kring Länssjukhuset i och med nedskärningarna. Var och en för sig är händelserna i 

isolerad form inte så allvarliga men tillsammans bidrar de till en stor skandal. En ofördelaktig 



Alexandra Olsson & Åsa Granberg  2011-01-22 

 

 
45 

bild kan ges av en organisation då medier kritiserar en organisation för dess agerande vilket vi 

fått sett prov på. Att organisationen dessutom är offentlig och berör många gör att 

rapporteringen är tacksam och det är lätt för allmänheten att tycka till om hur organisationen 

fungerar. Förr eller senare kommer allmänheten personligen att beröras av nedskärningarna 

och handlar det inte om vårdkvalitén så är det deras skattepengar som betalar dyra konsulter 

eller familj och vänner som blivit uppsagda. 

 

Vi hoppas att den negativa framställningen av Länssjukhuset ska resultera i att 

kommunikatörernas kunskap nyttjas på ett bättre sätt och att ledningen inser vikten av 

välplanerad kommunikation.  
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7. Egna reflektioner 

I reflektionsdelen presenterar vi egna tankar och reflektioner angående vår studie. Vi ger 

även förslag till framtida forskning.  

 

Egna tankar om resultaten och studien 

Innan vi kontaktade Landstinget Västernorrland trodde vi att det var informationsavdelningen 

som skötte allt kommunikationsarbete, eller åtminstone hade en större inblandning i det 

strategiska arbetet med kommunikationen. Vi hade från början tänkt göra en undersökning 

med samtliga kommunikatörer vid landstingets informationsavdelning, en idé vi snabbt fick 

lägga ner. Vi blev väldigt förvånade då vi fick veta att det endast var två informatörer som 

arbetade med kommunikationsarbetet gällande nedskärningarna och fick förklaringen att detta 

till största delen berodde på sjukhusdirektörens beslut. Mest förvånande blev vi över att 

Länssjukhuset inte använde sig av de resurser som fanns, speciellt i ett så stort 

förändringsarbete. Detta trots att det finns en villig informationsstab inom Landstinget 

Västernorrland som uttryckt intresse av att vara delaktiga i processen. Oviljan känns 

ålderdomlig och hierarkisk, långt ifrån de teorier vi förankrat studien i.   

 

Vi gick in med vetskapen om att nedskärningar kan vara ett känsligt ämne och något som 

fortfarande är pågående inom organisationen. Respondenternas position i förhållande till deras 

arbetsgivare kan ha påverkat intervjuerna med tanke på arbetsgivarlojalitet. Vi blev dock 

överraskade över hur kompetenta, välvilliga och öppna de båda respondenterna var.  

 

Innan vi gjorde innehållsanalysen hade vi en uppfattning om att Sundsvalls Tidning spetsade 

till både rubriker och innehåll vid rapporteringen. Vi hade dock inte förstått vilken otrolig 

mängd artiklar som publicerats angående Länssjukhuset, samt den enorma mängd 

onlinekommentarer artiklarna fått. Vi valde att analysera den mest intensiva perioden för 

Länssjukhuset men rapporteringen har fortgått även efteråt.  

 

Framtida forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att jämföra kommunikationsarbetet med ett annat 

sjukhus inom Landstinget Västernorrland. I Örnsköldsvik genomfördes tidigare stora 

nedskärningar, varifrån sjukhusdirektören rekryterades med goda referenser. Hur har 

framställningen i lokala medier sett ut där, samt hur har kommunikationsarbetet gått till? 

 

En del som kunde fördjupas i vår undersökning hade varit att fånga upp ledningens syn på 

kommunikation och orsakerna till varför man valde att avstå från informationsstabens hjälp 

med informationsarbetet under nedskärningarna. Det hade varit intressant att se vilka 

konsekvenser de själva tror att kommunikationen kring nedskärningarna fått och hur det 

strategiska arbetet sett ut ur ledningens synpunkt.  

 

En annan vidareutveckling av vår studie som vi skulle tycka vore intressant hade även varit att 

undersöka hur medborgarna har påverkats av framställningen av Länssjukhuset. De som 

faktiskt är potentiella vårdtagare vid Länssjukhuset. Effekten av framing är enligt Bryant och 

Zillman viktig att studera eftersom den utgör den process som påverkar hur publiken förstår 

särskilda frågor och budskap (Bryant & Zillman, 2002:223). Detta överlämnar vi dock till 

någon annan.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Kodschema  

Urval medier: Sundsvalls Tidning 

Tidsperiod: Från och med 1 februari till och med 28 februari 2010 

 

Urval innehållsmässigt: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar publicerade på webben. De som är 

publicerade under ”Sundsvall”, ”Ledare” samt ”Krönikor”.  

Undersökningsenheter: Hela artiklar 

 

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand benämns i kodschemat som sjukhuset. Landstinget Västernorrland 

benämns som landstinget.  

 

Vid samtliga frågor med svarsalternativ kan endast ett svar anges, svaren utesluter varandra. Om det 

inte är möjligt att avgöra svaret på frågan väljs alternativet ”Ej möjligt att avgöra”, det används dock 

endast i nödfall. Vid de frågor som inte kan besvaras på grund av att den efterfrågade faktorn saknas 

väljs det sista alternativet, exempelvis ”Ingen aktör får uttala sig”. 

 

1. Artikelnummer 

1. FRITEXT 

Nummer på artikel. Följer tidsordningen datumvis med stigande nummerordning. Start nummer 001.  

 

2. Datum 

1. FRITEXT 

Här anges det datum artikeln senast uppdaterades. Datum anges i formatet ÅR-MÅNAD-DATUM. 

(Exempel: 2010-02-01) 

 

3. Vilken av landstingets aktörer får störst utrymme för uttalande i analysenheten?  
1. Landstingsledning 

2. Sjukhusledning 

3. Medarbetare 

4. Ej möjligt att avgöra 

5. Ingen aktör får uttala sig 

Med landstingsledning menas en politiker som är ansvarig för Landstingets verksamhet. I denna 

grupp innefattas exempelvis landstingsråd, kommunalråd, landstingsstyrelsens ordförande, 

landstingsfullmäktige. 

Med sjukhusledning menas en individ som bär ansvar för sjukhusets verksamhet. I denna grupp ingår 

samtliga individer med en titel som slutar på -chef eller -direktör, exempelvis sjukhusdirektör. 

Med medarbetare menas individer som arbetar inom sjukhusets verksamhet. I denna grupp ingår 

läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden.  

 

4. Hur är artikeln som helhet vinklad?  

1. Positivt 

2. Neutralt 

3. Negativt 

4. Ej möjligt att avgöra 

Här anges om det finns en värdering angående sjukhusets agerande gällande nedskärningarna i 

analysenheten.  

Med positivt menas om agerandet enligt artikeln skett på ett bra sätt.  

Med neutralt menas om artikeln inte lägger någon värdering angående hur sjukhuset agerat.  

Med negativt menas om artikeln uttrycker kritik mot hur sjukhuset agerat.  
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5. Vilket huvudsakligt sakområde handlar artikeln om? 

1. Ekonomi 

2. Fackliga frågor 

3. Sjukhusledning 

4. Mantec 

5. Politiska frågor 

6. Protester 

7. Vårdfrågor 

8. Ej möjligt att avgöra 

Sakområdet ekonomi innebär att huvudsakligt fokus ligger på ekonomiska frågor och den finansiella 

verksamheten. (Exempel: ” Bara 27 miljoner skiljer förslagen åt”) 

Sakområdet fackliga frågor innebär att huvudsakligt fokus ligger på hur fackliga frågor och 

personalfrågor hanteras vid nedskärningarna. (Exempel: ” Skyddsombuden på Sundsvalls sjukhus 

bedömde riskerna med neddragningarna …” eller ” Idag får de anställda sparbeskedet”) 

Sakområdet sjukhusledning innebär att huvudsakligt fokus ligger på ledningens roll i 

nedskärningarna. (Exempel: ”Rekordlön till ny personalchef”) 

Sakområdet Mantec innebär att huvudsakligt fokus ligger på företaget Mantec. (Exempel: ”Finansman 

leder Manteckoncernen”) 

Sakområdet politiska frågor innebär att huvudsakligt fokus ligger på politik/politiker. (Exempel: 

”Socialdemokrater ska diskutera landstinget på möte”) 

Sakområdet protester innebär att huvudsakligt fokus ligger på protester, namninsamlingar och upprop 

mot nedskärningarna vid sjukhuset. (Exempel: ”SPF samlar proteströster utanför sjukhuset”) 

Sakområdet vårdfrågor innebär att huvudsakligt fokus ligger på hur vården och patientfrågor 

påverkas av nedskärningarna. (Exempel: ”Patienttrycket pekar uppåt på akuten”) 

 

6. Ges en anledning till varför nedskärningarna sker?  

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej möjligt att avgöra 

Ange om det går att avläsa i artikeln varför nedskärningen sker. Det som avgör är om det finns en 

uttalad anledning i texten. Det måste anges explicit i texten vad orsaken till nedskärningarna sker.  

 

7. Vilken huvudsaklig anledning till att nedskärningarna måste genomföras ges?  

1. Ekonomiska frågor 

2. Organisationsfrågor 

3. Ej möjligt att avgöra 

4. Ingen anledning ges 

Ange vilken anledning som ges till varför nedskärningarna genomförs.  

Med ekonomiska frågor menas besparingskrav, ekonomiska sparkrav, behov av minskade utgifter.  

Med organisationsfrågor menas långa beslutsvägar, omorganisering, ineffektivitet. 
 

8. Vem har ansvaret för nedskärningarna?  

1. Landstingsledning 

2. Sjukhusledning 

3. Medarbetare 

4. Ej möjligt att avgöra 

5. Ingen person ges ansvaret 

Ange om det finns en uttalad ”syndabock” i rapporteringen om nedskärningarna. Ange den grupp som 

framställs bära ansvaret för nedskärningarna.  

Med landstingsledning menas en politiker som är ansvarig för Landstingets verksamhet. I denna 

grupp innefattas exempelvis landstingsråd, kommunalråd, landstingsstyrelsens ordförande, 

landstingsfullmäktige. 

Med sjukhusledning menas en individ som bär ansvar för sjukhusets verksamhet. I denna grupp ingår 

samtliga individer med en titel som slutar på -chef eller -direktör, exempelvis sjukhusdirektör. 
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Med medarbetare menas individer som arbetar inom sjukhusets verksamhet. I denna grupp ingår 

läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden.  

 

9. Kritiseras sjukhuset för dess handlingar?  

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej möjligt att avgöra 

4. Sjukhuset förekommer inte 

Ange om sjukhuset uttalat kritiseras för dess handlingar i texten. Inom sjukhuset innefattas 

organisation och ledning. Med ledning menas en individ som bär ansvar för sjukhusets verksamhet. I 

denna grupp ingår samtliga individer med en titel som slutar på -chef eller -direktör.  

 

10. Kritiseras landstingsledningen för dess handlingar? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej möjligt att avgöra 

4. Landstingsledningen förekommer inte 

Ange om landstingsledningen uttalat kritiseras för dess handlingar i texten.  

Med landstingsledning menas en politiker som är ansvarig för Landstingets verksamhet. I denna 

grupp innefattas exempelvis landstingsråd, kommunalråd, landstingsstyrelsens ordförande, 

landstingsfullmäktige. 

 

11. Hur framställs sjukhusledningen?  

1. Kompetent 

2. Neutralt 

3. Inkompetent 

4. Ej möjligt att avgöra 

5. Sjukhusledningen framställs inte 

Med sjukhusledning menas en individ som bär ansvar för sjukhusets verksamhet. I denna grupp ingår 

samtliga individer med en titel som slutar på -chef eller -direktör.  

Med kompetent menas att arbetet skötts på ett lämpligt och rättvist sätt.  

Med neutralt menas att sjukhusledningen beskrivs på en faktamässigt/sakligt sätt utan värdering till 

rätt och fel.  

Med inkompetent menas att arbetet misskötts, att ledningen är otrevlig, ignorant eller hänsynslös. 

 

12. Hur framställs medarbetarna?  

1. Offer 

2. Neutralt 

3. Medansvariga 

4. Ej möjligt att avgöra 

5. Medarbetarna framställs inte 

Med medarbetare menas individer som arbetar inom sjukhusets verksamhet. I denna grupp ingår 

läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden. Ange om det finns en vinkling gällande medlidande för 

medarbetarna eller om de anses bära ansvar vid nedskärningarna.  

 

13. Dominerande journalistisk gestaltning?  

1. Sakgestaltning 

2. Skandalgestaltning 

3. Spelgestaltning 

4. Triviagestaltning 

5. Ej möjligt att avgöra 

Sakfrågegestaltning fokuserar på sakliga innehåll, det betyder att man framställer det som hänt eller 

kommer hända, vad någon har sagt eller föreslagit.  

Skandalgestaltning har fokus på skandaler eller moraliskt klandervärt beteende. 
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Spelgestaltning innebär att nyheten har fokus på händelsen som ett spel med vinnare och förlorare i 

en kamp om något.  

Triviagestaltning innebär när något trivialt som inte har med ämnet att göra framställs. Dock 

inbegriper rapporteringen de berörda aktörerna 

 

14. Förekommer human interest-gestaltning?  

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej möjligt att avgöra 

Med human interest-gestaltning menas att det finns en personlig vinkel, att en persons svårigheter 

uppmärksammas. Exempelvis om en artikel handlar om den enskilda medarbetaren är det en human 

interest-gestaltning. (Exempel: ”Gun Inger Fröberg har varit med sen starten och hon börjar bli less på 

alla dessa ständigt återkommande besparingar.”) En artikel som handlar om hur många patienter som 

drabbas räknas inte som human interest-gestaltning.   

 

15. Förekommer personifiering?  

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej möjligt att avgöra 

Med personifiering menas att en individ lyfts fram vid rapportering om en organisation eller en större 

samhällsfråga.  

 

16. Förekommer sensationalisering?  

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej möjligt att avgöra 

Med sensationalisering menas journalistik som förutom överdrifter kan innehålla spekulationer och 

eller hårdvinklingar som kan vara triviala och skandalinriktade. Det innebär att frågan spetsas till för 

att väcka intresse. Om man berättat sakligt utan att överdriva så förekommer inte sensationalisering. 

Sensationalisering kan till exempel innebära att förstärkande ord används; arrogans, bedrövelse, 

elände, förfall, kaos, katastrof, kraftiga, skandal, stormigt, tragedi, turbulent, vansinne och liknande 

ord. (Exempel: ”Sjukhuskaoset kostar miljoner”)  
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Bilaga 2 – Respondentkontakt  

Hej (namn)! 

 

Vi hördes per telefon (tidpunkt vid kontakt) angående en intervju med dig under v.(vecka), 

datum (datum) kl (klockan). Som utlovat kommer nu mer information om detta. 

 

Vi som kontaktar dig heter Åsa Granberg och Alexandra Olsson och studerar Information och 

PR vid Mittuniversitetet i Sundsvall.  

 

Vi håller just nu på med vår C-uppsats och vill ta reda på hur nedskärningar kommuniceras 

inom en organisation, samt hur medierapportering påverkar kommunikatörens arbete. Vårt 

syfte kommer att röra sig kring att undersöka hur Sundsvalls Tidning rapporterar om 

nedskärningar inom Sundsvalls sjukhus, samt hur denna rapportering påverkar 

kommunikatörens arbete gällande kommunikationen om nedskärningar. 

 

Vi har valt att studera just Länssjukhuset Sundsvall Härnösand eftersom det har pågått 

nedskärningar som fått stort utrymme i media, framförallt lokalt.  

 

Resultatet från intervjun, kommer tillsammans med en medieanalys samt teorier inom 

kommunikationsområdet, att ligga till grund för vår C-uppsats.  

 

Intervjun kommer att ta ca 60 min.  

 

Det finns möjlighet att skicka intervjufrågorna längre fram om så önskas. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Åsa Granberg och Alexandra Olsson 

Info -08 

Mittuniversitetet 
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Bilaga 3 – Intervjumanual    

Vi kommer i intervjumanualen att förkorta Sundsvalls Tidning med ST och Länssjukhuset 

Sundsvall Härnösand med Sundsvalls sjukhus.  

 

1. Vilken är din arbetsplats? 

2. Vilken är din yrkesroll/titel? 

3. Kan du kort beskriva hur dina arbetsuppgifter ser ut? 

 

4. Sundsvalls sjukhus har under året drabbats av nedskärningar, kan du berätta lite om 

dem? 

5. Vem har haft huvudansvar för informationsarbetet kring nedskärningarna på 

sjukhuset? 

6. Hur har din kontakt sett ut med (informationsavdelningen inom 

landstinget/informatören på Sundsvalls sjukhus) under nedskärningarna? 

7. Hur har din roll sett ut vid arbetet kring nedskärningarna på Sundsvalls sjukhus? 

8. Hur har nedskärningarna kommunicerats internt på Sundsvalls sjukhus? 

9. Hur tror du kommunikationen kring nedskärningarna på Sundsvalls sjukhus har 

påverkat medarbetarna på sjukhuset? 

10. Hur har kommunikationsarbetet kring nedskärningarna på Sundsvalls sjukhus påverkat 

dig i din yrkesroll? 

 

11. Hur har din kontakt med ST sett ut under nedskärningarna på Sundsvalls sjukhus? 

12. Hur har du upplevt STs rapportering kring nedskärningarna på Sundsvalls sjukhus? 

13. Vilka frågor har ST uppmärksammat mest kring nedskärningarna? 

14. På vilket sätt upplever du att Sundsvalls sjukhus har fått möta de frågor som 

uppmärksammats? 

15. Har du personligen fått möta eller ta upp frågor med ST? 

16. Har uppmärksamheten ST riktat mot Sundsvalls sjukhus varit rättvisande? 

17. Hur anser du att ST framställt ledningen?  

18. Hur anser du att ST framställt politiker vid Sundsvalls sjukhus?  

19. Hur anser du att ST framställt medarbetarna vid Sundsvalls sjukhus? 

20. Är det någon (person eller organisation) som uppmärksammats mer än andra? 

21. Vilken helhetsbild anser du att ST har förmedlat av Sundsvalls sjukhus under 

nedskärningsarbetet?  

 

22. Hur har STs rapportering kring nedskärningarna på Sundsvalls sjukhus påverkat ditt 

arbete som informatör?  

23. Finns det en särskild händelse som det rapporterats om och som påverkat dig mer än 

andra?   

24. Hur anser du att STs rapportering uppmärksammats på arbetsplatsen? 

25. Hur har ledningen inom Sundsvalls sjukhus mött den kritik som ST framfört kring 

nedskärningarna?  

26. Berätta om någon/flera händelser ST rapporterat om och som du minns särskilt väl. 

 

 


