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Sammanfattning 
 
 
 
Titel: Varumärkesbyggande inom offentlig sektor. Hur Samordningsförbundet i 
Trelleborg kan kommunicera en stark profil. 
 
 
Bakgrund 
Samordningsförbundet i Trelleborg är ett nybildat förbund som samordnar och 
finansierar projekt som genomförs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Skåne och Trelleborgs kommun. Samordningen ska förhindra att personer, som på 
grund av sjukdom är utan förvärvsarbete, hamnar i en gråzon mellan myndigheterna och 
inte får tillräckligt stöd. Samordningsförbundet önskar kommunicera mer effektivt och 
aktivt inom och utanför förbundet men har inget planerat kommunikationsarbete. 
 
Syfte 
Studien ger kunskap om förbundets identitet och image med avsikt att skapa en 
övergripande plan för profilering. Utifrån resultaten tas strategier fram för 
kommunikationsinsatser med olika målgrupper.  
 
Genomförande 
En fallstudie har genomförts av Samordningsförbundet. Intervjuer med personer inom 
och utanför förbundets verksamhet, artikelanalys, intressentanalys och SWOT-analys 
har tillsammans bidragit till de slutsatser som ligger till grund för den 
kommunikationsplan som föreslås. 
 
Resultat 
Samordningsförbundets ledning har stark tilltro till verksamheten och önskar förmedla 
bilden av ett nytänkande, framåtsträvande och lyhört förbund. För övriga medarbetare i 
medlemsorganisationerna är bilden inte lika tydlig. Externt är kännedomen om 
förbundet låg men i de kretsar där man faktiskt känner till förbundet har det ett gott 
anseende. 
 
 
Nyckelord: image, profil, identitet, varumärke, nätverk, kommunikationsstrategi 
 



3 
 

Tack! 
Ett flertal personer har möjliggjort arbetet med denna uppsats. Dessa personer vill jag 
tacka med några korta rader. 
 
Först vill jag tacka Mikael Jung, samordnare på Samordningsförbundet i Trelleborg, 
som anförtrott mig uppdraget att titta närmre på förbundet och som varit en ovärderlig 
hjälp och kontakt under arbetets gång. 
 
Jag vill också rikta ett tack till alla er som deltagit i de intervjuer som genomförts. Utan 
er medverkan hade denna studie inte kunnat fullbordas. 
 
Sist men inte minst ett stort tack till min handledare Lars Palm som delat med sig av sin 
värdefulla kunskap. Din feedback och uppmuntran har hjälpt mig framåt i arbetet. 
 
 
Halmstad, januari 2011 
 
 
 
 



4 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INTRODUKTION ....................................................................................................... 6 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................... 6 
1.2 Problemformulering ................................................................................................. 6 
1.3 Syfte ............................................................................................................................ 7 
1.4 Målgrupper ................................................................................................................ 7 

1.4.1 Medarbetare .......................................................................................................... 7 
1.4.2 Brukare ................................................................................................................. 7 
1.4.3 Beslutsfattare ........................................................................................................ 8 

1.5 Frågeställningar ........................................................................................................ 8 

2 METOD ........................................................................................................................ 9 
2.1 Val av metod .............................................................................................................. 9 
2.2 Vad är en fallstudie? ................................................................................................. 9 
2.3 En kvalitativ utgångspunkt .................................................................................... 10 

2.3.1 Urvalsstrategier för intervjuer ............................................................................ 12 
2.3.1 Val av informanter ............................................................................................. 12 
2.3.3 Intervjuer ............................................................................................................ 12 
2.3.4 Analysmetod ...................................................................................................... 13 
2.3.5 Artikelanalys ...................................................................................................... 13 
2.3.6 Föranalys ............................................................................................................ 13 
2.3.7 Målgruppsanalys ................................................................................................ 14 
2.3.8 Litteraturstudier .................................................................................................. 14 

2.3 Metoden och resultatens riktighet ......................................................................... 14 
2.3.1 Generaliserbarhet ............................................................................................... 14 
2.3.2 Validitet .............................................................................................................. 14 
2.3.3 Tillförlitlighet ..................................................................................................... 14 

2.4 Metodkritik .............................................................................................................. 15 
2.4.1 Trianguleringens svårigheter och nackdelar ...................................................... 15 

3 TEORI ......................................................................................................................... 16 
3.1 Teoretiska begrepp ................................................................................................. 16 

3.1.1 Varumärke .......................................................................................................... 16 
3.1.2 Identitet, Profil och Image .................................................................................. 17 

3.2 Att bygga ett varumärke ........................................................................................ 18 
3.2.1 Märkesidentitet ................................................................................................... 19 
3.2.2 Kärnvärde ........................................................................................................... 19 
3.2.3 Positionering ...................................................................................................... 19 

3.3 Varumärkesarbete inom offentlig verksamhet .................................................... 20 
3.3.1 Varumärkesarkitektur ......................................................................................... 20 

3.4 Strategisk kommunikation ..................................................................................... 21 
3.4.1 Kommunikation ur makro- och mikroperspektiv ............................................... 21 
3.4.2 Budskapsstrategi med fokus på varumärket ....................................................... 22 
3.4.3 Budskapsstrategi anpassad till målgruppen ....................................................... 25 



5 
 

3.4.4 Medievalstrategi ................................................................................................. 25 
3.4.5 Att använda sociala medier ................................................................................ 25 

4 RESULTAT ................................................................................................................ 27 
4.1 Intern syn på förbundet - identitet ........................................................................ 27 

4.1.1 Samordnare och styrelseledamöter .................................................................... 27 
4.1.2 Handläggare och personer verksamma inom projekten ..................................... 31 

4.2 Extern syn på förbundet - image ........................................................................... 34 
4.2.1 Brukare ............................................................................................................... 34 
4.2.2 Beslutsfattare ...................................................................................................... 36 
4.2.3 Samordningsförbundet i medierna ..................................................................... 37 

4.3 Intressentanalys ...................................................................................................... 39 
Påverkansrelation ........................................................................................................ 39 

4.4 SWOT-analys .......................................................................................................... 41 

5 SLUTSATSER ........................................................................................................... 42 
5.1 Förslag till kommunikationsplan .......................................................................... 45 

5.1.1 En plattform för varumärkesarbete och profilering ........................................... 45 
5.1.2 Kommunikationsstrategi 2011-2013 .................................................................. 47 
5.1.3 Budskapsstrategi ................................................................................................ 48 
5.1.4 Medievalstrategi ................................................................................................. 49 
5.1.5 Organisering och genomförande av kommunikationen ..................................... 50 

6 REFERENSER ........................................................................................................... 52 
6.1 Litteratur ................................................................................................................. 52 
6.2 Muntliga källor - intervjuer ................................................................................... 53 
6.3 Digitala källor .......................................................................................................... 53 

7 BILAGOR ................................................................................................................... 56 
7.1 Intervjuguide - samordnare ................................................................................... 56 
7.2 Intervjuguide - styrelseledamöter ......................................................................... 58 
7.3 Intervjuguide - medarbetare .................................................................................. 60 
7.4 Intervjuguide - lokala politiker ............................................................................. 62 
 



6 
 

1 INTRODUKTION  
I detta inledande kapitel görs en kort presentation av den organisation som studien 
berör. Sedan redogörs studiens problemformulering, syfte samt de målgrupper som 
studien inbegriper. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Samordningsförbundet i Trelleborg samordnar och finansierar projekt som genomförs 
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Trelleborgs kommun 
inom rehabiliteringsområdet. Insatserna vänder sig till individer som på grund av 
medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem har svårt att 
uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete (här kallade brukare). För att 
undvika att dessa personer hamnar i en gråzon mellan myndigheterna krävs samordning. 
De finansierade projekten ska underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning som 
används för myndigheternas samordnade bedömningar och insatser för individer med 
rehabiliteringsbehov i Trelleborg. Minst två av myndigheterna kan tillsammans göra en 
förfrågan om finansiering av samordningsprojekt som avser målgruppen. 
 
Samordningsförbundet består av en styrelse med ledamöter från respektive myndighet. 
En samordnare är anställd och har till uppgift att leda förbundets operativa arbete och ge 
service till styrelsen. Vid sin sida har den anställde en beredningsgrupp bestående av 
representanter från de fyra myndigheterna. Gruppens uppgift är att utgöra ett stöd för 
samordnaren vid förankring och förberedelser av förslag till förbundets styrelse vid 
ansökan om finansiering till samverkansprojekt. 
 
Samordningsförbundet har sedan starten 2009 finansierat tre projekt med inriktning på 
rehabilitering som vänder sig till målgrupperna; personer med psykiskt funktionshinder, 
personer med försvagat självförtroende på grund av långtidsarbetslöshet samt ungdomar 
med upplevd psykisk ohälsa. Förbundet har även satsat på ett projekt som ska öka 
myndigheternas kunskaper om ADHD, bipolära diagnoser, schizofreni och annan 
psykisk ohälsa. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Samordningsförbundet Trelleborg är ett nybildat förbund som inte har gjort några större 
informationsinsatser och har ingen utarbetad kommunikationsstrategi eller 
kommunikationsplan. Man befinner sig nu i ett skede då man önskar kommunicera mer 
aktivt inom förbundet och med omvärlden. Förbundet har dock inte genomfört något 
arbete för att skapa en identitet som ska förankras internt och förmedlas utåt. Bristen på 
planerad kommunikation och avsaknaden av en uttalad gemensam 
värdegrundsplattform (det vill säga grundläggande värdegrund som förbundets 
verksamhet vilar på) kan skapa otydlighet i den dagliga verksamheten och i 
förlängningen leda till en minskad motivation hos förbundets medlemsföreningar. 
Därmed riskerar även förtroendet hos brukare och andra externa intressenter såsom 
beslutsfattare, potentiella finansiärer, media och trelleborgarna minska. 
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1.3 Syfte 
I denna studie efterstävas en förståelse av attityder och värderingar som ligger till grund 
för den studerade organisationens verksamhet och därmed en djupare kunskap om hur 
strategisk kommunikation kan appliceras inom offentlig sektor. 
Syftet med uppsatsen är att få kännedom om hur förbundet vill uppfattas av intressenter 
och kringliggande aktörer i syfte att skapa en övergripande plan för profilering, samt att 
göra en inventering av förbundets olika målgrupper och deras behov och intresse för 
information. Utifrån målgruppsanalys och profileringsplan tas strategier fram för 
kommunikation med olika målgrupper. Kommunikationsplanen som studien mynnar ut 
i kan ses som ett exempel på hur en resurssvag organisation som Samordningsförbundet 
kan använda sina resurser optimalt i sitt kommunikationsarbete.  
 
 
1.4 Målgrupper 
Nedan redovisas de målgrupper som studien inbegriper. 
 
1.4.1 Medarbetare 
Den grupp personer som jag väljer att kalla för medarbetare är de personer som på något 
sätt är verksamma inom förbundet och dess projekt. Till denna målgrupp räknas 
förbundets styrelse, beredningsgrupp, handläggare inom medlemsorganisationerna och 
personer verksamma inom förbundets projekt. 
 
I denna studie ses i första hand styrelsen som sändare av förbundets budskap eftersom 
strategiska beslut om verksamheten och tillhörande information främst bestäms av 
styrelsen. Två av styrelseledamöterna är även politiker på kommunal respektive 
regional nivå vilket ger dem rollen som vidareförmedlare av informationen i 
kommunal– och regionalpolitiska sammanhang. Handläggarna i de olika myndigheterna 
ses som en målgrupp för den interna kommunikationen, men även de har en 
förmedlarroll av informationen gentemot de arbetssökande som i denna studie kallas för 
brukare. 
 
Det finns tre mål för kommunikationen med målgruppen medarbetare:  

- Skapa en gemensam ”identitet” inom förbundet som möjliggör ett starkt 
ambassadörskap hos handläggare och projektverksamma. Dessa personer är de 
viktigaste budbärarna av förbundets varumärke och kan i sin kontakt med 
brukarna reproducera och förstärka den profil som förbundet önskar förmedla av 
sig själv och verksamheten. 

- Hitta rutiner och kanaler för kommunikation som kan förenkla och förtydliga 
samarbetet myndigheterna emellan. 

- Informera brukarna om möjlighet till introduktion i arbetslivet via de projekt 
som Samordningsförbundet bedriver. 

 
1.4.2 Brukare 
Med brukare avses arbetslösa personer i Trelleborgs kommun som är i behov av någon 
slags rehabilitering för att ta sig in på arbetsmarknaden. Personer inom denna målgrupp 
kan ha olika kännedom om Samordningsförbundet och dess verksamhet. Det handlar 
dels om personer som har haft en kontakt med någon av förbundets 
medlemsorganisationer, dels om personer som aldrig har varit i kontakt med någon av 
myndigheterna. Kommunikationsmålet blir här att skapa ökad kännedom om förbundet 
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och dess projekt och uppmana brukare att informera sig om möjligheter till introduktion 
i arbetslivet och i förlängningen få brukare som medverkat i projekt att vidareförmedla 
goda erfarenheter. 
 
1.4.3 Beslutsfattare 
Beslutsfattare är lokala politiker på kommunal och regional nivå. Här handlar 
kommunikationsmålet om att sprida kunskapen om förbundet och dess verksamhet, inte 
bara till de politiker som är engagerade i frågan om rehabilitering och introduktion i 
arbetslivet utan även till övriga politiker. Detta för att öka politikernas vilja till att ta 
kontakt med och veta mer om förbundet samt avsätta mer resurser för verksamheten. 
 
 
1.5 Frågeställningar 
Studiens syfte har fastställts utifrån den problemformulering som utformats tillsammans 
med Samordningsförbundet. Tillsammans har syfte och problemformulering lett fram 
till frågan om hur förbundet med hjälp av strategisk kommunikation kan skapa en tydlig 
bild av sin verksamhet, vilket i sin tur har resulterat i följande frågeställningar som 
studien avser att besvara: 
 

- Vilken bild önskar förbundet förmedla av sig själv och sin verksamhet?  
- Hur ser medlemsorganisationerna på sin roll som ambassadörer för 

Samordningsförbundet? 
- Hur kan en gemensam profil tas fram och förmedlas på bästa sätt? 
- Vilken bild har de externa målgrupperna av förbundet?  
- Hur kan förbundet nå sina målgrupper? 



9 
 

2 METOD 
I detta kapitel redovisas fallstudien som metod och den kvalitativa utgångspunkten som 
studien vilar på. Tillvägagångssätt och analysformer som använts klargörs också. 
Metodavsnittet avslutas med en kritisk reflektion över de metodval som gjorts. 
 
 
2.1 Val av metod 
Detta är en kvalitativ undersökning som görs i form av en fallstudie som är en 
undersökning av en specifik företeelse, en händelse, en person, ett skeende, en 
institution eller en social grupp. I detta fall handlar det om en studie av ett relativt 
nystartat förbund som har önskemål om att starta ett planerat kommunikationsarbete.  
Det har funnits en vilja att få så bred och djup information som möjligt, vilket har 
resulterat i det val som har gjorts för faktainsamling, nämligen ur flera olika typer av 
källor. För att öka sannolikheten för att få en bred och djup kunskap om förbundet har 
jag använt mig av så kallad triangulering vilket innebär att man betraktar saker ur mer 
än ett perspektiv. Enligt Martyn Denscombe, professor i samhällsvetenskap vid De 
Montfort University i Leicester, Storbritannien kan triangulering ske på olika sätt. Man 
kan till exempel använda flera olika metoder, olika datakällor eller fler forskare till en 
och samma studie. Med hjälp av triangulering kan forskaren få en bättre förståelse av 
det som undersöks (Denscombe 2009:184). 
 
Jag har använt mig av så kallad metodologisk triangulering och datatriangulering genom 
att använda mig av ett flertal källor och analysmetoder. Studien är baserad på personliga 
intervjuer, dokumentanalyser och artikelanalyser. Dessutom har en intressentanalys och 
en SWOT- analys genomförts. Fördelarna, enligt Denscombe, med att tillämpa 
metodtriangulering är att det ger en ökad träffsäkerhet och blir ett sätt att validera 
träffsäkerhet och autenticitet, men även att det kan ge en fullständigare bild då man kan 
komplettera informationen med hjälp av olika källor (Denscombe 2009:188-189). 
Motiven med triangulering som strategi, enligt Sharan B Merriam, professor i 
pedagogik vid universitetet i Georgia, USA, är att den ena metodens svaga sidor ofta är 
den andra metodens starka sidor. Genom att kombinera dem kan man utnyttja alla 
fördelarna med metoderna och ändå ha kontroll över nackdelarna (Merriam 1994:85). 
 
Syftet med studien har formulerats tillsammans med uppdragsgivaren och har genererat 
frågeställningarna. Studien bör ses som en metodprövning i vilken jag använder mig av 
den teoretiska begreppsapparat som presenteras i teorikapitlet. Dessa begrepp prövas 
och tillämpas i analysen av resultaten. 
 
 
2.2 Vad är en fallstudie? 
Det finns ingen entydig definition för vad en fallstudie är. Varje fackområde har sin 
egen definition. Vissa menar att det handlar om en metod för kunskap. Andra menar att 
det är en vetenskaplig metod (Solberg Soilen & Huber, 2006:9). Merriam, beskriver 
fallstudien som en forskningsmetod. Fallstudier kan enligt honom beskrivas genom fyra 
speciella egenskaper. De är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. 
 
Med partikularistiska menas att studien fokuserar på en viss situation, händelse, 
företeelse eller person. Detta gör att metoden är särskilt lämpad för praktiska problem – 
frågor, situationer eller svårigheter som uppstår i vardagen. 
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En fallstudies slutprodukt ska vara deskriptiv, vilket innebär att presentationen av 
resultatet ska vara omfattande och tät (det vill säga fullständig och bokstavligt 
beskriven). En fallstudie ska innefatta så många variabler som möjligt och ska beskriva 
samspelet mellan dem, ofta över en längre period. De ska också vara verklighetstrogna, 
empiriskt förankrade och explorativa. Beskrivning av det man undersöker är oftast 
kvalitativ, det vill säga att de presenterar en dokumentation av t ex händelser, citat, 
exempel och lämningar (Wilson, i Merriam:1994:26). 
 
En fallstudie ska också vara heuristisk vilket innebär att den ska förbättra läsarens 
förståelse av den företeelse som studeras. Den kan skapa nya innebörder, vidga läsarens 
erfarenheter eller bekräfta det man redan visste eller trodde sig veta. Detta har jag 
försökt uppnå genom ett brett urval av källor och intervjupersoner som bidrar till olika 
perspektiv och synsätt vilket vidgat mina kunskaper och min förståelse för varje intervju 
och analys som genomförts. 
 
Att fallstudien är induktiv innebär att den grundar sig på induktiva resonemang till 
största delen, det vill säga att man använder sig av den information man har tillgång till 
för att skapa generaliseringar, begrepp eller hypoteser i stället för det omvända, det vill 
säga utgå från en teori för att hitta passande data. Att upptäcka nya relationer och 
begrepp och en ny förståelse står i fokus snarare än att verifiera redan specificerade 
hypoteser. Det unika i fallstudier ligger i de frågor man utgår från och vilken relation 
dessa har till slutprodukten, snarare än tillvägagångssättet (Merriam 1994:28-29). 
 
En fallstudie kan vara beskrivande, tolkande eller värderande beroende på hur 
slutrapporten ser ut. I detta fall handlar det om att återge en bild av 
Samordningsförbundets nuläge. Man kan säga att det handlar om en beskrivande 
fallstudie på så sätt att en beskrivning görs av förbundets verksamhet, värderingar och 
förutsättningar för information samt hur förbundet vill uppfattas och faktiskt uppfattas 
av andra aktörer. Denna beskrivning används för att göra en tolkning och analys som 
sedan ligger till grund för de åtgärdsförslag som presenteras, vilket gör att den även är 
att betrakta som tolkande. Däremot är syftet inte att bedöma hur en viss praxis fungerar, 
vilket innebär att studien inte kan ses som värderande. 
 
 
2.3 En kvalitativ utgångspunkt 
Fallstudier hämtar sin logik från de kvalitativa metodernas grundläggande synsätt. I den 
kvalitativa forskningen utgår man ifrån att det finns många verkligheter, det vill säga att 
världen inte är objektivt konstruerad utan snarare är en funktion av varseblivning och 
samspel med andra människor som alla har olika åsikter och uppfattningar. Man menar 
att verkligheten är subjektiv och behöver tolkas snarare än mätas. På ett annat sätt kan 
detta uttryckas som att den kvalitativa forskningens syfte är att öppna upp till förståelse 
snarare än att fastställa ”sanningar” (Alvesson & Sköldberg, 2008:20). 
 
Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ ansats ligger i hur data samlas in och 
tolkas. Den kvantitativa forskningen lägger vikt vid kvantifierbara variabler och 
mätningar, där det är siffror som analyseras. Till skillnad från den kvantitativa 
forskningen är det ord och tolkning som är av intresse i den kvalitativa forskningen 
(Bryman, 2004:35).  
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Merriam menar att mycket av det som kännetecknar kvalitativ metod också är särskilt 
utmärkande för fallstudier. Inom kvalitativ forskning intresserar man sig snarare för 
process än för resultat och produkt. Man är också mer intresserad av innebörd, t ex vad 
människor upplever och hur de tolkar dessa upplevelser och hur de strukturerar sin 
sociala verksamhet. Man utgår ifrån att innebörden finns inneboende i människors 
erfarenheter och att denna förmedlas via forskarens egna upplevelser i situationen. 
Forskaren är det främsta instrumentet för insamling och analys av informationen. Det är 
via denna person som informationen förmedlas inte via en enkät eller en dator. 
Forskaren som instrument har en förmåga att ta hänsyn till kontexten i sin helhet och 
göra val utifrån den. En annan egenskap som, enligt Merriam, utmärker kvalitativ 
forskning är att det oftast handlar om att utföra ett fältarbete, att uppsöka människor, 
situationer och platser osv. I kvalitativ forskning är man intresserad av process, 
innebörd, och förförståelse. Man använder ord och bilder snarare än siffror för att 
beskriva det som studerats. 
 
Kvalitativ forskning är också induktiv till sin natur, det vill säga att den utgår från 
insamlad data för att hitta en teori utifrån den (Merriam 1994:27). I kvalitativa 
fallstudier inriktar man sig på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning. 
Cronbach (1994:25, i Merriam) skiljer fallstudier från andra forskningssätt genom att 
säga att det handlar om ”interpretation in context” (”tolkning i kontext”), det vill säga 
att man genom att koncentrera sig på en enda företeelse eller situation strävar efter att 
belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen 
i fråga. 
 
Men många menar att man inte kan dra en för stark skiljelinje mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning (Alvesson & Sköldberg, Denscombe, Merriam). Forskning som 
har en kvalitativ ansats kan ha inslag av kvantitativa metoder eller vice versa (t ex vid 
triangulering). Och även om starka paralleller mellan kvalitativ forskning och fallstudier 
kan dras i många fall, kan det finnas fallstudier där användandet av kvantitativa metoder 
kan vara fruktbara. Till exempel då man vill jämföra samma parametrar hos ett flertal 
fall eller organisationer. Hade man i denna studie haft en tydlig uppfattning från start 
om vad man vill mäta, till exempel när och hur ofta förbundet är representerat i media 
hade man kunnat jämföra resultatet med när och hur ofta andra samordningsförbund 
omskrivs media. Därefter hade man eventuellt kunnat dra en generell slutsats om 
Samordningsförbunds närvaro i media. 
 
En kvalitativ metod kan även kompletteras med en kvantitativ metod i syfte att uppnå 
triangulering. I denna studie hade man exempelvis kunnat genomföra en 
enkätundersökning bland personer i medlemsorganisationerna för att få information om 
hur många av dem som känner till samordningsförbundets vision och mål. Det hade 
kunnat ligga till grund för de intervjuer som gjorts. Eftersom huvudsyftet med studien är 
att få en djupare förståelse för faktorer såsom attityder, värderingar och bilder som 
förknippas med förbundet är en kvalitativ utgångspunkt mer gynnsam. Däremot kan 
man tänka sig att Samordningsförbundet efter genomförda kommunikationsinsatser 
mäter effekterna av dem genom att titta på kvantifierbara data för att se hur många 
personer i målgrupperna har hört talas om förbundet, hur många av dem som vet vad 
förbundets verksamhet handlar om osv. Att regelbundet utföra denna typ av mätningar 
kan ge en idé om varumärkesarbetets genomslagskraft. 
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2.3.1 Urvalsstrategier för intervjuer 
Eftersom det är omöjligt att intervjua alla, göra en observation av allting och samla in 
allt relevant material bör man välja någon form av urvalsmetod. Det finns två 
huvudinriktningar vad gäller urval: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Det 
förstnämnda används då man tänker sig att ett stickprov ska kunna representera en 
större grupp människor. De utvalda informanterna ska med andra ord kunna spegla hela 
populationens åsikter och tankar (Lundahl och Skärvad, 1999). Med ett icke-
sannolikhetsurval gör man däremot inte ett slumpmässigt urval. I denna studie har ett 
icke-sannolikhetsurval använts då jag i samråd med förbundets samordnare har valt ut 
vilka personer som ska intervjuas. Urvalen kan kategoriseras som målinriktade och 
teoretiska. 
 
Ett målinriktat urval baseras på antagandet att man vill upptäcka, förstå och få insikt 
vilket är syftet med denna studie. Man måste då göra sitt urval på ett sätt som gör att 
man får så mycket kunskap som möjligt. Chein förklarar det på följande sätt: 
 
Det hela är jämförbart med den situation då ett antal experter kallas in för att ge sina 
synpunkter på ett komplicerat fall. Dessa konsulter – vilka i sig utgör ett målinriktat 
urval – har inte i uppgift att avge en genomsnittsåsikt som på något sätt skulle motsvara 
den genomsnittliga uppfattningen i hela läkarkåren. De är kallade på grund av sina 
speciella erfarenheter eller sin specialkompetens (Chein, 1994:61, i Merriam). 
 
Ett teoretiskt urval har gjorts för att få insikt och förståelse för image, profil och 
identitet som är begrepp som står i centrum för intervjuerna och som utgör den 
teoretiska ramen för studien. Min avsikt har varit att närma mig ett totalurval av de 
personer som är verksamma inom förbundet. Eftersom det handlar om ett förbund i 
vilket fler olika myndigheter ingår ser jag vikten av att få alla dessa representerade i 
analysen. Genom att göra ett brett urval där olika roller och positioner är presenterade 
blir flera perspektiv tydliga. 
 
2.3.1 Val av informanter 
Utifrån syftet att få en heltäckande bild av hur förbundets grundvärderingar, profil och 
identitet har intervjuer med förbundets samordnare och med styrelsens ledamöter (tillika 
grundare) genomförts. Ledamöterna är fyra till antalet och representerar varsin 
medlemsorganisation. Vidare har intervjuer av fyra handläggare, det vill säga de 
personer som förmedlar information om förbundets projekt till brukarna gjorts. 
Handläggarna representerar även de varsin medlemsorganisation. Intervjuerna med 
dessa handläggare hade till uppgift att ge en bild av hur dessa uppfattar förbundet och 
för att få information om brukarna som är slutmålgruppen.  
 
För att få den externa synen på förbundet och dess verksamhet har intervjuer gjorts med 
två lokalpolitiker – en på kommunal nivå och en på regional nivå. Ingen av dessa 
personer har haft något närmre samarbete eller insyn i förbundets verksamhet. Syftet 
med att vända sig till lokala politiker var att få en liten bild av hur frågorna kring 
arbetsrehabilitering prioriteras inom den lokala och regionala politiken och hur 
förbundet uppfattas bland beslutsfattarna. 
 
2.3.3 Intervjuer 
Samtliga intervjuer var så kallade personliga intervjuer, det vill säga med en informant i 
taget. Intervjuerna genomfördes via telefon dels av tidsmässiga skäl, dels av 
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bekvämlighetsskäl på grund av det geografiska avståndet till informanterna. 
Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att det finns färdiga teman och frågor 
som utgångspunkt, men intervjuaren är flexibel vad gäller ordningsföljd och låter 
informanten utveckla sina svar på det sätt hon eller han önskar. Svaren är öppna och 
huvudsyftet är att den som blir intervjuad ska få möjlighet att utveckla sina synpunkter.  
Alla informanter i studien har tillfrågats av förbundets samordnare om de vill medverka 
i studien genom att bli intervjuade. Informanter kontaktades via telefon för att fastställa 
tid för intervjuerna och för kort information om intervjuernas syfte och tidsåtgång. Vid 
själva intervjutillfället gjordes en kort presentation av studiens syfte. Personerna 
tillfrågades om möjligheten att återkomma vid behov av kompletterande information. 
Vid denna första kontakt kunde personerna uttrycka sina önskemål om anonymitet, 
vilket två av dem gjorde. Detta ledde till att informanterna är anonyma på så sätt att 
namn inte lämnas i anslutning till citat som presenteras i resultatframställningen, men 
deras namn och position finns med i förteckningen över informanter. 
 
2.3.4 Analysmetod 
Under intervjuerna gjordes skriftliga anteckningar av svaren. Anteckningarna skevs om 
till redigerad text i direkt anslutning till intervjuerna för att minska risken för eventuella 
minnesluckor eller feltolkningar. De begrepp som utgör Melins startegiska 
varumärkesplattform användes som guide för att tolka intervjusvaren. Efter ett antal 
intervjuer kunde mönster i svaren utskiljas vilka noterades i egna anteckningar på 
utskrifterna. Anteckningarna delades in och kodades utifrån begreppen identitet och 
image och till viss del profil. 
 
2.3.5 Artikelanalys 
En analys av 14 artiklar och notiser i lokalpress har genomförts i syfte att få inblick i 
hur förbundet framställs i lokala media. Artiklarna och notiserna har publicerats i 
Trelleborgs Allehanda (i tryck och på www.trelleborgsallehanda.se), Sydsvenskan (i 
tryck och på www.sydsvenskan.se) samt Trelleborgs kommuns hemsida 
www.trelleborg.se, från och med den 27 augusti 2007 till och med den 31 oktober 2010. 
 
Följande frågor har ställts till materialet: 

- När är artikeln publicerad? 
- I vilken tidning/medium förekommer den? 
- Är artikeln formulerad på ett negativt, neutralt eller positivt sätt? 
- Är det förbundet eller dess projekt som står i fokus? 

 
2.3.6 Föranalys 
För att få en inblick i förbundets verksamhet har en genomgång av förbundets hemsida 
gjorts, på vilken jag har kunnat ta del av förbundets organisation, projektbeskrivningar 
samt verksamhetsplaner med vision och målformuleringar.  
 
Två kompletterande analyser har gjorts tillsammans med förbundets samordnare: En 
SWOT-analys som ger en bild av förbundets styrkor, svagheter, möjligheter och risker 
både vad gäller verksamheten i sin helhet och informationsarbetet och en 
intressentanalys som ger en övergripande bild av de intressenter som på ett eller annat 
sätt påverkar eller påverkas av Samordningsförbudet. 

http://www.trelleborg.se/�
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2.3.7 Målgruppsanalys 
Utifrån en intressentanalys som gjorts tillsammans med förbundets samordnare har val 
av målgrupper gjorts. Att göra en distinktion mellan intressent och målgrupp är viktig 
inför planering av kommunikationsinsatser. Med målgrupp menas den grupp av 
personer som en organisation önskar nå ut med sitt budskap till. Intressenter är de 
grupper i samhället som berör eller berörs av en organisation, oavsett om de tilltalas 
eller blir tilltalade av den (Larsson 2008:144-145). Medarbetare, brukare och 
beslutsfattare, som är aktuella målgrupper för denna kommunikationsplanering, utgör 
alltså endast en del av Samordningsförbundets alla intressenter. Målgruppsanalysen 
grundar sig på intervjuer med förbundets samordnare, styrelseledamöter, handläggare 
samt kommunal och regionala politiker. Jag har även studerat den statistik från SCB 
som berör Trelleborgs kommuns invånare och närmre bestämt gruppen brukare. De 
faktorer som har varit i fokus för målgruppsanalysen har varit målgruppernas kännedom 
och uppfattning om Samordningsförbundets verksamhet.  
 
2.3.8 Litteraturstudier 
En genomgång av relevant litteratur har gjorts inför uppdraget och under studiens gång. 
Litteraturstudier av svensk och utländsk litteratur kring strategisk 
kommunikationsplanering, varumärkesbyggnad och tillhörande begrepp såsom profil, 
image, identitet har bidragit till formulering av frågeställningar och till fastställandet av 
den teoretiska ramen för studien. 
 
 
2.3 Metoden och resultatens riktighet 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att kunna ställa sig frågor om hur 
representativt fallet är, om resultaten är unika eller generaliserbara. 
 
2.3.1 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om att kunna applicera resultaten i ett vidare sammanhang. 
Hade studien inneburit undersökning av ett flertal organisationer hade man eventuellt 
kunnat se mönster i fynden och på så vis kunnat generalisera dem. Men eftersom det 
handlar om ett enda case är syftet här inte att generalisera resultatet av studien. Däremot 
skulle studien eventuellt kunna vara av intresse för andra som har intentionen att studera 
liknande case eller organisationer.  
 
2.3.2 Validitet 
Alla forskare eftersträva valida resultat, dvs. att de ger svar på de frågor eller fenomen 
som man planerat att undersöka. Denscombe problematiserar kvalitativa forskares 
möjlighet att påvisa validitet. Han hänvisar till Lincoln och Guba (1985) som menar att 
det inte finns något absolut sätt att bevisa giltighet i data. Både Denscombe (2009:380) 
och Merriam (1994:179-180) menar att det finns strategier att tillgå för att säkerställa 
validiteten eller trovärdigheten (som Denscombe hellre vill kalla det för). Som jag 
tidigare nämnt har jag i denna studie använt mig av triangulering. Jag har även valt ett 
deltagande tillvägagångssätt, vilket innebär att deltagarna, studiens syfte och mål har 
formulerats i samråd med uppdragsgivaren som i detta fall är förbundets samordnare.  
 
2.3.3 Tillförlitlighet 
En annan parameter som man bör uppfylla är tillförlitlighet, eller reliabilitet som det 
också kallas. Då handlar det om i vilken grad resultaten kan upprepas. Man kan till 
exempel ställa sig frågan: ”Skulle resultatet bli det samma om någon annan hade 
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genomfört studien?” Eftersom reliabilitetsbegreppet i traditionell mening inte lämpar sig 
för kvalitativ forskning menar Lincoln och Guba (1985) att man i stället bör sträva efter 
att resultaten är konsistenta och beroende. Även för detta finns ett antal möjliga 
strategier. Forskaren kan tydliggöra sin position, det vill säga förklara bakomliggande 
antaganden och teorier som ligger till grund för undersökningen. Triangulering av 
metoder, som tidigare nämnt, är också ett sätt att stärka tillförlitligheten.  
 
 
2.4 Metodkritik 
Beslutet att använda en viss metod utgår ifrån forskningsproblemet och de 
frågeställningar som ska undersökas. Som alla metoder har även fallstudien vissa 
brister. Även om syftet med en fallstudie är att få en deskriptiv och omfattande 
beskrivning av fallet kan detta leda till att den blir alltför lång, för detaljerad eller för 
ingående vilket kan hämma användandet för den eller de som är intresserade av att 
använda resultat. Det kan alltså finnas en risk för att relevant fakta försvinner i den stora 
mängden information. Guba och Lincoln pekar på en annan brist:  
 
”Fallstudier kan överförenkla eller överdriva faktorer i en situation, vilket gör att 
läsaren drar felaktiga slutsatser om hur det hela egentligen är” (Guba & Lincoln 
1985:377). 
 
Här spelar forskarens sensibilitet och integritet en stor roll. Att forskaren själv är det 
primära instrumentet för att bearbeta data kan alltså inte bara ses som en fördel utan 
även som en nackdel. Som människa kan man begå misstag, missa möjligheter och låta 
personliga värderingar färga undersökningen. Likväl som analysen kan ge strålande 
insikter kan den också vara felaktig och vilseledande.  
 
En ytterligare begränsning handlar om fallstudiers reliabilitet (tillförlitlighet, att studien 
är korrekt gjord), validitet (att man undersökt rätt saker) och generaliserbarhet 
(möjlighet att vidga resultatet till att kunna användas i vidare sammanhang). Hur dessa 
tre principer ska tolkas råder det inte enighet om. Vissa forskare menar att det inte finns 
möjlighet att generalisera utifrån fallstudier. Andra menar att man inte ska använda sig 
av en statisk syn på generalisering utan att man snarare bör utveckla ett begrepp för 
generalisering som stämmer överens med kvalitativa studiers underliggande filosofi.  
 
2.4.1 Trianguleringens svårigheter och nackdelar 
Att tillämpa triangulering kräver ofta mer tid och ekonomi, vilket ofta kan leda till 
uppoffringar någon annan stans, till exempel aspekter som kanske hade ingått om 
forskningen bara hade använt en metod. Forskaren ska behärska eller kunna sätta sig in 
hur alternativa metoder används, vilket tar tid. Detta leder till att undersökningens 
omfång, forskningsfrågornas omfattning eller den insamlade datavolymen minskar. 
Dessutom blir analysen mer komplicerad. Forskare ska inte bara använda flera typer av 
analyser utan ska även kunna jämföra, kontrastera och integrera fynden på ett sätt som 
är mer krävande. Det finns även en del risker med triangulering. Om de alternativa 
perspektiven inte stödjer eller bekräftar varandra ska detta fenomen enligt 
forskningstradition undersökas närmre och orsakerna bör förklaras. Detta kan vara 
besvärligt och tidskrävande att genomföra och är inte förenligt med eventuella deadlines 
(Denscombe 2009:189). 
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3 TEORI 
Detta teorikapitel inleds med en presentation av den begreppsapparat som appliceras 
och prövas i studien. Vidare presenteras relevanta teorier kopplade till 
varumärkesbyggnad och strategisk kommunikation. 
 
 
3.1 Teoretiska begrepp 
Att skapa sig en unik identitet har kommit att bli en viktig del i många organisationers 
marknadsförings- och PR-arbete. Många begrepp finns inom området såsom brand, 
branding, varumärke, varumärkesbyggande, image, profil, profilering, identitet, 
corporate identity, företagsidentitet, varumärkesidentitet osv. Hur de används och vilken 
innebörd de har kan variera kraftigt beroende på vilka teoretiker och författare man 
vänder sig till.  
 
3.1.1 Varumärke 
I det svenska språket används endast termen varumärke. Denna används både för dess 
juridiska och kommersiella karaktär vilket Melin anser vara bekymmersamt. På 
engelska blir definitionen tydligare då man använder begreppet trademark för det 
juridiska varumärket och brand för det kommersiella varumärket (Melin, 2001:30-31). 
Jean-Noel Kapferer förklarar begreppet enligt följande: 
 
Products are mute: the brand is what gives them meaning and purpose, telling us how a 
product should be read. A brand is a both a prism and a magnifying glass through 
which products can be decoded (Kapferer, 1997:56). 
 
Håkan Lagergren presenterar en bredare definition av begreppet varumärke: 
 
”Varumärken är inte bara bilar, jeans och Coca Cola. Varumärken är också namn på 
länder, regioner, städer, kommuner, TV- och radiokanaler, konstnärer, författarnamn, 
ja även kulturella institutioner som tidigare kämpat för att vara fria från 
kommersialismen” (Lagergren, 1998:51). 
 
Varumärkesarbetet har länge varit starkt förknippat med produkter. Men vikten av ett 
starkt varumärke är inte längre förbehållet privata eller vinstdrivande organisationer 
utan har även kommit att spela en allt större roll för icke kommersiella organisationer. 
 
Organisationsvarumärken skiljer sig från produktvarumärken i tre olika avseenden 
menar Palm. Produktvarumärken är en angelägenhet för marknadsförarna medan 
organisationsvarumärket är en angelägenhet för ledningen. Produktvarumärkets 
livscykel står i direkt relation till produktens, som är relativt kort. 
Organisationsvarumärket däremot är den samma som företagets eller organisationens 
livslängd. Produktvarumärket skapas och bevaras med hjälp av marknadsföring. För 
organisationsvarumärket handlar det om styrning av informationsinsatser via 
nyhetsbrev, webbplatser, presskontakter, events, kundtidningar men även till stor del av 
medarbetarnas prestationer och framtoning (living the brand) och blir på det sättet de 
anställdas ansvar (Palm, 2006:85). 
 
Ett närbesläktat uttryck för organisationsvarumärke är korporativt varumärke (från 
engelskans corporate brand) som enligt Ind (1997) är en manifestation av 
organisationen till exempel genom sitt namn sin logotyp och sin visuella identitet.  
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3.1.2 Identitet, Profil och Image 
Larsson jämställer en organisations identitet med personlig identitet och sägs bestå av 
organisationens historia, filosofi, ägarform, teknisk karaktär mm. Begreppet identitet 
sammanfaller enligt Larsson (2008:114) ofta med begreppet profil. Identitet betyder på 
latin ”densamme” och innebär att man har en tillhörighet till en viss kategori och 
förmedlas både medvetet och omedvetet, vilket särskiljer identiteten från profil, som 
istället är den bild som organisationen tydligt uttrycker (Larsson 2008:116). Falkheimer 
och Heide menar att god strategisk kommunikation kan bidra till en förstärkt identitet 
bland medarbetarna och därigenom organisationskulturen. 
 
God kommunikation antas leda till positiv gemenskap kring värdegrund, vilket i sin tur 
stödjer organisationens vision och strategi – ”alla drar åt samma håll” (Falheimer & 
Heide 2007:136). 
 
Uggla hävdar att varumärkesidentitet enklast kan definieras som de associationer 
varumärkesinnehavaren strävar efter att bygga upp, det vill säga något som man 
eftersträvar att bli, sett ur ett avsändarperspektiv (Uggla 2006:41). 
 
Enligt Nationalencyklopedin är profil ”de egenskaper som framstår som karakteristiska 
för en person, en organisation eller ett företag” (www.ne.se). Profil, enligt Larsson, är 
den bild som organisationen önskar förmedla till sin omvärld, både externt och internt. 
Palm och Windahl nämner en liknande definition: 
 
”Profil är den bild ett företag, en myndighet eller en organisation önskar att 
omgivningen ska ha av verksamheten” (Palm & Windahl, 1989:46). 
 
Profilen manifesteras tydligt genom arkitektur, logotyper, design och 
presentationsmaterial. Palm menar dessutom att i vårt land definierar man ofta image i 
relation till profil, att profil är en slags önskad image. Profil är ett godtaget begrepp i 
Sverige men inte internationellt. Begreppen image och profil används ibland synonymt, 
vilket enligt Larsson kan bero på en ålderdomlig uppfattning om att det budskap som 
sänds är exakt detsamma som det som uppfattas av mottagarna. 
 
En sökning på www.ne.se ger följande definition på ordet image:  
 
”(engelska), profil, framtoning, ansikte utåt. Den bild av sig själv, företag eller produkt 
som man vill visa upp inför andra” (profil. http://www.ne.se/profil/1461567). 
 
Palm menar att image är det begrepp som har de mest entydiga definitionerna i 
litteraturen. Eftersom ordet image kommer från latinets imago och ingår i det engelska 
ordförrådet har begreppet i engelsktalande och andra länder en självklar betydelse (Palm 
1994). Larsson delar denna uppfattning att image är det begrepp som skapar störst 
samsyn av begreppen profil, identitet och image. Han hänvisar till Bernstein (1985) som 
menar att image är ett slags nettoresultat av samspel mellan erfarenheter, uppfattningar, 
kunskaper och intryck som människor har av en organisation. Han hävdar att följande 
faktorer påverkar en organisations image: produkter, tjänster eller idéer som 
organisationen producerar, finansiell skötsel, ekonomisk ställning, ledningsfilosofi och 
ledningsstil, strategisk och innovativ förmåga, personalens stil och uppträdande, de 
påverkansaktiviteter man använder sig av, den fysiska manifesteringen (t ex grafisk stil) 
samt etik och samhällsansvar. Organisationens identitet omformas till en image med 

http://www.ne.se/�
http://www.ne.se/�
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hjälp av bland annat information, enligt Larsson (2008:114). Han sammanfattar enkelt 
begreppen enligt följande: 
 
Identitet är den kulturella helhetsbild som organisationen uppfattar och förmedlar om 
sig själv. 
 
Profil är den bild som organisationen vill förmedla av sig själv till sin publik och 
omvärld. 
 
Image är den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen. 
 
Idealet är att profil och image stämmer överens. Det gör de dock sällan. Genom att 
stärka profilen skapar man likhet mellan dem. Relationen mellan begreppen profil, 
image och identitet visas i figuren nedan. 

 
 
3.2 Att bygga ett varumärke 
Enligt Melin, ekonomie doktor i varumärkesstrategi (2001) finns det tre sätt att få 
tillgång till varumärkeskapital; bygga det, köpa det eller låna det. I detta kapitel 
redovisas de teoretiska perspektiven på det förstnämnda, det vill säga 
varumärkesbyggandet. 
 
Oavsett om det är en produktproducerande eller ett tjänsteproducerande organisation 
som ska bygga sitt varumärke så bör man upprätta klara mål för varumärket, definiera 
en tydlig positionering och välja passande kärnvärden (De Chernatony & McDonald, 
2003). Frans Melin är en av nordens ledande forskare inom varumärkesbyggande och är 
den som enligt mig står för den mest kompletta teoribildning av den 
varumärkesbyggande processen. Varumärkesbyggande kan enligt honom genomföras 
utifrån två olika perspektiv: konsumentens eller märkesinnehavarens. Eftersom det i 
denna studie handlar om ett relativt ungt förbund som ska påbörja aktiva 
kommunikationsinsatser finner jag det är märkesinnehavarens perspektiv som är det 
mest fruktbara att utgå ifrån. 
 

Profil Image 

 

Identitet 

Förhållandet mellan profil, image och 
identitet. Larsson, 2008: 117  
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Den strategiska varumärkesplattformen är den modell som Melin har skapat för att 
beskriva den varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavarens perspektiv. I 
den ingår ett antal begrepp som utgör sex olika delmoment i processen: produktattribut, 
märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 
märkeslojalitet. Oavsett varumärkesarkitektur och plattform bör de tre elementen 
identitet, kärnvärde och positionering alltid ingå i ett varumärkesbyggande enligt 
Dahlqvist och Melins åsikt. Därför kommer dessa begrepp utgöra grunden för 
resonemangen för de förslag som läggs fram i den kommunikationsplan som studien ska 
leda fram till. Andra teoribildare såsom Aaker, Kapferer, De Chernatomy & McDonald 
bidrar till ytterligare dimensioner i vissa delar av den teoretiska diskussionen. Därför 
kan även hänvisningar till dessa vara av betydelse. 
 
3.2.1 Märkesidentitet 
Märkesidentitet är vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör 
det unikt. Se även ovanstående begreppsförklaring för identitet. Startpunkten i 
uppbyggandet av en stark identitet är att skapa en vision för sitt varumärke för att få en 
trygg bas vilket leder till ett varumärke som håller över tiden (Aaker, 1996:2001). Man 
bör därefter ta reda på var man står för tillfället genom att göra en identitetsanalys.  
 
3.2.2 Kärnvärde 
Kärnvärden är de ord som bildar varumärkets värden. De kan till exempel utgå ifrån hur 
man bedriver en verksamhet, synen på människan eller moralfrågor (Lagergren, 1998). 
Enligt Melin är kärnvärde ett centralt begrepp i samband med varumärkesbyggande 
eftersom det representerar produktens eller tjänstens primära konkurrensfördel. Han 
menar att stor vikt bör läggas vid att identifiera ett unikt kärnvärde eftersom det ska 
ligga till grund för positionering och marknadsföring av varumärket (Melin 2001:127). 
 
3.2.3 Positionering 
Att positionera sitt varumärke innebär att man försöker inta en position i medvetandet 
hos målgruppen, i förhållande till andra varumärken. Grundarna till begreppet, Al Ries 
och Jack Trout uttrycker det så här: 
 
Positionering är inget du gör med produkten. Positionering är vad du gör med den 
tilltänkte intressenten. Det vill säga, du placerar produkten intressentens tankevärld 
(Ries & Trout, 1985:10). 
 
Det är alltså positionen som aktivt ska kommuniceras till målgruppen och som 
framhäver de fördelar varumärket har (Aaker, 1996:176). Melin påpekar att en 
förutsättning för att nå extern positionering (det vill säga skapa en mental position i de 
externa målgruppernas medvetande) är att organisationen genomsyras av den interna 
positioneringen (det vill säga att den mentala positionen finns bland de interna 
målgrupperna). Om den interna och den externa positioneringen samspelar blir 
trovärdigheten större. 
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3.3 Varumärkesarbete inom offentlig verksamhet 
Nästan all litteratur om varumärkesarbete handlar om den privata vinstdrivande sektorn. 
Men Ulf Dahlqvist, varumärkesrådgivaren och tidigare nämnd Frans Melin menar att 
alltfler organisationer inom offentlig sektor har fått upp ögonen för hur ett starkt 
varumärke kan användas som ett effektivt styrmedel i verksamhetsutvecklingen och 
skapa goda förutsättningar för verksamhetsstyrningen. 
 
Dahlqvist och Melin talar om ”myten om den dåligt skötta offentliga verksamheten” 
och syftar på att stora delar av den offentliga verksamheten brottas med imageproblem. 
Medierna ger en bild av verksamheten som dåligt skött, ineffektiv och alltför kostsam. 
De menar att det denna dåliga image berör på den offentliga sektorns oförmåga att 
förmedla en motbild till mediernas bild. De hävdar att enda sättet att slå hål på myten är 
prioritera utvecklingen av starka varumärken (Dahlqvist & Melin, 2010:62-63). 
 
Om uppdraget inte definieras och förankras är risken stor att varumärkesarbetet skapar 
otydlighet externt och identitetsproblem internt, vilket leder till att de satsningar som 
gjorts blir en ren förlust. Dahlqvist och Melin menar att man bör resonera kring en 
organisations uppdrag och definierar fyra typer av verksamhetsuppdrag: 
Samhällsbevarare, Samhällsutvecklare, Planstyrd medborgarservice och marknadsstyrd 
medborgarservice. 
 
3.3.1 Varumärkesarkitektur 
Att arbeta med varumärkesarkitektur innebär att man strukturerat och systematiskt sätt 
arbetar med en organisations kännetecken i syfte att göra organisationen synlig och 
tydlig. Dahlqvist och Melin tar fasta på tre olika kriterier som kännetecknar en bra 
varumärkesarkitektur. Den ska vara enkel att hantera både på strategisk och operativ 
nivå, logisk på sätt att det finns en naturlig koppling mellan de kännetecken som den 
baseras på och de erbjudanden som kommuniceras och den ska vara effektiv både 
kommunikativt och kostnadsmässigt (Dahlqvist & Melin 2010:93). 
 
Det finns ett antal olika strategier som kan tillämpas vid utformning av en 
varumärkesplattform: individuella varumärken, modermärke samt dotter- och 
modermärke. Med individuella varumärken menas att varje enhet står för sitt egna 
varumärke. Fördelen är den höga flexibiliteten och nackdelen är den låga 
kostnadseffektiviteten. Modermärkesstrategin är dess raka motsats och innebär att 
samtliga enheter marknadsförs under ett paraply. Fördelen är därmed den höga 
kostnadseffektiviteten och nackdelen dess låga flexibilitet. Dotter- och modermärke är 
en hybridstrategi av de båda ovan nämnda och kännetecknas av att ett antal 
dottermärken har en framskjuten roll och modermärket ses som en garant. På detta sätt 
kan organisationen arbeta med ett flertal dottermärken med olika positionering, löst 
sammanhållna av det gemensamma modersmärket. Strategin är kostnadseffektiv 
eftersom investeringarna kommer både dotter- och modermärket till godo. Nackdelen är 
att den kan kännas förvirrande med tanke på att flera varumärken är avsändare eller att 
det finns en risk för att dotter- och modermärke inte förknippas med varandra 
(Dahlqvist & Melin 2010:94-97).  
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3.4 Strategisk kommunikation 
Den strategiska kommunikationsplaneringen bör alltid stödjas av den eller de analyser 
som gjorts. Efter att ha fastställt kommunikationsmålen görs val av budskapsstrategi 
och sedan medievalstrategi. Nedan klargörs de strategier som underbygger de förslag 
som återfinns i den kommunikationsplan som studien mynnar ut i. Men först görs en 
kort redovisning av två tongivande kommunikationsteoretiker Jürgen Habermas och 
James Grunig. 
 
3.4.1 Kommunikation ur makro- och mikroperspektiv 
För att vidga perspektivet och belysa begreppet kommunikation ur ett 
samhällsperspektiv tar jag Jürgen Habermas, professor emeritus vid Johann Wolfgang 
von Goete Universität i Frankfurt am Main, till hjälp. Som en av de mest framträdande 
teoretikerna inom mänskligt samspel i samhället (så kallad universalpragmatik), har han 
myntat begreppet kommunikativt handlande som utgår från det kommunikativa 
förnuftet, vilket han beskriver som ett ömsesidigt utbyte mellan individer och en 
demokratisk potential i moderna samhällen. Han menar att rationella samtal under 
jämlika och respektfulla former är den mest eftersträvansvärda kommunikationsformen 
för att nå konsensus och legitimera sanningsanspråk. Habermas delar upp 
kommunikation i en kommunikativ kommunikation och strategisk kommunikation. Det 
som skiljer dessa kategorier åt handlar enligt Habermas om sändarens vilja. Den 
kommunikativa kommunikationen ser han som den ideala kommunikationen. Här vill 
sändaren få till en ömsesidig förståelse och ge båda parterna en möjlighet att påverka 
varandra. Den strategiska kommunikationen, däremot beskriver Habermas som ensidig 
och används för att uppnå egna egoistiska syften (Falkheimer & Heide 2007:66).  
 
Dagens kommunikatörer tenderar att gå mot en mer dialog- och förståelseinriktad 
kommunikation. Att koppla frågeställningarna om hur Samordningsförbundet kan skapa 
en gemensam profil till Habermas idealtyp för kommunikation, kan vara av intresse. I 
denna studie är det Samordningsförbundet som tar initiativ till dialog som inbegriper 
representanter för de fyra medlemsorganisationerna. Det handlar alltså inte bara om två 
parter som ska hitta konsensus utan flera. Dessa ska hitta gemensamma förutsättningar 
för värdeöverföring. Enligt mitt menande kan en ideal kommunikation utifrån Habermas 
teori vara svår att uppnå. Försvårande omständigheter kan hindra en jämställd 
kommunikation. Önskan om att personer som berörs av processen ska ha en vilja till 
samförstånd kan vara svår att uppfylla. Man kan inte räkna med att alla har en välvillig 
inställning till förändringsprocesser, även om man kan tycka att en strävan efter en 
ömsesidig förståelse ligger i samverkansidéns natur. Men även om det finns en strävan 
efter en ömsesidig förståelse kan det vara svårt för individer från olika kulturer och 
erfarenheter att tillfullo få förståelse för och inta andra parters perspektiv. Dessa 
organisationer har sina respektive rutiner, kulturer och värderingar. 
 
När man talar om att båda parter ska ha möjlighet att påverka varandra får 
maktbegreppet en viss betydelse. Organisatoriskt har alla medlemsorganisationerna 
likvärdigt inflytande på förbundet och dess verksamhet. Men vissa parter kan ha mer 
kunskaper och erfarenheter i specifika frågor och på så sätt även ha ett visst 
tolkningsföreträde. 
 
Det kan också vara av värde att påpeka språkets betydelse i processen. Den 
identitetsskapande processen innebär att normativa ståndpunkter och värderingar 
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förmedlas mellan dessa olika aktörer via språket, vilket i sig har stor betydelse i 
processen. Språket som kommunikativt medel är långt ifrån neutralt. Ord och uttryck är 
ofta laddade med värderingar eller hänvisningar till strukturer eller företeelser i 
samhället. Begrepp och termer används olika i olika kulturer och kan vara ett hinder i 
försöken att förstå och göra sig förstådd av andra. De kriterier som Habermas sätter upp 
för att uppnå konsensus är med andra ord mycket svåra att uppnå på ett praktiskt plan. 
Med detta sagt vill jag inte på något sätt hävda att ett värdegrundsarbete är omöjligt att 
genomföra, men anser att det kan vara bra att vara medveten om svårigheterna med en 
dialog på lika villkor. Att försöka uppnå en dialog på så jämlika villkor som möjligt ser 
jag som önskvärt. 
 
Att belysa kommunikationsbegreppen ur ett samhällsperspektiv är inspirerande för den 
som har ett starkt intresse för kommunikation. Men för kommunikationsstrategen är det 
även en fördel att se till de mer organisationsanknutna teorier och modeller som finns. 
James Grunig har en mer organisatorisk och instrumentell approach även om stora 
likheter kan ses med Habermas tankegångar. De bådas teorier bygger på tanken att 
ömsesidig dialog som leder till konsensus är den mest eftersträvandsvärda 
kommunikationsformen. Grunig har starkt fokus på publiker, intressenter och 
målgrupper som alla är aktörer som definieras utifrån marknads- och 
segmenteringslogik (Falkheimer & Heide 2007:66). Det som Habermas kallar för 
kommunikativ och strategisk kommunikationen kan liknas vid Grunigs symmetriska 
tvåvägskommunikation och asymmetriska kommunikation, vilka utgör två av de fem 
modeller som Grunig tagit fram. Grunigs modeller kan vara intressanta att ha i åtanke 
vid val av budskaps- och mediestrategi. De speglar den historiska utvecklingen av PR- 
och kommunikationsarbetet. 
 
Publicitetsmodellen som är en envägsprocess. Sändaren talar till mottagaren. Den 
används för propaganda och ska uppnå exponering, vilket inte säger något om 
effekterna. Även Informationsmodellen är en envägsprocess från sändare till mottagare. 
Syftet är att sprida information och om den kommer till mottagaren är syftet uppnått. 
Enligt Grunig själv används denna modell mycket av offentliga verksamheter. Den 
asymmetriska tvåvägsmodellen är en modell där feedback från mottagaren ses som 
viktig. Därför utförs ofta enkäter och attitydundersökningar för att se om och hur 
budskapet tagits emot. Den symmetriska tvåvägsmodellen har till syfte att uppnå 
dialogisk förståelse mellan sändare och mottagare som ses som jämlika i denna 
kommunikationsprocess. Den har fått kritik för att vara alltför utopisk, men ses ändå 
som eftersträvansvärd modell i konfliktsituationer och vid förtroendekriser. 
Spelmodellen (mixed motive) har förhandling som centralt begrepp. Även denna modell 
appliceras vid konflikt. Genom att parterna uppoffrar något kan de nå samförstånd. 
(Falkheimer och Heide 2007:70-74) 
 
3.4.2 Budskapsstrategi med fokus på varumärket 
Som nämnts i begreppsdefinitionen så är det önskvärt att en organisations image 
stämmer överens med dess identitet. Dock är detta inte ofta fallet. Organisationen har ju 
inte ensamrätt om att påverka sin image. Efter att ha fått en uppfattning om identitet och 
image kan man fastställa en profil som ska förmedlas i syfte att få imagen att stämma 
överens med identiteten. Man bör sträva efter att förankra profilen så att samma bild 
sänds ut oavsett vem det är som kommunicerar med målgrupper och omvärld. 
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Dahlqvist och Melin poängterar att det finns en otydlighet inbyggd i systemet i politiskt 
styrda organisationer. Två vitt skilda bilder av verksamheten kan förmedlas av majoritet 
och opposition, vilket leder till en splittrad image. Dessutom ser han offentligheten som 
en bidragande faktor till otydlighet eftersom det som medarbetare kan vara svårt att 
särskilja sin roll som medarbetare och medborgare. De egna politiska och ideologiska 
uppfattningarna stämmer inte alltid överens med det uppdrag man ska utföra. I många 
offentliga verksamheter tar sig ett splittrat förhållningssätt uttryck i att man förmedlar 
ett stort antal budskap med olika avsändare i form av projektnamn, logotyper, symboler 
och färgsignaler. Dessa multipla budskap kan lätt leda till att en organisation uppfattas 
som rörig och följaktligen som dåligt skött (Dahlqvist och Melin 2010:64). 
 
Enligt Dahlqvist och Melins menande så finns det två huvudsakliga faktorer som skapar 
acceptans för en verksamhet nämligen attraktionskraft och förtroende. Attraktion skapas 
genom att varumärket upplevs som intressant, relevant och värdefullt för den enskilde 
individen och för samhället i stort. Organisationen måste därför agera aktivt och 
kraftfullt. Dessutom bör verksamheten vara särskiljande i något avseende. 
Förtroende (eller tillit) avspeglas i anseende och rykte. Förtroendet påverkas av 
verksamhetens stabilitet, ledarskap, kompetens och problemlösningsförmåga och 
alltmer av dess sociala ansvarstagande. Dessutom påverkas förtroendet av kännedom 
om verksamheten. Låg kännedom och bristfälliga kunskaper om verksamheten kan 
innebära stora risker, eftersom detta ger mottagarna av budskap fritt spelrum att skapa 
egna bilder. Organisationens verksamhetsidé och vision, samt hur de övergripande 
målsättningarna kommuniceras spelar stor roll när det gäller attraktionskraft och 
förtroende, vilket i sin tur påverkar verksamhetens legitimitet. För att utveckla ett starkt 
varumärke bör man kunna erbjudan något unikt och som har ett mervärde som 
tillfredställer individens behov och önskemål. Det är mekanismerna bakom denna 
värdeskapande process som ger ett framgångsrikt varumärke. De tar sin utgångspunkt i 
tre centrala begrepp: varumärkeskännedom, varumärkesassociationer och 
varumärkeslojalitet. 
 
Varumärkeskännedom handlar om att göra omgivningen medveten om verksamhetens 
existens och sprida kunskap om dess uppdrag. Syftet är att skapa intresse och 
engagemang vilket leder till varumärkeskännedom. Undersökningar visar att det finns 
ett starkt samband mellan hög varumärkeskännedom och hög upplevd kvalitet. Som 
tidigare nämnts ger hög upplevd kvalitet en stark legitimitet. 
 
Varumärkesassociationer är det som organisationen är känd för. Dessa associationer 
kan bland annat påverkas av organisationen namn, servicegrad, klagomålshantering och 
av hur kommunikationen utformas. En organisations sammantagna 
varumärkesassociationer bildar dess image. Varumärkesassociationer kan skapas på 
funktionella värden såväl som emotionella värden. Det är svårt och tidskrävande att 
förbättra en dålig image eftersom vi individer gärna håller oss till vår gängse 
uppfattning. Det omvända gäller också, nämligen att positiv information om ett 
varumärke stärker dess image till det bättre. Men det kan också gå snabbt att försvaga 
en positiv image. 
 
Varumärkeslojalitet kan beskrivas som det förtroendekapital som organisationen lyckas 
skapa sig hos sina intressenter. En grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp 
ett sådant förtroendekapital är intressenterna är nöjda med de relationer de har till 
organisationen och med de varor eller tjänster som den har att erbjuda. 
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Palm talar om förtroendekapital som byggs upp och stärks genom kännedom och 
anseende. Med anseende menar han en organisationsförmåga att bli respekterad och 
omtyckt. Att bli känd, respekterad och omtyckt utgör profileringsarbetets tre mål (Palm, 
2006:88-91). Samordningsförbundet är ett relativt nytt förbund men består av offentliga 
organisationer med redan etablerade anseenden och rykten. Därför är det extra viktigt 
att förbundet lyckas skapa en stark profil som på ett tydligt sätt uttrycker dess specifika 
uppdrag. Någon undersökning av respektive organisations image har inte gjorts i denna 
studie. Men utifrån samhällsdebatt och medierapportering vågar jag presentera en 
hypotetisk figur där varje organisation placerats in med utgångspunkt i mina antaganden 
om deras kännedom och anseende. 
 
 

När en analys av identiteten är gjord bör organisationen fastställa kärnvärden. Dessa ska 
fungera som ledstjärnor i det vardagliga varumärkesarbetet och ska genomsyra allt 
varumärkesarbete och påverka medarbetarnas attityd och beteende. På så sätt skapas en 
enhetlig bild av varumärket. Utifrån kärnvärdena kan sedan ett positioneringskoncept 
och ett varumärkeslöfte forumleras. Dessa ska ligga till grund för att skapa en tydlig 
bild av varumärket i målgruppernas medvetande (Dahlqvist & Melin 2010:112). De 
kommunikationsinsatser som genomförs bör alltid innehålla budskap som grundar sig 
på det kärnbudskap som varumärkesarbetet bygger på. 

Hypotetisk figur av Samordningsförbundets 
medlemsorganisationers förtroendekapital 

Illustrerat enligt figur i Palm, 2006:88  
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3.4.3 Budskapsstrategi anpassad till målgruppen 
I planering av kommunikationsinsatser bör man även inta ett målgruppsfokus. Då utgår 
man ifrån de olika tilltänkta målgruppernas avstånd till handling och anpassar 
budskapen efter det. Dessutom bör man ta hänsyn till mottagarens värden, normer och 
förhandsinställning. Ett flertal modeller finns för att anpassa budskap eftermålgrupp 
men nedan presenteras kort Palms modell för retoriska strategier som sedan används 
kommunikationsplanen: 
VAD-information ger mottagaren kunskaper. VARFÖR-information är argumenterande 
och påverkar mottagarens attityder. Den kan vara antingen saklig eller emotionell. 
VEM-information påverkar målgruppens intentioner. HUR-information är instruerande 
och handlingsutlösande (Palm, 2006:59-67).  
 
3.4.4 Medievalstrategi 
Palm och Hedin skiljer mellan två huvudsakliga strategier för medieval – bombmatta 
och nätverk som kan betraktas som två övergripande stereotyper. Med bombmatta 
menas massmediekampanjer med hög densitet under kort tid. Denna metod används 
främst inom kommersiell marknadsföring. Nätverk handlar i detta sammanhang om ett 
antal personer som har en kommunikationsrelation till varandra, formellt eller 
informellt. Denna strategi bygger snarare på personlig påverkan än på uppmärksamhet i 
media. Här är det spridningseffekten av informationen, värderingar eller attityder som är 
huvudsyftet – först inom ett nätverk, sedan vidare till andra nätverk. Här handlar det om 
att identifiera, rekrytera, utbilda, motivera och belöna förmedlare av informationen 
(Palm & Hedin, 2001:39-40). 
 
3.4.5 Att använda sociala medier 
För att en organisation inom offentlig sektor ska få politikers, opinionsbildares, brukares 
och allmänhetens förtroende måste verksamheten visa på nytta och resultat, vilket 
förutsätter synlighet och framför allt acceptans från målgrupperna. Därför bör 
organisationerna vara lyhörda för målgruppernas behov (Dahlqvist & Melin 2010:57). 
Genom att vara uppmärksam på målgrupperna kan man också lättare skapa sig en bild 
av vilka budskaps- och medievalsstrategier som är de mest effektiva. 
 
Idag används sociala medier allt som oftast. Om man önskar placera in användandet av 
sociala medier under någon form av strategi kan det vara lämpligt att titta på dess 
definition. En sökning på www.ne.se ger följande bestämning: 
 
sociala medier, kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt 
med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar 
många till många, på samma villkor och genom samma kanaler (jämför massmedier). 
Exempel på sociala medier är bloggar, Internetforum, wikier (se wiki), webbplatser för 
videoklipp, chattprogram, IP-telefoni och webbaserade fotodagböcker. 
Sociala medier har ofta formen av webbtjänster där ett företag äger de servrar som 
tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen, medan användarna själva genererar 
webbplatsens innehåll och kommunicerar via den. Hit hör Facebook, MySpace, 
YouTube och Twitter (http://www.ne.se/sociala-medier). 
 
Av definitionen att döma är direktkontakten unik för sociala medier. Ser man endast till 
denna aspekt borde man även kunna räkna in den traditionella telefonen som en möjlig 
kanal men tittar man närmre på exemplen så är det IP-telefoni (enkelt uttryckt telefoni 
via internet) som räknas in. Man kan konstatera att det handlar om kommunikation som 

http://www.ne.se/massmedier�
http://www.ne.se/wiki�
http://www.ne.se/facebook�
http://www.ne.se/myspace�
http://www.ne.se/youtube�
http://www.ne.se/twitter�
http://www.ne.se/sociala-medier�
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sker över internet. Om e-post kan räknas till dessa medier går inte att utläsa av 
definitionen ovan. Men man kan förstå att det handlar om en kanal som möjliggör 
ömsesidig direktkontakt mellan sändare och mottagare. Att samma kanaler används av 
alla parter är skillnaden från massmedier (TV, radio, och press) som traditionellt 
använts för kommunikationskampanjer för att tala till en målgrupp. Genom sociala 
medier kan man tala med den. Vid planerad kommunikation kan man alltså se sociala 
medier som en kanal genom vilken man kan få feedback av mottagarna. Utifrån Grunigs 
modeller kan användandet av sociala medier ses som en symmetrisk 
tvåvägskommunikation som har till syfte att skapa en dialogisk förståelse, vilket även 
uppfyller Habermas ideal för god kommunikation. 
 
Som jag ser det är det svårt att kategorisera användningen av sociala medier i någon av 
strategierna bombmatta och nätverk. Eftersom man kan se att det finns två olika 
användningsområden för de sociala medierna. Antingen kan de ses som ett forum för 
dialog eller som en kanal genom vilken man kan nå ut med sitt budskap. 
Effekten som kan tänkas uppnås, oavsett vilket av ovanstående syfte man har, kan 
liknas vid nätverksstrategins nämligen att skapa relationer och dialoger eller kort sagt 
åstadkomma nätverkande. Å andra sidan används många av de ovan nämna 
webbtjänsterna för annonsering (även om det inte är deras primära syfte om man ska 
utgå ifrån definitionen ovan) vilket kan ses som ett sätt att nå ut med ett budskap som 
kan liknas vid Grunigs asymmetriska modell. 
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4 RESULTAT 
Nedan görs en redovisning av analys, resultat och tolkning utifrån två perspektiv – ett 
inifrånperspektiv som speglar den interna synen på förbundet och ett utifrånperspektiv 
som sammanfattar de externa målgruppernas syn på förbundet. Resultaten är en 
sammanställning av intressentanalys, SWOT-analys, dokument- och textanalyser samt 
de intervjuer som genomförts med de olika målgrupperna. Målsättningen med dessa 
olika analyser har varit att få just en bild av nuvarande identitet samt en eventuell image 
som skapats hos externa målgrupper. 
I kapitlet där slutsatserna presenteras gör en sammanfattning av de mest utmärkande 
resultaten och min tolkning av dessa i syfte att föreslå en kommunikationsplan utifrån 
dessa.  
 
 
4.1 Intern syn på förbundet - identitet 
Nedan sammanfattas resultaten av intervjuer med den grupp som benämns medarbetare. 
I intervjuerna söktes svaren på studiens frågeställningar: 
 

- Vilken bild önskar förbundet förmedla? I vilket syfte? 
- Hur ser medlemsorganisationerna på sin roll som ambassadörer för 

Samordningsförbundet? 
 
I presentationen redovisas resultaten för de personer som varit aktiva i förbundets 
bildande och/eller visionsarbete det till säga samordnare och styrelse för sig och 
resultaten för de personer som är verksamma i förbundet men inte har haft något 
inflytande i det visionära arbetet det vill säga handläggare och verksamma personer 
inom förbundets projekt. Analys av intervjusvaren har gjorts utifrån Melins 
varumärkesplattform som beskrivits i teorikapitlet. 
 
4.1.1 Samordnare och styrelseledamöter 
Det huvudsakliga syftet med att göra en analys av intervjuer med styrelseledamöterna är 
att få en uppfattning av vad förbundet står idag, det vill säga vilken bild man har av sig 
själva och vilken bild man önskar förmedla. 
 
Vision och mål – innebörd för samordnare och styrelseledamöter  
Då Samordningsförbundet bildades formulerades en vision för verksamheten. Den lyder 
som följer: 
 
Samordningsförbundet ska ge trelleborgaren bättre möjlighet till bättre hälsa och egen 
försörjning. Detta ska ske genom bättre samverkan mellan kommun, region och stat. 
 
Det eventuella hinder för att uppnå visionen som styrelsen identifierar är att man inte 
lyckas hitta former för samarbete myndigheterna emellan. Två övergripande mål har 
formulerats: 
 
Mål 1: Förändrade arbetssätt i medlemsorganisationerna 
Mål 2: Påverka försörjningsmåttet positivt 
 
Det man kallar för försörjningsmått i mål 2 är en sammanställning av utbetald offentlig 
försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och 
aktivitetsersättning). Arbetsförmedling (A-kassa och aktivitetsstöd), samt kommuner 



28 
 

(försörjningsstöd). Summan divideras med antal invånare i åldrarna 16 till 64 år och 
divideras sedan per dag. Försörjningsmåttet tas fram av Försäkringskassan och är alltså 
inte en del av offentlig statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. 
Samordningsförbundets verksamhet syftar till att ge individer som får samordnad hjälp 
möjligheten att gå från offentlig finansiering till arbetsinriktad rehabilitering, arbete 
eller studier, vilket minskar försörjningsmåttet per person och dag. Man kan konstatera 
att det första målet är ett medel för att påverka det andra målet. 
 
I intervjuerna pekar både samordnare och styrelseledamöter på svårigheterna med att 
uppnå målet med ett förbättrat försörjningsmått. Att bedöma om förbundet har bidragit 
till ett förbättrat försörjningsmått är problematiskt eftersom förbundets insatser inte är 
de enda som kan påverka detta. Faktorer såsom konjunkturläge eller ändrad 
regeltillämpning vad gäller olika bidrag kan även de bidra till att måttet påverkas. 
 
Styrelsen hoppas att visionen och målen ger handläggarna och verksamma inom 
projekten inspiration i det dagliga arbetet och att de ger en tydlighet i uppdraget. Dessa 
medarbetare får information om förbundets mål och vision i samband med att 
projektansökan ska formuleras. I en ansökan om projektmedel från förbundet måste 
projektmålen formuleras utifrån ovanstående huvudvision och mål. Uppgifter om detta 
finns på förbundets hemsida som ska fungera som en slags guide. Samordnaren hjälper 
även till i denna ansökningsprocess.  Även om styrelseledamöterna uttrycker en 
förhoppning om att mål och vision genomsyrar verksamheten är samordnare och 
styrelseledamöterna osäkra på om det verkligen förhåller sig så:  
 
”Jag tror att visionen och målen ses som något positivt och att ger stimulans i arbetet. 
Sen är jag osäker på om man verkligen har dem med sig varje dag”. 
 
”De kan kännas förvirrande. Oftast är det problemlösningen av samverkanshinder som 
är huvudmålsättningen för deras arbete”. 
 
Det finns även en tanke om att olika medarbetare kan ha olika förmåga för att tillämpa 
dem: 
 
”Jag tror att de är införstådda med innebörden av dem. Men de yngre har kanske 
lättare för att ta den till sig och förmedla den vidare till brukarna”. 
 
Kärnvärden, värderingar och identitet 
Jag vågar påstå att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten genom 
åren inte har haft en positiv image bland allmänheten. Det är just dessa som ingår i 
Samordningsförbundet. Det var därför intressant att se hur styrelseledamöterna (som är 
representanter för dessa verksamheter) själva beskriver förbundet. När det gällde att 
tilldela förbundet adjektiv var styrelsens svar mycket likartade. Exempel på adjektiv 
som yttrades var ”idéskapande”, ”utvecklingsbenägen”,” nytänkande”, ”glädjefylld”, 
”framtidsinriktad”, ”kreativ”, ”lyhörd”, ”framåtsyftande”. 
Styrelseledamöterna ser allstå förbundet som en nytänkande, framåtsträvande och 
lyhörd organisation. De upplever också att det inom förbundet finns värderingar som 
vittnar om en positiv människosyn och ett empatiskt förhållningssätt till brukaren och 
dennes behov. Det finns även en vilja att sträva framåt, alla myndigheterna tillsammans. 
Dock förs mycket få diskussioner om hur förbundet vill uppfattas. Några 
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styrelseledamöter anser att det inte diskuteras alls på styrelsemötena, medan andra 
menar att det endast behandlas indirekt då man pratar om de projekt som genomförs. 
 
Intern kommunikation  
Med intern kommunikation avses det informationsutbyte som sker mellan förbundets 
samordnare och berörda personer inom medlemsorganisationerna. Det kan handla om 
information från samordnare till styrelseledamöter, beredningsgrupp, med handläggare 
som arbetar med förbundets projekt eller det omvända, det vill säga information från 
dessa olika parter till samordnaren. Styrelsemöten sker ungefär varannan månad. Inför 
varje styrelsemöte träffas beredningsgruppen där ansökningar om projektfinansiering 
behandlas och skickas till styrelsen. Den interna kommunikationen innefattar även den 
information som gäller förbundet och som sprids inom medlemsorganisationerna, till 
exempel från en styrelseledamot eller person i beredningsgruppen till personal på 
respektive myndighet. De kanaler som styrelseledamöterna upplever som flitigast 
använda är e-post, telefon, personliga möten, vilka de upplever som tillräckliga. 
 
En fråga i intervjuguiden gällde vilken typ av information som mest förmedlas inom 
förbundet. Syftet med denna fråga var att kunna kategorisera vilken typ av information 
som var mest respektive minst förekommande. Vid intervjutillfällena upplevdes frågan 
av samtliga styrelseledamöter som svårtolkad, vilket resulterade i att jag fick ge 
exempel på typer av innehåll såsom arbetsrelaterad information, nulägesinformation, 
information om mål och riktlinjer, information om förbundets värderingar och etik samt 
information om gemensamma fester eller fritidsaktiviteter. Trots förtydligande hade 
styrelseledamöterna ändå svårt att kategorisera informationen eftersom mycket av det 
som förmedlas internt faller under flera kategorier samtidigt. Jag förstod i analysen av 
svaren att flera styrelseledamöter även associerade frågan med vad som tas upp vid 
styrelsemötena, alltså inte vad som förmedlas i samtliga forum och kanaler. För den här 
frågan hade förmodligen ett frågeformulär med fasta svarsalternativ varit mer gynnsamt. 
Men eftersom denna fråga inte var relaterad till huvudsyftet med intervjuerna kunde jag 
nöja mig med några allmänna beskrivningar om vad som tas upp vid styrelsemötena. 
Vid styrelseledamöterna diskuteras mest ekonomiska och tidsmässiga frågor samt frågor 
som berör mål och riktlinjer. Men de får även nulägesrelaterad information om 
projekten från samordnare, handläggare eller andra projektverksamma. 
 
En spontan kommentar till den interna kommunikationen var att förbundet borde jobba 
på att öka kunskapen om projekten inom myndigheterna. Spridning av information om 
Samordningsförbundet och dess verksamhet i de olika myndigheterna är i dagsläget 
oftast muntlig och sker vid olika möten. Det är antingen styrelseledamöterna själva som 
informerar eller personer som är aktiva inom projekten. 
 
Drivkrafter och avsatt arbetstid 
Att ställa frågor om drivkrafter och om avsatt tid för arbete relaterade till förbundets 
verksamhet såg jag som ett sätt att få en bild av engagemang och lojalitet som finns 
bland styrelseledamöterna. Inom den privata vinstdrivande sektorn skulle man här pratat 
om märkeslojalitet. Men i detta sammanhang passar det bättre att benämna det som 
engagemang i förbundet. Två citat representerar de drivkrafter som styrelseledamöterna 
yttrade: 
 
”Att genom kontakt med andra myndigheter kunna göra ett mer heltäckande arbete än 
vad min myndighet har möjlighet att göra själv” 
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”Möjligheten att kunna åstadkomma förändring” 
 
Ledamöternas styrelsearbete i Samordningsförbundet i Trelleborg genomförs inte mot 
lön utan mot mindre arvoden och ersättningar för omkostnader. Samtliga 
styrelseledamöter avsätter uppskattningsvis en till två timmar i veckan på arbete 
relaterat till förbundet. Jag var väl medveten om att det är svårt att göra en 
tidsuppskattning av arbete som läggs ner på en viss verksamhet och att det inte är 
möjligt att lägga för stor vikt vid att utforska svaret på denna fråga. Men att få ett 
ungefärligt mått ger ändå en liten idé om ledamöternas engagemang. Hos de 
styrelseledamöter som jag hade möjlighet att intervjua kändes engagemanget äkta. Det 
är givetvis svårt att göra en sådan bedömning men utifrån bedömning att de var 
närvarande i intervjusituationen och gav mycket utförlig information vittnade om att de 
var mycket involverade i de frågor som berör förbundet. Flera intervjutider fick ändras 
till senare tillfälle och en av de ordinarie ledamöterna fanns inte tillgänglig på avtalad 
tid och tog ingen ytterligare kontakt för att boka ny intervjutid. Svårigheten att 
genomföra intervjuerna kan tyda på en brist i intresset för just frågor som berör 
förbundets informationsarbete. Däremot har förbundet nyligen beslutat att arbeta med 
identitetsfrågan och hur man tydligt kan kommunicera vilket gör det ganska svårt att 
bedöma ledamöternas reella engagemang i frågan om förbundets kommunikation. 
 
Tankar kring image 
När styrelseledamöterna fick fundera kring vad de tror att de verksamma inom 
Samordningsförbundet och dess projekt har för bild av förbundet framgick det tydligt 
att verksamheten är komplex och drivs av många olika parter och personer. Två 
kategorier av attityder visar sig i svaren. Informanterna tror att ett flertal handläggare 
och andra verskamma personer ser syftet med förbundet som positivt och som en 
spännande utmaning. Dessa personer ser nu en möjlighet att tack vare samordning 
kunna genomföra idéer som inte tidigare gått att genoföra i en enskild myndighet. 
Samtidigt kan de se att det finns personer som känner en rädsla för de förändringar i 
arbetssätt och system som samordningsuppdraget medför och att en del personer 
upplever att samordningsuppdraget är svårare och mer komplext än man hade trott. Som 
exempel på försvårande omständigheter är att man inom respektive myndighet dels har 
olika arbetsrutiner, dels använder olika begrepp och ord. Man poängterar också att 
förutsättningarna kan se helt olika ut i de olika myndigheterna. En del av dem har mer 
erfarenhet av förändringsprocesser än andra och vissa är mer förändringsbenägna än 
andra utifrån vilka rutiner och regler som finns. Den stora utmaningen är att hitta 
samarbetsformer som fungerar för alla parter. 
 
Externa kommunikationsinsatser 
Styrelseledamöterna har en stark förhoppning att brukarna ska känna att samarbetet 
gynnar dem och förenklar deras kontakt med myndigheterna samt att de har hamnat rätt 
i systemet och kommit närmre arbetsmarknaden.  De har alla liknande tankar kring vad 
man vill förmedla till brukare och allmänhet, det vill säga hur man vill profilera sig och 
vad man vill sända för budskap. Följande citat sammanfattar vad man vill visa för bild 
utåt: 
 
”När vi lyckas med något projekt så ska vi visa det för allmänheten och även låta andra 
Samordningsförbund få ta del av framgångsreceptet. Det är också ett bra sätt att visa 
skattebetalarna vad pengarna faktiskt går till. Det kan ge både kunskap och acceptans 
för vårt arbete till de som är skeptiska till verksamheten.” 
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Ett exempel på hur man kan nå ut med detta budskap som flera ledamöter nämner är att 
förmedla goda exempel på lyckade projekt till olika externa målgruppen, gärna genom 
att göra personskildringar av personer som har blivit hjälpta av projekten. Några 
informanter understryker dock vikten av att jobba inåt i organisationerna.  
 
4.1.2 Handläggare och personer verksamma inom projekten 
Syftet med att intervjua handläggare och projektverksamma var att få en uppfattning av 
vilken bild de har av Samordningsförbundet och hur de ser på sin egen roll i förhållande 
till förbundet. För att få en så komplett bild som möjligt har en handläggare från varje 
medlemsorganisation intervjuats – en arbetsmarknadssekreterare på kommunen, en 
arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, en personlig handläggare på 
Försäkringskassan och en sjuk- och hälsovårdsstrateg på Region Skåne. De tre 
förstnämnda har jag för enkelhetens skull valt att benämna som handläggare även om 
deras yrkestitlar inte är handläggare. Nämnas bör att den person som representerar 
Arbetsförmedlingen är gift med Samordningsförbundets samordnare – något som kan 
påverkat objektiviteten i svaren och de analysresultat som följaktligen gjorts. Nedan 
presenteras de fynd som intervjuanalysen gett. 
 
Vision och mål 
Samordningsförbundets vision och mål (som redovisats tidigare) har formulerats av 
samordnare och styrelsen. Ingen av dessa informanter har alltså varit med i den 
processen. På frågan om de känner till visionen och målen ser man en viss skillnad i 
kännedom hos dessa respondenter. Handläggarna vet att de har läst dem men kommer 
inte ihåg formuleringen, medan strategen är mycket väl bekant med dem. Under 
intervjun lästes visionen och målen upp för att möjliggöra en diskussion kring dem och 
vad de kan ha för betydelse för handläggarna i deras dagliga arbete. Informanterna 
tycker alla att visionen och målen stämmer överens med förbundets huvudsakliga 
verksamhet.  
 
”De kan kännas lite avlägsna. Målen handlar ju mycket om sysselsättning och vårt 
arbete med brukarna är det framför allt hälsan som är i fokus. Brukarna har inte 
kommit så långt i processen.  Det första steget som vi främst får jobba med är 
motivationen”.  
 
Strategen lägger till ytterligare en dimension: 
 
”Vårt arbete bygger ju på lagar och regelverk men att bara jobba utifrån dem är svårt. 
Det krävs en vision och målsättningar för att någonting ska blir gjort.” 
 
För strategen finns visionen och målen med i bakhuvudet och är ett tydligt verktyg i den 
dagliga verksamheten. För handläggarna är detta inte fallet utan det är främst vid 
projektstart som de läser dem på hemsidan. Men man kan antyda att visionen och målen 
skulle kunna ge inspiration: 
 
”De är ju ganska övergripande, men det är ju det vi stävar efter på lång sikt” 
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Kärnvärden, värderingar och identitet 
Även om några av informanterna uttrycker att processen med att skapa fungerande 
samordningsformer är trög så beskrivs Samordningsförbundet som ”tillgängligt” – att 
de finns nära rent fysiskt och att det alltid finns möjlighet att komma med synpunkter 
och idéer. Det beskrivs även som ett förbund med positiv anda. Man uttrycker också att 
förbundet är framåtsträvande och har en stark vilja att åstadkomma förändring. Man kan 
också se att det finns en kraft och ork till samordning. En person uttrycker det så här: 
 
”Nyckelorden är samordning, attityder och värderingar. Vi måste ha justa 
värdegrunder internt i vårt inre samarbete men även jobba med det utåt i samhället, till 
exempel gentemot arbetsgivare osv. Det handlar ju både om individuell utveckling för 
de som ska ut i arbetslivet och att de som tar emot dem, t ex arbetsgivare, har bra 
värderingar och kan erbjuda dem något bra.” 
 
Ingen av informanterna har varit delaktiga i diskussioner om värderingar eller hur man 
vill uppfattas av brukare, allmänheten eller andra målgrupper. Man upplever att 
personer som är verksamma inom förbundet inte direkt yttrar några värderingar utan 
upplevs som neutrala i sin yrkesroll. Samtidigt upplever man att det är ”högt i tak” och 
att man kan ställa vilka frågor som helst. Ett annat intervjusvar lyder: 
 
”Man vill att brukarna ska känna att de blir hjälpta. Det är något som alla inom 
Samordningsförbundet känner.” 
 
En av informanterna har däremot upplevt att man inom förbundet inte är helt fria från 
förutfattade meningar kring brukargrupperna och menar att attityder och värderingar är 
något som man aktivt borde arbete mer med inom förbundet.  
 
Intern kommunikation  
Handläggarna upplever att den information som kommer från Samordningsförbundet 
förmedlas mestadels på möten eller via e-post. De som förmedlar information är främst 
Samordnaren eller de som är verksamma inom projekten. Man tycker att Samordnaren 
är bra på att informera om uppdateringar på hemsidan och att han lyckas bra med att 
avväga vilken information som är relevant. Informationen gäller oftast vad som är på 
gång i projekten eller om kommande seminarium. 
 
Ute i medlemsorganisationerna är informationsspridningen olika effektiv. Oftast är det 
personer som är verksamma inom projekten som via e-post eller vid möten berättar om 
projektens status, men även chefer på myndigheterna kan informera om 
samordningsförbundets verksamhet. En informant säger uttryckligen att det kan vara en 
viss skillnad i hur väl informationen sprids beroende på om det är en politiker som sitter 
i förbundsstyrelsen eller om det är en chef på någon av myndigheterna: 
 
”... Politiker som sitter i styrelsen och de är inte så inne i projektverksamheten och har 
inte så stora möjligheter att föra informationen om Samordningsförbundets arbete 
vidare på samma sätt som de styrelseledamöterna som representerar 
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. De är ju chefer och insatta i verksamheten 
och har dessutom forum eller sätt att vidarebefordra informationen på ett mer naturligt 
sätt till sina myndigheter. Däremot så kan de som sitter i beredningsgruppen ge en del 
information ibland.” 
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Vid intervjun med handläggaren på Arbetsförmedlingen fanns en medvetenhet om att 
det faktum att hon är gift med den samordnaren kan påverka hur väl informationen 
sprids till de övriga inom organisationen. Två förbättringar som informanterna nämner 
när det gäller kommunikation är en stärkt kommunikation mellan beredningsgrupp och 
styrelse samt att målformuleringarna för de enskilda projekten kan bli tydligare. 
 
Ett nyhetsbrev har nyligen lanserats. Ett första testnummer har skickats ut i digital form 
via e-post till medarbetare inom medlemsmyndigheterna som har anmält sitt intresse till 
samordnaren. Någon fråga om nyhetsbrevet ställdes inte under intervjuerna men några 
ledamöter nämnde det självmant som ett positivt initiativ som kan leda fler personer till 
hemsidan och minimera eventuella informationsbrister. 
 
Delaktighet och önskningar för framtiden 
Informanterna har många önskemål för framtiden vad gäller samordningsarbetet, vilket 
jag tolkar som ett starkt engagemang för frågan och verksamheten. Ett önskemål är att 
verksamheten utökas så att brukarna får ett ännu bättre utbud av hjälpinsatser. Det finns 
en önskan om att förbättra kontaktvägarna mellan medlemsorganisationerna och få ett 
gemensamt språk: 
 
”Det skulle kunna leda till att brukarna får en känsla av att bara ha kontakt med en och 
samma myndighet, istället för att de har känslan av att bli runtflyttade från en 
myndighet till en annan”. 
 
Man ser gärna också mer samarbete mellan de olika Samordningsförbund, till exempel 
med utbildning av styrelseledamöter och beredningsgrupper. Att marknadsföra 
samordningsverksamheten är också något som nämns. En annan förhoppning är att 
projekten inte ska drivas i projektform i framtiden utan vara en mer varaktig 
verksamhet. Man menar att om det finns en kontinuitet i arbetet skulle både handläggare 
och brukare känna en starkare trygghet. 
 
För att få en bild av hur man som handläggare eller verksam inom projekten ser på sin 
roll i sammanhanget ställdes frågan om man ser sig själv som en del av 
Samordningsförbundet.  
”Jag befinner mer i utkanten av förbundet. Jag känner mig i första hand som en del av 
projektet jag jobbar i.” 
 
”Nej inte nu. Kanske sen när jag kommer att ingå i ett av projekten“. 
 
Man kan konstatera att informanterna inte känner sig som en del av förbundet eftersom 
projekten drivs separat från Samordningsförbundet. Förbundet upplevs mer finnas med i 
bakgrunden där samordnaren finns som ett stöd och bollblank ifall man ”kör fast” eller 
vill ventilera idéer och tankar. 
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Tidigare kommunikationsinsatser 
Samordningsförbundets kommunikationsinsatser är i nuläget begränsade. Den tid som 
förbundet varit aktivt har man lagt störst fokus på att få den praktiska verksamheten att 
fungera. Den person som i denna studie betraktas som den främsta sändaren av 
förbundets kommunikation är samordnaren. Han är i dagsläget den enda anställda och 
har det operativa ansvaret att skapa och sända förbundets samlade budskap inåt och utåt 
i organisationen. En stor del av hans tid ägnas åt att lösa problem som uppstår inom 
samordningsprojekten där han fungerar som en kommunikativ länk mellan 
myndigheterna. Dessa kontakter sker via telefon och e-post. Information om projekten 
och annan aktuell information förmedlas internt av samordnaren på ett tydligt sätt via e-
post och möten som ses som fungerande kanaler. Däremot är informationsspridningen 
inom varje organisation av varierande kvalitet. 
 
I föranalysen studerades förbundets verksamhetsdokument såsom stadgar, 
verksamhetsplan och projektbeskrivningar. Man kan konstatera en god transparens av 
förbundets verksamhet då samtliga dokument finns publicerade på hemsidan. 
 
Samordnarens intention med hemsidan har främst varit att ge praktisk information och 
vägledning till de personer som är verksamma inom förbundets projekt. På hemsidan 
finns alla dokument som kan vara till hjälp i ansökningsprocessen om medel och status 
för olika projekt osv. En av styrelseledamöterna ser hemsidans funktion på ett annat vis: 
 
  ”Hemsidan visar att förbundet finns men är kanske inte det självklara valet att skaffa 
sig information för dem som arbetar inom förbundet”.  
 
En logotyp har tagits fram för förbundet men ingen tillhörande grafisk manual. Någon 
kommunikationspolicy har inte heller tagits fram. Tryckt material om förbundet finns 
inte i dagsläget. Med en enda person anställd är de tidsmässiga och kunskapsmässiga 
resurserna knappa för att genomföra ett genomtänkt kommunikationsarbete. Det som 
talar för starka möjlighet att arbeta fram en effektiv kommunikation är att det finns en 
flexibilitet i samordnarens tjänst vilket kan innebära större fokus på informationsarbetet. 
Däremot är Samordningsförbundet ett förbund med knappa resurser där man inte 
avsätter separat budget för kommunikationsarbete. Att de personer som berörs av den 
interna kommunikationen har sin dagliga sysselsättning i någon utav 
medlemsorganisationerna kan försvåra ett gemensamt profilarbete. Dessutom kan de 
enskilda medlemsorganisationernas tidigare anseende eventuellt också inverka på 
förbundets image. 
 
 
4.2 Extern syn på förbundet - image 
I detta avsnitt avser jag besvara följande frågeställning: 
 

- Vilken bild har de externa målgrupperna av förbundet?  
 
4.2.1 Brukare 
I samråd med förbundets samordnare togs ett beslut att inte intervjua brukarna. Detta på 
grund av att man i detta tidigare skede vill vara försiktig i sin kontakt med denna grupp 
som kan vara mycket sårbar och hysa stora förhoppningar om att ett medverkande i en 
studie kan leda till en snabb positiv förändring i deras arbetslivssituation. Däremot kan 
studien leda till svar på hur man på ett bra sätt kan närma sig denna målgrupp för att få 
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till en effektiv kommunikation med denna. I intervjuerna med samordnaren, 
styrelseledamöterna och de övriga medarbetarna ställdes ett antal frågor om brukarna 
för att få en uppfattning om målgruppens egenskaper.    
 
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) kommunfakta för Trelleborg var 1776 personer, 
vilket motsvarar 7 procent av trelleborgarna i åldern 20-64år arbetslösa i oktober 2010. 
Ungefär hälften av dem ingick någon form av program med aktivitetsstöd (Start av 
näringsverksamhet, Arbetspraktik, Prova-på-plats, Praktiska kompetensutveckling, 
Jobbgaranti för ungdomar, Jobb- och utvecklingsgaranti, Arbetslivsinriktad 
rehabilitering, Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, Projekt med 
arbetsmarknadspolitisk inriktning, Fördjupad kartläggning och vägledning, 
Utvecklingsgarantin fas 3, Arbetsmarknadsutbildning, Förberedande utbildning och 
Lärlingsplan). Statistiken visar också att 9 procent av trelleborgarna i åldrarna 20-64 år 
under 2009 fick sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.  
(http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm). 
 
Kännedom om Samordningsförbundet 
Enligt de olika informanterna känner i regel inte brukarna till de insatser som samordnas 
förrän de kommer i kontakt med en handläggare som arbetar på en av 
medlemsorganisationerna. Ansvaret att informera brukarna om projekten och 
möjligheten att gå med i dem ligger helt på handläggarna. Informanterna uttrycker att 
brukarna inte är en homogen grupp och att förväntningar därför kan se olika ut. 
 
”En del har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid och känner ingen tilltro till att 
projekten kan tillföra dem något. Andra har starka förväntningar och griper efter 
halmstrån”. 
 
Man kan se att förväntningarna även kan ligga på olika nivåer: 
 
”Att det finns lösningar hos någon utav myndigheterna och att man får en meningsfull 
sysselsättning. Men i andra fall kan det första steget ut handla om att komma hemifrån, 
träffa andra. Nästa steg kan vara att komma in i en aktivitet och få jobb”. 
 
På frågan vad styrelseledamöterna tror att brukarna förväntar sig av förbundet står det 
tydligt att målgruppen brukaren inte är en homogen grupp i vilken man enkelt kan 
definiera behov och attityder som är gällande för hela målgruppen. Styrelsen är 
övertygad om att brukarna inte känner till förbundet innan man kommit i kontakt med 
någon av myndigheterna som presenterar möjligheten att delta i ett av projekten. Bland 
de brukare som kommer i kontakt med de insatser som förbundet erbjuder kan man ana 
att det finns olika attityder och förväntningar kring projekten som samordnas. Det finns 
brukare som ställer sig tveksamma till att delta i projekten antingen på grund av tidigare 
dåliga erfarenheter av samarbetsprojekt eller för att de har stor press på sig själva och 
känner en rädsla för att misslyckas. Andra kan ha en positiv attityd när de går in i 
rehabiliteringsprojekten men sedan känna dåligt självförtroendet när det är dags att ta 
steget vidare in i arbetslivet. 
 
Extern kommunikation  
Styrelseledamöterna tror inte att allmänheten känner till förbundet i någon större 
utsträckning. Man uttrycker att inga direkta satsningar på information har gjorts för att 
synliggöra förbundet utåt. Det huvudsakliga fokuset har sedan starten legat på att få 
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igång en fungerande verksamhet. Man nämner att några artiklar har publicerats i lokala 
tidningar och att samordnaren vid något tillfälle har informerat lokala politiker om 
verksamheten. De seminarier som anordnats har endast varit riktade till de yrkesgrupper 
som är verksamma inom just rehabilitering. Handläggarna och strategen är inte insatta i 
hur Samordningsförbundet kommunicerar utåt. De nämner att vissa projekten 
marknadsför sig med broschyrer. Ett annat projekt kommunicerar inte aktivt då man 
bedömer att den berörda brukargruppen inte är direkt mottaglig för information. 
Informanterna har många förslag på hur man kan nå ut till brukarna. Alltifrån att skapa 
attraktiva samlingsplatser, arbeta mer aktivt mot sjukvården till att starta en 
”arbetssökarblogg” där brukarna kan dela med sig av sina erfarenheter. 
 
4.2.2 Beslutsfattare 
Intervjuer med en politiker en på kommunal och en på regional nivå ger långt ifrån en 
sammanfattande bild av hur välkänd förbundets verksamhet är bland samtliga lokala 
politiker. Men genom att intervjua två personer som i sin vardag är i kontakt med övriga 
beslutsfattare och de frågor som tas upp inom den lokala politiken ser jag en möjlighet 
att få en inblick i vilken position (läs prioritering) arbetsrehabiliteringsfrågor har inom 
den lokala politiken samt få en känsla för hur man ser på förbundets verksamhet. Nedan 
redovisas mina resultat av dessa intervjuer. 
 
Positionering 
Även om frågor som berör sjukvård och kollektivtrafik får mest utrymme inom den 
regionala politiken och infrastrukturfrågor får mest utrymme i den kommunala politiken 
tycker de båda politikerna att frågorna om arbetsrehabilitering faktiskt finns med på 
dagordningen och att man i jämförelse med andra kommuner ligger i framkanten i 
Trelleborgs kommun med de här frågorna. 
 
Image och kännedom 
Båda tycker att Samordningsförbundet har en viktig roll i arbetsrehabiliteringsfrågan 
och att idén med att samordna resurser och insatser är mycket bra och givande: 
 
”Man kommer bort från stuprörstänkandet och har möjlighet att genomföra helt andra 
typer av projekt och verksamheter än om myndigheterna (läs medlemsorganisationerna) 
verkar ensamma”. 
 
En av informanterna påpekar också att den typen av verksamhet är ny och att man inte 
ännu hunnit utvärdera den. Personen hoppas ändå att den typen av 
samordningstänkande kan smitta av sig på andra organisationer och verksamheter. 
 
Beslutsfattarna tror att brukarnas största prioritet är att få ordning på sin egen situation. 
Vem det är som åstadkommer detta är mindre intressant. Man menar även att de flesta 
av skattebetalarna inte känner till den här typen av verksamhet men de få som gör det 
har en positiv inställning. Enligt erfarenhet så är de benägna att vilja betala skatt för 
insatser som fungerar. Att sätta adjektiv på Samordningsförbundet var svårt för 
politikerna. Men de beskriver förbundet med andra ord: 
 
”Inkluderande på så sätt att vill bryta de snäva perspektiv på verksamheten som 
tidigare varit”. 
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”Samordningsförbundet bidrar till positivt flöde, det vill säga att verksamheten är 
positiv både på individ- och samhällsnivå”. 

 
Både på regional och kommunal nivå tror man att politikerna har hört talas om 
Samordningsförbundet. Man tror också att de personer och nämnder som arbetar med 
frågorna vet på ett ungefär vad verksamheten går ut på och att politiker över lag har en 
positiv inställning till den. 
 
Kommunikationskanaler 
Som politiker får man mycket information från många olika håll. Att veta exakt var man 
fått information ifrån är svårt. Av de kanaler som nämns är rapporter och nämnder och 
information från politiker som arbetar inom Samordningsförbundet. Båda politikerna 
tycker att seminarium och workshops är bra sätt att nå ut till lokala politiker och få dem 
intresserade av frågan. 
 
 
4.2.3 Samordningsförbundet i medierna 
En analys av 14 artiklar och notiser publicerade under perioden augusti 2007 till och 
med oktober 2010, har genomförts. Åtta artiklar är publicerade i på någon av 
lokaltidningarna Trelleborgs Allehandas och Sydsvenskan webbplatser - sex artiklar på 
www.trelleborgsallehanda.se och två stycken på www.sydsvenskan.se. Dessutom har 
sex stycken publicerats på Trelleborgs kommuns webbplats www.trelleborg.se. 
 
I fem av artiklarna är det direkt fokus på Samordningsförbundet. De flest av dessa har 
publicerats i samband med förbundets bildande. Den allra första drygt ett och ett halvt 
år innan förbundet bildades. I övriga fall är det något av de finansierade projekten som 
är huvudnyheten. 
 
Ingen av artiklarna ger ett negativt budskap om förbundet. Samtliga artiklar har en 
neutral eller positivt klingande rubrik eller en positiv eller neutral (saklig) brödtext och i 
vissa falla är både rubrik och text positivt formulerade. Att göra en bedömning om 
innehållet i är av positiv eller neutral karaktär är inte en helt lätt uppgift eftersom dessa 
begrepp befinner sig på en glidande skala. För att få en känsla för detta valde jag att 
söka positivt laddade ord och uttryck som kunde finnas i rubriker och brödtext. 
Exempel på positiva rubriceringar är: 
 
 ”Samordning ska ge chans till fler jobb”, ”Ambassadörer för bättre miljö” och 
”Psykiatrin öppnade upp för samtal”. 
 
Man kan även se att förbundets vision står utskrivet i några av artiklarna. 
 
Ett stort antal positivt laddade adjektiv är kopplade till antingen Samordningsförbundet 
eller något av dess projekt. Ett exempel på detta är en brödtext som handlar om ett av 
förbundets projekt: 
 
”Konceptet Arbetsplatsambassadör är utvecklat av Kävlinge Lärocenter och går ut på 
att skapa bra arbetsplatser och engagerade handledare för att bidra till tillåtande 
arbetsklimat och goda attityder och värderingar. Detta som i sin tur kan leda till 
arbetsglädje, lägre sjuktal och bättre konkurrenskraft”. 
 

http://www.trelleborgsallehanda.se/�
http://www.trelleborg.se/�
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Ett sätt att se om artiklarnas fokus låg på Samordningsförbundet i sig eller på något av 
dess projekt vara att titta närmre på förekomsten av just orden ”Samordningsförbund/et” 
och ”projekt/et/en” Efter en snabb räkning kan man se att ordet Samordningsförebundet 
förekommer 22 gånger och ordet projekt/projekten/et förekommer 31 gånger. Jag har 
även tittat närmre på citaten för att se vilka personer som har haft möjlighet att uttrycka 
sig i dessa artiklar. Två tredjedelar av citaten kommer från en person som representerar 
förbundet. Siffrorna ska inte ses som ett statistiskt underlag men kan ändå de ge en 
fingervisning om tendenserna att förbundet får ganska bra utrymme att uttrycka sig. 
 
Under en period på drygt 10 månader har 13 artiklar som antingen handlar om 
förbundet eller dess projekt publicerats, vilket jag ser som en relativt stor exponering i 
media för ett mindre förbund med knappa resurser. Att publiceringen av artiklarna är 
utspridda under denna tid ser jag som att intresset för förbundet och dess projekt och 
därmed nyhetsvärdet har varit bra, eftersom journalister under vissa perioder, såsom 
högsommar, är mer benägna att leta mindre prioriterade uppslag för att kunna fylla sina 
tidningar med innehåll. 
 
Att åtta av artiklarna förekommer i Trelleborgs Allehanda och Sydsvenskan ger en bred 
lokal täckning. Trelleborgs Allehandas spridningsområde är Trelleborg kommun och 
Vellinge kommun och hade under 2009, enligt senast statistik tillgänglig, en 
vardagsupplaga på 9200 exemplar (källa: www.dagspress.se). Sydsvenskans 
spridningsområde är Malmö, Lund och Trelleborg och har en upplaga på 119 200 
exemplar och 304 000 läsare på vardagar, enligt tidningens siffror från september 2010. 
Nätversionen www.sydsvenskan.se har mellan 350 000 och 400 000 unika besökare per 
vecka (källa: www.sydsvenskan.se). 
 

http://www.dagspress.se/�
http://www.sydsvenskan.se/�
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4.3 Intressentanalys 
Intressenter (eng. stakeholders) är grupper som berörs av en organisation oavsett om de 
tar emot information från eller sänder informaiton till den (Larsson, 2008:145). Nedan 
presenteras Samordningsförbundets intressenter och påverkansrelationen dem emellan. 
 

 
Kärnintressenter Primärintressenter Sekundärintressenter 
Trelleborg kommuns tjänstemän 
Trelleborg kommuns politiker 
Region Skånes tjänstemän 
Region Skånes politiker 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 

Trelleborgaren 
Arbetslösa 
Sjuka 
Psykiatrin Trelleborg 

Övriga samordningsförbund 
Departement 
Vårdcentraler 
Media 

 
Påverkansrelation 
Nedan förklaras den relation som Samordningsförbundet har till sina intressenter. 
 
Trelleborg kommuns tjänstemän påverkar Samordningsförbundet genom att kunna 
vara delaktiga i framtagande av problem och insatser samt skicka personer till insatser. 
De påverkas genom att insatser erbjuds dem i deras handläggning med brukare. 
 
Trelleborg kommuns politiker påverkar hur Samordningsförbundet får pengar och 
utrymme i kommunen. 
 

Samordningsförbundet 

Arbetsförmedlingen 

Region Skånes politiker 

Media 

Arbetslösa 

Trelleborgs kommuns tjänstemän 

Övriga 
samordningsförbund 

Departement 
Trelleborgaren 

Vårdcentraler 

Sjuka 

Region Skåne Tjänstemän 

Försäkringskassan 

Trelleborgs kommuns politiker 
Psykiatrin Trelleborg 
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Region Skånes tjänstemän påverkas av de insatser Samordningsförbundet gör genom 
att de kan vara mottagare av resultat eller en resurs vid genomdrivande av insatser på 
strategisk nivå. 
 
Region Skånes politiker påverkar hur Samordningsförbundet får pengar och utrymme i 
regionen. 
 
Arbetsförmedlingen påverkar genom att kunna vara delaktiga i framtagande av 
problem och insatser samt skicka personer till insatser. De påverkas genom att insatser 
erbjuds dem i deras handläggning med brukare. 
 
Försäkringskassan påverkar genom att kunna vara delaktiga i framtagande av problem 
och insatser samt skicka personer till insatser. De påverkas genom att insatser erbjuds 
dem i deras handläggning med personer. 
 
Trelleborgaren påverkas av Samordningsförbundets insatser genom att de erbjuds 
bättre möjligheter till hälsa och arbete 
 
Arbetslösa påverkas av Samordningsförbundets insatser genom att de erbjuds bättre 
möjligheter till arbete 
 
Sjuka påverkas av Samordningsförbundets insatser genom att de erbjuds bättre 
möjligheter till hälsa och arbete 
 
Psykiatrin Trelleborg påverkar genom att kunna vara delaktiga i framtagande av 
problem och insatser samt skicka personer till insatser. De påverkas genom att insatser 
erbjuds dem i deras handläggning med brukare 
 
Övriga samordningsförbund påverkar Samordningsförbundet genom att de skapar 
kunskap kring arbetet som förbundet kan ta till sig. Samordningsförbundet påverkar 
dem genom att utveckla kunskap och ha dialoger kring hur man kan gå vidare i 
samordningsarbetet. 
 
Departementen påverkar Samordningsförbundet indirekt med de policybeslut de gör. 
Samordningsförbundet vill kunna påverka dem för att de ska få bra beslutsunderlag 
kring arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Vårdcentraler påverkas till viss del av Samordningsförbundets verksamhet genom att 
de kan initiera verksamheter och att deras patienter kan remitteras till 
Samordningsförbundets insatser. 
 
Media påverkar Samordningsförbundet lite idag men förbundet vill gärna utveckla 
kommunikationen med media för att hitta kanaler för att sprida kunskap. 
 
Målgrupper för kommunikationsplan har valts ut utifrån ovanstående intressentanalys 
och de intervjuer som genomförts.  
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4.4 SWOT-analys 
Samordningsförbundets styrkor, svagheter, möjligheter och hot vad gäller verksamheten 
i stort och informationsarbetet kan sammanfattas i följande figurer: 
 
Verksamheten och organisationen i stort 
 

Styrkor 
• Stor kompetens inom 

medlemsorganisationerna 
• Trelleborgs kommun är på stark 

frammarsch. 
• Politiken i kommunen är starkt 

engagerad i frågan. 
 

 

Svagheter 
• Bristande engagemang från delar 

av medlemmarna. 
• Olika bilder kring vad 

samordningsförbundet ska uppnå. 
• Olika prioritering hos 

medlemsorganisationerna av 
samordningsförbundets 
verksamhet 

 
 

Möjligheter 
• Professionella har möjlighet att 

kunna påverka något de brinner för. 
• Individer kan få en bättre 

rehabilitering. 
• Många problem som behöver 

insatser som idag inte kan hanteras 

 

Hot 
• Tröghet i systemen riskerar att 

”döda” engagemang. 
• Förmågan att utveckla och tänka i 

nya banor premieras inte i alla 
medlemsorganisationerna då 
daglig drift går före. 

 
 
 
Informationsarbetet 
 

Styrkor 
• En fri roll för samordnaren 

möjliggör att han kan jobba med 
information och själv utveckla denna 
efter förankring i styrelsen. 

 

 

Svagheter 
• Bristande kunskap kring arbetet 

med kommunikation och 
information. 

• Samordnaren arbetar helt själv 
med informationen i förbundet. 
 

 

Möjligheter 
• Liten kunskap kring förbundet, dess 

verksamhet och syftet i dagsläget. 

 

Hot 
• Litet intresse kring förbundets 

verksamhet 
 

 
Analysen visar att den nya typen av verksamhet som Samordningsförbundet bedriver 
(myndighetssamordning) mottas positivt av omvärlden. De största bristerna kan ses 
inom organisationen. Engagemang och prioriteringar skiljer sig åt medarbetarna 
emellan. Samordnaren är den enda person som genomför kommunikationsinsatser och 
har bristande kunskap i detta men har mandat att utveckla detta arbete. 
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5 SLUTSATSER 
I detta kapitel görs först en kort sammanfattning av de huvudsakliga fynd i analysen 
som leder till svaren på studiens tre första frågeställningar: 

- Vilken bild önskar förbundet förmedla?  
- Hur ser handläggarna på sin roll som ambassadörer för - Samordningsförbundet? 
- Vilken bild har de externa målgrupperna av förbundet?  

 
Vilken bild önskar förbundet förmedla?  
Det finns inom förbundet en del tankar och idéer om hur man bäst kan förmedla vad 
förbundet vill åstadkomma. Man vill visa att Samordningsförbundet kan underlätta och 
skapa förutsättningar för de som är i behov av hjälp och att det finns möjligheter till 
förändring för de personer som verkligen vill komma ut i arbetslivet. Detta kan till 
exempel göras genom att visa goda exempel på vad projekten har gjort för olika 
personer. Denna tanke speglar en vilja att visa på hur man arbetar med förbundets vision 
om att ”ge trelleborgaren bättre möjlighet till bättre hälsa och egen försörjning”, vilket 
jag ser som ett tecken på att visionen är väl förankrad hos personerna i ledande position. 
 
Men när det gäller att förmedla vision och mål vidare ut i medlemsorganisationerna kan 
man av intervjuerna med handläggarna se att det finns vissa brister. Handläggarna vet 
att de har fått eller skaffat sig information om vision och mål i samband med 
projektansökning men kommer inte spontant ihåg dem. Men de ser visionen och målen 
som lite för avlägsna och övergripande för att de ska kunna applicera dem i det 
vardagliga arbetet med slutmålgruppen brukare. 
 
Att på ett tydligt sätt förmedla vision, mål och värderingar ut till de personer som har 
den direkta kontakten med brukarna som i detta fall är slutmålgrupp är av största 
betydelse. Handläggarna kan ses som nyckelpersoner i informationsarbetet eftersom de 
är budbärare av det eller de budskap som förbundet vill förmedla till brukarna. 
 
Samordningsförbundets bildare och ledare har en mycket samstämmig bild av 
förbundet. De ser alla förbundet som en nytänkande, framåtsträvande och lyhörd 
organisation. De pekar också på en positiv människosyn och ett empatiskt 
förhållningssätt till brukaren och dennes behov. De upplever också att det finns en vilja 
till samarbete myndigheterna emellan. Denna samstämmiga syn är en god grogrund för 
en gemensam budskapsstrategi. Även om styrelseledamöterna har likande tankar om 
vilka värderingar som finns i förbundet och uppger liknande adjektiv som karakteriserar 
verksamheten så hävdar de att man inom förbundet inte diskuterar hur man vill 
uppfattas.  
 
Hur ser handläggarna på sin roll som ambassadörer för Samordningsförbundet? 
Det finns en svårighet att känna sig som en del av förbundets verksamhet. Detta skulle 
kunna vara relaterat till det faktum att handläggarna faktiskt har sin huvudsakliga 
anställning i någon av medlemsorganisationerna och bara ägnar en del av sin arbetstid åt 
Samordningsförbundets projekt. Handläggarna vittnar, som tidigare nämnts, om att de 
känner ett visst avstånd till vision och mål som förbundet formulerat. De har själva inte 
varit med då dessa arbetats fram av förbundets styrelse och kommer endast i konakt 
med dem vid start av nya projekt. Det finns även indikationer på att projektdirektiven 
upplevs som otydliga. Enligt styrelsen kan det även vara så att de som arbetar operativt 
inom projekten kan ha olika inställning och engagemang till samordningsarbetet som är 
förbundets huvudsakliga mål. 
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Det enda sättet som brukarna får information om projekten är via handläggarna i 
medlemsorganisationerna. Här krävs det att samtlig personal som vänder sig till 
brukarna har en minimikunskap om Samordningsförbundets projekt för att kunna 
erbjuda dem adekvat hjälp. Men för att bli ambassadör för verksamheten bör man även 
känna till de bakomliggande värderingar eller kärnvärden som projekten bygger på och 
även kunna ställa sig bakom dem.  
 
Vilken bild har de externa målgrupperna av förbundet?  
Studiens upplägg har inte möjliggjort en exakt studie av målgruppernas bild av 
förbundet. För detta hade man kunna genomföra en enkät bland brukare, trelleborgare 
eller lokala politiker för att kartlägga de associationer som görs till förbundet. Redan i 
förstudien framgick dels att det är ett mycket ungt förbund, dels att man under den tid 
som förbundet verkat inte haft några möjligheter att genomföra några 
kommunikationsinsatser. Det huvudsakliga syftet blev således att få en bra bild av det 
man faktiskt vill förmedla och lämna image-mätningar till ett senare tillfälle då man 
hunnit arbeta mer aktivt med kommunikationen. Flera av intervjuresultaten pekar på att 
kännedomen om förbundet är låg. De personer som är verksamma inom förbundet har 
alla uppfattningen att förbundet är relativt anonymt för både brukare och trelleborgare i 
allmänhet. Handläggarna menar också att brukarna egentligen inte heller är intresserade 
av vem som står bakom de projekt som eventuellt kan vara inkörsporten till arbetslivet. 
För en del brukare kan samverkansprojekten till och med vara ganska förvirrande då det 
är svårt att förstå vilka olika roller de olika myndighetspersonerna har i projekten. 
 
Ett förhållandevis stort antal artiklar har publicerats i de lokala tidningarna under den tid 
som verksamheten har varit igång – nästan en artikel i månaden. Hittills har bara 
positiva ordalag använts om såväl förbundet som dess projekt. Fokus ligger dock oftast 
på de samordnade projekten även om samordningsförbundets representanter fått stort 
utrymme att uttala sig i artiklarna.  
 
Intervjuerna och SWOT-analysen vittnar om att verksamheten är välbehövd och att det 
finns ett visst intresse för frågan hos de lokala politikerna. De politiker som intervjuats 
menar att de politiker som är direkt berörda av frågor som berör arbetsrehabilitering och 
sjukvård har en bra kännedom om förbundets existens och även en relativt bra bild av 
vad verksamheten går ut på. Även om man tycker att Trelleborg och Skåne ligger i 
framkant när det gäller frågan om arbetsrehabilitering och samordningsverksamheter så 
är det inte dessa frågor som ägnas mest tid vid politiska sammankomster. Att förbundet 
ännu inte har skapat sig någon tydlig image, eller i bästa fall en positiv sådan utifrån de 
artiklar som skrivits, ser jag som goda förutsättningar för ett lyckat profileringsarbete 
som kan bidra till att samordningsförbundet har alla möjligheter att själva forma en 
stark och attraktiv bild av verksamheten. 
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Enligt Palm byggs en organisations förtroendekapital upp utifrån anseende och 
kännedom (Palm, 2006:88). Utifrån analysens resultat kan man sammanfatta 
Samordningsförbundets förtroendekapital enligt figuren nedan.  

 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundets 
medlemsorganisationers förtroendekapital 

Illustrerat enligt figur i Palm, 2006:88  
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5.1 Förslag till kommunikationsplan 
De teoretiska grunderna och analysresultaten som redovisats utgör kärnan i den 
kommunikationsplan som presenteras nedan. Den kan ses som ett förslag och en 
utgångspunkt för en start till ett strukturerat arbete med kommunikationsinsatser som 
lämpar sig för ett förbund med begränsade resurser. Den innehåller 
varumärkesplattform, kommunikationsstrategi och en aktivitetsplan med tillhörande 
utvärderingskriterier. Den har till uppgift svara på frågeställningarna:  

- Hur kan en gemensam profil tas fram och förmedlas på bästa sätt? 
- Hur kan förbundet nå sina målgrupper? 

 
5.1.1 En plattform för varumärkesarbete och profilering 
Plattformen för varumärkesarbete och profilering utgör grundpelarna i 
kommunikationsarbetet. Det är den som bör fastställas först och som sedan möjliggör 
ett tydligt och kontinuerligt kommunikationsarbete. Utifrån studiens resultat kunde vi se 
att Samordningsförbundet är ett relativt anonymt förbund men har ett gott anseende hos 
de som faktiskt känner till det. Med ett medvetet och långsiktigt profileringsarbete 
byggt på identitet, kärvärden och positionering kan kännedomen om förbundet och dess 
identitet öka.  
 

 
Identitet, kärnvärden och positionering 
Intervjuresultaten peka på att Identiteten är stark inom styrelsen som även visade upp en 
enhetlig bild vad gäller värdeord. Under studiens gång har Samordningsförbundet i vid 
ett styrelsemöte avsatt tid för reflektion och diskussion kring vad förbundet står för. 
Med ett fortsatt arbete med identitetsfrågan och utifrån denna studies resultat kring 

Samordningsförbundets önskade 
förtroendekapital efter profilering  

Illustrerat enligt figur i Palm, 2006:88  
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Samordningsförbundets identitet finns goda förutsättningar för ett profileringsarbete. 
Men tankarna kring identiteten och kärnvärdena bör även förankras hos handläggare 
och verksamma inom projekten. De värdeord som utkristalliserade sig i intervjuerna 
(nytänkande, framåtsträvan och lyhördhet) kan användas som ett underlag för fortsatt 
diskussion och förankring av värdegrund inom organisationen. 
 
En fråga som man även bör ta ställning till är om man vill uppfattas som en 
utvecklingsinriktad eller en förvaltande verksamhet. Dessa olika framtoningar påverkar 
olika målgrupper och olika personligheter. Väljer man den utvecklingsinriktade 
framtoningen, vilket jag tolkar att man gjort inom förbundet, måste kommunikationen 
på ett tydligt sätt integreras med verksamhetens utvecklingsstrategi och utföra ett stöd 
för de utvecklingar som görs. Enligt Dahlqvists och Melins modell faller 
Samordningsförbundet under typen Planstyrd medborgarservice vilket innebär att 
organisationen producerar tjänster till enskilda individer. Verksamheten är inte direkt 
konkurrensutsatt, vilket kan göra det svårt att positionera sig. Men ett sätt att formulera 
Samordningsförbundet är att det är den enda organisation som har ett ”samlat grepp” 
vad gäller arbetsrehabilitering. För målgruppen brukare är inte Samordningsförbundet i 
sig av största intresse men fokus bör ligga på att få brukare som varit delaktiga i 
projekten att känna att de fått ett samlat stöd och inte ”fallit mellan stolarna”. På detta 
sätt skulle även dessa personer kunna tilldelas rollen som ambassadörer för 
verksamheten. Det är också denna bild som handläggare bör kunna förmedla till dem. 
För politikerna handlar det snarare om en prioritering av vad man ska satsa pengarna på, 
vilket innebär att Samordningsförbundet bör positionera sin verksamhet i förhållande 
till andra verksamheter som kräver kommunala eller regionala medel.  
 
Val av varumärkesarkitektur 
Att välja varumärkesarkitektur kan vara svårt. Det gäller att väga de olika modellernas 
för och nackdelar mot varandra. Jag anser arkitekturen Moder- och dottermärke bör 
gynna Samordningsförbundet mest eftersom det inte handlar om en organisation med 
olika enheter utan om ett förbund av myndigheter bedriver olika projekt tillsammans. På 
detta sätt kan man likna Samordningsförbundet vid modermärket och de olika projekten 
för dottermärken. Strategin är kostnadseffektiv och om samtliga projektledare tillämpar 
den så skapas en enhetlig struktur som är lätt att känna igen rent visuellt. Detta behöver 
inte nödvändigt vis innebära att projekten bär Samordningsförbundet logotyp men bör 
åtminstone bära dess signatur, exempelvis med hänvisningar i diverse trycksaker, på 
hemsidor och i lokalpressen osv. En risk med strategin är att om moder- och dottermärkt 
positioneras för långt ifrån varandra finns det en risk för att de inte upplevs som 
förknippade med varandra. Att fastställa vissa grundläggande regler i en grafisk manual 
och kommunikationspolicy som förmedlas även muntligt kan denna risk undvikas. 
 
Externt eller internt kommunikationsfokus 
Ett varumärkesorienterat synsätt innebär att en organisation bör integrera 
kommunikationen både ur ett internt och ett externt perspektiv. Min personliga 
övertygelse är dock att en profil som inte är förankrad internt inte kan bli tydlig externt. 
Därför har jag i aktivitetsplanen nedan lagt stort fokus vid förankring av 
varumärkestänkande och profilering internt det första året. 
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Samordningsförbundet Varumärkesplattform – ett förslag 
Ett av aktivitetsförslagen nedan är att utforma en grafisk manual. Denna bör grunda sig 
på Samordningsförbundets grundläggande värdegrund och unika verksamhet, vilka 
framgår av identitet, positionering och kärnvärden samt en varumärkesplattform. Nedan 
har jag tagit fram ett förslag till varumärkesplattform. Den vision som 
Samordningsförbundet har formulerat ser jag, utifrån Dahlqvists och Melins definition 
av vision och mission, mer som en verksamhetsidé (även kallad mission). Jag har därför 
gett förslag till en vision som förlänger denna verksamhetsidé. 
 
Vision: 
Alla trelleborgare som är i behov av arbetsrehabilitering ska ges möjlighet till det. 
 
Verksamhetsidé: 
Samordningsförbundet ska ge trelleborgaren bättre möjlighet till bättre hälsa och egen 
försörjning. Detta ska ske genom bättre samverkan mellan kommun, region och stat. 
 
Värdeord: 
Nytänkande, framåtsträvan och lyhördhet 
 
5.1.2 Kommunikationsstrategi 2011-2013 
I kommunikationsstrategin som sträcker sig fram till är 2013 har jag tagit hänsyn till de 
målgrupper och kommunikationsmål som definierats för att sedan applicera de 
budskaps- och medievalsstrategier som, för dem, lämpar sig bäst. 
 
Målgrupper och kommunikationsmål 
Utifrån den målgruppsprioritering som har gjorts samt Samordningsförbundets ambition 
om att ge trelleborgaren bättre möjlighet till bättre hälsa och egen försörjning kan 
följande beteendemål formuleras för målgrupperna: 
 
Målgrupper    Beteendemål 
 
Förmedlare: 
Handläggare/projektverksamma Ska verka som ambassadörer för 

förbundet projekt och informera 
brukarna om möjlighet till 
introduktion i arbetslivet via 
projekten 

Slutmålgrupp: 
Brukare, dvs. arbetslösa kvinnor o män Ska informera sig om möjligheter 

till introduktion i arbetslivet 
 Ska sprida sina positiva 

erfarenheter vidare 
Beslutsfattare: 
Lokala och regionala politier  Ska föreslå ökade resurser till
    arbetsrehabilitering 
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5.1.3 Budskapsstrategi 
För varje mål som formuleras tillämpas en budskapsstrategi. Det är målen som styr hur 
man kommunicerar med sina målgrupper. 
 
Budskap till medarbetare 
Enligt Palm är det vanligtvis de anställda i en organisation som få personifiera 
organisationen, i synnerhet om de som har direktkontakt med kunder eller medborgare. 
Deras empati och hjälpsamhet i ”skarpa” lägen är det som betyder mest enligt Palm. I 
detta fall handlar det om de personer som är verksamma i förbundets projekt. Dessa 
personers bemötande av målgruppen, i detta fall brukarna, blir en form av 
levandegörande av varumärket. Dessa personer kan ses som nyckelpersoner och utgör 
startskottet i den strategi som kallas för Organisk tillväxt - en slags positiv 
spridningseffekt som kan liknas vid ringar på vattnet. Spridingen ska inte bara ske till 
brukarna utan även till den personal som inte direkt är involverade i något av projekten 
men som kommer i kontakt med brukarna och ska därmed ha tillräckligt med kunskap 
kring projekten för att kunna ge information om dessa. 
 
Intervjuerna visar att man inte kan ta förgivet att de värderingar som finns inom 
förbundet förmedlas från styrelse, via medarbetare ut till slutmålgruppen brukare 
eftersom diskussioner kring kärnvärden och värderingar inte har förts.  
Budskapsstrategin handlar här i första hand om att genom varumärkesbyggande arbete 
och profilering medvetengöra handläggare och projektverksamma om 
Samordningsförbundets värden och att tydliggöra kopplingen mellan förbundets 
visioner och mål och de projekt som bedrivs. Genom HUR-information kan man 
underlätta processen med att formulera och applicera dessa värderingar i 
projektbeskrivningarna och därmed även ge en tydlighet i beskrivning av projekten i 
kontakten med brukarna. Att integrera vision och mål både vid projektstart i och fortsatt 
projektarbete kan man åstadkomma ett slags ”living the brand-effekt”. 
 
Budskap till brukare 
För brukarna är det i ett första skede viktigt att de har möjlighet att skaffa sig 
information om de projekt som de har möjlighet att ingå i. I ett andra skede kan det 
handla om att förändra attityden eller inställningen till projektverksamheter för att sedan 
gå till handling och gå med i projekt. Fokus kommer initialt att ligga på att få 
information från de handläggare som finns på i olika organisationerna. Dessa 
handläggare har alltså inte i första hand till uppgift att sprida information projekten till 
Trelleborgs alla tänkbara brukare i behov samordningsinsatser, utan endast de brukare 
som de kommer i kontakt med. Att etablera bra kanaler för HUR-information om hur 
man går tillväga för att lära sig mer om projekten och eventuellt gå med i ett av 
projekten är viktigt. På längre sikt kan man även arbeta med personer som tidigare 
ingått i projekt och lyckats ta sig in på arbetsmarknaden. Dessa kan vara bra förebilder 
som brukarna kan identifiera sig med (Palm, 2009:59-70). 
 
Budskap till beslutsfattare 
Det som kan påverka politiker i rätt riktning är en VAD- och VARFÖR-retorik, gärna 
med siffror och berättelser som pekar på verksamhetens nytta för individ och samhälle. 
Att använda berättelser i detta sammanhang kan skapa en bättre förståelse och fånga och 
hålla politikernas uppmärksamhet (Palm, 2006:62-70). Berättelser kan användas vid 
framförande både i kommun- och regionfullmäktige för att informera om värdet i att 
satsa medel på Samordningsförbundets verksamhet och om vad det kan bidra till, inte 
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bara för brukaren utan för trelleborgaren ur ett samhällsperspektiv. Ett sätt kan vara att 
använda sig av tidigare resultat och visa på den nytta som de genererat för brukaren och 
även kunna utveckla detta i ekonomiska termer till exempel i form av besparingar av 
olika slag. Att visa vad man konkret skulle kunna åstadkomma för en fiktiv summa 
pengar kan vara ett effektivt sätt att ge politikerna en visuell bild av vad en satsning på 
arbetsrehabilitering kan innebära. 
 
5.1.4 Medievalstrategi 
Den strategi som tillämpas vid val av media och kanaler utgår ifrån uppsatta 
kommunikationsmål och budskapsstrategier. 
 
Medieval för medarbetare 
Här är nätverksstrategin att föredra. För att få en effektiv spridningseffekt bör man satsa 
på en hög selektivitet, det vill säga att nyckelpersoner bör hittas. Dessa nyckelpersoner 
bör vara direkt verksamma i projekten. En personlig påverkan på dessa personer kan 
uppnås genom att involvera dem i varumärkesarbetet tillsammans med 
styrelseledamöter. Syftet är att åstadkomma en positiv spin-off-effekt då dessa ska 
fungera som goda ambassadörer för verksamheten och förebilder i vidareförmedlingen 
av information till övriga medarbetare och brukare, vilket benämns Tell a friend eller 
Peer education. 
 
För ett effektivt varumärkes- och profileringsarbete bör samtliga nyckelpersoner finnas 
med vid fysiska möten. Ett komplement till dessa fysiska möten skulle kunna vara att 
starta en intern blogg eller diskussionsforum via internet. Vad man bör ha i åtanke är att 
användning av denna typ av sociala medier kräver tid och engagemang för att få 
besökare att använda kanalen. Ett alternativ kan vara att använda sig av mailinglistor. 
Nyhetsbrevet är en mycket positiv satsning som kan möjliggöra ett fortsatt intresse för 
projekten och är ett bra medel för att hålla handläggarna uppdaterade om status i de 
olika projekten genom länkar till hemsidan där man hittar omfattande information om 
dessa. Hemsidan är idag mycket informativ men kan utvecklas ytterligare i syfte att ge 
en tydligare bild av projektdirektiven och kopplingarna till förbundets övergripande 
visioner och mål. 
 
Medieval för brukare 
I ett första skede kan det vara bra att hitta kanaler där man, både genom personliga 
möten och tryckt information med hänvisning till hemsidan, kan informera brukarna om 
projekten som bedrivs. Förbundets hemsida bör alltså även innehålla 
målgruppsanpassad information som vänder sig till brukarna. På längre sikt kan det vara 
bra att göra en mer intensiv målgruppsanalys där man kan få en bild av hur man kan nå 
och kommunicera med brukare i behov av samordningsinsatser som ej redan varit i 
kontakt med någon av myndigheterna. Detta kan göras till exempel genom bevakning 
av befintliga sociala medier som behandlar arbetsrehabiliteringsfrågan, enkäter, 
intervjuer, fokusgrupper eller inbjudningar till deltagande i utvärderingsseminarier.  
 
Medieval för beslutsfattare 
Här handlar det dels om att utnyttja kontakter med de tjänstemän som finns på 
kommunal och regional nivå som i sin tur kan påverka beslutsfattarna. När det gäller 
informationen direkt till beslutsfattarna kan strategin Point-of-action-display vara 
gynnsam. Den går ut på att leverera budskapet så nära handlingen som möjligt, både 



50 
 

tidsligt och rumsligt (Palm, 2006:40). I detta fall handlar det om att synas i 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige där de ekonomiska besluten tas. 
 
Ur ett varumärkesperspektiv handlar det om att positionera frågan om 
arbetslivsrehabilitering i förhållande till andra politiska frågor. Dessutom kan personliga 
inbjudningar till seminarier och workshops leda till ett fortsatt intresse för och 
engagemang i frågan. Om man överväger att använda sig av sociala medier bör man 
ställa sig frågan om denna målgrupp är användare av denna typ av media. Ett enkelt och 
inte alltför tidskrävande sätt kan vara att prova en profil på Facebook eller Twitter. 
 
5.1.5 Organisering och genomförande av kommunikationen 
Nedan redovisas ett förslag till aktivitetsplan som har utformats med hänsyn till de 
knappa resurser som Samordningsförbundet har – både i fråga om avsatta medel för 
kommunikationsinsatser och personal som kan ansvara för planering och utförande av 
dem. Därför ligger fokus på kostnadseffektiva lösningar som ej är alltför tids- och 
personalkrävande. 
 
De utvärderingar som föreslås nedan kan göras med hjälp av medarbetarenkäter, 
fokusgrupper, individuella intervjuer. De kriterier som anges kan förtydligas med 
procentsatser eller antal för att fastställa måluppfyllelse kan detta göras utifrån siffror 
som samordnaren finner rimliga. 
 
Aktivitetsplan År 1 
Det första året kommer fokus främst att ligga på att förankra varumärkesbyggandet 
inom förbundet. Vissa kommunikationsinsatser kommer även riktas mot nyckelpersoner 
inom kommun och region. 
 
Intern förankring och involvering 

- Dialogmöten med fokus på av värdegrund och profilering kopplade till projekten 
- Framtagning en manual för grafisk profil och policy utifrån varumärkesplattform 

och profileringsstrategi. 
 
Påverka beslutsfattare 

- Resultatredovisning samt nyhetsbrev till tjänstemän i betydelsefulla nämnder. 
Dessa tjänstemän är nyckelpersoner som har möjlighet att påverka de ärenden 
som tas upp i kommun- och regionfullmäktige. 

 
Utvärdering år 1 

• Samtliga aktiviteter för intern förankring och involvering ska ha genomförts och 
utvärderats 

• Styrelseledamöter och medarbetare ska tycka att det är viktigt att organisationen 
stärker sitt varumärke 

• Nyckelpersoner i medlemsorganisationerna ska ha uppmärksammat de åtgärder 
och aktiviteter som genomförts (policy, grafisk manual, dialogmöten) 

• Styrelseledamöter och nyckelpersoner ska känna till varumärkets mål och 
plattform 

• Nyckelpersoner ska ha reflekterat över vad kärnvärdena betyder för dem i 
arbetet med projekten 
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Aktivitetsplan År 2 
Det andra året innefattar kommunikationen även målgruppen brukare, då man satsar 
både på en- och tvåvägskommunikation. 
 
Fortsatt intern förankring och involvering 

- Spridning av värdegrund, grafisk manual och policy genom möten, nyhetsbrev, 
hemsida mm 

- Skapa förutsättningar för spridning av projektrelaterad information i de olika 
organisationerna genom bredare spridning av nyhetsbrev, information på 
anslagstavlor och TV-skärmar samt regelbundet deltagande/föredragande vid 
möten i respektive organisation.  

 
Spridning till slutmålgruppen brukare 

- Trycksaker samt uppdatering av hemsida och nyhetsbrev utifrån framtagen 
profil 

- Utveckling av hemsida för målgruppsanpassning till brukare 
- Kontakt med brukare via dialogmöten eller fokusgrupper 

 
Påverka beslutsfattare 

- Muntlig information i kommun- och regionfullmäktige. Vid dessa tillfällen nås 
inte bara de politiker som är insatta och redan engagerade i frågan utan även 
övriga politiker 

 
Utvärdering år 2 

• Nyckelpersoner och övriga handläggare ska associera Samordningsförbundet 
med dess kärnvärden 

• Brukare ska få positiva associationer till Samordningsförbundets projekt 
• Politiker ska ha sakkunskap om Samordningsförbundets verksamhet 

 
Aktivitetsplan År 3 
Under det tredje året är det viktigt att fortsätta förankringsarbetet och hitta rutiner för 
spridning av förbundets identitet inom förbundet och genom de projekt som 
marknadsförs. 
 
Fortsatt intern förankring och involvering 

- Skapa interna dialogforum eller tillfällen för workshops för projektverksamma 
 
Påverka beslutsfattare 

- Anordna ett seminarium med redovisning av projektresultat samt personliga 
berättelser. Personliga inbjudningar till utvalda tjänstemän, politiker samt 
möjligen lokalpress och annan lokal media 

 
Utvärdering år 3 

• Samtliga projektverksamma ska vara ambassadörer för Samordningsförbundets 
verksamhet 

• Handläggare ska kunna rekommendera Samordningsförbundets projekt externt 
• Brukare ska ha deltagit i en dialog/aktivitet med Samordningsförbundet 
• Politiker ska ha deltagit Samordningsförbundets seminarium 
• Politiker ska ha förtroende för Samordningsförbundets verksamhet 
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7 BILAGOR 
 
7.1 Intervjuguide - samordnare 
 

1) Berätta lite kort om din roll och ditt arbete på Samordningsförbundet? 
 
Vision: Ge trelleborgaren bättre möjlighet till bättre hälsa och egen försörjning. Detta 
ska ske genom bättre samverkan mellan kommun, region och stat. 
 
Mål 1: Förändrade arbetssätt i medlemsorganisationerna 
Mål 2: påverka försörjningsmåttet positivt 

 
2) Kan du se att det finns några hinder för att uppnå visionen och målen? Vad? 

 
3) Vad innebär Samordningsförbundets vision och mål för dig i ditt dagliga arbete? 

(inspiration/mål) 
 

4) Vad tror du de innebär för handledarna deras i arbete med 
Samordningsförbundets projekt? (inspiration/mål) 

 
5) Vad tror du brukarna förväntar sig av de projekt som Samordningsförbundet 

samordnar? 
 

6) Om du skulle beskriva Samordningsförbundet med tre adjektiv, vilka skulle du då 
välja? 

 
7) Vilka värderingar tycker du är starkast inom Samordningsförbundet? 
 
8) Förs det någon diskussion om hur Samordningsförbundet vill uppfattas av 

allmänheten? Hur? Vem deltar i den? 
 

9) Vilken bild tror du att de aktiva inom Samordningsförbundet har av förbundet? 
 

10) Tror du att allmänheten har en bild av Samordningsförbundet? Vilken? Vad har 
de fått den ifrån? Stämmer den?  

 
11) Vad anser du att man kan göra för att profilera/utmärka sig? 

 
12) Vilken bild av Samordningsförbundet vill du ska kommuniceras inom och 

utanför förbundet? Anser du att ni kommunicerar den bilden redan nu? Hur? 
 

13) Vilka är de mest använda kommunikationskanalerna som 
Samordningsförbundet använder internt (med 
medlemsmyndigheter/handläggare/styrelse/beredningsgrupp)? 

Dvs när och på vilket sätt sker det mesta informationsutbytet inom 
Samordningsförbundet? Mail, möten, telefon… 

 
14) Finns det något du skulle vilja ändra på vad gäller kommunikationen inom 

Samordningsförbundet? Vad? Hur? 
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15) Hur får de aktiva inom förbundets projekt veta vilka mål och visioner 
Samordningsförbundet har? 

 
16) Vilken typ av information förmedlas mest inom Samordningsförbundet? 
- Arbetsrelaterad information 
- Nulägesinformation 
- Information om mål och riktlinjer 
- Information om Samordningsförbundet:s värderingar och etik 
- Information om gemensamma fester eller fritidsaktiviteter 
 
17) Vilka är de mest använda kommunikationskanalerna som 

Samordningsförbundet använder externt? Dvs när och på vilket sätt informeras 
media och allmänhet om förbundet? 

 
18) Vad är det som driver dig/är viktigast för dig i ditt arbete på 

Samordningsförbundet? 
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7.2 Intervjuguide - styrelseledamöter 
 
1) Din position på X (myndighet) och dina arbetsuppgifter där? 

 
2) Var du med vid bildandet av förbundet och utformningen av vision och mål? 
 
Vision: Ge trelleborgaren bättre möjlighet till bättre hälsa och egen försörjning. Detta 
ska ske genom bättre samverkan mellan kommun, region och stat. 
 
Mål 1: Förändrade arbetssätt i medlemsorganisationerna 
Mål 2: påverka försörjningsmåttet positivt 
 
3) Kan du se att det finns några hinder för att uppnå visionen och målen? Vad? 

 
4) Vad innebär Samordningsförbundets vision och mål för dig i ditt arbete med 
Samordningsförbundet? (inspiration/mål) 

 
5) Vad tror du de innebär för handläggarna i deras arbete med Samordningsförbundets 
projekt? (inspiration/mål) 

 
6) Vad tror du brukarna förväntar sig av de projekt som Samordningsförbundet 
samordnar? 
 
7) Om du skulle beskriva Samordningsförbundet med tre adjektiv, vilka skulle du då 
välja?  
 
8) Vilka värderingar tycker du är starkast inom Samordningsförbundet? 
 
9) Förs det någon diskussion om hur Samordningsförbundet vill uppfattas av 
allmänheten? Hur? Vem deltar i den? 
 
10) Vilken bild tror du att de aktiva inom Samordningsförbundet har av 
Samordningsförbundet? 
 
11) Tror du att allmänheten har en bild av Samordningsförbundet? Vilken? Vad har de 
fått den ifrån? Stämmer den?  
 
12) Vad anser du att man kan göra för att profilera/utmärka sig? 
 
13) Vilken bild av Samordningsförbundet vill du ska kommuniceras inom och utanför 
förbundet? Anser du att ni kommunicerar den bilden redan nu? Hur?  
 
14) Vilka är de mest använda kommunikationskanalerna som Samordningsförbundet 
använder internt (med medlemsmyndigheter/handläggare/styrelse/beredningsgrupp)?  
 
15) Finns det något du skulle vilja ändra på vad gäller kommunikationen inom 
Samordningsförbundet? Vad? Hur? 
 
16) Hur får de aktiva inom förbundets projekt veta vilka mål och visioner 
Samordningsförbundet har? 
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17) Vilken typ av information förmedlas mest inom Samordningsförbundet? 
- Arbetsrelaterad information 
- Information om mål och riktlinjer 
- Arbetsrelaterad information 
- Nulägesinformation - 
- Information om mål och riktlinjer (styrelsen ibland om visioner) 
- Arbetsrelaterad information 
- Nulägesinformation 
 
18) Vilka är de mest använda kommunikationskanalerna som Samordningsförbundet 
använder externt? 
 
19) Vad är det som driver dig/är viktigast för dig i ditt arbete inom 
Samordningsförbundet? 
 
20) Hur mycket av din arbetstid lägger du på arbete med Samordningsförbundet? 
 
21) På vilket sätt sprids information om Samordningsförbundet och dess projekt inom 
”din” myndighet? 
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7.3 Intervjuguide - medarbetare 
 
1) Din position på X (myndighet) och dina arbetsuppgifter där? Din koppling till 
Samordningsförbundet? 
 
2) Hur skulle du beskriva vad Samordningsförbundet gör för någon som inte känner 
tillförbundet? 
 
3) Vad förväntar du dig i din yrkesroll av Samordningsförbundet? 
4) Vad tror du brukarna förväntar sig av de projekt som Samordningsförbundet 
finansierar? 
 
5) På vilket sätt får brukarna information om de olika projekten som 
Samordningsförbundet samordnar? 
 
 6) Känner du till Samordningsförbundets vision och mål? 
 
Vision: Ge trelleborgaren bättre möjlighet till bättre hälsa och egen försörjning. Detta 
ska ske genom bättre samverkan mellan kommun, region och stat. 
 
Mål 1: Förändrade arbetssätt i medlemsorganisationerna 
Mål 2: påverka försörjningsmåttet positivt 
 
7) Vad innebär Samordningsförbundets vision och mål för dig i ditt arbete som 
handläggare med Samordningsförbundets projekt? 
 
8) Ser du den mer som inspiration eller som hjälp att formulera mål i det operativa 
arbetet? 
 
9) Om du skulle beskriva Samordningsförbundet med tre adjektiv, vilka skulle du då 
välja?  
 
10) Vilka värderingar tycker du är starkast inom Samordningsförbundet? 
 
11) Går Samordningsförbundets värderingar hand i hand med din myndighets 
värderingar /policies eller krockar de? 
 
12) Förs det någon diskussion om värderingar eller om hur Samordningsförbundet vill 
uppfattas av brukare, trelleborgare, medlemsmyndigheter eller andra? Vem deltar i den? 
 
13) Vilken bild tror du att brukarna har av Samordningsförbundet? Varför? Stämmer 
den?  
 
14) Vad anser du att man kan göra för att nå ut till fler personer som är i behov av 
samordnade insatser (utöver de som kommer till en av myndigheterna)?  
 
15) På vilket sätt får du information från Samordningsförbundet? Vilka kanaler används 
mest?(konkreta exempel) 
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16) På vilket sätt sprids information om Samordningsförbundet och dess projekt inom 
din myndighet? 
 
17) Tycker du att Samordningsförbundet är tydlig i sin kommunikation med dig och din 
myndighet?  
 
18) Finns det något du skulle vilja ändra på vad gäller kommunikation med 
Samordningsförbundet?  
 
19) Hur får ni som är aktiva inom förbundets projekt veta vilka mål och visioner 
Samordningsförbundet har? 
 
20) Vilken typ av information förmedlas mest inom Samordningsförbundet? 
(arbetsrelaterad info, nulägesinfo, info om mål och riktlinjer, info om 
Samordningsförbundets värderingar och etik, info om gemensamma fester eller 
fritidsaktiviteter) 
 
21) Vilka ser du som de främsta kommunikationskanalerna som Samordningsförbundet 
använder externt? Dvs när och på vilket sätt informeras media och allmänhet om 
förbundet? 
 
22) Ser du dig som en del av Samordningsförbundet? 
 
23) Hur mycket av din arbetstid lägger du på arbete med Samordningsförbundets 
projekt? 
 
24) Har du några ambitioner/önskemål för framtiden vad gäller Samordningsförbundets 
samordning av resurser. 
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7.4 Intervjuguide - lokala politiker 
 

1) Din politiska position/dina politiska uppdrag i kommunen/regionen. 
 
2) Vilka frågor brinner du för? 
 
3) På vilket sätt får du gehör för dina hjärtefrågor? 

 
4) Vilken typ av frågor får mest utrymme i debatten inom kommunen/regionen? 
 
5) Hur mycket tid ägnas åt frågor som berör arbetsrehabilitering? 
 
6) Vilken roll tycker du att Samordningsförbundet har?  
 
7)  Vad tror du brukarna förväntar sig av de projekt som Samordningsförbundet 

finansierar? 
 

8) Vilken inställning tror du att skattebetalarna har till de projekt som 
Samordningsförbundet finansierar? 

 
9) Om du skulle beskriva Samordningsförbundet med tre adjektiv, vilka skulle du 

då välja?  
 
10) Enligt dig, hur många av de kommunala/regionala politikerna har hört talas om 

Samordningsförbundet? 
 

11)  Hur många vet vad verksamheten går ut på? 
 
12) Enligt dig, hur många av de kommunala/regionala politikerna är positivt 

inställda till den? 
 
13) På vilket sätt har information om Samordningsförbundet och dess projekt spridit 

sig till kommunala/regionala politiker? 
 
14)  Hur tror du att Samordningsförbundet på bästa sätt kan få fler 

kommunala/regionala politiker att intressera sig för frågan? 
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