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SAMMANFATTNING 
 

Syfte: Arbetet syftar till att undersöka Försäkringskassans imagearbete och hur de arbetar med att 

skapa en image som rättvist avspeglar den nya identiteten ”Den Nya Försäkringskassan”. 

Metod: Vi utgår ifrån ett hermeneutiskt tolkande perspektiv för att skapa djupare förståelse i det 

som undersöks. Detta kombineras med en abduktiv ansats vid alstringen av kunskap där vi väger 

teori och empiri lika tungt, samt skapar dessa med hänsyn till varandra. Datainsamlingen består av 

både kvantitativa och kvalitativa insamlingsmetoder så som primärdata i form av semistrukturerade 

intervjuer och en enkätundersökning. Sekundärdata genom årsredovisning och budgetunderlag. Vi 

använder även oss av medarbetartidningen Dagens Socialförsäkring i sökandet efter empiri. 

Teori: Teorin grundar sig på rykteshantering och en varumärkesproblematik kring förmedlingen 

av identitet och skapandet av en image. Hur marknadskommunikation kan användas som verktyg 

för att förmedla identiteten till medborgarna samt de svårigheter som kan förekomma om 

organisationen dras med ett dåligt rykte.  

Empiri: Det empiriska materialet är insamlat ur två perspektiv, Försäkringskassans och 

medborgarnas. Enligt de representanter vi intervjuat på Försäkringskassan handlar ”Den Nya 

Försäkringskassan” dels om en förbättrad informationsförmedling samtidigt som den är en del av 

arbetet med förmedlingen av myndigheten som en ”trovärdig avsändare”. Resultatet av 

attitydundersökningen visar dock att det finns en låg grad av tillförlit och trovärdighet från 

medborgarna gentemot Försäkringskassan. 

Analys: Analysen tar utgångspunkt ur de två perspektiv som behandlats under uppsatsens gång.  

Vi visar med utgångspunkt från en eget utformad analysmodell på de förutsättningar och 

svårigheter en integration mellan identitet och image står inför. 

Diskussion: Varför förändras inte bilden av försäkringskassan till det bättre, trots de ambitiösa 

ansatserna till att skapa högre trovärdighet? Det kan antas att kunderna påverkas av egna 

upplevelser och erfarenheter i större utsträckning än den externa marknadskommunikationen 

samtidigt som de redan inpräglade negativa associationerna med offentlig sektor kan ha satt djupa 

spår hos Försäkringskassans rykte. 

Slutsatser: Försäkringskassan är genom sitt imagearbete inne på rätt spår vid skapandet av ett 

bättre rykte. Integrationen mellan identitet och image, som är grunden till ett gott rykte står dock 

inför en utmaning eftersom den påverkas av faktorer som Försäkringskassan själva inte kan 

kontrollera. 

 



  

 
 

ABSTRACT  
 

Purpose: The work aims to investigate the work Försäkringskassan does to improve their image. 

How they work to create an image that justly reflects their new identity, "Den Nya 

Försäkringskassan." 

Methodology: We start from a hermeneutic interpretive perspective to create a deeper 

understanding of what is being investigated. This combined with an abductive approach in the 

generation of knowledge where we weigh theory and empirical information the same, and create 

these in the light of each other. The data collection consists of both quantitative and qualitative data 

such as primary data consisting of semi-structured interviews and a questionnaire survey and 

secondary data taken from financial statements and budget documents. We also used the employee 

magazine, Dagens Socialförsäkring in the search for empiricism. 

Theory: The theory is based on reputation management and brand concerns relating to the 

delivery of identity and the creation of image. How marketing can be used as a tool to communicate 

the identity to the citizens and the difficulties that may occur if the organization is stuck with a bad 

name. 

Empiric: The empirical material is collected from two perspectives, Försäkringskassan and 

customers, citizens. According to the representatives we interviewed on Försäkringskassan the 

campaign “ Den Nya Försäkringskassan” is made to improve the flow of information and also as a 

part of the process of creating a more credible image. The result of the attitude survey shows that 

there is a low degree of reliability and credibility of the citizens towards Försäkringskassan. 

Analysis: The analysis points out the two perspectives discussed in the essay. We base our 

analysis on our own analytical model designed for the conditions and difficulties of integration 

between identity and image is facing. 

Discussion: Why doesn’t the image of Försäkringskassan change for the better, despite the 

ambitious initiative to create more credibility? It can be assumed that customers are affected by 

their experiences to a greater extent than the external commercial communications as the negative 

impressions and associations with the public sector may have left traces within Försäkringskassans 

reputation. 

Conclusions: Försäkringskassan is through its work with their image on the right track in 

creating a better reputation. The integration between identity and image, which is the foundation of 

a good reputation, however, is facing a challenge as it is influenced by factors that they themselves 

cannot control. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

”Staten är en sur gubbe som sitter bakom en lucka” 

Så karaktäriserar Anne France (citerad i Gummesson, 2000) medborgarnas 

upplevelser av offentlig sektor. Hög grad av byråkrati, upplevelser av saknad empati 

för medborgaren och långa processtider har lett till missnöje och dåliga associationer 

med offentlig verksamhet. Den offentliga sektorn dras helt enkelt med ett dåligt rykte, 

en dålig image. Grönroos (1988) menar att en organisations image påverkar hur 

kundernas förväntningar uppkommer samt hur tjänsterna sedan upplevs.  

Rykteshantering eller ”reputation management” som det heter på engelska, är en 

relativt ny del av organisationers ansatser till förbättrad kommunikation med sina 

intressenter. Vissa påstår till och med att ett förlorat rykte kan kosta organisationen 

mer än förlorade pengar (Warren Buffet citerad i Hutton et al, 2001). 1997 grundades 

även en akademisk tidskrift som heter just Corporate Reputation Review. Ett dåligt 

rykte uppkommer om det inte finns tillit till organisationen och baseras enligt Kotler 

och Lee (2007) på huruvida identitet, det vill säga organisationens uppfattning om 

dem själva är i samklang med den image, uppfattningen som kunderna av dess tjänster 

har av organisationen. Enligt Hutton et al (2001) är de ansatser organisationer gör i 

syfte att förbättra eller vidbehålla ett rykte ofta fokuserade kring socialt 

ansvarstagande, relationer med intressenter samt marknadsföring i form av 

reklamkampanjer. I en undersökning som studerades i Hutton et al (2001) kunde en 

tydlig korrelation mellan organisationens ekonomiska utlägg för investeringar på de 

tre ovanstående begreppen och ett ökat anseende fastställas.  

 

Den offentliga sektorn har länge präglats av ett byråkratiskt arv som inneburit en 

oförmåga att anamma nya tankesätt eller att anpassa sig efter förändringar i 

omvärlden. Under 80-talet började dock nya vindar blåsa genom den offentliga 

sektorn och idéer från det privata började uppmärksammas i allt högre utsträckning 

via begreppet New Public Management. Genom detta nya synsätt utvecklades även en 

tydligare fokus på marknadsföring som en del av organisationens kärnverksamhet, 
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inte bara som en biprocess. Argumentet var att alla organisationer, offentliga så som 

privata, måste handskas med kunder, medborgare, som alla har behov att identifiera. 

Detta ansågs kunna göras genom applikationen av de marknadsföringsverktyg som 

från början utvecklades inom den privata sektorn. Enligt Kaplan och Haelein (2009), 

skiljer sig dock produkter som tillhandahålls av offentliga förvaltningen åt i 

åtminstone två dimensioner från dem som finns i den privata sektorn: För det första 

handlar offentlig förvaltning nästan uteslutande om tjänster, som i sin tur ofta är 

komplexa att beräkna värde av. För det andra är offentliga tjänster karaktäriserade av 

att konsumtionen är icke-rivaliserad, det vill säga, en individs konsumtion förringar 

inte konsumtionen för en annan (Kaplan & Haelein, 2009). Något som enligt 

Gummesson (2000), tillsammans med att betalning och leverans inte sammanfaller i 

tiden, kan skapa en oförmåga för medborgaren att värdera tjänsten. Detta gör 

kommunikationen om vad medborgarna kan förvänta sig från den offentliga 

förvaltningen särskilt viktig eftersom ”den upplevda kvaliteten för varje tjänst är en 

funktion av gapet mellan förväntningar och uppfattningar” (Kaplan & Haelein, 2009). 

Med tanke på de svåra problem och det dåliga rykte vissa offentliga organisationer 

tacklas med kan en sådan kommunikation bli en utmaning.  

1.2 Problemdiskussion 

Under år 2009 lade Försäkringskassan, den myndighet som ansvarar för utdelningar 

från den så kallade socialförsäkringen, ut 15 miljoner kronor på en reklamkampanj. 

Kampanjen hade som syfte att presentera Försäkringskassans nya identitet som de 

kallar ”Den Nya Försäkringskassan”, resultatet av det förnyelsearbete som 

Försäkringskassan fick i uppdrag att genomföra av regeringen år 2005 i samband med 

bildandet av Försäkringskassan som en egen myndighet. Ett viktigt skäl till detta 

förnyelsearbete var medborgarnas missnöje med verksamheten. Detta missnöje 

präglar många offentliga myndigheter och organisationer och har lett till en negativ 

ryktesspridning bland medborgarna. Att skapa förtroende och tillit hos sina kunder är 

numera inte längre endast av stor vikt inom den privata sektorn utan även inom den 

offentliga. Skillnaden är dock att inom offentlig sektor syftar begreppet kund på 

medborgaren och dennes rättigheter och skyldigheter som skattebetalare.  
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Det är viktigt att skapa förtroende hos medborgarna för samhällets institutioner 

eftersom det är detta förtroende som ligger till grund för ett fungerande samhälle 

(SOM, 2008). Om det så kallade institutionsförtroendet urholkas riskerar det 

offentliga samhällets funktion att fallera (ibid. 2008). Det är därför varje myndighets 

ansvar att arbeta för en god image, ett gott rykte. I synnerhet då ett dåligt rykte hos en 

myndighet eller del av offentlig sektor, enligt Grönroos (1988), kan innebära ett 

försämrat rykte hos en annan. Ett kommunicerat förtroende kan å andra sidan öka 

tillförlitligheten och trovärdigheten i de beslut som tas och dessa beslut kan i sin tur 

genomföras och mottas mer effektivt. 

 

Som nybildad myndighet ställs det höga krav på Försäkringskassan. Den är en stor 

representant inom den offentliga sektorn och det vilar således ett större ansvar på den 

att bidra till vidbehållandet av ett starkt institutionsförtroende. Det är därför av vikt att 

de tydligt kommunicerar trovärdighet och tillit samt att deras image blir en tydlig 

avspegling av den kommunicerade identiteten. De tidigare problem som har uppstått 

med organisationer som varumärken och dess identitet är att det bildas ett gap mellan 

identitet och image (Kaplan & Haelein, 2009). Gapet uppstår då kundernas, 

medborgarnas uppfattning av organisationen skiljer sig från organisationens egen 

identitet. Genom diverse marknadskommunikativa ansatser kan organisationer 

försöka skapa ökade positiva associationer till sitt varumärke (Melin & Hamrefors, 

2007). Vilket gör marknadsföringen av organisationen som varumärke i högsta grad 

relevant då kundens uppfattning till stor del påverkas av hur organisationen 

presenteras. 

 

Försäkringskassan vill bli en ”försäkringskassa i världsklass” (Dagens 

socialförsäkring, 2010:1), något som kan tyckas vara en svår uppgift med tanke på 

den negativa bild som framförs bland annat av media, Riksrevisionen, 

Justitieombudsmannen och inte minst genom hörsägen. Hur kampanjen och den nya 

identiteten ”Den Nya Försäkringskassan” kan hjälpa dem förmedla den nya, 

”förbättrade” imagen av organisationen hos medborgarna blir det som kommer att 

utgöra grunden av vår undersökning. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån en fallstudie på Försäkringskassan har vi valt att undersöka hur 

Försäkringskassans marknadskommunikation understödjer Försäkringskassans 

varumärkesarbete med att ses som en mer trovärdig avsändare. Undersökningen 

kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 

• Vilka motiv ligger bakom skapandet av Försäkringskassan reklamkampanj 

”Den Nya Försäkringskassan”? 

• På vilket sätt kan marknadskommunikation vara en del av integrationen 

mellan identitet och image? 

• Vilken betydelse har integrationen mellan identitet och image för 

Försäkringskassans rykte? 

• Vilken påverkan har medborgarnas tidigare upplevelser, erfarenheter och 

antaganden på Försäkringskassans imagearbete? 

1.4 Definition 

Offentlig verksamhet. Vi väljer att inom ramen av denna uppsats begränsa 

begreppet offentlig verksamhet till att innefatta de organisationer som ej befinner sig i 

en konkurrensutsatt miljö. Det vill säga inte skolor, vård och omsorg. De antagande 

som görs baseras på förutsättningen att offentliga organisationer antas bedriva en 

samhällelig nytta med en begränsad budget som finansieras via skatter från 

medborgarna. Att de arbetar under vissa begränsningar samt måste iaktta ett antal 

förordningar om produkt- och/eller tjänsternas kvalitet.  
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1.5 Disposition 

 
INLEDNING  

OCH  

BAKGRUND  

 

 

METOD  

 

 

 

TEORI   

 

 

 

 

 

EMPIRI 

 

 

 

 

ANALYS  

 

 

DISKUSSION 

 

 

 

SLUTSATSER  

Kapitlet inleds med en beskrivning av och problematiken med 

offentlig verksamhet och dess rykte. Detta följs av en preciserad 

problemformulering och uppsatsens syfte.  

 

Tillvägagångssättet för uppsatsens genomförande och metodval 

presenteras och argumenteras för. 

Relevanta teorier presenteras för att ge läsaren en förförståelse för 

undersökningen. Teorierna är kopplade till identitet och image på det 

sätt att de antingen är redogörande för varför dessa är av betydelse för 

en organisation, vilka faktorer som integrationen dem emellan är 

beroende av samt de redskap som används för att överbygga gapet 

dem emellan.  

Det empiriska resultatet presenteras uppdelat i företagets identitet och 

medborgarnas image. I och med vår abduktiva alstring av kunskap 

skapades teori och empiri med hänsyn till varandra. 

I analysen jämförs det empiriskt insamlade materialet med tidigare 

behandlade teorier. 

   
 
Resultatet från de båda perspektiven diskuteras, utvärderas och 
reflekteras över. 

 
Avslutningsvis presenteras och förtydligas de slutsatser vi enats om. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för de metoder vi använder oss av vid angripandet av vårt 

problemområde och insamlandet av empiriskt material. Avsikten är att läsaren ska få 

en ökad förståelse för vårt val av metod genom att klargöra och argumentera för 

dessa. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Kunskapsteoretiskt synsätt 

Positivismen är det vetenskapliga paradigm som dominerat den moderna 

vetenskapliga utvecklingen. Inom positivismen är målet att nå objektiv och lagbunden 

kunskap på grundval av noggranna observationer (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Inom 

dagens positivism läggs störst vikt vid logik och empiri. Det som logiskt går att 

förklara, genom upplevda erfarenheter (Bryman & Bell, 2009). Problemet med 

positivismen inom samhällsvetenskapliga och företagsekonomiska undersökningar är 

att de strikta naturvetenskapliga kraven på kausalitet och matematisk logik är svåra att 

tillämpa på komplexa institutioner som samhållet och den sociala verkligheten. 

 

Hermeneutiken däremot lägger tonvikt på förståelse och i synnerhet förståelse av den 

sociala kontexten. Innebärande förståelse och tolkning av människors handlingar 

grundat på hänsyn till den sociala aktörens personliga uppfattning och synvinkel 

(Bryman & Bell, 2009). Som en del i detta blir det viktigt att undersöka kontexten 

eftersom sammanhanget kan bidra till förklaringen av enskilda delar (ibid. 2005). 

 

Då vår forskningsdesign har formen av en fallstudie har vi valt att vår 

forskningsansats kommer att vara av en hermeneutisk karaktär, då vi söker djupare 

förståelse för marknadsföringskommunikationen inom offentlig sektor som en del av 

ett förändringsarbete mot ett bättre rykte. Det finns inom hermeneutiken en tyngd på 

hur texter tas emot och att det kan finnas många olika tolkningar av dessa texter 

(Bryman & Bell, 2009). Något vi kommer att ta hänsyn till vid analysen av det 
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budskap vårt fallstudieobjekt sprider genom sin marknadsföringskampanj. 

2.1.2 Forskningsansats 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss utav kombinerat kvantitativa och 

kvalitativa datainsamlingsmetoder. Detta i syfte att stärka de båda metodernas styrkor 

samt försvaga eller eliminera dess svagheter. I Bryman och Bell (2005) läggs 

argument för och emot kombineringen av kvalitativa och kvantitativa metoder fram. 

De främsta argumenten mot en kombination är att de tar avstamp i olika 

kunskapsteoretiska ståndpunkter som har olika uppfattningar om hur den sociala 

verkligheten skall studeras. Samt att kvantitativ och kvalitativ forskning står för olika 

paradigm. Paradigmargumentet går ut på att de innehar olika kunskapsteoretiska 

utgångspunkter, värderingar och metoder som är oupplösligt förenade med varandra 

inom de olika paradigmen och oförenliga paradigmen emellan (Guba, 1985 i Bryman 

& Bell, 2005). De som argumenterar för en möjlig kombination belyser bland annat 

begreppet triangulering där flera informationskällor och datainsamlingsmetoder med 

kvalitativ och kvantitativ natur används och kontrolleras mot varandra för att styrka 

trovärdigheten i det som har sagts (Webb, 1966 i Bryman & Bell, 2005). Genom olika 

datainsamlingsmetoder går det ”att kombinera den kvantitativa informationens 

specifika och precisa karaktär med den kvalitativa analysens förmåga att tolka 

karaktäristiska drag och komplexa uppfattningar” (Zamanou & Glasers, 1994 i 

Bryman och Bell, 2005)  

2.1.3 Abduktiv slutledning 

Då vi använder oss av både kvantitativa och kvalitativa undersökningsstrategier anser 

vi oss ha en mer explorativ karaktär på vår ansats än vad det deduktiva och induktiva 

synsättet på teoribildning tillåter. Vi har därför valt att använda oss av abduktiv 

alstring av kunskap, som tar större hänsyn till de specifika sakförhållanden som ligger 

bakom de givna utfallen (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Denna metod används även 

vid många fallstudiebaserade undersökningar (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Induktionen och deduktionen utgår ifrån empiri respektive teori, men vid den 

abduktiva ansatsen väger teori och empiri lika tungt. Forskaren har viss kunskap om 

teori, men kräver ändå empiri för att kunna dra korrekta slutsatser om frågeställningen 

(ibid. 1994). En abduktiv ansats och slutledning kan sägas vara en kombination av 
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deduktiva och induktiva ansatser men skiljer sig även fördelaktigt åt från de båda 

andra genom att den även inkluderar förståelse. Under processens gång mognar det 

empiriska tillämpningsområdet med denna metod, teorin justeras och förfinas.  

 

Vi väljer att använda oss utav denna typ av kunskapsgenerering både därför att 

grunden för vår datainsamling och uppfyllandet av uppsatsens syfte baseras både på 

kvalitativa och kvantitativa metoder samt att vi anser att ett arbete baserat på 

abduktion skapar de teoretiska förutsättningarna för att få fram en tillräckligt förlitlig 

empiri att basera våra slutsatsen på. 

2.2 Fallstudien som forskningsdesign  

Forskningsdesignen tar formen av en fallstudie på myndigheten Försäkringskassan. Vi 

har valt fallstudien som forskningsdesign då den lägger främsta fokus på detaljerna 

och komplexiteten hos ett specifikt undersökningsobjekt (Bryman & Bell, 2005). En 

fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en 

händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta 

avgränsande eller definierade system väljs för att det är viktigt och intressant eller för 

att det utgör en form av hypotes. Fallstudier ”case studies” eller fallundersökningar 

som metod är inget nytt. Material som rör fallstudier som forskningsstrategi finns 

överallt och ingenstans (Merriam, 2004).  

 

Vi valde fallstudien som forskningsdesign då det oftast rör praktiska problem utifrån 

ett helhetsperspektiv. Vår fokus ligger på process snarare än på resultat, på en kontext 

snarare än på specifika variabler och på att upptäcka snarare än på att bevisa 

(Merriam, 2004). Vi anser att en fallstudie som tillvägagångssätt är en, för oss, väl 

anpassad metod när det kommer till att förstå och tolka observationer av pedagogiska 

skeenden och företeelser. Med hjälp av en fallundersökning och vår abduktiva 

forskningsansats kan vi både utveckla och pröva en teori. Merriam (2004) diskuterar 

hur; vilken typ av frågor som ställs, vilken grad av kontroll som finns och hur 

slutresultatet är tänkt ska bli, är faktorer som måste tas hänsyn till vid avgörandet om 

en fallstudie verkligen är det som passar bäst för att undersöka något av intresse.  
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2.2.1 Val av studieobjekt 

Vid val av fallstudieobjekt intresserade vi oss av Försäkringskassan. 

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter vilken har många kontakter 

via olika kanaler med kunder, partner och andra myndigheter på olika nivåer. 

Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen, som även utser styrelsen. 

Anledningen till att vi intresserade oss av just Försäkringskassan grundar sig på deras 

kostsamma reklamkampanj i samband med introduktionen av det förnyelsearbete de 

kallar ”Den Nya Försäkringskassan”. Enligt Försäkringskassan ska denna 

omorganisation ge medarbetarna bättre förutsättningar att ge medborgarna snabb och 

korrekt service. Den syftar till att “skapa ökad tilltro till socialförsäkringen genom att 

enkelt, snabbt och rätt förmedla beslut och den ersättning som medborgaren har rätt 

till…” (BUL 2009-2011). Vi avser undersöka vad för typ av budskap vårt 

fallstudieobjekt sprider genom reklamkampanjen. Då uppfattningen om 

Försäkringskassan inte bara påverkas av direkta kontakter med myndigheten utan 

även av media och omgivningens erfarenheter.  Studieobjektet är även intressant då 

det är en organisation i offentlig regi med en kundgrupp bestående av medborgarna 

där ca 2 miljoner personer har ett aktivt ärende.  

2.3 Tillvägagångssätt 

I studien har vi utgått ifrån två perspektiv, Försäkringskassans och 

medborgarens/kundens. Detta för att kunna se om den interna identiteten och externa 

imagen skiljer sig åt dem emellan. För att inleda insamlandet av vårt empiriska 

material av Försäkringskassan satte vi oss ner och läste allt vi kunde komma över som 

handlade om dem. Vi avgränsade vårt undersökningsområde till att behandla 

begreppen rykte och de åtgärder som görs i syfte att minska gapet mellan image och 

identitet så som exempelvis marknadskommunikation.  

 

För att mäta medborgarnas allmänna attityder gentemot Försäkringskassan utformade 

vi en enkätundersökning som lades upp på Internet. I samband med 

enkätundersökningen utvecklade vi intervjuunderlag och tog kontakt med 

Försäkringskassans informationschef, Inger Dunér. Detta följdes sedan av en intervju 

med Försäkringskassans kampanjsansvarige Peter Nygren samt analysering och 

tolkning av offentlig information och statistik. Intervjuerna med Försäkringskassans 
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representanter skedde via telefon och spelades in efter samtycke från 

intervjupersonerna. Både för att underlätta vid transkriberingen samt öka möjligheten 

till en mer tolkande förståelse. Det underlättade även oss att koncentrera oss på de 

svar vi fick för att sedan formulera eventuella följdfrågor. Intervjuguiden utformades 

primärt för Inger Dunér men kompletterades och ändrades sedan med ytterligare 

frågor inför intervjun med Peter Nygren.  Detta för att ge intervjun med Peter Nygren 

både en kompletterande och komparativ karaktär. Alla frågor i intervjuguiden ställdes 

inte och flertalet följdfrågor tillkom under intervjuernas gång. Vi valde att inte skicka 

ut intervjuguiden i förväg eftersom vi ville ha så spontana svar som möjligt.  

 

Både innan intervjuerna och vid förfrågandet av deltagandet av enkätundersökningen 

har vi presenterat oss, den utbildning vi läser och vid vilken institution, syftet med 

studien samt delgivit information om de etiska ställningstaganden vi antagit för 

studien.  Vi har även erbjudit alla deltagande att ta del av det färdiga resultatet om så 

önskas. Dessa kommer att bli tilldelade en kopia via e-mail. 

2.4 Datainsamling 

Vi kommer i denna uppsats använda oss av både primär- och sekundärdata. 

Primärdata kommer att samlas in genom en kvantitativ attitydundersökning hos 

Försäkringskassans kunder samt semistrukturerade intervjuer med representanter från 

Försäkringskassan. Sekundärdata innefattar offentlig statistik så som årsredovisningar 

och budgetunderlag. Valet att använda oss av dessa offentliga handlingar grundar sig 

på hur utförliga dessa är då de ligger till grund för framtida budgetfördelning. 

2.4.1 Primärdata  

Försäkringskassans perspektiv (Kvalitativa Intervjuer) 
För att ges en större förståelse för hur Försäkringskassan agerar vid utformandet av 

deras reklamkampanjer valde vi att kontakta två personer. Den första vi tog kontakt 

med var Inger Dunér, Försäkringskassans informationschef. Vi hoppades att hon 

tillsammans med vår andra kontakt, kampanjsansvarige Peter Nygren, kunde besvara 

frågor kring Försäkringskassans marknadsföring samt arbete med rykteshantering och 

image.  
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Båda intervjuerna var semistrukturerade. Valet av intervjuform baserade sig på den 

kombinerade frihet och kontroll forskaren har över hur de olika temana berörs och 

den frihet intervjupersonen får vid utformandet av sina svar (Bryman & Bell, 2005). 

Vid en semistrukturerad intervju utgår forskaren från en lista över förhållandevis 

specifika teman som denne avser beröra. Denna lista kallas även för intervjuguide. I 

stort besvarades frågorna efter den i förväg utformade intervjuguiden men 

möjligheten fanns att kunna anknyta en oplanerad fråga till något som 

intervjupersonen sagt. Intervjuprocessen vid en semistrukturerad intervju är mer 

flexibel och fokus ligger mer på förståelse och tolkning samt att ge utrymme för 

intervjupersonen att ta upp teman som de anser vara av intresse.  

 

Medborgarnas perspektiv (Kvantitativ attitydundersökning) 
För att mäta försäkringskassans image, det vill säga den uppfattning dess kunder, 

medborgarna, har om dem har vi valt att utföra en kvantitativ attitydundersökning. 

Enkäten syftar även till att ta reda på hur (och om) inställning till myndigheten har 

förändrats som resultat av den genomförda marknadsföringskampanjen. Vi hoppas 

därför att enkätundersökningen ska kunna visa om marknadsföringskampanjen 

medfört någon slags varumärkeseffekt. 

 

Enkäten är utformad med 14 slutna frågor och en öppen. Dock har vissa frågor ett 

öppet alternativ samt vid en fråga ges utrymme för kommentar. Vi har valt att inleda 

enkäten genom att fastställa några bakgrundsvariabler så som kön, ålder och 

sysselsättning. Enkäten avslutas med frågor som är mer specificerade mot 

Försäkringskassan och respondentens personliga erfarenheter av dem. Där besvarar 

respondenten både fleralternativfrågor samt attitydfrågor. Flervalsfrågorna besvaras i 

syfte att främja en kommande jämförelse mellan erfarna uppfattningar och 

uppfattningar baserade på andras upplevelser. Attitydfrågorna besvaras i en skala 1-5 

utefter i vilken grad respondenten håller med om det specifika påståendet.  

 

I allmänhet har vi valt att formulera frågorna kort och koncist, utan att riskera att 

försvåra förståelsen. Detta för att tillsammans med en garanterad anonymitet stärka 

reliabiliteten i undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Anonymiteten garanteras 

genom att enkäten ifylls helt utan vårt medverkande via en hemsida på Internet. 
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De kausala slutsatser vi avser kunna dra baserar sig på en analys av de specificerade 

bakgrundsvariablerna så som kännedom och erfarenhet jämfört mot resultatet av 

effektvariablerna, det vill säga attitydfrågorna. 

 

Urval vid attitydundersökning 
Vi tilläts inte utföra kundenkäten på Försäkringskassans kontor på grund av att det, 

vid det första tillfället enligt en av de ansvariga vi talade med, inte fanns tillräckligt 

med fast personal vilket inte skulle ge en representativ bild av den mottagna servicen. 

Vårt andra försök misslyckades på grund av att vi då inte fick lämna ut enkäten på 

insidan entrén. Vi hade svårigheter att nå kunder på plats utanför entrén då det dåliga 

vädret gjorde att kunderna valde att rusa förbi oss. Vi valde därför att ändra vår 

strategi. Vi lät de som ville uttrycka sig göra det genom att dela ut en lapp med 

information och länk till enkäten på Internet. Eftersom Försäkringskassan erbjuder de 

flesta av sina tjänster genom sin hemsida fanns risken att detta kan ha lett till 

minskade fysiska besök. Eller att de som besöker försäkringskassan fysiskt skiljer sig 

åt i ålder eller ärende till dem som väljer att istället använda sig av Onlinetjänster. För 

att nå ut till båda grupperna länkade vi därför även ut enkäten på Internetforum så 

som www.familjeliv.se, www.netdoktor.se och www.alltforforaldrar.se tillsammans 

med en förklaring av undersökningen och uppsatsens syfte. 

 

Urvalet består av de personer som för tillfället befinner sig vid eller runt en av oss 

utvald försäkringskassa och som i sin tur väljer att gå in på enkätens hemsida. Samt de 

som ser foruminlägget och väljer att gå vidare till den länkade enkäten. 

Konsekvenserna av detta blir att risken för att endast de som känner väldigt starkt i 

frågan kommer att ta sig tid till att besvara enkäten. Förutom risken för snedvridet 

resultat kommer resultatet även att behandlas med vetskapen om de svårigheter till 

generalisering denna metod innebär. Storleken på urvalet bestämdes under arbetets 

gång allt eftersom vi började känna av ett minskat intresse.  

 

Efter det att vi fått in 40 svar märkte vi att svarsfrekvensen hade minskat betydligt, 

troligtvis på grund av att de inlägg vi gjort på diverse forum blivit inaktuella och drog 

inte längre till sig någon uppmärksamhet. Trots detta ansåg vi ändå fått tillräckligt 

med information för att kunna tyda ett mönster i medborgarnas attityder gentemot 
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Försäkringskassan. 

2.4.2 Sekundärdata 

Offentlig statistik 
Vi har valt att analysera den offentliga statistik och information som kan utvinnas ur 

Försäkringskassans egna årsredovisningar och budgetunderlag. Det finns nämligen 

tillfällen då det kan vara nödvändigt att använda sig av ett forskningsmaterial, eller 

statistikunderlag som någon annan har samlat in, i stället för att samla in material 

själv. Denna information kallas sekundär då den ”återanvänds” av någon annan än 

den som författat den ursprungliga informationen (Bryman & Bell, 2005). Det finns 

många fördelar med att använda sig av sekundärdata samtidigt som det gäller att vara 

uppmärksam på de begränsningar och problem som det innebär. De fördelar en 

sekundäranalys av offentlig statistik inbegriper förklaras i Bryman och Bell (2005) 

som bland annat följande: 

 

• Data insamlad av en myndighet baserar sig ibland inte på endast ett stickprov 

utan kan vara baserad på hela populationen. Att replikera en sådan 

undersökning skulle vara ogenomförbart. 

• Den information respondenten lämnar till en myndighet i statistiskt syfte 

påverkas inte i lika stor utsträckning av själva undersökaren på samma sätt 

som den kan påverkas av en forskare vid ett forskningsprojekt. Att undersökas 

av en forskare anses kunna ge påverkade svar, så kallad reaktivitet.  

Trots de ovan presenterade fördelarna har användning och analys av offentlig statistik 

i samband med företagsekonomisk forskning under flera år varit föremål för debatt 

och kritik (Bryman & Bell, 2005). De generella begränsningar som Bryman och Bell 

(2005) menar måste tas i beaktning vid genomförandet av en sekundäranalys är bland 

annat att: 

• Undersökningen kan ha gjorts i ett annat syfte än det som forskaren har. Detta 

kan innebära att vissa variabler inte tagits hänsyn till som i sin tur kan försvåra 

klassificeringen.  

• Hänsyn måste tas till datamängdens komplexitet när det kommer till hur stort 
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urvalet är av respondenter och variabler. 

Den mer specifika kritik som riktats mot offentlig statistik är att den utformas av 

statliga myndigheter som inte har statistik som sin huvudsakliga syssla och därför inte 

är skräddarsydd efter de behov som forskare har (Bryman & Bell, 2005). Detta 

innebärandes olikheter vid definitioner av till synes likartade eller identiska termer 

och begrepp, exempelvis arbetslöshet och arbete i hemmet, något som kanske hamnar 

under samma rubrik inom den offentliga statistiken. Som försvar kan sägas att även 

företagsekonomisk forskning har sina brister samt utifrån de flesta kriterier är ganska 

stor del av den offentliga statistiken helt riktig. Även forskare kan misslyckas med att 

få fram felfria mått. Att förkasta alla offentlig statistik bara för att den kan rymma 

skevheter är felaktigt. All information, offentlig eller ej, måste bedömas utifrån sina 

egna brister och förtjänster (Bryman & Bell, 2005).  

2.5 Bearbetning av data 

2.5.1 Kodning av enkät 

Innan utförandet av enkäten strukturerade vi upp ett kodningsschema med enkäten 

som mall. Detta för att underlätta införandet av resultatet i Excel. Varje fråga fick var 

sitt nummer och svarsalternativen likaså. Vi valde att klassificera in data i olika 

datanivåer för att sedan bestämma vilka beräkningar som kan göras för de olika 

frågorna samt hur de kan vara till hjälp vid kommande analys. De frågor som ligger 

på nominalnivå och är ömsesidigt uteslutande och uttömmande så som Kvinna/Man, 

gavs vardera siffran 1 och 2 samt svarsalternativen Ja/Nej som gavs siffrorna 1 

respektive 0. De flervals frågor som ligger på nominalnivå men som inte 

nödvändigtvis är uttömmande eller ömsesidigt uteslutande såsom sysselsättning eller 

på vilket sätt respondenten fått information om reklamkampanjen gavs vardera ett 

öppet alternativ. De sista 5 frågorna ligger på ordinalskala, det vill säga att en kategori 

kan rangordnas som ”bättre” än en annan samt de olika kategorierna är både 

ömsesidigt uteslutande och uttömmande, exempel på detta är betygen i skolan. Dessa 

svarsalternativ gavs siffrorna 1 till 5 där den lägre siffran representerar den lägre 

graden av medhåll vid det specifika påståendet.  
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2.6 Arbetets tillförlitlighet 

Vi är tvungna att hålla oss kritiska till de resultat vi får fram, detta då empiriska data 

ibland riskerar att bli missvisande (Bryman & Bell, 2005). I och med att vår 

undersökning baseras på både kvantitativ och kvalitativa metoder väljer vi att istället 

för att använda oss av sanningskriterierna validitet och reliabilitet använda oss av de 

alternativa termerna trovärdighet och äkthet när vi värderar, tolkar och uppfattar den 

information som ges oss. Detta då vi, i enlighet med Lincoln och Guba (1985 i 

Bryman & Bell, 2005), menar att det krävs mer alternativa termer och 

bedömningsformer för kvalitativa studier. Guba och Lincolns (1994 i Bryman & Bell, 

2005) kritik och generella inställning till reliabilitets- och validitetskriterierna är att 

dessa förutsätter att vi kan komma fram till en enda och absolut bild av den sociala 

verkligheten. Något som är svårt att göra vid en undersökning som grundar sig på en 

till stor del kvalitativa ansatser.   

2.6.1 Trovärdighet 

Guba och Lincolns (1994 i Bryman & Bell, 2005) föreslår istället bland annat 

begreppet trovärdighet som kriterium för hur pass bra en kvalitativ undersökning är. 

Denna trovärdighet grundar sig på: 

Tillförlitlighet. Har studien genomförts på ett tillförlitligt sätt? Det vill säga hur pass 

troliga eller sannolika resultaten är, utan att för den delen innebära statistisk 

sannolikhet som det kan betyda inom kvantitativa undersökningar. Överförbarhet, 

innebärandes huruvida resultatet kan tillämpas i andra kontexter, miljöer. Pålitlighet, 

som kan liknas vid reliabilitet då det har som syfte att se hur likartade resultat kan 

uppkomma vid ett annat tillfälle. Konfirmering eller bekräftelse, har i syfte att påvisa 

objektivitet, det vill säga forskarens kontroll över dennes egna värderingar som inte 

får påverka undersökningen på något avgörande eller skevt sätt. 

2.6.2 Äkthet och autenticitet 

Enligt Guba och Lincoln (1994 i Bryman & Bell, 2005) finns det vissa äkthetskriterier 

som används för utvärdering av en helt eller delvis kvalitativ studie. Följande 

frågeställningar bör kunna besvaras enligt dessa kriterier:  

1. Ges en rättvis bild av de olika åsikterna och uppfattningarna som framkommit 

ur attitydundersökningen gjord på Försäkringskassans kunder samt de 
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intervjuer gjorda på Försäkringskassans representanter? Intervjuades rätt 

personer?  

2. Pedagogisk autenticitet; Har undersökningen gjort att Försäkringskassan och 

medborgarna fått en bättre bild av hur båda sidorna upplever den gemensamma 

miljön?  

3. Katalytisk autenticitet; Har undersökningen bidragit till att Försäkringskassan 

kan förändra sin situation? 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör vi för de teorier vi anser vara av vikt vid kommande analys. 

Teorikapitlet kretsar kring teorier om sambandet mellan Identitet och image. Initialt 

om riskerna för ökad ryktesspridning om organisationens identitet och image inte 

överensstämmer, hur marknadskommunikativa ansatser kan hjälpa organisationer att 

eliminera gapet mellan identitet och image samt synen på medborgaren som kund och 

dess uppfattningar.  

 

3.1 Rykteshantering 

Att ha ett gott rykte som organisation, vinstdrivande eller icke är A och O när det 

kommer till många aspekter menar Hannington (2004). Exempelvis har organisationer 

med bättre rykte, enligt Doorley och Garcia (2007), en bättre förmåga att locka till sig 

kompetent personal samt skapa goda förutsättningar för att skapa mervärde för 

kunden. Att inneha ett ”rykteskapital” likställs med konceptet ”goodwill” och är värt 

mångmiljon belopp hos många företag inom den privata sektorn (ibid. 2007). Inom 

den offentliga sektorn är ”rykteskapitalet” inte ett monetärt begrepp utan snarare ett 

kvalitetsbegrepp. Trots detta är det få organisationer inom offentlig sektor som vet hur 

deras rykte ser ut. Något som enligt teoretikerna kan antas grunda sig i den 

monopolistiska situation de innehar (Hannington, 2004).  

 

Doorley och Garcia (2007) beskriver kort begreppet Rykte som; Summan av 

Föreställningar plus Kommunikation. Detta kan med andra begrepp uttryckas som 

påverkan av tidigare erfarenheter, förväntningar och rykte plus marknadsföring. 

Varumärket, både representerat genom den visuella bilden, organisationssymbolen, 

samt den förmedlade abstrakta bilden uppkommen genom egna och andras 

erfarenheter, kombinerat med marknadsföring som med hjälp av diverse 

kommunikationsverktyg skapar vägar fram till kunden. Med andra ord är ett rätt 

kommunicerat, marknadsfört varumärke ett steg mot ett bättre rykte. 
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3.1.1 Varumärkesstrategi 

Ett varumärke är en samling värden som reflekterar ett företags eller organisations 

image och identitet (Proctor, 2007). Varumärkesstrategier eller branding, som det 

heter på engelska, används i syfte att antingen behålla styrkan i ett varumärke, stärka 

ett svagt varumärke eller förändra ett oönskat varumärke (Kotler & Lee, 2007). Trots 

att ett varumärke lätt sammankopplas med den privata sektorns kamp om att synas på 

marknaden så finns det även inom den offentliga sektorn ett ökat intresse för att skapa 

goda associationer till organisationen genom ett starkt varumärke (Melin & 

Hamrefors, 2007). Starka varumärken är dock ingenting som kommer gratis, utan 

något som förtjänas och byggs upp från grunden (ibid. 2007). Företag och 

organisationer lägger ner många reklammiljoner för att med hjälp av reklambyråer 

och diverse marknadsföringsverktyg profilera sig till det bättre (Hannington, 2004). 

Att marknadsföra ett varumärke är inget nytt. Melin och Hamrefors (2007) menar 

dock att trots att marknadskommunikation förvisso är nödvändigt är det långt ifrån 

tillräckligt för att utveckla starka varumärken. De menar att ett starkt varumärke har 

sina rötter internt och att all varumärkesuppbyggnad därför bör ta sin utgångspunkt i 

den mission som är organisationens raison d´être, organisationens identitet. Något 

förenklat är organisationens främsta uppgift att besvara två grundläggande frågor: 

”Vem är vi till för?” och ”Vad ska vi göra?” 
 

Ett starkt varumärke kan enligt Kotler & Lee (2007) vara till stor hjälp vid hantering 

av diverse marknadsproblem. Melin och Hamrefors (2007) refererar till psykologins 

kognitiva dissonans då de menar att kunder i lägre grad tar till sig negativ information 

om företeelser eller fenomen som de har en positiv uppfattning om. Samtidigt, om 

kunden har negativa grunduppfattningar om organisationen kan positiv information 

passera dem oberörda. Det finns enligt Haig (2005) en gemensam faktor för starka 

varumärken, nämligen tydlighet. De vill säga att ett varumärke har ett tydligt budskap, 

att de värden och den image som representeras av varumärket är konsekventa samt 

enkla att identifiera. Ett varumärke kan vara mer än bara en symbol. Det kan även 

vara ett företags sätt att kommunicera med externa intressenter. Det viktiga är 

varumärket talar med tydlig stämma då ett bra formulerat varumärke kan översätta 

komplicerade tankar till ett enkelt språk (Ibid. 2005).  
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3.1.2 Identitet och image 

Både image och identitet är representationer som kan ses som symboler av en tolkad 

verklighet. Image representerar de värden som kunden förknippar med organisationen 

(Grönroos, 1988). Identitet i sin tur skapas av organisationen som sänder ut dessa 

värden (Kapferer, 1997). Det är först när identitet och image löper samman som 

värdet och styrkan hos varumärket skapas (Kotler & Lee, 2007).  

 
Identitet 
En organisations identitet är "vad en organisation är", det som utskiljer den från andra 

organisationer och därigenom gör den unik och igenkännbar för dess olika 

intressenter (Proctor, 2007). Det finns flertalet definitioner av vad som menas med 

organisatorisk identitet. Van Riel och Balmer (1997) menar att en organisation 

förmedlar sin identitet internt och externt genom en så kallad identitetsmix bestående 

av tre delar; symbolism, kommunikation och organisatoriskt beteende. De menar att 

organisationer kan genom användningen av denna mix minska gapet mellan önskvärd 

och faktisk identitet.  

 

Ursprungligen kan företagsidentitet ses som synonymt med organisationens 

nomenklatur, logotyper och visuell identifiering (Van Riel & Balmer, 1997). Den 

lägger stor vikt vid just grafisk design samt de fysiska företagssymboler som 

förmedlar mervärde till kunden. Symboliken tilldelas dock en större roll än den 

tidigare haft då den har vuxit från sitt ursprungliga syfte att öka organisationens 

synlighet genom ovanstående artefakter till en position där den anses ha en roll även i 

att förmedla organisationens strategi (Van Riel & Balmer 1997). Kommunikation 

möjliggör för en organisation att projicera sin identitet till olika intressenter. Den kan 

använda reklam, PR, visuell identitet och olika beteendemönster för att uppnå detta 

syfte. Oavsiktliga kommunikationer kan även de ha samma effekt, som till exempel 

en kund eller arbetstagare som offentligt uttrycker sitt nöje eller missnöje med 

organisationen. Organisatoriskt beteende påverkar identiteten genom de val och 

strategier organisationen gör. Ett ökat antal akademiker bekräftar även att en stor del 

av grunden till ett företags identitet bygger på de företagsunika egenskaper som är 

rotade i beteendet hos organisationens medlemmar (Van Riel & Balmer, 1997). 

Proctor (2007) menar även han att organisationskulturen påverkar en organisations 
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identitet då den kan definieras som en organisations gemensamma värderingar, 

övertygelser, principer, metoder och beteenden som sedan avspeglas utåt. 

 

Image 
Skapandet och upprätthållandet av en organisationsimage har varit i ropet inom den 

privata sektorn redan sedan 70-talet (Kotler & Lee, 2007) och är numera även av stor 

vikt inom offentliga organisationer. Grönroos (1988) menar att en positiv image är en 

tillgång för varje organisation. Detta baserar han på påstående att en organisations 

image påverkar hur kundernas förväntningar uppkommer samt hur tjänsterna sedan 

upplevs. Grönroos (1988) förklarar vidare vikten av en god image då; 

1. Image är en stor faktor till kundens förväntningar på vad organisationen kan 

erbjuda. Detta då image kan påstås utgöra den huvudsakliga summan av kundens 

tidigare erfarenheter av organisationen. Förväntningar kan även uppkomma genom 

diverse marknadsföringskommunikativa kanaler eller genom word-of-mouth, 

innebärandes det organisationen själv kommunicerar om sig själv samt den 

ryktesspridning som skapas genom andras upplevelser. Dock är de sistnämndas 

påverkan mer marginell.  

2. En god image kan fungera som filter på de erfarenheter en kund får av kvaliteten 

på en tjänst. Image kan användas som skydd mot tillfälliga svackor hos 

organisationen då den exempelvis befinner sig i tillfällig nedgång eller dras med 

tillfälliga problem. En god image skapar förståelse för exempelvis temporärt långa 

väntetider, brister i verksamheten, förseningar, tillfälligt indisponerade 

kontaktpersoner och så vidare.   

3. Image påverkas av kundens upplevda kvalitet. Ju mer en kund får goda erfarenheter 

av en organisations verksamhet, desto bättre blir helt naturligt kundens bild av 

organisationen, med andra ord dess image. 

 

Image har dessutom en stor intern betydelse då image tenderar att färga av sig även på 

personalens attityder gentemot den egna organisationen (Grönroos, 1988). Image på 

ett internt plan blir därför av yttersta vikt då det är personalen är som i sin tur 

påverkar kundens upplevda kvalitet och associationer. ”Allt inom en organisation 

talar” menar Kotler och Levy (1969). De ger Grönroos medhåll då de menar att för att 

skapa en stark organisationsidentitet krävs en god intern marknadsföring. Den fyller 

syftet att förmedla organisationsbudskapet internt då det är de anställda som ska 
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kunna förmedla den gemensamma bild som utgör organisationens identitet (Grönroos, 

1988). Melin och Hamrefors (2007) pekar dock på betydelsen av att tänka på att 

åtskilliga kunder har bestämda uppfattningar om ett varumärke utan att för den skull 

ha egna erfarenheter av det, vid diskussionen om image. De menar att många av de 

attityder till varumärken som vi har grundar sig alltså på hörsägen. Detta gör att det 

kan vara svårt och ta lång tid att förändra ett varumärkes image. 
 

Sambandet mellan identitet och image 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figur 2. Projicering av identitet (Kapferer, 1997) utvidgad och modifierad∗ 

 

Identitetens syfte är att förklara och specificera organisationens mening, syfte och 

självbild (Kapferer, 1997). Image blir därför både resultatet och tolkningen av denna 

identitetsförklaring. Med andra ord så föregår identitet image på det sätt att den 

projicerar en bild, skapad av organisationen, som mottas i form av en sammanfattad 

bild hos kunden, formad av organisationens kommunikationsansatser såsom 

varumärken, visuella symboler, produkter, reklam, sponsring, artiklar med mera (Ibid. 

1997). Bilden, som utgör företagets image blir resultatet av avkodningen av detta 

meddelande. Vid avkodningen av de utsända meddelandena påverkas mottagaren 

                                                
∗ Modellen är utvidgad genom mer tydligt förklarade delar. I originalet förklaras inte skickade signaler 
eller associationer. ”Störningar och brus” är i originalet istället ”störningar och konkurrens”, något som 
inte är relevant i denna uppsats då den behandlar icke-konkurrensutsatt verksamhet. 

Skickade signaler: 

• Symboler 
• Kommunikation 
• Organisatoriskt- 

beteende 
 

 
          Identitet 
 

 
       Image 
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          och brus 
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enligt Kapferer (1997) inte bara utav den befintliga uppfattning mottagaren, kunden, 

redan har från tidigare erfarenheter av organisationen utan även av diverse störningar 

eller ”brus” som han menar kommer från yttre faktorer som talar i varumärken namn, 

både positiv och negativt. En typisk negativ faktor är det eventuellt dåliga rykte som 

organisationen dras med. I figur 2 ovan förklaras projiceringen från sändare till 

mottagare. 

3.2 New Public Management och idéer från 

det privata 

NPM, New public management innefattar ett kluster av idéer som är lånade från 

näringslivet och de privata företagens metoder att styra sina organisationer (Kaplan & 

Haelein, 2009). NPM fokuserar på resultat, måluppfyllelse och kostnadseffektivitet 

för att bättre förvalta den offentliga budgeten och genom detta definiera ett nytt och 

mer ekonomiskt drivet perspektiv i den offentliga förvaltningen. Medborgaren 

definieras även som kunder i allt högre utsträckning. New Public Management är 

dock ingen enhetlig teori, utan mer en referensram eller en verktygsback för reformer 

inom offentlig sektor i syfte att modernisera offentlig verksamhet (Montin, 2004).  

3.2.1 Marknadsföring, en idé från det privata 

Om man ska se till den traditionella marknadsföringen bygger den på normativa 

Marketing Managementteorier som marknadsföringsmixen, Mccarthys 4 p’n och 

SWOT analyser. Något som kritiseras av moderna teoretiker då de inte reflekterar 

verklighetens komplexitet (Baker, 2000). I ett försök att komma till en gemensam 

consensus vad gällande definitionen av marknadsföring samlades 1993 in över 100 

olika definitioner från både böcker och artiklar (Gibson et al, 1993, i Baker, 2000). 

Resultatet som erhölls visade på en stor utveckling från första definitionen till den 

senaste definitionen. Den definition som skapat mest diskussion inom den offentliga 

sfären är den publicerad av American Marketing Association (AMA) från 1985 där 

marknadsföring definieras som; ”Processen för planering, verkställande, utformning, 

prissättning, marknadsföring och distribution av idéer, varor och tjänster i syfte att 

skapa utbyten som uppfyller individuella och organisatoriska mål”. Kritiken uttryckt 

bland annat i Buurma (2001) och Smith (2007) menar att för en marknadsföring skall 

vara genomförbar enligt definitionen krävs det ett tydligt utbyte av resurser och att 
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marknadsföring endast kan vara aktuellt inom marknader där ett ömsesidigt utbyte 

sker. I normala fall handlar det om pengar mot vara eller tjänst men i offentliga 

sammanhang handlar det snarare om skattepengar och distributionen, fördelningen av 

dessa till det som utgör vad Pandya och Dholakia (i Buurma, 2001) kallar det 

offentliga ”paketet”. Den senaste officiella AMA definitionen av marknadsföring från 

2007 kan anses vara bättre tillämpbar på offentlig sektor. Den definierar 

marknadsföring som ”De olika aktiviteter, uppsättningar av institutioner och processer 

för att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har värde för 

kunder, klienter, partners och samhället i stort'' (AMA, 2007, egen översättning). 

Trots att denna definition är bredare och mer anpassad till offentliga verksamheter kan 

kritiken som Walsh uttryckte över tio år tidigare (1994) fortfarande vara aktuell, då 

han menar att det finns risker med att se staten som ett företag och medborgaren som 

konsument. Han uppmanar till försiktighet med marknadsföringsmetoderna som ännu 

inte är fullt kontextanpassade efter den offentliga sektorn. Han menar att 

marknadsföring inte kan ersätta den politiska dialogen mellan stat och medborgare 

utan att underminera, försvaga, den offentliga sfären. Politiska meddelanden bör inte 

överföras genom reklam. Samtidigt menar han att det å andra sidan är viktigt att staten 

skaffar sig en bild av sina medborgare genom marknadskommunikativa verktyg, då 

den enligt honom verkar veta väldigt lite om sina kunder, medborgarna, i form av 

mottagare och brukare av offentliga tjänster (Buurma, 2001). 

3.3 Integrationen av marknadsföring och 

offentlig sektor 

Det tog ända in till början av 90-talet innan begreppet marknadsföring blev ett 

vedertaget uttryck inom den offentliga sektorn (Buurma, 2001, Walsh, 1994). 

Resultatet av framväxten av en aktiv marknadsorientering inom den offentliga sektorn 

kan enligt Walsh (1994) sammanfattas under tre rubriker; ökat fokus på konsumtion, 

införandet av strategisk marknadsföring, samt användningen av kampanjer.  

 

Den allmänna diskussionen har numera gått bort ifrån frågan om marknadsföring kan 

användas inom offentlig sektor till att handla om hur och var den kommer bäst till 

uttryck (Smith, 2007). Samtidigt måste det tas i beaktning de problem som kan uppstå 

om de marknadsföringsverktyg som används inom privata och vinstdrivande företag 
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används på offentlig sektor utan vidare anpassning till de specifika förhållanden som 

råder där. Det finns även delar av den offentliga sektorn som inte anser sig vara drivna 

av de marknadskrafter som ligger till grund för behovet av marknadsföring (Smith, 

2007). Dessa delar består av det Smith kallar ”sociala” delar av den offentliga 

verksamheten så som skatteverk, socialkontor och socialförsäkringsverk, som innehar 

monopolställning på respektive verksamhet samt har ett uttalat medborgaransvar. 

Enligt Smith (2007) har konkurrens och omvärldsförändringar inte samma påverkan 

på ovanstående verksamheter och behovet av att reagera efter dessa förändringar är 

ytterst begränsat. Därför används begrepp som ”marknadsföringsmix” samt vikten av 

att identifiera möjligheter och hot i väldigt låg utsträckning. Den största påverkan 

marknadsföring anses ha i liknande verksamheter är vid marknadsundersökningar 

som görs i syfte att fastställa, kontrollera och värdera effektiviteten av de egna 

aktiviteterna (ibid. 2007). Därför blir marknadsföringen mer reaktiv än proaktiv och 

integrerad, och marknadsföringsverktygen tycks användas mest som tillfälliga 

lösningar. Genom denna syn på den egna verksamheten och på marknadsföringens 

roll inom den, riskerar dessa organisationer enligt Smith (2007) att gå miste om den 

synergi som skapas vid integrerade och proaktiva marknadsföringsansatser. 

 

Det bör alltså betonas redan från början att offentlig marknadsföring skiljer sig från 

marknadsföring hos vinstdrivande organisationer. Detta då den offentliga 

förvaltningen sätter per definition det allmänna samhällsintresset framför individen 

(Kaplan & Haenlein, 2009). Något kan tyckas strida mot den traditionella 

marknadsföringen, som i många offentliga verksamheters ögon, främst är till för att 

tillfredsställa privata (-aktieägar) intressen samt inneha en sträva efter vinst.   

Samtidigt uppkommer lätt missförstånd inom den offentliga sektorn gällande 

marknadsföring såsom att det endast handlar som ”reklam” eller ”manipulation” för 

att sälja (Smith, 2007). Den negativa bilden av marknadsföring förklaras dels av den 

ström av reklam och marknadsföring som råder inom den privata sektorn. För att 

kunna förstå hur marknadsföring kan utvecklas i en form som är lämpligt för den 

offentliga sfären, måste det enligt Walsh (1994) göras skillnad mellan marknadsföring 

som en samling av tekniker, marknadsföring som en integrerad uppsättning av idéer, 

och marknadsföring som ett språk eller diskurs. Att endast se marknadsföring som de 

4: p’na (produkt, plats, pris och påverkan) är att missa fördelarna och makten med 

marknadsföring (Kotler & Lee, 2006).  
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3.4 Den offentliga sektorns P:n  

För att förstå varför marknadsföringens 4 P’n inte går att basera den offentliga 

sektorns marknadsföringsorientering på måste det förklaras hur dessa skiljer sig åt 

från den privata sektorn. 

 

Produkten inom offentlig sektor är servicen. Service i form av en tjänst, som i sin tur 

beskrivs bland annat som Ogreppbar. Den produceras och konsumeras i samma 

ögonblick samt utvärderas av konsumenten utefter dennes uppfattning och 

medverkan. Kaplan och Haenlein (2009) belyser det faktum att offentliga 

administrationer är verkställande organisationer och att produkten, tjänsten sällan i 

grunden skapas av dessa utan är ett resultat av politiska beslut. Vilket pekar på hur lite 

makt den administrativa organisationen har över produkten, tjänsten. Offentlig sektor 

fyller snarare en samhällsnyttig funktion än levererar en produkt. Enligt Echeverri och 

Edvardsson (2002) har begreppet tjänst/service enbart behandlats som ett komplement 

till varor i marknadsföringslitteraturen fram till ungefär 1980. Ordet "service" 

uppfattades i litteraturen vanligtvis som något sekundärt eller som ett "påhäng", 

bestående av exempelvis garantier, reparationer och underhåll. Sedan början av 1980- 

talet har dock begreppet service hamnat allt mer i fokus.  

 

Pris kan tyckas irrelevant då det eventuella överskott som kan uppkomma inom en 

offentlig verksamhet endast läggs till i nästa period. Det finns heller inget mål att 

maximera detta överskott. Betalningen kanske heller inte är del av ett fritt val för 

kunden utan snarare en påtvingad taxering. Tjänsten i sig går heller inte lätt att 

jämföra med något annat. Då den inte har några konkurrenter blir den därför svår att 

bedöma värdet av. Därför betonar Kaplan och Haenlein (2009) vikten av en 

symbolisk summa för en tjänst förmedlad av en offentlig verksamhet, i syfte att 

undvika överutnyttjning av dessa tjänster samt öka uppskattningen och värdet av 

dessa. 

   

Påverkan innebär förmedlingen av information mellan organisation och allmänhet. 

Kaplan och Haenlein (2009) beskriver två skillnader mellan påverkan inom offentlig 

sektor och den inom den privata sektorn. För det första har den offentliga sektorn två 

målgrupper med sin påverkan nämligen de som betalar skatt och använder sig av de 
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erbjudna tjänsterna, samt de som betalar skatt men som ej använder dessa tjänster. Det 

är därför viktigt att genom påverkan förklara och berättiga tjänsternas existens och 

nödvändighet. För det andra måste den offentliga sektorn ibland ta beslut som på kort 

sikt kan anses negativa av vissa i syfte att på lång sikt skapa något positivt för 

allmänheten. Genom påverkan kan det då förklaras vilka avsikter som föreligger 

handlingarna för att på det sättet minska det eventuella motstånd som kan uppkomma.  

 

Den offentliga sektorns plats innefattar de olika sätt medborgaren får tillgång till de 

tjänster staten erbjuder. Exempel på detta är de olika kontor eller den kundtjänst som 

finns till medborgarens förfogande. Då det är viktigt att den offentliga sektorn finner 

ett sätt att utvinna de positiva effekter av medborgartillfredsställelse som följer av en 

enkel tillgång till offentliga tjänster menar Kaplan och Haenlein (2009) att den 

offentliga sektorn bör använda sig av alternativa distributionskanaler såsom bussar 

(till exempel för att enkelt transportera människor till olika myndigheter eller 

offentliga organ) eller genom Internet. Alternativet att fylla i diverse blanketter på 

nätet istället för på plats i ett kontor kan ses som en fördel för medborgarna samtidigt 

som det är mer kostnadseffektivt för förvaltningen. Det finns dock fortfarande stora 

frågor förenade med sådana lösningar, i synnerhet då det lägger stort ansvar på den 

enskilde medborgaren.  

3.4.1 Den utökade marknadsmixen   

Marknadsmixen har utökats för serviceföretag då det inom tjänstesektorn inte anses 

tillräckligt med de 4 p: na, därför har det lagts till personal, process och fysiska bevis 

(Jobber & Fahy, 2009). Behovet av utvidgad marknadsmix beror på den viktiga 

kontakten mellan verksamhet och kund.  

 

Vid fokus på personal syftas det på dem som utför tjänsten och är därför av naturliga 

skäl mycket viktiga. Då personalen är ansiktet utåt är det av stor vikt att de behandlar 

kunderna väl vid bemötandet. Personal i serviceföretag har en viktig roll med hänsyn 

till tjänstens kvalitet (Jobber & Fahy, 2009) då de tillför ett betydelsefullt värde till 

den sammanlagda produkten eller tjänsteerbjudandet. Alla personer som är indirekt 

eller direkt involverade i konsumtionen av en tjänst, är en viktig del av den utökade 

marknadsmixen (ibid. 2009). Processen är av stor vikt då den har effekt på hur 
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servicen förmedlas till kunderna, medborgarna. Till exempel kan ökad självbetjäning 

öka servicens kvalité avsevärt. Med Fysiska bevis menas den miljö verksamheten 

levererar sin tjänst i. Tillexempel så tittar kräsna kunder förmodligen genom fönstret 

vid val av restaurang för att bedöma kvalitén på stället.  

3.4 Den offentliga sektorn i servicesamhället 

Det är fortfarande diffust vad som karaktäriserar effektiv marknadsföring inom 

servicesamhället såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor och ideella 

organisationer (Echeverri & Edvardsson, 2002). För vissa organisationer inom den 

offentliga sektorn omfattar marknadsföringsaktiviteterna skapandet av broschyrer, 

annonsering eller annan enkelriktad marknadskommunikation samtidigt som andra 

organisationer har utvecklats i riktning mot att utnyttja marknadsföringens hela 

potential. Detta genom att, förutom den enkelriktade marknadskommunikationen i 

form av reklamaffischer et cetera, även lägga ökad fokus på kvalitet för kund genom 

tjänsteutveckling, differentiering, kundservice och relationsmarknadsföring 

(Echeverri & Edvardsson, 2002). Ett försök till att skapa goda kundrelationer skedde 

inom tjänstesektorn redan under 80-talet. En ökad utveckling mot att positionera sin 

organisation och i och med detta segmentera marknaden ledde till större fokus på 

kunden och även dess tillfredsställelse (Echeverri & Edvardsson, 2002). Resultatet 

utmynnade i skapandet av olika program som handlade om att sätta kunden i centrum. 

Många av dessa program hade dock enligt Echeverri och Edvardsson (2002) en 

tendens till att vara "charmkampanjer", vilka handlade om att göra frontpersonalen 

trevligare och vänligare i kontakten med kunden. Kanhända att de som var först med 

att driva igenom dessa program fick vissa fördelar, men övriga imiterade därefter. I 

början på 1990-talet ändrades uppfattningen om kundserviceprogram och det lades 

fokus på tjänstekvalitet istället (ibid. 2002).   

 

”En tjänst är inte ett fysikt ting utan en serie aktiviteter som tillsammans utgör den 

helhet som kunden får och upplever” (Grönroos, 1988).  Ett besök hos en offentlig 

verksamhet kan innebära en hel rad med händelser: att anlända, att stå i kö på ett eller 

två ställen, att tala med en eller flera tjänstemän, kontakter med andra besökare och så 

vidare. Tjänsten som kunden upplever sig få utgör summan av alla dessa enskilda 

aktiviteter samt därtill det resultat, exempelvis understöd, sjukersättning, bidrag denne 
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i slutändan erhöll. Detta är vad Gummesson (2000) menar karaktäriserar skapandet av 

en tjänst, nämligen att den konsumeras samtidigt som den blir till. 

 

”Kunden, som medborgare har rätt till god offentlig service” (Grönroos, 1988). Den 

offentliga sektorn är till för medborgarna och dessa har enligt Grönroos (1988) rätt till 

god service. Det kan ibland tyckas att service inom offentlig sektor inte är lika viktigt 

som inom privat sektor då den offentliga i många fall saknar konkurrens. Dock har 

myndigheter, som till synes har en monopolställningen, en stor inverkan på den 

allmänna uppfattningen om offentlig verksamhet. Detta gör att om en myndighet blir 

känd för sin dåliga service sprids detta lätt till andra myndigheter eller kommuner. 

Vilket kan innebära att det goda arbetet en myndighet gör kan raseras av ett dåligt 

arbete av en annan myndighet.  

 

Många myndigheter kan dock ha svårt att fylla både en myndighetsfunktion och en 

service funktion. Detta då Myndighetsfunktionen ibland kan uppfattas stå i ett slags 

motsatsförhållande till servicefunktionen och till hög tjänstekvalitet (Grönroos, 1988) 

då vissa beslut kräver utlåtanden som innebär lång väntetid för kunden samt att 

processer riskerar bli utdragna då beslut ska vandra mellan instanser. Att skapa en 

myndighetsfunktion mer serviceinriktad är av högsta vikt för att öka förtroendet och 

upplevd kvalitet hos medborgaren (ibid. 1988).  

3.5 Medborgaren som kund 

Ett samhälle utgörs av dess medborgare, det vill säga de individer som brukar 

samhället och dess institutioner. Institutionerna är de normer, formella regler och 

organisationer som reglerar individernas relationer till varandra. Många av dessa 

institutioner är privata som exempelvis familjer och privatägda företag, andra hör till 

den offentliga sektorn, det vill säga staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn. 

  

I och med New Public Management framfart har medborgaren börjat ses mer som 

kund hos offentliga organisationer. Detta är något som kritiserats då de kriterier som 

utgör själva definitionen av begreppet kund är svåra att använda i situationer som 

behandlar medborgare. Den mest tydliga skillnaden mellan kund och medborgare kan 

anses vara att kunden påverkar genom att göra sina val på en marknad medan 
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medborgaren påverkar genom att delta i politiken (Montin, 2004). Enligt Hirschmans 

triangelmodell; exit, voice och loyalty (1970) har kunden på en marknad inte endast 

möjligheten att välja, utan även möjligheten till ”exit”, det vill säga lämna relationen 

med återförsäljare eller varumärke. Möjligheten för "exit" är dock begränsad i den 

offentliga sfären (Walsh, 1994) Medborgaren kan därför istället använda sig utav 

”voice”, det vill säga uttrycka sitt missnöje och genom kommunikation försöka 

förbättra den rådande situationen. Hirschman (1970) menar till och med att en 

monopolistisk ställning kan vara att föredra då ”voice” som ett mer konkret uttryck är 

en tydligare indikator på att ett missnöje föreligger än ”exit” och kan därför ge 

organisationen en möjlighet till förbättring. ”Loyalty”, lojalitet, uppkommer oftast 

genom varumärkesassociationer och de känslomässiga band som binder kunden vid 

den specifika produkten eller tjänsten (Aaker, 1996) Att framkalla denna lojalitet sägs 

ligga till grunden för en lyckosamt utförd varumärkesstrategi (ibid. 1996). Dock är 

innebörden av ''kundernas lojalitet'' annorlunda i organisationer där kunderna har en 

möjlighet att förändra tjänsten.  

Om man ser till kundens tillfredsställelse så styrs det av hur bra kundens 

förväntningar före köpet uppfylldes av det som levererades (Kotler & Lee, 2007). 

Kotler och Lee (2007) menar att genom förbättrad kundservice och tillfredsställelse 

får det statliga verket en rad positiva effekter som tillexempel ökade intäkter, mer stöd 

för framtida finansieringsbehov, förbättrad operativ effektivitet et cetera. Några 

viktiga metoder för att detta ska genereras är att stödja de anställda till att leverera bra 

service samt att se till att infrastruktur och system hjälper (inte hindrar) leveranstider. 

3.4.1 Kundorientering 

Det är inget nytt påfund att ta fasta på vad som är nytta för kunden, men dock en inte 

helt obefogad fråga är varför organisationer som befinner sig i en icke-

konkurrensutsatt miljö skulle välja att satsa på just kundorientering? Inom offentlig 

verksamhet är kundens roll i alla högsta grad central och svaret på frågan är att det är 

kunden, i form av medborgaren, skattebetalaren som utgör de som verksamheten är 

till för (Gustavsson et al, 1997). Något som innebär en starkare ställning hos kunden 

när det kommer till att bedöma värdet eller nyttan av det som produceras, vare sig det 

rör sig om varor eller tjänster. I och med kundens direkta eller potentiella kontakt med 

organisationens produkt, är det även dessa som sedan kan komma att utveckla 
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attityder mot organisationen och genom dessa påverka organisationens beteenden och 

ageranden (Kotler & Levy, 1979). Vad som sedan upplevs som god kvalitet hos 

kunden kan fastställas genom en analys av följande kvalitetsdeterminanter, uppställda 

av Zeithaml, Parasurama och Berry (Gustavsson et al, 1997); 

I) Pålitlighet - att organisationens förmåga att utföra tjänster såsom utlovats 

exempelvis i enlighet med den tidsram som delgivits kunden, II) fysiska företeelser – 

de påtagliga företeelser som kan uppfattas med våra sinnen såsom lokaler, utrustning 

och personal, III) konstruktiv reaktion – avser viljan och förmågan att anpassa sig till 

kunden, IV) tillförsikt – innefattar kunskap, vänlighet och trovärdighet hos 

organisationens personal och sist, V) empati – som avser organisationens förmåga att 

kunna sätta sig in i och förstå en annan individs situation och att inta dennes 

perspektiv. 
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4. Empiri 
Här presenterar vi vårt empiriskt insamlade material. Kapitlet inleds med en 

presentation av Försäkringskassans perspektiv, bilden de har om dem själva samt hur 

de arbetar med att förmedla denna bild utåt. Avslutningsvis utgår vi från 

medborgarnas perspektiv och hur deras attityder gentemot Försäkringskassan ser ut.  

 

4.1 Presentation av studieobjekt 

Försäkringskassan är en statlig myndighet som utreder, beslutar om och betalar ut 

bidrag och ersättningar genom det som kallas socialförsäkringen. I socialförsäkringen 

ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka, till personer med 

funktionsnedsättning och till de äldre. Försäkringskassan har dessutom uppdraget att 

samordna samtliga resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som 

möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Organisationen genomför detta uppdrag genom 

kontakt med den enskilde, med arbetsgivaren, med läkare och vid behov också med 

Arbetsförmedlingen.  

4.1.1 Styrning 

Det är regeringen som beslutar om förutsättningarna för Försäkringskassans 

verksamhet. Det sker dels i årliga så kallade regleringsbrev som förklarar vilka mål en 

myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar myndigheten har till 

sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika 

verksamheter (www.regeringen.se). Det sker även genom förordningar i vilka det 

finns olika generella administrativa bestämmelser för hur myndigheterna ska utföra 

sitt arbete.  

 

Det är viktigt att resurserna inom den offentliga sektorn utnyttjas på bästa sätt och 

används där de bäst behövs. Därför följer regeringen med jämna mellanrum upp 

Försäkringskassans och andra myndigheters verksamhet. Myndigheterna är skyldiga 

att varje år lämna en årsredovisning till regeringen, med information om bland annat 

kostnader, intäkter och resultat. Utifrån denna kan sedan regeringen följa upp och 
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utvärdera myndigheternas verksamhet. Årsredovisningarna ligger också, tillsammans 

med de budgetunderlag som myndigheterna lämnar, till grund för arbetet med nästa 

års statsbudget och regleringsbrev 

 

Regeringen har ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Dock 

är det i Sverige förbjudet med ett så kallat ministerstyre. Vilket innebär att regeringen 

inte i något fall får styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett 

enskilt ärende som rör dess myndighetsutövning. Regeringen utser istället 

Försäkringskassans styrelse som har fullt ansvar för verksamheten 

(www.regeringen.se). 

4.2 Offentlig information/Statistik 

4.2.1 Identitet 

”Den nya försäkringskassan” 

2005 blev Försäkringskassan ombildad till en myndighet och fick i uppdrag av 

regeringen att i och med detta genomföra ett förnyelsearbete. Det första året 

dominerades av de förändringar som förstatligandet ledde till. Försäkringskassan 

delades in i tre divisioner och en lång rad nya höga chefer anställdes (Dagens 

Socialförsäkring, 2010). I budgetunderlaget för år 2009-2011 informeras vi om att 

målet med förändringsarbetet var att Försäkringskassan skulle: 

• Vara en myndighet som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, 

bemötande och effektivitet 

• Vara en av landets mest utvecklande arbetsplatser med mycket låg sjukfrånvaro. 

• Aktivt bidra till färre sjukskrivna och fler i arbete.  

Syfte var att skapa ökad tilltro till socialförsäkringen genom att i och med ledorden 

enkelt, snabbt och rätt förmedla beslut och den ersättning som medborgaren har rätt 

till. Försäkringskassan ställde även upp tre kundlöften som förnyelsearbetet skulle 

leda till att infria. Dessa var att: 

• Det ska vara lätt att få kontakt med Försäkringskassan, 

• Kunden ska få veta när beslut kommer och när ersättning betalas ut. 

• De som har särskilda behov ska få kvalificerad hjälp. 
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Resultatet blev ”Den Nya Försäkringskassan”. För att presentera denna nya 

verksamhetsstruktur som enligt försäkringskassan bygger på ökad självbetjäning, 

effektivare telefonservice och specialisering av handläggningen utformades en 

reklamkampanj i samarbete med en känd reklambyrå. 

4.2.2 Image 

Årsredovisningen nämner att uppfattningen om Försäkringskassan inte bara påverkas 

av direkta kontakter med myndigheten utan också av media och omgivningens 

erfarenheter. I en intervju med en anställd i medarbetartidningen Dagens 

Socialförsäkring (2010) uttrycks behov av förbättringar av Försäkringskassans image 

bland allmänheten men att detta inte är något Försäkringskassan själva kan styra över 

då lagarna stiftas på en betydligt högre instans. I ett försök att kunna mäta attityderna 

gentemot den egna organisationen utför Försäkringskassan årliga 

imageundersökningar i form av telefonundersökningar med ett urval av 1000 personer 

som får representerar hela svenska befolkningen, oavsett om de har varit i kontakt 

med Försäkringskassan eller inte. Enligt årsredovisningen 2009 visar 

imageundersökningen en minskad kännedom om Försäkringskassan hos allmänheten. 

Dock har förtroendet för socialförsäkringen samt attityden mot Försäkringskassan 

förbättrats något under 2009 jämfört med tidigare år. Imageundersökningen mäter 

kännedom, attityd och förtroende samt allmänhetens kännedom jämfört med ett antal 

andra organisationer som Swedbank, Skatteverket, Länsförsäkringar och 

Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan tar även fram ett så kallat Enkelt-Snabbt-Rätt-

Index (ESRI) där syftet är att i tre olika kundgrupper (pensionärer, sjukskrivna och 

föräldrar) följa reaktioner på de förändringar som Försäkringskassans arbete medför. 

Det ESR-index som redovisades i maj 2009 visar bl.a. låga värden när det gäller om de 

försäkrade som har särskilda behov får kvalificerad hjälp, om det är lätt att få kontakt 

med Försäkringskassan och om ärendena handläggs snabbt. Till de områden som 

registrerar höga värden hör att utbetalningarna kommer inom utsatt tid och att det är 

lätt att använda Försäkringskassans självbetjäningstjänster. 
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4.2.3 Medborgarperspektiv 

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter vilken har många kontakter 

genom olika kanaler med kunder, partner och andra myndigheter på olika nivåer. 

Försäkringskassans kundgrupp är medborgarna av vilka ca 2 miljoner har ett aktivt 

ärende. ”Detta är det första året som vi kan se verksamhetsresultat utifrån den nya 

verksamhetsstrukturen som anpassas för att tillgodose kundernas behov.” Utifrån 

Försäkringskassans årsredovisning kan vi se att kundernas betyg utvecklats positivt 

under 2009 jämfört med tidigare år.  

 

I årsredovisningen hittar vi även betyg i form av Nöjd Kund Index (NKI) uppdelat i 

olika grupper. NKI visar att män och kvinnor är ungefär lika nöjda. Däremot finns det 

skillnader på utrikes och inrikes födda. Utrikes födda kunder är avsevärt mer nöjda 

med Försäkringskassan än de medborgare som är födda i Sverige. De inrikes födda 

visar ett förbättrat resultat jämfört med 2008, medan nöjdheten för de utrikes födda är 

ungefär densamma som 2008.  

4.3 Intervju Inger Dunér, informationschef 

Försäkringskassan 

4.3.1 Regelrätta informationsuppdrag  

Inger berättar att när regeringen beslutar om nya regler, som exempelvis vid 

förändringen av tandvårdsstödet som innebär att unga under 30 år får trehundra 

kronors subventionering vid tandläkarbesök, så skickar de ett uppdrag att 

Försäkringskassan ska informera om detta. Det är sedan upp till Försäkringskassan att 

tala om för medborgarna att det har denna rättighet. I detta fall handlade det om 

rättigheter, men det gäller även skyldigheter. En stor del av Försäkringskassans 

kärnverksamhet består av just informationsuppdrag.  Försäkringskassans ansvar är 

med andra ord att hjälpa till att informera. Det är inte alla gånger det handlar om 

masskommunikation, utan det kan även vara en mindre grupp av människor som har 

pågående ärenden hos Försäkringskassan som behöver bli informerade om något är 

förändrat. Detta sker då enligt Inger genom att Försäkringskassan ganska ofta skriver 

brev och berättar om de ändringar som skett.  
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Normalt sett handlar Försäkringskassans reklam om att ge extern information till 

kunderna, till medborgarna. Där det i större utsträckning handlar om kommunikation 

eller information om regelverk som kommit till inom socialförsäkringsområdet. 

 

”Det går ju att diskutera om det är marknadsföring eller information när det 

gäller en offentlig och statlig myndighet eftersom så som vi bedriver 

Försäkringskassan så handlar inte marknadsföringen i traditionell 

bemärkelse att folk ska köpa något.” 

 

Exempel på kommunicerad information kan vara nyheter om sjukförsäkringen, 

föräldrapenningen eller tillfällig föräldrapenning som Försäkringskassan har hand om. 

Försäkringskassan har då olika informationskampanjer om de nya reglerna. Tidigare 

gavs denna information ut genom anslagstavlan, ett program på Sveriges Television 

som sänder ut korta filmer med samhällsinformation från bland annat olika 

myndigheter. Numera använder försäkringskassan sig av de medier som reklamen 

normalt använder sig av som tv reklam, annonsering, stortavlor, et cetera. Reklamen 

och informationen sänds även numera ut genom modernare medier och mycket mer 

via webben. Inger anser inte att de metoder försäkringskassan använder sig av skiljer 

mycket från de kommersiella företagens metoder. De använder sig även av 

reklambyråer som hjälp vid utformningen av sina kampanjer. 

4.3.2 Reklam i varumärkessyfte 

Inger berättar om ett internt jobb som gjordes för några år sedan kring 

Försäkringskassans varumärke. Då hade de som strategi att vara mer lättbegripliga, 

lite mera personliga. Försäkringskassan har sedan ett bra tag tillbaka haft grönt som 

färg vilken ingår i dess logotyp. Grönt är enligt Inger Försäkringskassans färg och den 

används i fler och fler sammanhang, exempelvis har de platsannonser som ligger på 

grön färgplatta.  

 

”Vi börjar synas mer grönare och lite mer mjukare!”  

 

Inger lägger dock vikt vid att Försäkringskassan inte gör reklam bara för att 

medborgarna ska tycka någonting bättre eller sämre om Försäkringskassan. Det menar 
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hon att de absolut inte kan använda skattebetalarnas pengar till. Hon försvarar de stora 

summor som använts i den senaste kampanjen om ”Den nya försäkringskassan” med 

att förklara att allt hänger samman med hur stort det som man ska informera om är. 

Inger förklarar att Försäkringskassan även gör mindre reklamkampanjer, till 

tillexempel till en särskild målgrupp, för bara 400 000 kronor. Hon tycker själv inte 

att 15 miljoner är särskilt mycket pengar för att nå ut med budskap till hela svenska 

folket.  

 

”Men visst är 15 miljoner mycket pengar, vi leker ju inte med 

skattebetalarnas pengar. Vi är väldigt medvetna om det, därför är vi mycket 

noggranna samt mäter effekter och gör det på ett seriöst sätt.”  

 

Försäkringskassan agerar och syns inom två områden när det kommer till reklam. Det 

ena är som nämnt ovan: information till medborgarna om nya regler som man ska 

känns till, som man ska veta om då man är försäkrad i Sverige. Det andra är just 

informationen kring ”Den nya försäkringskassan”. Information om de kontaktvägar 

som finns genom exempelvis förlängda öppettider i vårt kundcenter. Det går numera 

att ringa till Försäkringskassan även på helgerna och kvällarna, vilket inte gick förut. 

Inger berättar även om nya tjänster på deras webbplats och menar att det helt enkelt 

handlar om att upplysa om kontaktvägarna till Försäkringskassan. Inger menar 

samtidigt att det såklart är bra om attityderna gentemot Försäkringskassan förbättras 

och att kampanjen stärker varumärket och imagen men menar även att det inte är det 

enda skälet. Kampanjerna är alltid kopplade till kanalerna för service eller till 

försäkringsinformation. Som tillexempel föräldrasajter på nätet och som på 

Försäkringskassans egen webbplats där man kan ”vabba på webben”. 

 

”Vi skulle inte kunna göra en allmän charmkampanj för Försäkringskassan.” 

 

Inger betonar smidigheten och lättframkomligheten som främjas genom utvecklingen 

av ”Den nya Försäkringskassan”. Ett typiskt exempel menar hon är att man kan vara 

föräldraledig och anmäla allting på webben istället för att sitta och vänta i telefonkö 

för att komma fram och anmäla. Inger hoppas på att bilden av Försäkringskassan som 

positiv och serviceinriktad myndighet ska träda fram.  
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4.3.3 Misstro 

Inger, som har stor erfarenhet av organisationen berättar att varje gång 

Försäkringskassan gör någonting finns det alltid någon som är kritisk. Det finns 

nämligen enligt Inger en underliggande diskussion om vad en myndighet får eller inte 

får göra, vilka medel som får användas, vilket språkbruk som får brukas, om 

användning av bilder är tillåtet samt om en eventuell kändis kan användas.  

 

”Det finns mycket åsikter om det där. Så det är klart varje gång vi gör något 

är det några som hör av sig.” 

 

Inger menar att det finns många som ifrågasätter huruvida staten får göra på det ena 

eller det andra sättet. Det ifrågasätt vad staten får göra och hur staten ser ut. Hon har 

dock själv inte upplevt att det har varit någon större kritik på senare tid och tycker 

samtidigt att staten visst får göra på ”den ena och det andra sättet”. Inger menar att 

Försäkringskassan konkurrerar om samma uppmärksamhet som alla andra, om 

medborgarnas uppmärksamhet och tid. Det är därför de behöver uppträda på samma 

sätt som leverantörer av olika slag gör. 

4.4 Intervju Peter Nygren, kampanjansvarig 

Försäkringskassan 

4.4.1 Planerande och utförande 

Försäkringskassans kommunikation ansvaras av informationschef Inger Dunér. Under 

henne finns sedan en kommunikationsavdelning med projektledare, marknadsförare 

och kommunikatörer et cetera. Planerandet och utförandet av en kampanj börjar enligt 

Peter oftast med ett uppdrag från regeringen genom att det i regleringsbrevet uttrycks 

om vad som bör kommuniceras. Ibland handlar det om regeländringar, förändringar i 

sjukförsäkringen eller så. Det finns enligt Peter i botten ett övergripande uppdrag som 

ligger där från alla år nämligen att Försäkringskassan ska verka för medborgarna. 

Detta genom att se till att de försäkrade vet om sina rättigheter och skyldigheter samt 

att de som har försäkring men inte använder sig av den ska ha rätt till att förstå vad de 

i framtiden kanske kommer behöva använda sig av. 
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4.4.2 Information och trovärdighet 

Sammanlagt budgeteras Försäkringskassan runt 20 miljoner kronor varje år som ska 

läggas på deras marknadskommunikation. Denna kommunikation skall primärt 

fokusera på att förmedla information till medborgaren, de informationsuppdrag de får 

i uppdrag av regeringen. Det är därför just den informativa kommunikationen som har 

högsta prioritet och det är dit de budgeterade pengarna främst skall gå. När den 

initiala kommunikationen är avklarad kan det som resterar av budgeten avsättas till 

det mer allmänna. Den allmänna kommunikationen handlar om att skapa ett starkt 

varumärke och genom detta förmedla förtroende och trovärdighet. Peter förklarar 

båda kommunikationerna som lika betydelsefulla då mottagandet och genomslaget av 

den informativa kommunikationen är starkt beroende av att Försäkringskassan ses 

som trovärdiga avsändare. Därför görs kampanjer så som ”Den Nya 

Försäkringskassan”, i syfte att stärka Försäkringskassans image.  

4.4.3 Rykteshantering 
 

”Med tanke på det rykte som vi har haft så behöver vi tänka på hur vi 

uppfattas som avsändare.” 

 

Denna image stärks ytterligare enligt Peter bland annat genom att Försäkringskassan 

bygger upp bra webbtjänster, avvecklar sådant som inte är kostnadsmässigt lönsamt 

för att istället lägga resurser där de behövs. Exempelvis genom att koppla personliga 

handläggare för dem som har ärenden hos Försäkringskassan. Det är den bilden som 

Försäkringskassan vill förmedla i den senaste kampanjen om ”Den Nya 

Försäkringskassan”. 

 

”Vi vill ju förmedla en bild av en modern myndighet som samarbetar på 

kundernas villkor, det vill säga vi har öppet då kunderna behöver det, har 

tjänster som kunderna efterfrågar samt har handläggning som är effektiv. 

Det handlar om att vara modern och serviceinriktad!” 

 

Försäkringskassan använder sig dock inte av någon uttalad rykteshanteringsstrategi. 

Peter menar att de är för stora för det. De följer å andra sidan upp vad kunderna tycker 
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via kundundersökningar, via mätningar av attitydundersökningar samt mätningar av 

kunskapen om Försäkringskassan kontinuerligt. 

 

”Jag tror däremot inte att det förändrar vår image över en natt.” 

 

För att bättre förstå hur Försäkringskassan agerar i syfte att skapa och vidbehålla en 

god relation med medborgarna ber Peter oss avslutningsvis att besöka 

försäkringskassans hemsida. Där lanserades dagen innan nämligen en ny 

reklamkampanj som enligt Peter är steg två av ”Den Nya Försäkringskassan” där de 

trycker på ökad dialog mellan myndighet och kund och genom denna mer konkreta 

förbättringsförslag.  

 

”Det är en reklamkampanj som ska förbättra vårt rykte och visa att vi 

faktiskt är beroende av kundernas åsikter. Men som sagt, jag kan inte säga 

att det finns en enda övergripande plan.”  

4.5 Resultat attitydundersökning 

För att skapa en uppfattning om medborgarens syn på och attityder mot 

Försäkringskassan har vi som tidigare nämnts genomfört en enkätundersökning. 

Enkäten besvarades av 40 personer. Av dessa var 44 % kvinnor och 56 % män. 

Åldersfördelningen var 32,5 % mellan 15-25 år, 42.5 % mellan 26-35 år, 20 % mellan 

36-45 år, 5 % mellan 46-55 år, 0 % mellan 56-65 år. Fördelningen av sysselsättning 

ser ut som följande; 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Sysselsättning hos respondenterna   
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4.5.1 Allmänna attityder 

De som besvarade enkäten bads uppge när de senast var i kontakt med 

Försäkringskassan. Resultatet visade att fördelningen låg på fyra år; 2006, 2007, 2009 

och 2010. Genom att jämföra attityderna mellan de olika åren hoppades vi kunna 

utläsa eventuella trender. Vi tog även med de attityder som delgavs oss från de 

personer som inte har varit i kontakt med Försäkringskassan. Detta för att se hur 

attityder skapas genom ryktesvägen eller genom påverkan av media. De attityder son 

mättes var; 

 

Pålitlighet, för att mäta Försäkringskassans 

pålitlighet ställde vi frågan; I vilken grad anser 

Du att Försäkringskassan utför sina tjänster 

såsom utlovats? Det som kunde utläsas av 

resultatet är att 33 % av respondenterna i mycket 

låg grad anser att Försäkringskassan utför sina 

tjänster såsom utlovats och 13 % anser att 

Försäkringskassan utför sina tjänster i mycket 

hög grad så som utlovats. Vad vi kan se är att resultatet lutar starkare åt de lägre 

graderna. En del av resultatet, 17 %, ligger på mellangraden 3. Något som samtidigt 

skulle kunna antyda på ett icke-ställningstagande. Mest positivt resultat av 

pålitligheten kom från dem som senast hade kontakt med Försäkringskassan under år 

2010 (Se figur 4).  

 

Fysiska företeelser, de påtagliga företeelser som kan 

uppfattas med våra sinnen såsom lokaler, utrustning 

och personal. För att mäta de fysiska företeelsernas 

betydelse ställde vi två frågor; I vilken grad är Du 

nöjd med Försäkringskassans mottagande gällande 

personal? Samt I vilken grad är Du nöjd med 

Försäkringskassans mottagande gällande dess 

inredning? Resultatet visade att det finns ett visst 

missnöje gentemot personalen då det lutar mer mot en 

negativ inställning än positiv, trots de 14 % som i mycket hög grad var nöjda med 
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Försäkringskassans personal. Nöjdast var de som senast hade kontakt med 

Försäkringskassan år 2010, med en liten marginal högre än 2007 (Se figur 4). Lägst 

uppskattades Försäkringskassans personal av de som ej varit i kontakt med dem, men 

som ändå har skaffat sig en uppfattning.  

 

När det kommer till medborgarnas grad av nöjdhet 

gentemot Försäkringskassans lokaler och 

inredning låg den största vikten på grad 3, med 44 

%. 28 % var i mycket låg grad nöjd med 

Försäkringskassans inredning medan 12 % var i 

mycket hög grad nöjd med den. Högst uppskattad 

var den av de som varit i kontakt med 

Försäkringskassan senast år 2010 (se figur 4). 

Lägst uppskattad ännu en gång var Försäkringskassans lokaler och inredning av de 

som inte varit i kontakt med Försäkringskassan.  

 

 

Konstruktiv reaktion, avser viljan och förmågan att 

anpassa sig till kunden. För att mäta medborgarnas 

uppfattningar om hur Försäkringskassan anpassar sig 

till kundens specifika behov ställde vi frågan; I vilken 

grad upplever Du att Försäkringskassan vill förstå 

och anpassa sig till Dina behov? Resultatet visade på 

en klar missnöjdhet bland medborgarna. 52 % av de 

tillfrågade ansåg i mycket låg grad att 

Försäkringskassan ville förstå och anpassa sig till 

deras behov samtidigt som 24 % låg endast på graden ovanför. De som är nöjda i 

mycket hög grad ligger som tidigare runt 14 %. Nöjdast var de som senast var i 

kontakt med Försäkringskassan under år 2010 (se figur 4). 
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Tillförsikt, innefattar kunskap, vänlighet 

och trovärdighet hos organisationens 

personal. För att mäta hur medborgarna 

uppfattar denna ställde vi frågan; I vilken 

grad känner Du tillit till 

Försäkringskassans personal och 

trovärdighet vad gällande deras 

kompetens och kunskap? Resultatet visade ett övervägande missnöje och brist på tillit 

till Försäkringskassans kompetens och kunskap. Med 34 % som i mycket låg grad 

kände tillit mot endast 7 % som kände tillit i mycket hög grad. Högst tillit fanns 

fortfarande hos dem som senast var i kontakt med Försäkringskassan under 2010 

medan de som aldrig varit i kontakt med Försäkringskassan och de som senast hade 

kontakt 2006 hade lägst tillit (se figur 4). 

 

 

Empati, som avser organisationens förmåga att 

kunna sätta sig in i och förstå en annan individs 

situation och att inta dennes perspektiv. För att 

mäta medborgarens uppfattning om detta ställde vi 

frågan; I vilken grad upplever Du att 

försäkringskassans personal kan sätta sig in i och 

förstå en annan individs situation och att inta 

dennes perspektiv? Resultatet visade även här på 

ett stort missnöje med hela 47 % som i mycket låg 

grad upplevde empati från Försäkringskassan och 32 % som låg graden över. Endast 

7 % upplevde i mycket hög grad empati från Försäkringskassan. Högst var graden av 

upplevd empati hos de som senast varit i kontakt med Försäkringskassan under år 

2010 och 2007 (se figur 4). Lägst var graden av upplevd empati hos de som aldrig 

haft kontakt och de som hade kontakt senast 2009. 
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  Figur 4. Medelvärden av attityder fördelade på senaste kontakten 

 

I allmänhet visade svaren, som kan utläsas i figuren nedan, att de som var överlag 

mest positivt inställda till Försäkringskassan var de som senast varit i kontakt med 

dem under 2010.  

 

 
 

Figur 5. Allmän kundnöjdhet 
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4.5.2 ”Den Nya Försäkringskassan” 

Av alla som besvarade enkäten var det bara 12 personer, 30 %, som kände till den 

senaste reklamkampanjen om ”Den Nya Försäkringskassan”. Som figuren nedan visar 

så ansåg 58,4 % av dessa att kampanjen inte hade förändrat deras syn på 

Försäkringskassan. 33 % ansåg att kampanjen hade förändrat deras syn, men till det 

sämre medan 8,6 % ansåg att deras syn på Försäkringskassan hade förändrats till det 

bättre. 

 

 
 
 
 
 

 
Figur 6. Förändring i synen på Försäkringskassan 
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5. Analys 

Vid utförandet av analysen har vi valt att utgå från de två perspektiven, 

Försäkringskassan och medborgaren. För att enklare förklara dessa närmare har vi 

utformat en figur som illustrerar och sammanfattar det som tagits upp både i teorin 

och i empirin.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Försäkringskassan förmedlar sin identitet genom symboler, kommunikation och 

beteenden för att minska gapet mellan önskvärd och faktiskt identitet. Från kunden, 

medborgarens håll skapas den image som kan påstås vara den huvudsakliga summan 

av: tidigare erfarenheter av Försäkringskassan plus de förväntningar som kan 

uppkomma genom diverse marknadsföringskommunikativa kanaler så som reklam 

eller PR plus genom rykte, det vill säga den ryktesspridning som skapas genom andras 

upplevelser. 
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5.1 Försäkringskassans perspektiv 

5.1.2 Identitet 

Proctor (2007) menar att en organisations identitet är ”vad den är”, det som utskiljer 

den från andra organisationer och därigenom gör den unik och igenkännbar för dess 

olika intressenter. Enligt Kapferer (1997) är identitetens syfte att förklara och 

specificera organisationens mening, syfte och självbild. En organisations identitet 

skapas internt för att sedan förmedlas utåt. Melin och Hamrefors (2007) talar om 

begreppet identitet som organisationens raison d´être. Något förenklat uttryckt ”Vem 

är vi till för?” och ”Vad ska vi göra?”. Det kan vara oklart vad som utgör en 

myndighets identitet då offentlig sektor enligt Kaplan och Haenlein (2009) snarare 

fyller en samhällsnyttig funktion än levererar en produkt. Försäkringskassans identitet 

är ursprungligen att administrera socialförsäkringen. Detta med uppdrag av 

regeringen, för medborgarna. Denna dubbelroll riskerar försvåra skapandet och 

förmedlandet av identiteten, särskilt med hänsyn till det faktum som Kaplan och 

Haenlein (2009) belyser att offentliga administrationer och myndigheter som 

Försäkringskassan är verkställande och administrativa organisationer och att 

produkten, tjänsten sällan i grunden skapas av dessa utan är ett resultat av politiska 

beslut. Försäkringskassan har inte bara liten makt över produkten, tjänsten, utan även 

över de beslut som rör deras identitetsarbete. Både Inger Dunér och Peter Nygren 

uttrycker tydligt att beslut angående både vad som skall skapas, ändras och 

kommuniceras skapas initialt hos regeringen genom regeringsbrev och att 

Försäkringskassan bara är länken mellan regering och medborgare. 

5.1.3 Organisationen 

Att göra en myndighetsfunktion mer serviceinriktad är av högsta vikt för att öka 

förtroendet och upplevd kvalitet hos medborgaren enligt Grönroos (1988). I ett försök 

att tydligare positionera sig som en serviceinriktad myndighet samt skapa ett gott 

förtroende kring den egna organisationen utförde Försäkringskassan i uppdrag av 

regeringen ett förändringsarbete som utmynnade i den nya identiteten ”Den Nya 

Försäkringskassan”.  Ett viktigt skäl till detta förnyelsearbete var kundernas missnöje 

med verksamheten. Inger Dunér uttrycker hopp om att bilden av Försäkringskassan 
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som positiv och serviceinriktad myndighet successivt ska träda fram. Det är viktigt att 

skapa en mer förtroendeingivande och tillgänglig bild av den offentliga sektorn i 

allmänhet och i detta fall i synnerhet Försäkringskassan. Myndighetsfunktion får inte 

riskera hamna i det motsatsförhållande mellan servicefunktion och hög tjänstekvalitet 

som Grönroos (1988) nämner. Svårigheten är dock att vissa beslut kräver utlåtanden 

som innebär lång väntetid för kunden och processer riskerar bli utdragna då beslut ska 

vandra mellan instanser. ”Den Nya Försäkringskassan” skall enligt Inger representera 

motsatsen nämligen en lättillgänglig, effektiv myndighet med ledorden enkelt, snabbt 

och rätt. 

5.1.3 Symboler, kommunikation och beteenden 

Identiteten skulle kunna ses som den världsbild organisationen har om sig själv och 

som den i sin tur vill projicera på dess kunder, eller som i detta fall; medborgarna 

(Grönroos, 1988). De signaler som en organisation skickar ut i form av symboler, 

kommunikation och organisatoriskt beteende kallar Van Riel & Balmer (1997) samlat 

för en identitetsmix. Genom denna identitetsmix förmedlar Försäkringskassan sin 

identitet både internt och externt i hopp om att eliminera gapet mellan önskevärd och 

faktiskt identitet. 

 

Den förmedlade symboliken hos Försäkringskassan handlar mycket om att öka 

organisationens synlighet genom dess grafiska design och fysiska företagssymboler 

som i enlighet med Van Riel & Balmer (1997) kan anses skapa mervärde för kunden. 

Den symbolik som är tydligast inom Försäkringskassan är dess gröna färg som ingår i 

deras logotyp och som används både vid reklam- och platsannonser. För Inger Dunér 

är färgen viktig då den representerar Försäkringskassan som ”lite grönare och lite 

mjukare”.  

 

Kommunikationen inom Försäkringskassan handlar vid sidan av deras 

informationsuppdrag om att projicera sin identitet och trovärdigheten till olika 

intressenter. Inger Dunér förklarar att Försäkringskassans primära kommunikation 

består av det informationsuppdrag som är tilldelat dem av regeringen. Enligt henne 

utformas försäkringskassans reklamkampanjer inte i syfte att ”charma”, då det skulle 

vara att ”slösa på skattebetalarnas pengar”. Reklamkampanjerna skall istället verka 



  

 54 

för att ge extern information till kunderna, medborgarna. Peter Nygren menar aningen 

motsägelsefullt att förutom information till medborgarna handlar deras 

kommunikation till stor del om en allmän kommunikation som har i syfte att stärka 

varumärket och genom detta förmedla förtroende och trovärdighet. Han menar vidare 

att båda kommunikationerna är viktiga då mottagandet och effekten av den 

informativa kommunikationen är starkt beroende av att Försäkringskassan ses som 

trovärdig avsändare. Inger anser att det såklart är bra om attityderna mot 

Försäkringskassan förbättras och att kampanjen stärker varumärket och imagen, men 

menar att det inte är det primära motivet. 

 

Det organisatoriska beteendet påverkar förmedlingen av identiteten genom de val och 

strategier organisationen gör (Van Riel & Balmer 1997). För Försäkringskassan 

innebär detta hur de gemensamma värderingar, övertygelser, principer, metoder och 

beteenden avspeglas utåt. Peter Nygren kallar det uttryckligen för ”vikten av att ses 

som trovärdiga avsändare”. Med hänvisning till resultatet från attitydundersökningen 

kan vi även utläsa att det organisatoriska beteendet är en kritisk faktor till det 

missnöjde som finns hos Försäkringskassans kunder. Ett uppenbart missnöje med 

pålitligheten, tillförsikten och empatin visar tydligt att Försäkringskassans försök till 

förmedlingen av identiteten som trovärdig avsändare försvåras och misstolkas. 

Missnöjet grundar sig även i de utgifter som läggs ner på reklamkampanjer så som 

”Den Nya Försäkringskassan”. ”Tänk hur många cancerbölder de kunnat aktivera 

reumatiskt för de pengarna”, ”Pengarna borde lagts på utbildning av personal”, 

”Det är inte rimligt att statliga myndigheter lägger enorma summor på 

marknadsföring” var de kommentarer vi fick angående detta. Peter Nygren menar att 

Försäkringskassan behöver tänka på hur de uppfattas som avsändare just med tanke på 

det rykte de haft. I dagarna lanserades därför ytterligare en reklamkampanj som kallas 

”steg två” av ”Den Nya Försäkringskassan”. Där ligger fokus på att förmedla en ökad 

dialog mellan myndighet och kund genom mer konkreta förbättringsförslag. ”Steg 

två” är en reklamkampanj som ska förbättra ryktet och trycka på beroendet av 

kundernas åsikter. Det fortsatta arbetet med kundorientering i Försäkringskassan har 

hög prioritet. Medborgarna ska kunna känna ökad tilltro till socialförsäkringen och 

Försäkringskassan.  
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5.1.5 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikationen genom reklam och PR är en viktig del i 

Försäkringskassans arbete för att eliminera gapet mellan identitet och image. Denna 

Marknadskommunikation är dock en utmaning då det är viktigt att den mottas på rätt 

sätt och att de i sin kommunikation tänker på hur de uppfattas som avsändare. 

Försäkringskassan har genom åren förmedlat och kommunicerat information till 

medborgarna om de förändringar eller regeländringar som sker i socialförsäkringen 

genom notiser i ”anslagstavlan” på Sveriges television samt annonser i tidningar och 

affischeringar på offentliga platser. Denna kommunikation utvecklades sedan i takt 

med övriga samhället till att bli mer kommersiell genom att ta plats även i andra, mer 

moderna medier så som på diverse reklam tv-kanaler och på Internet.  

5.2 Medborgarnas perspektiv 

Motivet till genomförandet av en kvantitativ undersökning hos medborgarna var att få 

en bild över vilken image som Försäkringskassans har hos dessa. Det bör därför 

tydliggöras att analysen av den eget inhämtade datan bygger på egna tolkningar av 

hur vi anser att resultatet blev. Vår tolkning är alltså inte generaliserande, utan mer 

som en indikation på hur verkligheten ser ut. 

5.2.1 Image 

I den tidigare behandlade teorin diskuterade Grönroos (1988) om vikten av en god 

image. Han menar att en positiv image är en tillgång för varje organisation. I 

synnerhet då image är en stor faktor till kundens förväntningar på vad organisationen 

kan erbjuda samt hur tjänsterna sedan upplevs. Detta tar Försäkringskassan fasta på då 

de årligen utför stora imageundersökningar där de mäter både Nöjd Kund Index (NKI) 

och Enkelt Snabbt Rätt Index (ESRI).  

5.2.2 Förväntningar, erfarenheter och rykte 

En god image är av högsta vikt hos Försäkringskassan då den kan bidra till skapandet 

av förståelse för exempelvis temporärt långa väntetider, brister i verksamheten, 

förseningar, tillfälligt indisponerade kontaktpersoner och så vidare. Ju mer en kund 

får goda erfarenheter av en organisations verksamhet, desto bättre blir helt naturligt 

kundens bild av organisationen, med andra ord dess image (Grönroos, 1988). En god 
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image kan nämligen enligt Grönroos (1988), även fungera som filter på de 

erfarenheter en kund får av kvaliteten på en tjänst då den kan användas som skydd 

mot tillfälliga svackor hos organisationen om den exempelvis befinner sig i tillfällig 

nedgång eller dras med tillfälliga problem. Försäkringskassan vet att deras image är 

viktig då den ligger till grund för hur deras informationskampanjer mottas hos 

medborgaren. Om medborgaren, brukare eller inte, har en positiv bild av 

Försäkringskassan sedan tidigare blir det enklare för myndigheten att förmedla sina 

budskap och informationsuppdrag på ett mer effektivt sätt.  

 

Försäkringskassans egen imageundersökning baseras på mätningen av tre kärnvärden 

nämligen kännedom, attityd och förtroende. Vid våra egna mätningar tog vi å andra 

sidan utgångspunkt i de fem kvalitetsdeterminanterna pålitlighet, fysiska företeelser, 

konstruktiv reaktion, tillförsikt och empati, uppställda av Zeithaml, Parasurama och 

Berry (Gustavsson et al, 1997). Försäkringskassans egna resultat visar på ett ökat 

förtroende men en lägre kännedom, något som kan vara aningen svårt att få grepp om 

då kännedom kan anses vara ett bakomliggande krav för skapandet av förtroende. 

Enligt vår tolkning visade resultatet av attitydundersökningen att det föreligger en 

misstro gentemot Försäkringskassans förmåga att utföra tjänster såsom utlovats. 

Missnöje kunde även utläsas från attityderna gentemot de påtagliga företeelser som 

kan uppfattas med våra sinnen såsom lokaler, utrustning och personal, 

Försäkringskassans vilja och förmåga att anpassa sig till kunden, samt kritik mot 

kunskapen, vänligheten och trovärdigheten hos organisationens personal. Det fanns 

även ett starkt missnöje till organisationens förmåga att kunna sätta sig in i och förstå 

en annan individs situation och att inta dennes perspektiv. Detta missnöje leder näst 

intill oundvikligt till ökad misstro. Något som försvårar identitetsförmedlingen och 

imageskapandet. Det vi dock även kunde utläsa var att de som var mest positiva var 

de som senast var i kontakt med Försäkringskassan år 2010, det vill säga detta år. Att 

dessa är mer positivt inställda kan antas tyda på en framväxande trend av en mer 

positiv bild av Försäkringskassan.  

 
”Det finns alltid de som inte är nöjda” menar Inger samt att det finns många åsikter 

angående vad en myndighet får och inte får göra. Många av dessa åsikter baseras inte 

ens på egna erfarenheter, som kunde utläsas ur attitydundersökningen. Melin och 

Hamrefors (2007) pekar på hur flertalet åsikter och attityder som finns gentemot 
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organisationer baseras på endast hörsägen och ryktesspridning. I Försäkringskassans 

medarbetartidning, ”Dagens Socialförsäkring” (2010) förklarar de varför imagen inte 

har förbättrats trots den senaste tidens imagearbete genom att trycka på attitydernas 

avhängighet från de aktiviteter som görs. Detta var något som vi som sagt starkt 

kunde utläsa ur vår attitydundersökning där stor del av de respondenter som inte har 

varit i kontakt med försäkringskassan trots allt hade en stark uppfattning om 

Försäkringskassan som organisation och statlig myndighet. Det kan vara en av 

anledningarna till varför Försäkringskassan har svårt att förändra bilden av dem 

själva. Melin och Hamrefors (2007) menar att organisationer som är drabbade av stark 

ryktesspridning har svårare att förändra sin image. Resultatet av imagearbetet släpar 

efter enligt Försäkringskassan och den enda lösningen är uthållighet och ett fortsatt 

upprätthållande av en god profil. ”Det sker inte över en natt” som Peter Nygren 

uttrycker det. 
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6. Avslutande diskussion 
Det har blivit tydligt att även offentliga organ och myndigheter försöker uttrycka sin 

identitet och sina värderingar genom visioner och strategiförklaringar, kärnvärden, 

slogans och logotyper. En ny vokabulär har utvecklats inom den offentliga sektorn 

bestående av ord som varumärke, branding, kommunikation, image och rykte .  

 

Eftersom det är Försäkringskassans huvudsakliga kommunikativa ansvar att förmedla 

till medborgarna deras rättigheter och skyldigheter gentemot den socialförsäkring som 

medborgarna betalar för med sina skattepengar, krävs det att Försäkringskassan ses 

som en ”trovärdig avsändare”. Utan denna trovärdighet riskerar informationen att 

förbises och Försäkringskassans kommunikativa samhällsansvar fallerar. Det är med 

bakgrund till den försämrade kunskapen om socialförsäkringens olika delar som 

Försäkringskassan väljer att av de budgeterade 20 miljonerna avsedda att förmedla 

regel- och försäkringsinformation använda en ibland övervägande del till att 

kommunicera en god image. De har sedan tiden då information och meddelanden 

sändes ut via ”anslagstavlan” tagit sig an ett mer varumärkesinriktat angreppssätt med 

mer moderna verktyg. Så varför förändras inte bilden av försäkringskassan till det 

bättre, trots de ambitiösa ansatserna till att skapa högre trovärdighet?  

 

Integrationen mellan identitet och image är av stor vikt vid förbättrandet och 

vidbehållandet av ett gott rykte. Vi kan konstatera att det finns både likheter och 

skillnader mellan hur Försäkringskassan ser på sig själva och hur medborgarna 

uppfattar dem. Att mottagarna uppfattar andra värden än de som försäkringskassan 

utsänder via sin marknadskommunikation betyder att de inte nått ut tillräckligt med 

sitt budskap om dem som trovärdiga avsändare. Är framgångsrik kommunikation och 

marknadsföring den enda åtgärden mot ett bättre rykte? Det skulle nämligen kunna 

antas att medborgarna, kunderna påverkas av egna upplevelser och erfarenheter i 

större utsträckning än den externa marknadskommunikationen. Exempelvis dras hela 

offentliga sektorn med negativa associationer, något som lätt sprider av sig från en del 

till en annan och skapar svårigheter för de enskilda delarna att skapa goda 

associationer till den egna organisationen. Det som kan fastställas är i alla fall att alla 

kontakter och tidigare erfarenheter medborgarna har av Försäkringskassan är 
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avgörande för hur deras image sedan skapas. Därför måste det budskap som skickas ut 

via medier även göras tydligt i praktiken. Ett starkt varumärke har sina rötter internt 

och det blir därför av högsta prioritet att personalen, länken mellan organisationen och 

kunden, är väl insatta i deras ansvar som representativa kommunikatörer av 

organisationsvarumärket ”Den Nya Försäkringskassan”. Det gäller med andra ord att 

kommunikationen genomsyrar hela kedjan från styrelse – chefer – personal – kund. 

Det måste finnas en enhetlig bild hos kunderna för att budskapet ska uppfattas på det 

sätt Försäkringskassan önskar. Så länge inte kunderna kan känna igen och relatera till 

de värden som Försäkringskassan vill förknippas med kommer överensstämmelsen 

mellan identitet och image vara omöjlig. 

 

Det krävs därför en övertydlighet och en ihärdighet från Försäkringskassans sida både 

när det kommer till fortsatt kommunikation via medier samt genom dess personal. Vi 

har uppfattat ett ytterligare problem som Försäkringskassan verkar brottas med 

nämligen det strikta och byråkratiska regelverk som idag hindrar en många gånger 

enkel kommunikation och god service. Att inte kunna påverka långa processtider blir 

ett hinder i förmedlingen av ledorden enkelt, snabbt och rätt. Något som riskerar 

skapa lägre trovärdighet. En god image kan vid liknande tillfällen vara den faktor som 

skapar ökad förståelse och tålamod hos kunden, något som i sin tur leder till minskad 

ryktesspridning. 

 

Efter arbetets gång har vi förstått att Försäkringskassan vet om att deras image är 

viktigt eftersom den ligger till grund för hur deras informationskampanjer mottas av 

medborgaren. Nu pågår ”del två” av kampanjen ”Den Nya Försäkringskassan” och vi 

antar att det inte kommer att sluta där. Uppfattningen som ges är nämligen att det är 

ett genuint imagearbete som Försäkringskassan har satt i process och att de inte 

kommer att ge sig förrän bilden av dem som trovärdiga avsändare är förenlig med 

deras egen syn på sig själva, dess identitet. 
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt redovisar vi de slutsatser vårt arbete lett fram till. Vidare diskuteras 

trovärdigheten och autenticiteten för att sedan ge förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsatser 

7.1.1 Överrensstämmelsen mellan Identitet och image 

Försäkringskassan har som mål att bli ”bäst i världen”. Genom deras nya identitet 

“Den Nya Försäkringskassan” och de nya ledorden enkelt, snabbt och rätt vill de 

skapa uppfattningen om dem själva som en trovärdig, tillgänglig och effektiv 

organisation. Men oavsett om detta är myndighetens tilltänkta identitet, så är det ändå 

kundernas image som bestämmer hur varumärket utvecklas. Resultatet av vår studie 

visade starka indikationer på att Försäkringskassan inte uppfattas på detta sätt 

eftersom en stor del av våra respondenter gav dem låga betyg när vi ställde frågor som 

var relaterade till pålitlighet, trovärdighet och tillförlitlighet. Vi har genom arbetets 

gång insett att det råder en bristande överensstämmelse mellan Försäkringskassans 

identitet och image. Försäkringskassan verkar inte nå ut till medborgarna på det sätt 

som de själva önskar. De bakomliggande aspekterna som vi har funnit förhindrar 

integrationen är att: 

 

– Försäkringskassans förutsättningar att förändra sin image är extra 

problematisk då de påverkas av det allmänt dåliga rykte kring offentlig 

sektor som finns hos medborgarna. Detta anser vi vara det största hindret då 

Försäkringskassan själva inte kan förändra ryktet kring och bilden av den 

gemensamma uppfattningen av myndigheter och verksamheter inom 

offentlig sektor. 

 

– Enligt Försäkringskassans egna undersökningar anser de ha lyckats 

kommunicera ut sin identitet till deras personal vilken bör innebära att 

problematiken snarare ligger i kommunikationen mellan personal och 
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medborgare. Detta baserar vi även på resultatet av vår undersökning som 

visar på låg pålitlighet, förtroende och tillit gentemot personalen. 

 

Den marknadskommunikation som Försäkringskassan för ser vi som ett steg i rätt 

riktning. Med ihärdighet, uthållighet och inte minst tydlighet ser vi stora möjligheter 

till en förbättrad bild av verksamheten. Särskilt med tanke på den trend av ökad 

positiv inställning hos de som senast var i kontakt med dem under år 2010. Resultatet 

står och faller emellertid på personalens förmåga att förmedla bilden av ”Den Nya 

Försäkringskassan”. Ledorden enkelt, snabbt och rätt måste förmedlas även i 

praktiken. De perspektiv, utifrån organisation och medborgare som redogörs för i 

uppsatsen fyller båda en funktion vid integreringen av identitet och image. Denna 

integration påverkas av hur väl den externa kommunikationen till medborgarna 

samspelar med den redan befintliga synen på och förväntningarna av myndigheten. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Ett perspektiv som vi belyser men ej undersöker mer grundligt och som vi i efterhand 

insett är av stor vikt för en lyckosam förmedling av varumärke är personalens 

perspektiv. Vi antog vid utformandet av uppsatsen att begreppet personal var en del i 

organisationens perspektiv. Det vi senare upptäckte var att personalen snarare är 

länken mellan organisationen och medborgarna vilket borde ha belysts ur ett eget 

perspektiv. Som förslag till vidare forskning blir därför att mer grundligt undersöka 

personalens roll vid integrationen av identitet och image.  

7.3 Kritik mot det egna arbetet 

Vid granskandet av resultatet av vår undersökning utgår vi från de sanningskriterier 

nämnda i kapitel 2.6 för att uppfylla de kvalitetskrav vi ställt på arbetet.  

 

7.2.1 Trovärdighet  

För att skapa tillförlit kring den bild av verkligheten vi skapar har vi använt oss av 

triangulering. Rent praktiskt har det inneburit att vi genom analysering av information 

från enkäter och intervjuer kunnat göra kommande intervjuguide mer precis och 

intressant relaterat till uppsatsens syfte. Variationen av källor har gjort att vi kunnat 
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jämföra dessa mot varandra för att skapa möjligheten att se de problem formulerade i 

vår frågeställning ur olika synvinklar. Något som vi anser gynnat trovärdigheten av 

vårt resultat. Vi anser att de värderingar eller förutfattade meningar som kan ha funnit 

hos oss har minskat tack vare det faktum att vi varit två personer och kunnat 

kontrollera varje individuell insats som gjorts.  

7.2.2 Äkthet och autenticitet  

Vid besvarandet av de frågeställningar som Guba och Lincoln (1994) menar ligger till 

grund för uppfyllandet av de äkthetskriterier vi ställt upp, måste vi erkänna de brister 

vi i efterhand upptäckt med vårt arbete. Den information vi tagit fram är inte 

uttömmande. Vår slutsats innehåller inte någon lösning på de problem vi har 

uppmärksammat och detta har heller aldrig varit del av vår ansats. Vi anser istället att 

själva upptäckten och preciseringen av dessa problem har lett till en ontologisk 

autenticitet som i sin tur kan hjälpa myndighetn att ta i beaktning de ageranden som 

kan leda till ett steg i rätt riktning.  

 

Vi anser oss ha skapat en så god rättvisande bild av medborgarnas åsikter som vi 

under omständigheterna anser möjligt. En källa till kritik är dock att vi inte kunnat 

göra intervjuer även med medarbetarna. Eventuella intervjuer med medborgarna hade 

även det kunnat bidra till ökad rättvisande bild. Trots detta hoppas vi att det faktum att 

medborgarna, kunderna fick vara anonyma i enkätundersökningen har lett till att deras 

svar varit ärliga och öppenhjärtiga.  

 

Vi anser ha skapat pedagogisk autenticitet genom att ge läsaren, Försäkringskassan 

och medborgarna en insikt i de svårigheter som finns vid förmedlingen av en 

organisations image samt en eventuellt ökad förståelse både inom och utanför 

organisationen för de ageranden som de bägge parter gör. 
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Bilaga 1. Enkät, attityder hos 

Försäkringskassans kunder 

 
 
 
E N K Ä T U N D E R S Ö K N I N G  –  FÖRSÄKRINGSKASSAN  
 
 
D E L  1  –  B A K G R U N D F R Å G O R  
 

 

1. Kön:  

□ Kvinna   □ Man  

 

2. Ålder: 

□ 15-25    □ 36-45  

□ 26-35    □ 46-55  

□ 56-65   □ 65< 

 

3. Sysselsättning: 

□ Studerande   □ Pensionär  

□ Anställd    □ Arbetslös 

□ Egen företagare   □ Sjukskriven  
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□ Annat, vad ______________________________ 

 
D E L  2  –  B A K G R U N D F R Å G O R  F Ö R S Ä K R I N G S K A S S A N  
 

I den här delen av enkäten ber vi Dig att besvara frågor gällande Din 
relation till Försäkringskassan.  
 
4. När var Ditt senaste besök hos Försäkringskassan? 

□  År, gärna månad _____________________  

□ Har ingen egen erfarenhet av försäkringskassan ( Gå till fråga 7) 

 
5. Hur ofta är Du i kontakt med Försäkringskassan? 
 
□ Minst en gång i månaden □ Någon gång om året □ Mer sällan 

□ Någon gång i halvåret    □ Vart annat år  □ Aldrig 

6. I vilket ärende besöker Du Försäkringskassan? 
 

 

7. Känner Du till Försäkringskassans senaste reklamkampanj?  
 

□ Ja    □ Nej  (Om nej, hoppa till fråga 10) 

8. Hur har Du fått reda på det?  

□ Media    □ Arbetskamrater  

□ Vänner/familj  □Annat   _________________________________  

   

9. Anser Du att reklamkampanjen förändrat din syn på Försäkringskassan?  

□ Ja , till det bättre  □ Frivillig kommentar ______________________  

□ Ja, till det sämre  

□ Nej  
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D E L  3  -  A T T I T Y D F R Å G O R  F Ö R S Ä K R I N G S K A S S A N  
 
Kryssa i till vilken grad du håller med om följande påståenden 
 
10. I vilken grad anser Du att Försäkringskassan utför sina tjänster såsom 
utlovats? 

□      □          □             □               □ 
             = mycket låg                  =        mycket hög 
         grad                                                                           grad  
 
 
11. I vilken grad är Du nöjd med Försäkringskassans mottagande gällande 
personal? 

□          □          □             □               □ 
             = mycket låg                       =  mycket hög 
          grad                                                                            grad  
 
12. I vilken grad är Du nöjd med Försäkringskassans mottagande gällande 
inredning?  

□         □         □             □               □ 
             = mycket låg                      =  mycket hög 
          grad                                                                           grad  
 
 
13. I vilken grad upplever Du att Försäkringskassan vill förstå och anpassa sig 
till Dina behov? 

□      □         □             □               □ 
             = mycket låg                       =  mycket hög 
         grad                                                                           grad  
 
 
14. I vilken grad känner Du tillit till Försäkringskassans personal och 
trovärdighet vad gällande deras kompetens och kunskap? 

□      □         □             □               □ 
             = mycket låg                  =  mycket hög 
    grad                                                                           grad  
 
 
15. I vilken grad upplever Du att försäkringskassans personal kan sätta sig in i 
och förstå en annan individs situation och att inta dennes perspektiv. 

□      □        □             □               □ 
             = mycket låg                      =  mycket hög 
            grad                                                                           grad



  

 69 

Bilaga 2. Frivilliga kommentarer från fråga 9 i 

enkätundersökning 

• ”Det känns inget bra, tänk hur många cancerbölder de kunnat aktivera reumatiskt 

för dem pengarna” 

• ”Pengarna borde lagts på utbildning av personal” 

• ”Det är inte rimligt att statliga myndigheter lägger enorma summor på 

marknadsföring”
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Bilaga 3. Intervjuguide semi- strukturerad 

intervju med informationschef Inger Dunér 

 

1. Hur ser Försäkringskassans generella marknadskommunikation ut? 

2. Vilka styrkor/möjligheter, svagheter/svårigheter finns med marknadsföring 

inom offentlig verksamhet? 

3. Hur använder och arbetar man kring begreppet ”varumärke” inom 

Försäkringskassan? 

4. Vad anser du vara syftet med den marknadsföringskampanj som gjorts i 

samband med introduktionen av den ”nya försäkringskassan”?  

5. Varför väljer en myndighet, utan konkurrensutsättning, att göra en 

marknadsföringskampanj? I vilket syfte?  

(fråga vidare om varför det är viktigt med goda attityder från 

medborgarna/kunderna?) 

6. Hur påverkar given budget försäkringskassans möjligheter att satsa på så 

kostsamma marknadsföringskampanjer, eller reklam överlag?  

7. Upplever du något missnöje eller misstro till marknadsföringskampanjen? 

– Varifrån? Av kunder eller anställda? 

– Vad tror du att det beror på? 

8. Tror du att bilden reklamkampanjen förmedlar är den samma som kunderna 

uppfattar? 
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Bilaga 4. Intervjuguide semi- strukturerad 

intervju med kampanjansvarige Peter Nygren 

 
• Vad måste man tänka på vid utformandet av en reklamkampanj 

o kostnadsmässigt 

o förmedling av image 

o förmedling av budskap 

o tydlighet 

• Varför tror du det är viktigt att försäkringskassan marknadsför sig? 

• Vad för bild vill försäkringskassan förmedla genom i den senaste kampanjen 
om ”Den Nya Försäkringskassan”? 

o Tycker du att den lyckas med det? 

o Anser du att försäkringskassan kan leva upp till den bilden? 

• Finns det en utsedd grupp som ansvarar för den kontinuerliga 
marknadsföringen av försäkringskassan? Eller görs det genom tillfälliga 
projekt och mycket genom endast reklambyrån? 

• Försäkringskassan har fått mycket kritik under senaste tiden vilket påverkas 
dess rykte, har Försäkringskassan en så kallad rykteshanteringsstrategi? 

• Hur mycket spenderar försäkringskassan på marknadskommunikation varje 
år? 

 Trots att den summan kanske är liten i jämförelse så måste de ju fortfarande 
berättigas och ge något resultat för att accepteras av medborgarna. Hur mäter 
man det? 

• I jämförelse med tidigare reklamkampanjer från försäkringskassan kan den 
senaste kampanjen om ”Den Nya Försäkringskassan” uppfattas som mindre 
informativ då de inte syftar till att informera medborgarna om nya regler eller 
förändringar utan snarare förmedlingen av en ”Ny Image”. Hur ser du på det?  

Hur ser du på problemet som en myndighet i allmänhet står inför vid balansen mellan 
medborgarens krav och regeringens direktiv? 


