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Abstract 

In the early 1990’s more and more companies of the Swedish public sector were exposed to 

competition, and this started the debate on how such actions might affect the business and even society.  

The first chapter examines how the public sector and especially health care, is financed and managed. 

We also explore what it means to be exposed to competition and find that there are many different ways 

of exposing the public sector to competition. The study examines dental care as an example of a market 

with both publicly and privately owned companies. The purpose of this paper is to explore how publicly 

and privately owned health care companies view their relationship with their consumers. The question 

that this paper seeks to answer is: “Are there any differences between publicly and privately owned 

dental care companies in how they communicate with their consumers?” 

Communication in this study refers to planned communication such as advertisement and websites, as 

well as the message the consumer receives when interacting with the product or service that is delivered. 

Two dental care companies in the city of Stockholm are examined in this comparative case study, one is 

owned by the public sector and one is a privately owned company. 

This paper concludes that publicly and privately owned dental care companies communicate with their 

consumers in slightly different ways. Privately owned dental care companies include their employees 

and use word of mouth in their communication to a higher extent than dental care companies owned by 

public sector. We suggest that this could mean that privately owned companies view their consumers as 

customers who need to be convinced, whereas publicly owned companies are more informative in their 

communication suggesting they view their consumers more like patients who need to be educated.  

Because unplanned communication was not examined in this study, this is suggested as a future field of 

research, to gain a deeper understanding of the relationship between consumer and company.  

Keywords: Competition, new public management, public, private, health care, dental care, customer, 

patient, integrated marketing communications, planned messages, service messages, unplanned 

messages. 
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Sammanfattning 

Under 1990-talet började allt fler offentliga verksamheter i Sverige konkurrensutsättas och debatten om 

vilka konsekvenser detta kunde få drog igång.  

I inledningen utreds begreppet konkurrensutsättning samt hur den offentliga sektorn, och i synnerhet 

vården, finansieras och drivs. Det konstateras att konkurrensutsättning är ett brett begrepp och att många 

modeller för konkurrensutsättning av offentlig sektor finns. I denna studie undersöks 

tandvårdsmarknaden då det är en marknad bestående av både offentliga och privata aktörer. Syftet med 

denna studie är att bidra till kunskapen om hur offentliga respektive privata vårdföretag ser på relationen 

till sina mottagare. Frågan som ställs är ”Finns det skillnader i hur offentliga respektive privata 

tandvårdsföretag kommunicerar med sina vårdmottagare, och i så fall hur ser skillnaderna ut?” 

Studien avser att undersöka hur tandvårdsmottagningar kommunicerar med sina mottagare i form av 

planerade budskap, produkt- och servicebudskap. Detta har gjorts i form av en jämförande fallstudie av 

två tandvårdsmottagningar i Stockholms kommun, en privat ägd och en offentligt ägd. Datainsamlingen 

skedde genom dold deltagande observation i den naturliga miljön på respektive mottagning samt genom 

studie av skriftliga källor.  

Slutsatserna av studien är att privatägda och offentliga tandvårdsvårdsföretag uppfyller riktlinjerna för 

marknadskommunikation olika bra och på olika sätt. Privatägda tandvårdsföretag använder sig i större 

utsträckning av personalen och word of mouth i sin kommunikation, detta kan tyda på att de ser 

mottagaren som en kund som behöver övertygas. Offentliga tandvårdsföretag är mer informativa och 

utbildande i sin kommunikation, vilket kan tyda på att de ser mottagaren som en patient. Då den 

oplanerade kommunikationen inte analyserades i denna studie, föreslås detta som ett framtida 

forskningsområde för att få en djupare förståelse för hur relationen mellan mottagare och företag ser ut.  

Nyckelord: Konkurrensutsättning, new public management, offentligt, privat, vård, tandvård, kund, 

patient, integrerad marknadskommunikation, planerade budskap, servicebudskap, oplanerade budskap. 
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1. Inledning 

Debatten om privat eller offentlig driftsform inom svensk offentlig sektor pågår ständigt, och i synnerhet 

hur vården bör drivas har varit utsatt för mycket diskussion. Nedan presenteras några av de vitt skilda 

åsikter som lyfts.  

”Ny forskarrapport i dag: Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte 

blivit den mirakelmedicin som många hoppades på.” (Hartman, 2011a)  

”Det är många som vill kunna välja utförare av vård‐ och omsorgstjänster. (…) Människor vill kunna 

göra ett val. De vill ha möjlighet att påverka innehållet i den vård och omsorg som de behöver och som 

de har betalat skatt för.” (Norgren, 2007, p. 2)  

”Det är dags att trycka på paus-knappen när det gäller nya privatiseringar och konkurrensutsättningar 

inom Stockholms läns landsting. (…) Trots medborgarnas motstånd och trots att Stockholm, i 

jämförelse med övriga landsting, privatiserat extremt stor del av vården fortsätter alliansen ändå att 

forcera fram ytterligare privatiseringar.” (Hjelm et al., 2012)  

”Friheten att välja uppfattas av många idag som en grundbult i ett demokratiskt samhälle.” (Hartman, 

2011b, p. 13)  

”(…) grunden till att vi har en gemensam vård och omsorgssektor är solidariteten med dem som 

drabbats av sjukdom och ohälsa eller som av andra skäl behöver hjälp. Utvecklingen under 90-talet, som 

kan sägas ha varit marknadens decennium inom välfärdstjänsternas område, har inneburit en början till 

ett systemskifte där lönsamheten, inte solidariteten, utgör vårdens och omsorgens grund. (…) Patienten 

ses allt mindre som en människa och alltmer som en kostnad.” (Schyman et al., 2001)  

”Offentlig sektor har inte monopol på medmänsklighet. En läkare får inte sämre kunskaper och en 

sjuksköterska blir inte mindre professionell bara för de inte är anställda av ett landsting. (…) Det är 

uppenbart att vare sig jämlikheten eller kvaliteten i vården avgörs av driftsformen.” (Hägglund, 2008)  

” (…) det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i den svenska 

välfärdssektorn. Utifrån befintlig forskning går det inte att hitta belägg för att reformeringen av offentlig 

sektor medfört de stora kvalitets- och effektivitetsvinster som man hoppades på.” (SNS.se, 2012)  
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1.1. Den svenska offentliga sektorn och konkurrensutsättningen 

Sverige är ett land med en stor skattefinansierad offentlig sektor och offentliga organisationer har utsatts 

för flera förändringar de senaste åren (Hartman, 2011b; Almqvist, 2006). Under 1970-talet expanderade 

den offentliga sektorn kraftigt i Sverige, men efter 1990-talets kris stannade tillväxten upp samtidigt 

som den började öka inom den privata sektorn (Ekonomifakta.se, 2012a). Debatten om 

konkurrensutsättning av den offentliga sektorn tog nu fart (Almqvist, 2006).  

Konkurrensutsättning är dock ett ganska brett begrepp som inte alltid används på ett konsekvent sätt. 

Henrik Jordahl menar att det huvudsakligen handlar om att ”(...) systematiskt pröva om viss verksamhet 

kan drivas effektivare i andra driftsformer än i egen regi.” (Jordahl, 2006, p. 4) Vidare menar Jordahl att 

det går att dela in konkurrensutsättningen av verksamheter inom svensk offentlig sektor i 

entreprenadmodellen eller kundvalsmodellen.  

Entreprenadmodellen innebär att den verksamhet som det offentliga har ansvar för upphandlas genom 

anbudstävlan. Här kan offentliga såväl som privata aktörer komma med anbud på att driva 

verksamheten. I och med att det är det offentliga i form av kommun eller landsting som ansvarar för 

verksamheten, bestämmer de oftast på förhand vilken kvalitet som förväntas. På det här viset ger 

entreprenadmodellen upphov till priskonkurrens och den offentliga beställaren får ett så lågt pris som 

möjligt för den kvalitet som anges. (Jordahl, 2006)  

Kundvalsmodellen innebär att det är konsumenterna som väljer utförare, men att verksamheten 

finansieras av det offentliga. Kundvalsmodellen används främst inom skolan och barnomsorgen men till 

viss del också i äldreomsorgen. Denna modell ger till skillnad från entreprenadmodellen upphov till 

kvalitetskonkurrens, i och med att ersättningen, till exempel i form av skolpeng, är bestämd på förhand. 

Här är det priset som är givet och kommunen eller landstinget får en så hög kvalitet som möjligt utifrån 

detta. Fördelen med kundvalsmodellen är att medborgarna kan ge tydliga signaler om vilka tjänster de 

föredrar, till exempel vilka skolor de anser ger bäst kvalitet. (Jordahl, 2006) 

Det finns dock olika typer av konkurrensutsättning även inom entreprenad och kundvalsmodellen, där 

de vanligast förekommande enligt Jordahl (2006) är:  

1. Intern konkurrens. Med detta avses upphandling med endast offentliga anbudsgivare. 
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2. Upphandling. Denna modell avser anbud från privata anbudsgivare men även offentliga och 

praktiseras bland annat inom äldreomsorgen. 

3. Driftsentreprenad. Ett exempel på detta är Capio S:t Görans Sjukhus och innebär att en privat aktör 

övertar driften av en offentlig verksamhet. 

4. Kundvalsmodellen. Detta tillämpas inom skolan, där friskolor ägs och drivs privat men finanserias 

med offentliga medel. 

5. Privatisering. Såväl drift som finansiering av en offentlig verksamhet övergår helt till privat sektor.  

Dessa kan även ses som olika grader av konkurrensutsättning, där intern konkurrens är av lägsta graden 

och privatisering är den högsta graden av konkurrensutsättning. Konkurrensutsättning av typ 1-3 tillhör 

entreprenadmodellen. 

1.2. Välfärdssektorn 

Inom välfärdssektorn, det vill säga vård, skola och omsorg finansieras samtliga tjänster med offentliga 

medel. Detta gäller alltså oavsett om det är en privat aktör eller en offentlig aktör som utför tjänsten. Det 

finns visserligen helt privata alternativ som inte är offentligt finansierade enligt Jordahls typ 5, 

exempelvis inom sjukvården, men vanligtvis räknas inte dessa in i den offentliga välfärdssektorn. 

(Ekonomifakta.se, 2012b) 

Privatägda verksamheter kan även finansieras med offentliga medel enligt typ 3, men får då snarast ses 

som halv-privata alternativ. Ett exempel på en verksamhet inom välfärdssektorn som drivs i privat regi 

men som till 98 % finansieras av staten är Capio S:t Görans sjukhus (StGoran.se, 2013). Trots att 

vårdföretaget Capio äger och driver sjukhuset så görs det enligt riktlinjer från landstinget genom en 

offentlig upphandling. Det som i dagligt tal brukar kallas ”privatisering av offentlig sektor” innebär i det 

här fallet driftsentreprenad, alltså att tjänsten finansieras av offentliga medel men utförs av en annan 

aktör än det ansvariga landstinget. Då betydelsen av begreppet ”privatisering” egentligen innefattar 

såväl driftsform som finansiering används privatisering därför något felaktigt i dagligt språkbruk. 

(Statens offentliga utredningar, 2007)  

I figur 1 på nästa sida visas en modell över hur ansvarsuppdelningen av välfärdsektorn ser ut 

(Ekonomifakta.se, 2012c). I grunden är det landstingen som är ansvariga för vården, det vill säga 
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sjukhus, vårdcentraler och tandläkare, medan kommunerna är ansvariga för omsorgen, alltså 

äldreomsorg, barnomsorg och familjeomsorg. Tjänsten kan enligt denna modell utföras i offentlig regi, 

genom upphandling eller genom valfrihetssystem. Denna uppdelning är något enklare än Jordahls då 

den inte tar upp driftsentreprenad eller privatisering.  

 

Figur 1: Ansvarsfördelning inom vården (Ekonomifakta.se, 2012c) 

1.3. Problematisering 

1.3.1. Vården  

Som tidigare nämnts finns det en blandning av offentliga och privata verksamheter inom den svenska 

vården, det vill säga inom sjukhus, tandvård och vårdcentraler. Det finns de som ägs och finansieras 

offentligt, privatägda men offentligt finansierade och de som både ägs och finansieras i privat regi. Figur 

2 på nästa sida visar hur stor del av vårdmarknaden som är offentlig och privat (Ekonomifakta.se, 



11 

 

2012d). Som figuren visar drivs en klar majoritet av vårdverksamheterna i offentlig regi. På senare år 

har det dock diskuterats om att konkurrensutsätta flertalet verksamheter inom vårdsektorn enligt olika 

konkurrensmodeller (Almqvist, 2006). Till en början var debatten positiv. År 1999 privatiserades 

akutsjukhuset S:t Göran i Stockholm och året därpå privatiserades sjukhuset i Simrishamn i Skåne 

(Nordgren, 2003). I samband med detta började dock skepticismen och motståndet mot ytterligare 

privatiseringar inom sjukvården att öka, och i slutet av år 2000 införde den dåvarande riksdagen ett 

privatiseringsstopp för akutsjukhus i två år framöver (Nordgren, 2003). Debatten om huruvida 

ytterligare privatiseringar inom vården ska genomföras pågår än idag. Tyvärr finns det få svenska 

studier som jämför privat- och offentligproducerad vård, och behovet av mer omfattande studier om vad 

en konkurrensutsättning skulle innebära är stort (Jordahl, 2006).  

  

Figur 2: Vårdmarknaden. Med ”inköpt från privat” menas att företaget finansieras av offentlig sektor men ägs och drivs 

privat. Med ”inköpt från offentligt” menas att tjänsten köps in från annan offentlig sektor, t.ex. landsting. (Ekonomifakta.se, 

2012d)  

1.3.2. New public management och synen på vårdmottagaren  

I spetsen för den förändrade syn som bidrog till att offentliga verksamheter började privatiseras står det 

som i företagsekonomisk litteratur kallas för New Public Management, NPM, och detta synsätt har haft 

stort inflytande på offentliga verksamheter i Sverige sedan 1980-talet (Nordgren, 2003; Almqvist, 

2006). NPM kännetecknas bland annat av större tilltro till marknadsmekanismer, större krav på 

59% 

12% 

9% 

20% 

Vårdmarknaden 

Offentligt ägt och drivet

Inköpt från privat

Inköpt från offentligt

Privatägt och -finansierat
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verksamhetens prestation, ökad omsorg om kvaliteten, en decentralisering av beslut och ökat deltagande 

hos medborgarna. (Simonet, 2008) 

NPM medförde en marknadisering av samhället, vilket innebär att hela samhället likställs med en 

marknad (Nordgren, 2003). Detta blev tydligt bland annat i språkbruket då ord hämtade från ekonomin 

såsom avreglering, privatisering, konkurrens, valfrihet och kundorientering började användas allt mer.  

Nordgren (2003) menar att marknadiseringen påverkade även synen på mottagaren av offentliga 

tjänster. Inom vård och omsorg började man gradvis att tala om patienter som kunder, något som många 

läkare tog starkt avstånd ifrån då de menade att begreppet ”kund” på flera sätt var oförenligt med den 

vårdande verksamheten. Detta då läkarens professionella kompetens och förmåga att se patientens 

medicinska behov förbises. Nordgren (2003) skriver även att debatten under mitten av 1990-talet var så 

känslig att högt uppsatta politiker mitt under en konferens om kundservice kunde lämna salen, detta då 

de ansåg att användande av kundbegreppet inom sjukvården var befängt.  

Förespåkarna av kundbegreppet menade dock att förändringen i synen på vårdmottagaren var av godo. 

Patienten är någon som underkastar sig läkaren och dennes kunskap, patienten saknar därför makt och 

självbestämmande. Kunden däremot har större möjlighet att själv bestämma över sin egen behandling. 

Kunden vet själv bäst hur hen vill bli behandlad, medan patienten inte har något att säga till om då 

denna inte besitter tillräckliga kunskaper (Nordgren, 2003). I spetsen för kundsynen och användandet av 

liknande begrepp stod flertalet företagsekonomer, bland annat Gummesson, Normann, Grönroos och 

Edgren (Nordgren, 2003). Gummesson ska exempelvis ha uttryckt sig: ”Patient – vilket hemskt ord! 

Enligt ordboken är en patient en person (…) som lider, som bär lidandet med stolthet utan att klaga; och 

som behandlas (passivt) av en läkare eller tandläkare. Ordet är en miserabel skapelse (…) jag föreslår att 

vi gör oss av med ordet patient till förmån för medicinsk konsument.” (Nordgren, 2003, p. 54) 

1.3.3. Relationsmarknadsföring och integrerad marknadskommunikation 

Gummesson med flera förespråkade att tjänsteleverantörer, oavsett om de är offentliga eller privata, bör 

använda sig av relationsmarknadsföring, och att mottagaren av tjänsten bör stå i fokus i allt 

verksamheten gör (Nordgren, 2003; Grönroos, 2008). Nordgren (2003) beskriver exempelvis hur detta 

synsätt har påverkat sjukvården. Denna verksamhet ses numera som en tjänst som upphandlas av 

patienter och där sjukhusen som utför tjänsten ses som producenter. Kunden har fått större inflytande i 

och med att ökad valfrihet har blivit viktigare. Relationsmarknadsföringen bygger i mångt och mycket 
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på dessa principer vilket skiljer sig från det traditionella perspektivet på marknadsföring, ofta kallat 

transaktionsperspektivet. Transaktionsperspektivet förespråkade att företag skulle informera om sin 

verksamhet genom så kallad planerad kommunikation, till exempel reklam. Idag menar dock anhängare 

av relationsmarknadsföringsperspektivet att även andra aspekter kommunicerar budskap till kunden, 

såsom den fysiska miljön på företaget och andra människors åsikter i form av word of mouth (Lindberg-

Repo & Grönroos, 2004; Grönroos, 2008). Detta koncept inom relationsmarknadsföringen kallas 

integrerad marknadskommunikation och utgår från att kommunikationen är den kritiska ingrediens som 

bygger upp och underhåller relationen mellan kund och företag (Schultz et al., 1993). Om 

marknadsförare och kund inte kommunicerar i båda riktningar kommer relationen att misslyckas och 

företaget kommer att förlora kunden på sikt (Schultz et al., 1993). Även Grönroos är inne på denna linje 

då han menar att värdeskapandet sker i relationen mellan företag och kund snarare än i själva 

transaktionen; “Today’s marketers will succeed or fail based upon their ability to create value with their 

customers.” (Lindberg-Repo & Grönroos, 2004, p. 230) 

Sammanfattningsvis har den offentliga vården inte bara blivit konkurrensutsatt utan det har även skett 

förändringar i synen på vårdmottagaren som påverkat vilka krav som ställs på dessa verksamheter. 

Privata och offentliga aktörer agerar i större omfattning på samma marknader idag än för 30 år sedan 

(Konkurrensverket, 2004), och enligt Konkurrensverket (KKV) är inte konkurrensen mellan offentlig 

och privat verksamhet alltid rättvis. Konkurrensen kan ibland bli snedvriden, exempelvis på grund av att 

många offentliga verksamheter är statligt subventionerade medan de privata aktörerna inte är det 

(Konkurrensverket, 2004).  

Det KKV inte lyfter fram är huruvida privata aktörer har fördelar på en konkurrensutsatt marknad som 

inte offentliga verksamheter har. I och med konkurrensutsättningen, den ökande marknadiseringen och 

kundbegreppets intågande kan det tänkas att behovet av marknadsföring och kommunikation inom 

vården har blivit större. Offentliga aktörer har blivit bättre på att informera om sin verksamhet, 

exempelvis Systembolaget har satsat mer på marknadsföring och att nå ut med sitt budskap (Stokstad, 

2013). Men frågan är hur offentliga aktörer klarar att marknadsföra sig i konkurrens om de inte tidigare 

varit vana vid detta. Det kan tänkas att offentliga aktörer är erfarenhetsmässigt något underlägsna 

privata aktörer vad gäller att skapa hållbara marknadsföringsstrategier och kommunicera med sina 

”kunder”. Vidare kan det också vara intressant att utreda om synen på vårdmottagaren kommer till 

uttryck i offentliga och privata verksamheters kommunikation och om skillnader finns mellan aktörerna.  
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Ett ytterligare problem är att det finns så många olika modeller för konkurrensutsättning och att dessa 

fungerar väldigt olika. Jämförelser mellan olika konkurrensmodeller är därför väldigt svårt och att tala 

om konkurrensutsättning av vården som ett samlat begrepp kan till och med bli missvisande. Det behövs 

fler studier som tydligt åtskiljer de olika konkurrensutsättningsmodellerna och utreder vardera 

modellens effekter för olika vårdverksamheter. Det har gjorts studier på exempelvis äldreomsorgen som 

undersöker upphandlingsformen (Almqvist, 1996; Högberg, 1996). Men då vissa forskare menar att 

störst besparingspotential kan finnas inom vården är detta ett område som behöver studeras mer 

(Jordahl, 2006).  

1.4. Tandvården 

En intressant marknad med avseende på debatten om konkurrensutsättningen av vården är 

tandvårdsmarknaden. Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller många av hälso- 

och sjukvårdens lagar också inom tandvården (Distriktstandvården.se, u.d.). Det system som tillämpas 

inom tandvården idag skiljer sig något från övriga vården. Det av landstinget ägda Folktandvården 

ansvarar för specialisttandvården samt tandvård för barn och ungdomar upp till 20 år. Tandvården är 

dessutom kostnadsfri för alla under 20 år. Alla medborgare över 20 år får en summa i tandvårdsstöd 

varje år som de kan spendera på tandvård och om individens tandvårdskostnader överstiger 3 000 kr 

betalas halva kostnaden av landstinget. Skulle kostnaderna ligga på över 15 000 kr behöver 

medborgaren bara betala 25% (Socialstyrelsen, 2011a; Socialstyrelsen, 2011b). Sedan år 1999 råder fri 

prissättning på tandvårdsmarknaden, men det finns riktlinjer som visar vad som är ett rimligt pris på 

tandvård (Ekonomifakta.se, 2012c). (Statskontoret, 2009; WSP Sverige AB, 2007)  

Vad gäller ägandeformen så drivs många tandvårdmottagningar av privata aktörer, uppskattningsvis 

arbetar fyra av tio tandläkare på privata mottagningar. På tandvårdsmarknaden agerar alltså privata 

aktörer och offentligt ägda Folktandvården på samma villkor. I och med att tandvården uppvisar stora 

likheter med sjukvården skulle effekterna av en eventuell konkurrensutsättning av sjukvården kunna 

likna de effekter som detta har fått inom tandvårdsbranschen (Jordahl, 2006). En studie av tandvården 

skulle med andra ord kunna ge en bättre förståelse för konsekvenserna av en konkurrensutsättning enligt 

kundvalsmodellen inom övriga vården. 

Andra likheter med vården är att även tandvården har varit utsatt för marknadisering och 

kundbegreppets intågande. Hasselbladh skriver i sin avhandling Lokala byråkratiseringsprocesser om 
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Folktandvårdens implementering av ett nytt arbetssätt som använde sig av kundbegreppet. Dock fanns 

ett motstånd från klinikpersonalen att använda det. Hasselbladh skriver: ”Den grundläggande 

svårigheten är att tandvård, liksom sjukvård, innebär att ”kunderna” lämnar kontrollen över en del av 

kroppen till den medicinska personalen. Det är en situation som är svår att förena med idealet om 

anpassning till kunden.” (Nordgren, 2003, p. 122) Det slutade med att tandläkarna valde att benämna 

vårdmottagaren som kund fram till dess att denne satte sig i tandläkarstolen. Under behandlingen ansåg 

tandläkarna att de hade ansvaret och kunden blev då patient. Hasselbladhs slutsats är således att 

Folktandvården kommit fram till en kompromiss vad gäller kund- och patientbegreppens användning. 

(Nordgren, 2003) 

Samtliga tandvårdsföretag, statliga som privata, är skyldiga att följa statens mål för tandvården och 

Tandvårdslagen. Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela 

befolkningen (Sveriges Riksdag, 1985). Även kraven som ställs på tandvårdsföretag är gemensamma 

och finns angivna i Tandvårdslagen: 

”3 § Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta 

innebär att den ska 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid 

förebyggande åtgärder, 

2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

3. vara lätt tillgänglig, 

4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.”                   

(Sveriges Riksdag, 1985) 

Fokus i denna lagparagraf ligger just på vårdmottagaren och även på kontakten med denne. Detta stärker 

anledningen att studera kommunikationen mot vårdmottagaren vid studiet av privat och offentlig 

verksamhet. Fördelarna för mottagaren framhävs ofta som en anledning till att konkurrensutsätta 

offentlig verksamhet, trots detta har få studier gjorts om konkurrensutsättning utifrån mottagarens 

perspektiv. Inom NPM-rörelsen lyfts ofta mottagarens rätt till ett demokratiskt val fram, och att denne 

ska ges möjlighet att komma organisationen närmare. För att mottagaren ska komma närmare 

organisationen kan det tänkas att det är viktigt att organisationen marknadsför sig och kommunicerar 

kontinuerligt. I och med att offentlig verksamhet konkurrensutsätts blir marknadsföring inte bara 
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önskvärt, det kan även bli en nödvändighet. Enligt det traditionella marknadsföringssynsättet kan 

marknaden ses som en djungel av pågående rivalitet där endast den starkaste överlever. (Håkansson et 

al., 2009) Samtliga aktörer tävlar om konsumenterna, och det gäller därför att ha den bästa produkten 

och den mest övertygande marknadsföringen. Marknadsföring blir, enligt detta synsätt, en av de 

viktigaste komponenterna för att nå finansiell framgång på en konkurrensutsatt marknad. (Kotler et al., 

2009)  

Då tandvårdsbranschen jobbar direkt med människor, kan man tänka sig att sådana aspekter som 

bemötande och att skapa tillit är viktiga för hur mottagaren upplever verksamheten. Eftersom 

tandvården i Sverige inte är subventionerad i lika hög grad som till exempel sjukvården, kan det även 

tänkas att det blir viktigare för vårdmottagaren att få valuta för pengarna. Hur väl tandvårdsföretaget 

marknadsför sig och etablerar en god relation till vårdmottagaren kan således vara av största vikt för att 

behålla denne och säkra företagets överlevnad (Schultz et al., 1993). Dessa aspekter sammantagna pekar 

på vikten av att studera marknadsföring inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv. Utifrån detta perspektiv kan det även vara intressant att undersöka 

hur begreppen kund respektive patient används inom tandvården idag, detta då tidigare studier 

(Nordgren, 2003) visar att tandläkare använder kundbegreppet endast fram till dess att vårdmottagaren 

sätter sig i tandläkarstolen. 

1.5. Sammanfattning  

Debatten om huruvida vård- och välfärdsaktörer skall ägas offentligt eller inte är ständigt aktuell och 

NPM-rörelsens framväxt har gjort att allt fler offentliga verksamheter konkurrensutsätts. NPM betonar 

kundens roll och rätten till ett demokratiskt val, något som har varit kontroversiellt i synnerhet inom 

vården. Trots detta finns lite forskning om vilken inverkan konkurrensutsättande har på verksamhetens 

syn på vårdmottagaren med avseende på kund- och patientbegreppet, samt utifrån om skillnader finns 

mellan offentliga och privata företags kommunikation gentemot vårdmottagaren. 

1.6. Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskapen om hur offentliga respektive privata vårdföretag ser 

på relationen till sina mottagare.  
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1.7. Frågeställning 

Finns det skillnader i hur offentliga respektive privata tandvårdföretag kommunicerar med sina 

vårdmottagare, och i så fall hur ser skillnaderna ut? 

1.8. Avgränsningar 

Som exempel på en konkurrensutsatt marknad används tandvården i Stockholm då detta är en bransch 

bestående av både privata och offentliga aktörer. Med privat avses kundvalsmodellen, det vill säga att 

privatägda kliniker agerar på samma villkor som de offentliga på marknaden och finansieras med 

offentliga medel. Offentlig upphandling och privatisering står således utanför denna studies områden. 

Studien avser att undersöka hur tandvårdsmottagningar kommunicerar med sina mottagare i form av 

planerade budskap, produkt- och servicebudskap. Med kommunikation avses alltså inte enbart reklam, 

utan även sådana faktorer som websidor och miljön i väntrummet. Undersökningen innefattar inte hur 

vårdmottagaren uppfattar eller reagerar på kommunikationen, utan det som denna studie intresserar sig 

för är hur företaget kommunicerar och hur det samlade budskapet ser ut. Målet är således att genom 

observation av kommunikationen inta ett mottagarperspektiv. Tandvårdsföretagens patienter eller 

kunder kommer genom rapporten benämnas som ”vårdmottagare”, detta för att inta en neutral ställning i 

förhållande till kund- och patientbegreppet samt för att skilja på våra och företagens beskrivningar av 

mottagaren.   

2. Teori 

Inom relationsmarknadsföringen har forskarna länge varit av den åsikten att allt som företaget är och gör 

kommunicerar något, oavsett om det är avsiktligt eller inte (Grönroos, 2008). Nedan beskrivs olika 

teorier som förklarar hur budskap om ett företag skapas och hur företaget kan skapa hållbara 

kommunikationsstrategier.  

2.1. Integrerad marknadskommunikation 

I ett växande medieklimat blir det allt viktigare att hävda sig mot konkurerande budskapsavsändare. I 

boken Integrated Marketing Communications tar författarna upp en förenklad modell för att förklara 

flödet av kommunikation mellan marknadsförare och konsumenter (Schultz et al., 1993). I figur 3 på 

nästa sida visas en bild av hur kommunikation på marknaden fungerar. 
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Figur 3: Hur marknadskommunikation fungerar. (Schultz et al., 1993) 

Från en avsändare (sender) skickas ett meddelande (message) via ett medium. I medielandskapet finns 

sedan en mängd annan kommunikation som meddelandet måste överrösta för att höras. I figuren 

symboliseras det av ”noise” och en ”screen”. En mottagare (receiver) kan bara ta emot en viss mängd 

information så desto mer information som cirkulerar i medielandskapet desto svårare är det för 

avsändaren att nå mottagaren. Meddelandet kan sedan tas emot av mottagaren som tolkar (decode och 

encode) meddelandet och reagerar (response) på det. Reaktionen kan sedan nå avsändaren i form av 

feedback. (Schultz et al., 1993)  

Schultz et al.’s modell (1993) för hur marknadskommunikation fungerar kritiserades senare av Grönroos 

(2008) för att vara en alltför linjär modell av kommunikation. Som reaktion på modellen för hur 

marknadskommunikation fungerar föreslog han en modell baserad på tanken om integrerad 

marknadskommunikation, ”den integrerade marknadskommunikationens triangel” av Grönroos och 

Lindberg-Repo (Grönroos, 2008). Enligt denna modell delas budskap in i planerade budskap, 

oplanerade budskap, samt produkt- och servicebudskap.  Ett företags kommunikation blir bättre om 

företaget är medveten om att alla dessa områden sänder ut budskap till kunderna, och helst ska företaget 

även ta med dem i sin kommunikationsstrategi. Om företaget har alla dessa områden med i beräkningen 

anses det inom relationsmarknadsföring att företaget har en integrerad kommunikationsstrategi. Trots 

Grönroos kritik mot den linjära modellen av kommunikation finns det ändå intressanta inslag som 

tydliggör vilka problem som kan uppstå på vägen och när budskapet når mottagaren. Vi anser därför att 

de två modellerna kompletterar varandra, detta då Schultz, Tannenbaum & Lauterborns modell visar hur 

budskap skapas, sänds och tas emot, medan Grönroos modell visar vilka områden som genererar dem. I 

figur 4 på nästa sida presenteras ”den integrerade marknadskommunikationens triangel” och vad som 

menas med planerade budskap, produkt- och servicebudskap samt oplanerade budskap. 
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Figur 4: Den integrerade marknadskommunikationens triangel. (Grönroos, 2008) 

Planerade budskap är sådant som företaget själva står för, till exempel reklam, broschyrer och 

webbsidor. Planerade budskap i form av direktrespons avser reklam som har anpassats specifikt för en 

viss kund eller kundgrupp, eller respons på reklamationer. Säljstöd kan vara personal som är anställd för 

detta ändamål. (Grönroos, 2008) 

Produkt- och servicebudskap är svårare för ett företag att kontrollera då det är budskap som skapas i 

kundens möte med tjänsten eller produkten. Produktbudskap uppstår till följd av de fysiska produkterna 

som ett företag levererar, medan servicebudskap kan uppstå i mötet med receptionisten eller genom hur 

tjänsten är utformad. Servicebudskapet innefattar med andra ord sådant som personalens uppträdande 

och attityd samt själva servicelandskapet. (Grönroos, 2008) 

Oplanerade budskap innefattar sådant som marknadsföraren kanske inte tänkt på, eller sådant som inte 

täcks av den planerade marknadsföringen men ändå kommunicerar något till mottagaren. Där ingår även 

sådant som marknadsföraren kanske slarvat med eller allmänna felsteg. Några exempel på oplanerade 

budskap skulle kunna vara slarvigt skött klädsel, att mottagaren kallas vid fel namn, uteblivna eller sena 

svar på post och e-post eller dåligt skötta lokaler. (Grönroos, 2008) 
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En vanlig variant av oplanerad kommunikation är word of mouth vilket ofta kan få större effekt än den 

planerade marknadsföringen. Grönroos definierar word of mouth som:  

Budskap om organisationen, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess driftsätt, dess varor 

och tjänster och så vidare, som förmedlas från en person till en annan.                

(Grönroos, 2008, p. 294) 

Grönroos (2008) menar att företag ofta bortser från servicebudskap och oplanerade budskap när de 

planerar sin kommunikationsstrategi. Risken finns då att kunderna erhåller olika, och kanske även 

motstridiga, budskap från de olika kommunikationskategorierna. Ett vanligt misstag som företag gör att 

är att de lovar något i till exempel sin reklam (planerat budskap) som det sedan inte kan uppfylla vid 

kundens möte med tjänsten (servicebudskap). En sådan miss kan då ge negativa konsekvenser för den 

tredje kommunikationskategorin, den oplanerade kommunikationen, i form av negativ word of mouth 

om företagets verksamhet. Om företag å andra sidan använder sig av och hanterar de olika källorna till 

budskap på ett integrerat sätt, kan det istället bidra till positiva referenser och PR för företaget. 

2.2. Interaktionsområden vid tjänsteleveranser  

Den tredje modellen som kommer användas i denna studie är Gummessons modell av ”fyra 

interaktionsområden vid tjänsteleveranser” (Godson, 2009). Enligt denna modell finns det fyra områden 

där företaget interagerar med kunden, och om man jämför med den integrerade 

marknadskommunikationens triangel så har dessa områden vissa likheter med produkt- och 

servicebudskap i och med att det handlar om det faktiska mötet.  De fyra områdena är företagets 

personal, företagets system och processer, andra kunder, och den fysiska miljön. Nedan ges några 

exempel utifrån tandvården på vad de olika interaktionsområdena innefattar: 

 Företagets personal 

o Receptionistens egenskaper; måste vara trevlig och tillmötesgående. 

o Tandläkarens kompetens och effektivitet i utförandet av tjänsten. 

 Företagets system och processer 

o Tidsbokning via telefon och internet 

 Andra kunder 

o Kunders påverkan på varandra på mottagningen. 
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 Den fysiska miljön 

o Väntrummets utformning och inredning.  

o Undersökningsrummet; är det rent och fräscht? 

2.3. Riktlinjer för marknadskommunikation 

För att kunna analysera tandvårdsföretagens kommunikation kommer en kombination av George & 

Berry (1981) och Grönroos (2008) riktlinjer för marknadskommunikation att användas: 

1. Har marknadsföringen även positiv effekt på företagets personal? 

2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation? 

3. Ger företaget konkreta ledtrådar? 

4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter? 

5. Förklarar företaget tjänstens innehåll? 

6. Kommunicerar företaget på ett kontinuerligt sätt? 

7. Lovar företaget bara det som är möjligt? 

8. Är företaget uppmärksam på de långsiktiga konsekvenserna av kommunikationen? 

9. Är företaget medvetna om de kommunikationseffekter som utebliven kommunikation ger 

upphov till? 

10. Integrerar företaget marknadskommunikationens aktiviteter och budskap? 

11. Är företaget medvetna om att kunderna integrerar kommunikationsbudskap såväl med tidigare 

erfarenheter som med sin livserfarenhet och sina förväntningar? 

12. Är företaget medvetna om att kunderna skapar sina egna budskap ur företagets 

kommunikationsansträngningar?  

Den första riktlinjen handlar om hur bra företaget är på att visa upp sin personal och deras kompetens i 

sin planerade kommunikation, till exempel i reklam och annonser. Detta är viktigt då även personalen 
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tar del av reklamen om företaget, och de blir således mer motiverade om deras roll framhävs (Grönroos 

2008). Den andra riktlinjen handlar om word of mouth, hur medvetna företaget är om sina kunders 

inverkan på företagets image, och hur bra de är på att utnyttja kundrekommendationer.  

Riktlinje nummer tre framhäver att en tjänst ibland kan vara otydlig eller svår att sätta fingret på. Därför 

är det en fördel om företaget lyfter fram det konkreta i tjänsten, till exempel hur fint inredd 

mottagningen är, eller hur bra deras tekniska utrustning är.  Den fjärde riktlinjen handlar i motsats till 

den förra om att lyfta fram just de saker som inte är så konkreta. Det handlar mer om själva upplevelsen 

av tandläkarbesöket. Ett sätt att förmedla upplevelsen kan vara genom referenser och rekommendationer 

från nöjda kunder (Grönroos, 2008). Att förklara tjänstens innehåll är också viktigt, då det inte alltid är 

tydligt för kunden vilka fördelar tjänsten ger och vad den kan göra för honom/ henne. Den femte 

riktlinjen handlar således om att förklara tjänsten på ett förståeligt sätt för kunden.   

Riktlinje nummer sex framhåller vikten av att ha en kontinuitet i sin kommunikation med kunden. Detta 

kan företaget göra genom att till exempel använda samma slogan i sin reklam, eller en återkommande 

jingel. Det kan tyckas ensidigt, men i och med att tjänster inte är lika lätta för kunden att förstå och ta till 

sig som fysiska produkter är kontinuitet viktigt. Att bara lova det som är möjligt är också en vedertagen 

devis, som även gäller för marknadsföring. Det är denna riktlinje som kan orsaka en klyfta mellan den 

planerade kommunikationen och servicebudskapet. Om företaget lovar något i sin reklam och detta inte 

uppfylls i mötet med tjänsten så kommer kunden uppleva att tjänsten är av dålig kvalitet. Kanske 

kommer kunden då avsluta sin relation med företaget, och i värsta fall så kommer kunden även sprida 

negativ word of mouth. Den åttonde riktlinjen hänger således ihop med den förra och handlar om hur 

bra företaget är på att planera sin kommunikation på ett långsiktigt sätt. Detta kan företaget göra till 

exempel genom att undvika överdrivna löften som i riktlinje sju. Det gäller att kunna skilja mellan de 

kortsiktiga och de lånsiktiga konsekvenserna av kommunikationen; sådant som ger positiva effekter på 

kort sikt behöver inte ge det på lång sikt.  

Den nionde riktlinjen handlar om konsekvenserna av att företaget inte kommunicerar med sina kunder. 

Ibland upphör företag att delge sina kunder information vid negativa händelser och liknande, men enligt 

Grönroos (2008) är det oftast bättre att företaget ger negativ information till sina kunder, än att de inte 

ger någon information alls. Utebliven kommunikation sänder också negativa signaler, nämligen att 

företaget inte bryr sig om sina kunder. Riktlinje tio handlar om företagets förmåga att integrera sin 

marknadskommunikation. Det gäller här att samtliga kommunikationskällor förmedlar samma budskap 
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och stöttar varandra. Om företaget sänder ut motstridiga budskap i sin reklam skadas deras trovärdighet. 

Som ett tillägg till den riktlinje kommer även en jämförelse att göras av företagets planerade 

kommunikationsansträngningar med de produkt- och servicebudskap som skapas vid interaktionen med 

företaget. Detta då det som nämnts kan ge både positiva och negativa effekter på den oplanerade 

kommunikationen i form av word of mouth (Grönroos, 2008).  

Riktlinje nummer elva påminner företaget om kunders olikheter och att olika kunder kan uppfatta 

samma budskap på olika sätt. Det kan till exempel handla om att man undviker budskap i sin reklam 

som kan uppfattas som stötande av vissa kunder. Den sista riktlinjen går också ihop med den förra och 

syftar till att påminna marknadsföraren att budskapet skapas hos kunden, i och med dennes uppfattning 

av den kommunikation som sänds ut. Företaget måste således ta hänsyns till sina kunders erfarenheter 

och livssituation för att kunna utforma budskap som kan tas emot på ett bra sätt av kunden. 

2.4. Teoretisk syntes 

Undersökningen kommer utföras enligt de olika kommunikationskanaler som nämnts i teoriavsnittet om 

”den integrerade marknadskommunikationens triangel” (Grönroos, 2008). Studien kommer att utgå ifrån 

två av de tre kommunikationsområdena; planerade budskap samt produkt- och servicebudskap.  

Oplanerad kommunikation är ett stort område, word of mouth som exempel uppkommer när människor 

kommunicerar med varandra, såsom i hemmet, på arbetet, i skola, och på internet (Grönroos, 2008). På 

grund av områdets omfattning kommer oplanerade budskap inte ges lika stort utrymme i denna studie. 

Den oplanerade kommunikationen är dock en viktig del av den integrerade marknadskommunikationen 

och det är av vikt att kartlägga även detta område för att få en bättre förståelse av vilket budskap 

företaget faktiskt kommunicerar. Som tidigare har nämnts kan service- och produktbudskapet samt det 

planerade budskapet tillsammans ge en bild av hur den oplanerade kommunikationen om företaget ser ut 

(Grönroos, 2008). Om dessa två budskap inte stöttar varandra bidrar det exempelvis till negativ word of 

mouth. Denna studie kommer endast kartlägga vilka tendenser som kan tänkas finnas avseende den 

oplanerade kommunikationen utifrån hur väl servicebudskapet och de planerade budskapen stöttar 

varandra. Förhoppningen är att detta sedan kan användas som underlag för fortsatta studier på området.   

Vid analysen av tandvårdsföretagens planerade budskap kommer dessa kommunikationskanaler att 

studeras (Grönroos, 2008): 



24 

 

 Annonser 

 Webbplatser 

Då tandvården inte har någon försäljning i fysisk bemärkelse, till exempel på samma sätt som en butik 

har, så kommer försäljningen att analyseras i form av de annonser och broschyrer som företaget 

tillverkar. För att analysera annonser kommer vi att undersöka om reklam för tandvårdsföretagen i 

dagsläget presenterats i offentliga miljöer, sänds på tv eller publicerats i tidskrifter och på internet. 

Direktrespons kan till exempel handla om telefonkontakt med tandvårdsföretaget, men detta är inget 

som kommer att analyseras i denna studie. Säljstöd finns liksom försäljning inte i någon större 

omfattning, utan sker i huvudsak genom reklam och av personalen på mottagningen. Personalen på 

mottagningen kommer dock att analyseras under servicebudskap och kommer därför inte tas hänsyn till i 

denna del. Både Folktandvården och det privata tandvårdsföretaget har egna webbplatser och dessa 

kommer även att analyseras.  

All planerad kommunikation kommer att analyseras enligt George & Berry (1981) och Grönroos (2008) 

tolv riktlinjer för marknadskommunikation. Den första riktlinjen för marknadskommunikation benämns 

av George och Berry (1981) som ”Har marknadsföringen även positiv effekt på företagets personal?”. I 

och med att Grönroos (2008) definierar denna riktlinje som huruvida personalen framhävs i den externa 

kommunikationen, har vi valt att omformulera denna riktlinje för att undvika missförstånd om vad som 

faktiskt har studerats. Riktlinje 1 kommer därför i denna studie att benämnas som ”Framhäver 

marknadskommunikationen företagets personal?”.   

I och med att tandvården tillhandahåller en tjänst och inte så många fysiska produkter, så kommer denna 

studie att handla mer om servicebudskapet än produktbudskapet. De områden som kommer att 

undersökas är således enligt den integrerade marknadskommunikationens triangel (Grönroos, 2008): 

 Serviceprocesser 

 Förfrågningar och reklamationer 

Insamlingen av dessa data kommer ske i väntrummet på respektive tandvårdsföretags mottagning. 

Därefter kommer servicebudskapet att analysera utifrån de fyra interaktionsområdena vid 

tjänsteleveranser (Godson, 2009): 

 Företagets personal 



25 

 

 Företagets system och processer 

 Andra kunder 

 Den fysiska miljön. 

Efter genomförd analys av de planerade budskapen och servicebudskapen kommer det privatägda 

tandvårdsföretagets kommunikationsbudskap jämföras med Folktandvårdens budskap. 

3. Metod 

Tandvårdsmarknaden är ett bra exempel på en marknad inom välfärdssektorn som består av en 

blandning av offentliga och privata aktörer. Genom att företag av båda bakgrunderna finns inom samma 

bransch kan företagen analyseras utifrån samma kriterier och en jämförelse mellan offentlig och privat 

aktör blir möjlig. Då målet med denna studie är att studera tandvårdens naturliga miljö på djupet har 

denna undersökning gjorts i form av en jämförande fallstudie (Denscombe, 2009). 

3.1. Urval 

Studien omfattar två tandvårdsmottagningar i Stockholms innerstad, en av den offentligt ägda 

Folktandvårdens mottagningar och en privatägd mottagning. Mottagningarna valdes ut på grund av 

deras egenskaper i form av offentligt ägd och privat ägd samt att de på båda ligger i Stockholms län. 

Folktandvården drivs av landstingen och kommunikationen som sänds ut skiljer sig därför åt landstingen 

emellan. På grund av detta blev det nödvändigt att välja ut ett län i Sverige, och då Stockholms län är det 

folkrikaste (SCB.se, 2013) betyder det att Folktandvården Stockholm har potential att nå ut till flest 

människor. För att säkerställa att den privatägda och den offentligt ägda mottagningen skulle ha ungefär 

samma förutsättningar valdes två mottagningar från samma område ut, i Stockholms innerstad. 

Stockholms innerstad valdes då det ligger centralt och vårdmottagarna kan komma från olika delar av 

länet. Vidare fanns kravet att de båda mottagningarna, för att jämförelse av planerade budskap skulle bli 

möjlig, måste ha en webbsida. Således har ett subjektivt urval gjorts utifrån dessa kriterier (Denscombe, 

2009). Vad gäller generaliserbarheten så kan de valda mottagningarna ses som representativa för 

tandvården i Stockholms län, och till viss del även för resten av landet. I förhållande till övriga 

vårdsektorn får tandvården dock ses som en avvikare genom dess annorlunda driftsform. Dock har 

tandvården många praktiska egenskaper gemensamt med övriga vården, exempelvis genom kund- och 
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patientdebatten, som gör att vissa av de resultat som genereras kan appliceras även på vården. 

(Denscombe, 2009) 

3.2. Forskningsstrategi  

Då studien avser att undersöka tandvårdsmottagningarnas integrerade kommunikationsmix var det dels 

relevant att studera den planerade kommunikationen och dels att se vilket servicebudskap som själva 

tandvårdsmottagningen sände ut.  

3.2.1. Deltagande observation 

Undersökningen av servicebudskapet gjordes på plats på respektive tandvårdsmottagning genom dold 

deltagande observation, så kallat deltagande i den normala miljön (Denscombe, 2009). Detta var den 

lämpligaste metoden för att kunna bilda en uppfattning om mottagningens servicebudskap och observera 

alla detaljer i den fysiska miljön. Ett alternativ hade varit att göra intervjuer med besökare eller 

anställda, men det hade inneburit en större risk att missa viktiga detaljer samtidigt som datainsamlingen 

hade färgats av intervjupersonernas tidigare erfarenheter av mottagningen. Målet var att bilda en 

uppfattning om de två tandvårdsmottagningarna utifrån samma grundförutsättningar och utan 

förutfattade meningar, och därför var deltagande observation det mest lämpliga metodvalet.  

Då målet var att studera hur verksamheten på de två mottagningarna såg ut utan att vår närvaro 

påverkade valde vi att inte uppge vårt egentliga syfte med besöket. Väl på mottagningen agerade vi 

patienter genom att sitta och vänta i väntrummet. Vi uppgav oss dock inte aktivt för att vara patienter 

utan försökte endast smälta in i mängden. Detta var det lämpligast tillvägagångssättet då vi kunde få 

tillträde till väntrummet under en längre tid samtidigt som observatörseffekten kunde undvikas, det vill 

säga att receptionister och andra patienter hade agerat annorlunda på grund av vår närvaro (Denscombe, 

2009). Vidare undersöktes enbart receptionen och väntrummet och vi hade alltså inte för avsikt att boka 

tid för undersökning. För att dokumentera våra fynd togs stödanteckningar med hjälp av mobiltelefoner, 

detta då det ser ut som att man skickar sms eller surfar och inte riskerade att avslöja vårt egentliga syfte. 

Mer utförliga anteckningar skrevs så fort tillfälle gavs efter observationen, detta för att få med alla 

detaljer och upplevelser som fortfarande fanns färska i våra minnen innan de bleknade bort. 

(Denscombe, 2009) 
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3.2.2. Studie av skriftliga källor 

I analysen av mottagningarnas planerade kommunikation studerades mottagningarnas hemsidor, 

annonser och broschyrer. För detta användes George & Berry (1981) och Grönroos (2008) tolv riktlinjer 

för marknadskommunikation. Dessa är lämpliga att använda då det är ett bra mått på om företaget 

använder sin kommunikation på ett effektivt sätt och om det sänds ut en konsekvent bild av företaget, 

eller om de olika kommunikationskanalerna säger emot varandra.  

3.3. Datainsamling och analysmetod 

3.3.1. Deltagande observation av mottagningarnas väntrum 

Vår strategi var att komma oanmälda till mottagningarna och observera i egenskap av patienter. För den 

offentligt ägda mottagningen lyckades vi med detta. Vi gick in strax efter varandra och låtsades att vi 

inte kände varandra utan satte oss bara i väntrummet och låtsades vänta på att bli uppropade av en 

tandläkare. När vi kom satt det inte heller någon i receptionen, utan besökarna var tvungna att anmäla 

sig själva på en liten dator vid ingången, så det var bara att gå in och sätta sig. Detta störde inte den 

naturliga miljön då det kom och gick besökare hela tiden. Väl där studerade vi allt ifrån inredning, de 

tandläkare som syntes, hur de andra besökarna betedde sig och allt annat vi kunde notera. Vi besökte 

även andra faciliteter såsom toaletterna. Allt som observerades skrevs ner under observationens gång i 

form av stödanteckningar på mobiltelefon, detta för att få med så mycket detaljer som möjligt utan att 

det skulle bli tydligt att vi studerade mottagningen och dess besökare.  

För den privatägda mottagningen gick det inte riktigt som planerat. Till skillnad från Folktandvården så 

möttes vi av en receptionist i entrén som tilltalade oss. Det gick alltså inte att smita in utan att ha bokat 

en tid. Vi blev således tvungna att ge oss tillkänna för receptionisten vilket kan ha påverkat dennes 

beteende mot oss. Även några av besökarna som satt i väntrummet när vi kom kan ha hört vår 

konversation och blivit nervösa eller på annat sätt påverkat sitt beteende. Däremot spenderade vi en 

längre tid på mottagningen, så de besökare som var där när vi kom hann gå och bytas ut mot nya 

besökare under tiden vi var där. Även receptionisterna byttes av vid några tillfällen. Vi hade inte 

föranmält vårt besök på någon av mottagningarna vilket betyder att de till exempel inte har kunnat städa 

eller förbereda på annat sätt inför en inspektion eller undersökning. I mottagningens väntrum tittade vi 

på samma saker som hos Folktandvården och skrev ner stödanteckningar i mobiltelefonen.  
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Omedelbart efter att de båda observationerna hade ägt rum jämförde vi våra stödanteckningar och 

sammanställde dem till mer utförliga fältanteckningar för respektive tandvårdsmottagning. 

Servicebudskapet analyserades sedan genom en innehållsanalys av våra egna fältanteckningar från den 

deltagande observationen (Denscombe, 2009). Innehållet kodades utifrån vilka adjektiv som använts i 

beskrivningarna om respektive mottagning och efter hur många gånger varje adjektiv användes.   

3.3.2. Studie av skriftliga källor 

3.3.2.1. Hemsidor 

Det första vi gjorde under datainsamlingen av hemsidorna var att snabbt och översiktligt läsa igenom 

dem var för att få en överblick av hemsidans uppbyggnad. Sedan gick vi igenom var sida för sig och 

sökte i all text efter orden ”patient” och ”kund” och räknade hur många gånger orden användes. Efter att 

detta hade gjorts på båda hemsidorna upptäckte vi dock att Folktandvården konsekvent talade om och 

till sina kunder/patienter i egenskap av ”du”. Därför valde vi att lägga till detta som en kategori för 

innehållsanalysen och gick igenom båda företagens hemsidor igen för att räkna antalet ”du”. 

Efter kartläggandet av de olika hemsidornas användande av du-, kund- och patientbegreppet började vi 

undersöka hemsidorna utifrån de fem första av de tolv riktlinjerna för marknadskommunikation (George 

& Berry, 1981; Grönroos, 2008). Detta gjordes genom att all text på hemsidan systematiskt gicks 

igenom, sida för sida, vid undersökningen av varje riktlinje. 

3.3.2.2. Tryckt kommunikation 

Insamlandet av tryckt kommunikation skedde på plats på mottagningarna och genom sökande av 

annonser i dagstidningar. Båda mottagningarna hade en del broschyrer som besökare kunde ta med sig 

och läsa hemma, och alla dessa samlades in. I sökandet efter reklam och annonser på andra platser än 

mottagningen hittade vi även en annons från privatmottagningen i en metrotidning.  

Precis som med hemsidan så analyserades den tryckta kommunikationen med hjälp av de fem första av 

de tolv riktlinjerna för marknadskommunikation (George & Berry, 1981; Grönroos, 2008). Därefter 

gjordes även en innehållsanalys av den tryckta kommunikationen med avseende på du-, kund- och 

patientbegreppet.  



29 

 

3.4. Metodkritik  

För att verifiera trovärdigheten i de data som samlats in har kriterierna trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och objektivitet använts (Denscombe, 2009). 

Trovärdigheten gäller ”i vilken utsträckning kvalitativa forskare kan visa att deras data är exakta och 

träffsäkra” (Denscombe, 2009, p. 380). I denna fallstudie har en av metoderna för datainsamling varit 

deltagande observation vid verkliga platser och företeelser vilket innebär att resultaten baseras på 

observationer vi själva gjort med våra egna ögon. Andra parter har således inte kunnat påverka 

resultatet, och genom att observationerna varit dolda minimeras också risken att de studerade ska 

korrigera sitt beteende eller ge svar utefter det de tror att vi vill höra. Hur vi som observatörer påverkar 

resultatet är mer aktuellt, men då studien undersöker kommunikationsbudskapet är det mottagarens bild 

av detta som står i fokus och det är således berättigat att göra en observation. För att öka tillförlitligheten 

har observationerna gjorts under längre perioder på de två tandvårdsmottagningarna för att hinna studera 

så många företeelser och aktiviter som möjligt, detta för att få en bra helhetsbild och öka trovärdigheten. 

Dessutom har olika typer av datakällor använts vid analysen av det planerade budskapet; hemsidor samt 

broschyrer och annonser. Detta för att få en bättre helhetsbild och mer tillförlitliga resultat även här. 

(Denscombe, 2009) 

Tillförlitlighet i kvantitativa studier handlar ofta om huruvida studien kan återskapas med samma 

resultat eller enklare uttryckt; om man mäter det man avser att mäta. (Denscombe, 2009) Eftersom 

mätinstrumenten i denna kvalitativa studie är vi själva i egenskap av observatörer kan vi inte ta hänsyn 

till hur andra skulle tolka den data vi har samlat in. Däremot har vi tillhandahållit rika beskrivningar av 

hur och vad vi har analyserat för att göra undersökningen så transparent som möjligt. Vi har alltså så 

utförligt som möjligt redogjort för våra beslutsprocesser, metoder, procedurer och de vägar vi har valt att 

ta under undersökningens gång. 

Överförbarheten avser ”I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” 

(Denscombe, 2009, p. 382) I och med att tandvården är en del av vårdsektorn så följer de till stor del 

samma lagar som sjukvården och uppvisar även vissa likheter med denna (Distriktstandvården.se, u.d.) 

(Jordahl, 2006). Därför finns det mycket som tyder på att de eventuella effekterna av den typ av 

konkurrens som finns inom tandvården skulle bli desamma inom sjukvården. Exempelvis har både 

tandvården och sjukvården haft mycket debatt kring kund- och patientbegreppet (Nordgren, 2003). 
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Resultaten från denna studie kan därför vara applicerbara på annan verksamhet inom vårdsektorn såsom 

sjukvård eller vårdcentraler när man utreder vilka effekter en eventuell konkurrensutsättning kan komma 

att få på verksamhetens kommunikation. För en ökad överförbarhet har även en noggrann redogörelse 

givits för forskningsobjekten samt rika beskrivningar av undersökningens utformning och 

genomförande. (Denscombe, 2009) 

Det fjärde och sista steget gäller huruvida forskningen håller sig objektiv. Detta kan göras genom att 

tillhandahålla en reflexiv redogörelse för ”forskarens jag” och genom att ha ett öppet sinne. 

(Denscombe, 2009) Vad gäller observatörernas ”jag” så har vi båda varit i rollen som patient eller kund 

på en tandvårdsmottagning flera gånger. I och med att det är en roll vi har varit i flera gånger tidigare så 

har vi kunnat bete oss i princip som vanligt och inte behövt ”spela” för att sätta oss in i denna roll. Vad 

gäller vår objektivitet i rollen som observatörer har vi dessutom inte varit på de nämnda 

tandvårdsföretagen tidigare och vi har således ingen förutbestämd uppfattning om dem. Våra personliga 

erfarenheter av tandvården sedan tidigare kommer både från Folktandvården och privata 

tandvårdsmottagningar där vi över lag har haft bra upplevelser från båda parter. För att behålla ett öppet 

sinne har vi även försökt falsifiera de fynd vi gör snarare än att försöka verifiera dem, vi har i så liten 

mån som möjligt försökt ”undvika att försumma data som inte stämmer överens med analysen” 

(Denscombe, 2009, p. 386). Detta innebär att vi även undersökt sådant som inte riktigt passar in i våra 

analyserade tendenser eller sådant som direkt motsäger dem. Införandet av ”du-begreppet” i 

innehållsanalysen är ett sådant exempel som inte var förväntat men som dök upp i sådan omfattning att 

vi upplevde det som avgörande för Folktandvårdens budskap. Vi kommer även senare i analysen och 

diskussionen att ”Kontrollera konkurrerande förklaringar” (Denscombe, 2009, p. 386), för att på så vis 

utvärdera om man kan se det observerade fenomenet på ett annat sätt, om det finns andra likvärdiga 

förklaringar. 

Vidare kan den metod som valts vid denna studie, dold deltagande observation, orsaka vissa etiska 

problem. Till exempel har inte våra undersökningsobjekt haft möjlighet att ge sitt samtycke då de inte 

varit medvetna om att vi undersökt dem. (Denscombe, 2009) Vid den observation som utfördes vid 

denna studie var målet att smälta in i sammanhanget, och således att orsaka så lite misstänksamhet och 

obehag hos de inblandade som möjligt. På mottagningen försökte vi agera så naturligt som möjligt i 

rollen som vårdmottagare, så att övriga besökare skulle uppleva oss som vilka som helst. Vidare var 

målet med observationen att själva bilda oss en uppfattning om miljön på mottagningen, och inte att 
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undersöka hur andra kan tänkas uppfatta den. Vi har således inte lagt ord i munnen på våra 

undersökningsobjekt genom att spekulera i vad de kan tänkas tycka, utan målet var att beskriva vår egen 

uppfattning. De personer som blev granskade mest ingående vid våra besök var receptionisterna och 

några tandläkare. På den privata mottagningen fick vi dock uppge vårt ärende, och där hade vi därför 

receptionisternas godkännande att undersöka dem. Däremot behövde vi inte tillkännage oss på den 

offentliga mottagningen, och det kan därför tänkas att receptionisten inte hade samtyckt om vi frågat. Av 

respekt för mottagningarna, dess personal och besökare hålls därför samtliga inblandade helt anonyma. 

4. Resultat och analys 

Först presenteras resultatet av de deltagande observationerna av den privata och den offentliga 

tandvårdsmottagningens servicebudskap. Därefter presenteras innehållsanalysen av servicebudskapet 

baserat på de adjektiv som använts i beskrivningarna av mottagningarna.  

Efter servicebudskapet presenteras analysen av den planerade kommunikationen utifrån de första fem av 

George och Berrys tolv riktlinjer för marknadskommunikation. Först beskrivs Folktandvårdens hemsida 

och därefter Folktandvårdens tryckta kommunikation. Sedan presenteras en innehållsanalys av hur 

många gånger orden ”kund”, ”patient” och ”du” förekommer för att benämna vårdmottagaren på 

hemsidan och i den tryckta kommunikationen. Därefter beskrivs den privata mottagningens planerade 

kommunikation i samma ordning. 

Resultaten av servicebudskapet och det planerade budskapet enligt ovan analyseras sedan utifrån 

riktlinjer 6-12 för marknadskommunikation, detta för att kommunikationskällorna ska kunna jämföras 

med varandra och skapa en uppfattning om det sammantagna budskap som tandvårdsföretaget sänder ut.   

Avslutningsvis jämförs den privata och den offentliga tandvårdsmottagningens kommunikation utifrån 

samtliga riktlinjer för marknadskommunikation för att utreda om skillnader finns mottagningarna 

emellan.    

4.1. Observation servicebudskap 

I detta stycke beskrivs resultaten av de deltagande observationer som gjorts på en av Folktandvårdens 

mottagningar och en privat mottagning i Stockholm. Observationerna skedde i väntrummen på de båda 

mottagningarna i anslutning till receptionen. På Folktandvårdens mottagning kunde vi komma in utan att 
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behöva presentera oss och ingen visste därför att vi var där i egenskap av observatörer. På den 

privatägda mottagningen blev vi dock tillfrågade om vårt ärende så fort vi kom in på mottagningen, och 

vi blev därför tvungna att förklara att vi var där för att studera deras väntrum. Observationerna gjordes 

utifrån Gummessons ”fyra interaktionsområden vid tjänsteleveranser”; personal, system och processer, 

andra kunder, och den fysiska miljön (Godson, 2009).  

4.1.1. Mottagning Folktandvården Stockholm 

Besöket skedde den 11 april 2013 klockan 10:00 på en av Folktandvårdens mottagningar i Stockholm. 

4.1.1.1. Personal 

När vi kommer in på mottagningen vid ungefär klockan 10:00 är receptionen obemannad. Anmälan sker 

i ett datorsystem. Efter fem minuter kommer en kvinna i 50-årsåldern ut i receptionen. En kund hade 

svårt att anmäla sig i datorn och får hjälp av kvinnan. Receptionisten sitter med headset på konstant, och 

ibland pratar hon lågmält i telefon med kunder. En kund ringer in och verkar vilja tala med sin 

tandläkare, receptionisten frågar om hon kan hjälpa till med något. Receptionisten säger att hon ser till 

att kunden blir uppringd och avslutar därefter samtalet. Receptionisten verkar sitta i receptionen mest för 

att ta inkommande samtal om avbokningar, bokningar och för att vidarebefordra detta till tandläkarna. 

Över lag står det konstant tre personer i kö för att få tala med receptionisten. En kund har frågor om 

återbesök och en annan kvinna får en påse med sprutor i för någon typ av specialisttandvård. 

Receptionisten hälsar inte på majoriteten av de kunder som kommer in, men är informativ och trevlig 

när kunder kommer fram och ställer frågor. Tandläkare kommer in på löpande band och hämtar kunder 

för behandling, de verkar ha många anställda. Vi ser ingen manlig tandläkare under vårt besök, utan alla 

som kommer in är kvinnor. En kvinna har vita, slitna träskor. Tandläkarna verkar vara vana vid barn och 

pratar med glad röst när de mottar dem. När tandläkarna tar emot vuxna skakar de hand och utbyter 

artighetsfraser, vissa verkar känna varandra sedan tidigare, andra är mer formella.  

4.1.1.2. System och processer 

Denna mottagning använder sig av datoriserad självanmälan, ett datorsystem för den medicinska 

tandvården (specialisttandvård) och en för allmäntandvården. För att anmäla sig trycker man bara in sitt 

personnummer, sen står det att man är incheckad. Det är inget avancerat system, man kan till exempel 

inte betala för sitt besök eller se vilken tid man har bokat. Kunderna väntar sedan i väntrummet där de 
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blir hämtade av personal när de ska in. Efter vårt besök går vi tillbaks till mottagningen och frågar hur 

datorsystemet fungerar. Receptionisten förklarar hur det fungerar och att betalning sker till henne. När vi 

var där såg vi dock många som verkade gå därifrån direkt när de hade blivit behandlade, utan att betala 

hos receptionisten. Möjligtvis har de även faktura som betalningsmetod, alternativt så upplevde vi att 

många inte betalade på grund av att många av de besökande var barn som går dit gratis. 

4.1.1.3. Andra kunder 

Det sitter många människor i väntrummet när vi kommer, ingen av de vuxna interagerar med varandra 

dock. De sitter helst inte bredvid varandra i soffan, utan de flesta läser eller pratar i mobilen.  En stol 

står ensam i hörnet med ett bord med tidningar på. När stolen blev tom så flyttade sig en person bort 

från en av oss observatörer till den. Kanske ville hon inte sitta så nära om hon fick välja. Det är också 

många små barn som går runt och pratar med varandra. De leker ihop med lego på minibordet i 

väntrummet. De vuxna verkar inte vilja lämna sina jackor i garderoben, utan sitter och håller i dem. 

Mammorna som är där med sina småbarn pratar med dem. Det är klar majoritet mammor, endast en 

pappa kommer in med sin dotter i 10-12 års åldern när vi är där. 

4.1.1.4. Den fysiska miljön 

Det första man möts av är en tecknad tavla med en flicka som hälsar välkommen till mottagningen, och 

en krukväxt. Tavlan ser ut att ha gjorts för att barn ska tycka om den. Bredvid den sitter en skylt med 

information om friskvårdsabonnemang. När man kommer in finns en barnvagnsparkering till vänster vid 

väggen. På högra väggen sitter bilder på de anställda. Först intrycket av väntrummet är att det ser rent 

och fräscht ut, dock nästan sjukhussterilt, och det är högt i tak. Det känns också förvånansvärt modernt, 

speciellt med tanke på de två datorskärmarna för anmälan som man möts av bredvid receptionen.  

Receptionen är utformad som en hotelldisk/bar med sluttande front. Den är ganska instängd, nästan som 

ett bås, och blänkande vit. Samtliga tandläkares visitkort står i hållare på disken. Många lampor i taket 

ger ett väl upplyst väntrum, men ej varmt ljus som i ett hem. Det finns inga fönster. Det kalla ljuset 

motverkas av mysiga läslampor som står utställda vid soffor och bord. På soffbordet ligger tidningar, 

”Gran turismo”, och en orange vas med två riktiga tulpaner i. I hörnet av rummet är väggarna gröna och 

i resten av rummet är de vita. I hörnet hänger draperier från taket vid väggen. På golvet i hörnet ligger 

en mörk matta. Sidborden och soffborden matchar varandra i ljust trä. Plastmattan på golvet går i grått 

och de automatiska dragdörrarna i glas in till behandlingsrummen ger ett sterilt sjukhusintryck. Man har 
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god insyn in till rummen på andra sidan glasdörren. Det ser ut att vara de anställdas arbetsrum; fräscha 

rum med heltäckningsmatta. I väntrummet är radion på och småpratar i bakgrunden på låg ljudvolym. 

Stolarna är i brunt och grönt av något märke som heter Modus. Stolarna är av många olika sorter, de 

flesta i mindre modell och två orange soffor. Sofforna är bekvämare än stolarna. I sofforna ligger svarta 

prydnadskuddar. På väggarna hänger tavlor på människor, och på barn som skrattar och visar tänderna. 

Där finns även svartvita tavlor som är likadana som bilderna i broschyren om frisktandvård som vi 

plockar med oss. I ena hörnet står ett barnbord med lego och några barnböcker. Det finns mycket 

broschyrer i väntrummet, de flesta handlar om barn och deras tänder, men några handlar om hur 

snusning och rökning påverkar tandhygienen. Det finns även tidningsställ med ”Hänt extra” och 

”Vagabond”. Det sitter även en tavla med mottagningens policy om kvalitet- och miljöarbete på väggen 

i en ram, samt ett certifikat för ISO 14001 miljöarbete. 

Toaletterna i hörnet är tydligt markerade med en skylt. Där finns tre vanliga toaletter och en 

handikapptoalett. Toaletterna är väldigt rena och fräscha. Det är modernt men sparsmakat. Det är vitt 

kakel på väggarna och grått kakel på golvet. Som så ofta på offentliga verksamheter sitter en skylt på 

väggen att endast toapapper får spolas ner i toan. Handfatet har en automatisk kran med jättevarmt 

vatten, det går inte att få det kallt… pappersmuggarna på väggen bredvid förblir oanvända. Utanför 

toaletterna finns klädhängare. 

4.1.2. Privat mottagning Stockholm 

Besöket skedde den 11 april 2013 klockan 11:00 på en privatägd tandvårdsmottagning i Stockholm. 

4.1.2.1. Personal 

I entrén möts man omedelbart av en öppen receptionsdisk och tre receptionister, samtliga är män. En av 

dem, en man i 30-årsåldern hejar på oss och vi blir därför tvungna att presentera vårt ärende. Mannen är 

trevlig och ger oss ett personligt bemötande. När vi presenterar vårt ärende skojar han med oss om att vi 

vill ”spionera” på dem. Kanske är han inte helt bekväm med att vi är där. Vi säger att vi kommer studera 

deras väntrum och att de kommer vara helt anonyma. Receptionisten vill inte det utan skojar att vi ska 

skriva gott om deras mottagning och ge dem bra PR. Vi får dock komma in och sitta hur länge vi vill. 

Receptionisterna på den här mottagningen är mer personliga och avslappnade när de pratar med sina 

kunder än kvinnan på Folktandvården. Möjligtvis upplevs de inte som lika professionella och 

informativa. De pratar mycket och skojar med varandra när de inte hjälper en kund. Tandläkarna 
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kommer ut från behandlingsrummen och hämtar folk i väntrummet. Tandläkarna är av olika etnicitet, 

och det är både kvinnor och män. Tandläkarna verkar trevliga och de har väldigt vita, prydliga kläder. 

Kunderna kommer ut från behandlingen och betalar i receptionen, alla går fram till receptionisterna och 

pratar lite medan de betalar. De behöver inte stå och vänta då flera receptionister finns. Receptionisterna 

har också headset ibland och talar med kunder i telefon. De verkar dock tala mindre i telefon än kvinnan 

på Folktandvården, och när de inte pratar tar de av sig det headsetet. 

4.1.2.2. System och processer 

Den privata mottagningen har ingen datoriserad anmälan, utan anmälan sker till receptionisten. 

Betalning verkar ske efter besöket, i receptionen och faktura går inte att få. Det verkar vara mycket 

kontakt mellan receptionist och kund. På Folktandvården kunde vissa kunder komma dit och gå därifrån 

utan att ha växlat ett ord med receptionisten.  

4.1.2.3. Andra kunder 

Det är inte lika mycket kunder i väntrummet som på Folktandvården. Folk sitter även här utspritt och 

läser/kollar på mobilen. Några kollar på TVn som sitter på väggen. När vi är där ser vi inga barn, och vi 

ser inte heller några leksaker eller ytor för barn. Kunderna är också av mer blandad etnicitet än på 

Folktandvården. Det ser ut att vara mer ”arbetarklassmänniskor” än på Folktandvården, där fler såg ut 

att vara typiska stadsbor. Enda interaktionen i väntrummet är mellan en man som kommer in och börjar 

prata med en kvinna på ett annat språk, de verkar känna varandra. Receptionisterna och några kunder 

skrattar ihop åt ett roligt klipp som visas på TVn.  

4.1.2.4. Fysiska miljön  

Det första vi möts av är receptionsdisken och en skylt att man ska anmäla sig i receptionen. På andra 

sidan sitter en skylt där det står "gilla oss på Facebook". Receptionen ligger mitt i väntrummet och det är 

lätt att gå förbi och prata med receptionisterna. Receptionisterna har även god överblick över 

väntrummet och ser alla kunderna. Receptionen ger intryck av företagsreception. Väntrummet är enkelt 

inrett, inte så fräscht och ”cleant” men något mer personligt än Folktandvården. Grå plastmatta och blå 

och grå väggar. Sittgrupperna utgörs av svarta läderfåtöljer och svarta glasbord med värmeljus och 

tidningar på, ”Metro” och ”Dental magazinet”. Alla sittmöblerna är identiska. Längs hela 

receptionsdisken står värmeljus utställda. I taket sitter spottar som ger ett mjukare ljus än lysrörslampor 
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på Folktandvården. Man hör trafiken dovt utanför. Det finns ingen barnhörna och inga leksaker i 

väntrummet. Tidningar står i ställ på väggen; ”Rethink”, ”Golf digest”, ”Chef” med flera. På ena väggen 

sitter bilder på de anställda. Det finns ingenstans att hänga ytterplagg, kunderna har jackan i knät eller 

har den på sig. Undersökningsrummen ligger bakom en glasdörr i en vit korridor.  I väntrummet finns 

även ett akvarium med fiskar och en djurskalle i. På golvet står en korg med skoskydd som ingen 

använder. Det finns två toaletter i anslutning till väntrummet, de ser slitna men rena ut. De är inte lika 

moderna som på Folktandvården. 

På väggarna i väntrummet sitter även två TV-apparater; en visar reklam för mottagningens 

undersökningar och priser. Det står "tycker du också att det är dyrt med tandvård?". Det står även att alla 

ska ha rätt (och råd) till tandvård. Det står att en undersökning hos dem kostar 450kr jämfört med 

Folktandvårdens 730kr. Den andra TV-skärmen visar tv-program på TV4. TV-volym är ganska hög och 

det är svårt att göra något annat än att titta på det som går på TVn.  

”Reklam-TV-skärmen” visar allt från roliga bilder till seriös information. Det känns lite ogenomtänkt. 

Det är väldigt mycket information också, många slides. Exempelvis visas slides i formen ”Visste du 

att...” om allt möjligt irrelevant, men även om tänder och tandvård typ ”Klistret på ett frimärke 

innehåller 8 kalorier”, samt vitsar till exempel ”vad är likheten mellan en tandläkare och en brandman?”. 

Det är information om särskilt tandvårdsbidrag, ”vi finns på Facebook, gilla oss på får du 

tandblekningskräm”, citat från barn, info att de har ett eget laboratorium, info om snarkning, 

visdomsord, implantat, tandvårdscheck, ”har du spänningshuvudvärk eller gnisslar tänder?”, ordspråk, 

info att de satsar på högsta kvalitet på tandvård, högkostnadsskydd, information om deras patientnämnd. 

Det finns även information om hur besöket på mottagningen går till, ”Innan du går...”, ”Tack för besöket 

och välkommen åter!” och ”Välkommen till x!”, information om ditt besök, ”Visste du att vi nu även 

finns i mobilen?”, information om deras höga kundnöjdhet, tandvårdskredit, tandvårdsstöd och 

tandblekning.  

Tv-skärmen informerar även att de talar 40 olika språk på mottagningen. Det står även "tack för besöket 

och välkommen åter" på skärmen, lite konstigt då det bara visas ibland. Finns "info om ditt besök" 

också, hur man gör när man kommer dit första gången, hur man betalar och så vidare. De berättar att de 

har mobilsajt samt att de har höga kvalitetskrav på sin verksamhet. Man får se siffror på deras 

kundnöjdhet och ges info om rätten till tandvårdskredit upp till 25 000 kr.  
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I väntrummet finns även en synpunktslåda med texten "Vi sätter stort värde på dina synpunkter". Endast 

en broschyr finns i väntrummet: ”Tycker du också att det är för dyrt att gå till tandläkaren? - vill du vara 

med och protestera mot de höga priserna?” Broschyren beskriver orättvisan i försäkringskassans 

ersättning utifrån referenspriset. De förklarar att systemet gynnar mottagningar med högre priser då 

tandvård från 3000-10 000 kr ersätts med 50% av referenspriset. I broschyren uppmanas kunderna att 

kontakta socialminister Göran Hägglund och protestera mot detta.  

4.1.3. Innehållsanalys av servicebudskapet  

Nedan följer en sammanställning av den innehållsanalys som gjorts av den privata och den offentliga 

mottagningens servicebudskap. För innehållsanalysen undersöktes vilka adjektiv vi själva hade valt att 

beskriva de båda mottagningarna med i våra fältanteckningar. För fullständigt resultat se bilaga 1.  

Om den privata mottagningens servicebudskap jämförs med den offentliga kan vissa skillnader i 

beskrivningarna observeras. Folktandvårdens receptionist beskrivs exempelvis som informativ och 

trevlig men att hon inte hälsar på kunderna, medan den privata mottagningens receptionister har 

beskrivits som personliga och avslappnade men inte lika professionella. System och processer skiljer sig 

åt genom att anmälan beskrivs som datoriserad för Folktandvården och ej datoriserad med mycket 

kontakt mellan kund och receptionist för den privata mottagningen. Kunderna beskrivs som majoritet 

mammor och barn på Folktandvården och ”arbetarklassmänniskor” av blandad etnicitet på den privata 

mottagningen. Medan den fysiska miljön på Folktandvården beskrivs som ren, fräsch, sjukhussteril och 

modern, så beskrivs den privata mottagningen som personlig, mjukare, enkelt inredd, slitet men rent, 

inte lika fräscht och inte lika modernt.  

4.2. Analys av planerade budskap  

4.2.1. Folktandvårdens hemsida 

Folktandvårdens hemsida analyserades den 22 april 2013. Samtliga delar av hemsidan har granskats 

enligt de fem första av George och Berrys tolv riktlinjer för marknadskommunikation, nedan följer en 

sammanfattning av resultaten uppdelat per riktlinje. För en fullständig presentation av 

datasammanställningen och hemsidans webbkarta se bilaga 2. Hemsidan som har undersökts 

representerar hela Folktandvården i Stockholm och innehåller information om tandvård, om 

Folktandvårdens tjänster och allmän information för alla tandvårdsmottagningar i Stockholm. Utöver 
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detta har även den offentliga mottagningen vi besökte en egen flik på hemsidan med en kortare 

beskrivning av själva mottagningen.  

4.2.1.1. 1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal? 

Svar: Ja, men inte i så stor utsträckning. 

För den första av riktlinjerna letade vi efter om Folktandvården presenterade sin personal på hemsidan, 

och hur de i så fall framställdes. Med tanke på hur stor hemsidan är upplevs det inte som att personalen 

nämns så ofta. Personalen beskrivs oftast i vi-form. Övergripande genom all text på hemsidan beskriver 

Folktandvården mer om vad deras personal gör än hur bra de gör det, men här och var så tas deras 

egenskaper upp. De kvaliteter som tas upp är oftast deras långa eller stora erfarenhet, kompentens och 

kunskap. Andra egenskaper som tas upp är engagemang, hur duktig personalen är, specialistkompetens 

och den breda mångfalden bland de anställda.  

Exempel från olika platser på hemsidan: ”Vi kan barntandvård”. ”Vi har stor erfarenhet av rädda barn 

och ungdomar. De flesta brukar bli mindre oroliga bara av att träffa vår tandvårdspersonal.”. ”Vi 

kommer från hela världen och har olika ålder, bakgrund, kompetens och färdigheter inom en rad 

områden. Mångfalden stimulerar och ger extra energi. Vår storlek och vårt breda och djupa kunnande 

gör det möjligt att möta varje kunds behov. 

4.2.1.2. 2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation? 

Svar: Ja, men inte i så stor utsträckning. 

För riktlinje nummer två tittade vi efter huruvida Folktandvården tar vara på vad som sägs om företaget 

på sin hemsida. Precis som med framställningar av personalen så syns utnyttjandet av word of mouth-

kommunikation relativt lite på hemsidan. Endast på ett fåtal flikar tas det upp. Ett exempel är ett citat 

från en vårdmottagare som använt sig av tjänsten Frisktandvård: ”Väldigt bra! Skönt att veta vad det 

kostar och inga obehagliga överraskningar. Bra med autogiro också. Har använt min försäkring två 

gånger utöver det årliga besöket. Enkelt och problemfritt! Kommer att hjälpa min son med 

Frisktandvårdsavtal när han fyller 20 nästa år.” Här både informerar citatet om tjänsten samtidigt som 

den förmedlar fördelarna med den. De tar också upp resultatet av regelbundna kundundersökningar där 

de berättar att: ”Nio av tio kunder är nöjda eller mycket nöjda.” Det finns även en längre rubrik med 
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uttalanden från nöjda anställda med syfte att locka människor till att jobba på Folktandvården. Där tar de 

upp fördelar med arbetet och varför de valde att jobba med det de gör. 

4.2.1.3. 3. Ger företaget konkreta ledtrådar? 

Svar: Ja, i stor utsträckning. 

För denna riktlinje letade vi efter uttalanden som beskriver olika delar av tjänsten rent konkret. En stor 

del av hemsidan går ut på att beskriva alla olika behandlingar som Folktandvården erbjuder och i dessa 

är många konkreta ledtrådar invävda. Till exempel när de beskriver deras bedövningar skriver de: 

”Bedövning används för att lindra smärta och obehag vid behandlingar som kan göra ont, till exempel 

lagningar eller när du ska dra ut en tand. För att bedöva i munnen använder tandläkaren ibland först 

bedövningssalva och sedan en spruta med bedövningsmedel. Sprutnålen är mycket tunn för att det ska 

kännas så lite som möjligt. Det finns olika bedövningsmedel som tandläkaren kan anpassa till olika 

situationer beroende på hälsa och ålder. Bedövning ingår i din behandling och kostar inget extra.” 

Även på mottagningens egen flik på hemsidan tas konkreta ledtrådar upp på detta sätt: ”Vi hjälper dig 

med allt som rör dina tänder och munhälsa, från en vanlig undersökning till mer avancerad tandvård. 

Hos oss får du förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar och akut tandvård. Vi erbjuder 

bland annat digital röntgen, tandblekning, kirurgi och tandersättningar som broar och implantat.” 

4.2.1.4. 4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter? 

Svar: Ja, i ganska stor utsträckning. 

För denna riktlinje letade vi efter om några opåtagliga aspekter tas upp på hemsidan. Bland annat så 

fanns ett helt avsnitt som fokuserade på Folktandvårdens arbete med hygien på klinikerna där alla 

detaljer för hur de införlivar sina höga hygienkrav togs upp. De tog även upp sådant som är till för att 

lugna en orolig patient inför en behandling, till exempel berättar de om plastning av tänder att 

”Behandlingen är enkel och smärtfri.” De tar även upp hur lokalerna är handikappanpassade och 

opåtagliga aspekter om tandblekning, att det är säkert och hur vackert leende man får efteråt.  

Exempel: ”Kan ett tandläkarbesök verkligen vara något att unna sig? Vill du njuta av en fräsch och ren 

känsla i munnen? Skaffa dig ljusare tänder för ett vackrare leende? Kanske är det dags att göra något 
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åt den där sneda tanden eller gluggen som alltid irriterat dig? Då är svaret: ja, unna dig ett 

tandläkarbesök.” 

4.2.1.5. 5. Förklarar företaget tjänstens innehåll? 

Svar: Ja, i väldigt stor utsträckning. 

För den här riktlinjen tittade vi efter beskrivningar av hur ett besök på Folktandvården kan gå till. 

Folktandvården har många ingående beskrivningar av hur alla processer och behandlingar går till. En 

stor del av hemsidan tillägnas att beskriva alla olika behandlingar. Till exempel under fliken som heter 

”undersökning” står det hur en undersökning går till och vad som kan förväntas vid ett besök. Även på 

den lilla sidan för mottagningen som vi undersökt finns en beskrivning om vad de erbjuder: ”Vi hjälper 

dig med allt som rör dina tänder och munhälsa, från en vanlig undersökning till mer avancerad 

tandvård. Hos oss får du förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar och akut tandvård. Vi 

erbjuder bland annat digital röntgen, tandblekning, kirurgi och tandersättningar som broar och 

implantat.” 

4.2.1.6. Sammanfattning 

Folktandvårdens hemsida uppfyller samtliga riktlinjer, men nummer 3 - 5 får mest plats då de är väldigt 

duktiga på att informera om tjänsten och dess egenskaper. För riktlinje 1 finns en del fall där personalen 

lyfts fram. Dock görs det ofta i vi-form och det blir inte lika tydligt vilka inom personalen som lyfts 

fram. Inte heller riktlinje 2 ges så mycket plats.   

4.2.2. Folktandvårdens tryckta kommunikationsmedel 

Vid besöket på den offentligt ägda mottagnigen samlades all tryckt kommunikation som fanns på plats 

in för närmare analys. På mottagningen fanns ett stort ställ på väggen där det satt uppe åtta olika 

broschyrer med varierande innehåll. Broschyrerna hade svart-vita fotografier som omslag föreställande 

glada människor, barn och vuxna. Vi har även letat efter annan typ av kommunikation, som till exempel 

annonser i tidningar, men utan resultat. 

Här följer en presentation av de åtta olika broschyrerna ”Ta hand om din mun”, ”Bra att veta om barnets 

första tänder 0-2 år”, ”Viktigt att veta om tänder som växer 2-4 år” och ”När mjölktänderna lossnar och 

nya växer fram 5-8 år”, ”Nya tänder och hur man sköter dem 9-13 år”, ”För dig som vill sluta röka eller 
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snusa”, ”Till dig som ska få tandställning” och ”Frisktandvård är regelbunden tandvård till ett fast pris”. 

För en fullständig analys se bilaga 3. Dessa är de riktlinjer som har analyserats: 

1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?  

2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation?  

3. Ger företaget konkreta ledtrådar?  

4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter?  

5. Förklarar företaget tjänstens innehåll?  

”Ta hand om din mun”: 

Denna broschyr förklarar tjänstens innehåll, förmedlar opåtagliga aspekter samt ger konkreta ledtrådar 

väldigt bra. Det uppfyller således riktlinje 3-5 och även delvis riktlinje 1 då vissa hänvisningar till 

personalens kompetens finns. Riktlinje 2, användande av word of mouth, uppfylls dock inte alls. 

Broschyren upplevs överlag som väldigt informativt men utan några direkt insäljande inslag.  

”Bra att veta om barnets första tänder 0-2 år”, ”Viktigt att veta om tänder som växer 2-4 år” och ”När 

mjölktänderna lossnar och nya växer fram 5-8 år” och ”Nya tänder och hur man sköter dem 9-13 år”. 

Dessa broschyrer uppfyller riktlinje 3 delvis men ingen av de övriga fyra. I broschyren för 9-13-åringar 

omnämns personalen visserligen men i ganska neutrala ordalag. Utifrån denna analys kan man få 

uppfattningen att dessa broschyrer uppvisar ”dålig” marknadskommunikation. Det ska dock noteras att 

dessa broschyrer är utformade mer i upplysnings- och utbildningssyfte än i marknadsföringssyfte. Det 

kan även tänkas att detta kan uppfattas av mottagaren som ren välmening vilket i sin tur kan skapa 

förtroende för Folktandvården.  

”För dig som vill sluta röka eller snusa”: 

Denna broschyr uppfyller riktlinje 1 och 4, men inte riktlinje 2. Riktlinje 3 och 5 uppfylls delvis. Det 

som lyfts fram mest är de opåtagliga aspekterna av att sluta röka eller snusa såsom känslor av stolthet.   

”Till dig som ska få tandställning”: 

Denna broschyr uppfyller mer eller mindre riktlinje 3-5, men inte riktlinje 1-2. Broschyren är informativ 

och lyfter fram fördelarna med tandställning.  
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”Frisktandvård är regelbunden tandvård till ett fast pris”: 

Den här broschyren uppfyller riktlinjerna 3-5 men inte riktlinje 2 och bara delvis riktlinje 1. Den är 

liksom övriga broschyrer väldigt informativ och ger en ingående beskrivning av hur frisktandvård 

fungerar. Personalen tas upp mer än i övriga broschyrer och denna broschyr får även ses som ett av de 

mer insäljande av samtliga åtta. Det som kan konstateras efter genomgången av samtliga broschyrer är 

att Folktandvården aldrig använder sig av referenser eller hänvisningar till kunders åsikter samt att de 

sällan lyfter fram sin personal. Personalen omnämns ofta som ”vi” och ”oss” i samband med 

behandlingar och ibland för att belysa hur god erfarenhet de har av dessa. 

4.2.3. Kund- och patientbegreppet inom Folktandvården 

På Folktandvårdens hemsida, som var mycket större än den privata mottagningens, var det väldigt jämnt 

för hur ofta de använde kund- och patientbegreppet. Patientbegreppet användes 53 gånger och 

kundbegreppet 41 gånger på Folktandvårdens hemsida. I förhållande till hemsidans storlek användes 

varken orden ”kund” eller ”patient” särskilt ofta. På de flesta sidor tilltalades läsaren istället som ”du” 

på ett mer direkt och personligt plan. När Folktandvården använde ordet ”kund” var det ofta när de 

pratade om de som återkommer till mottagningen. Patientbegreppet användes en gång i Folktandvårdens 

tryckta kommunikation och ordet ”kund” användes inte alls. Eftersom vi fick intrycket att 

Folktandvården tilltalade sina läsare som ”du” hela tiden valde vi även att räkna hur många gånger det 

ordet användes. Totalt användes ordet ”du” 881 gånger, dock var det en del texter som dök upp på flera 

ställen på hemsidan och om man räknar bort alla extragånger som samma text dök upp så användes 

ordet ”du” 854 gånger. För den tryckta kommunikationen, det vill säga alla broschyrer, användes ordet 

totalt 127 gånger. Se bilaga 4 för den fullständiga presentationen av broschyrerna. 

4.2.4. Den privata mottagningens hemsida 

Hemsidan analyserades den 16 april 2013. För att bevara anonymiteten för tandvårdsmottagningen har 

det i citat från hemsidan där kliniknamnet står ändrats till ”x”. I bilaga 2 visas en webbkarta över 

hemsidans uppbyggnad samt en fullständig redovisning av resultaten utifrån de första fem riktlinjerna 

för marknadskommunikation, resterande riktlinjer kommer analyseras vid jämförelsen med 

servicebudskapet. Nedan delges en sammanställning av de viktigaste resultaten och slutsatserna från den 

privata tandvårdsmottagningens hemsida.   
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På hemsidans startsida möts man först av en banner högst upp med texten ”Tandvård till lägsta pris” och 

företagets logga. Under den ligger en fast text där det står:  

Våra erfarna tandläkare hälsar dig välkommen till Sveriges största tandvårdsklinik! 

Vi finns i moderna lokaler mitt i Stockholm City, där vi arbetar med den senaste utrustningen inom 

tandvård. Våra tandläkare och tandsköterskor talar tillsammans över 40 olika språk även teckenspråk. 

Hos oss får du kvalificerad tandvård till lägsta pris. Välkommen till x. 

Under den fasta texten finns en ruta med cirkulerande bilder på anställda, nöjda kunder och olika 

behandlingserbjudanden. I den här rutan finns även flikar med länkar till alla olika dela av hemsidan. 

4.2.4.1. 1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?  

Svar: Ja, i väldigt stor utsträckning 

För detta steg har vi tittat på specifika uttalanden om personalen, hur många gånger personalen 

omnämns på hemsidan och noterat vad som sägs om personalen. Den privata tandvårdsmottagningen var 

inte alls lika stor som Folktandvårdens, men trots detta lyfte de ofta fram sin personal. Redan på 

startsidan möts man av ett budskap om personalen: ”Våra erfarna tandläkare…” och ” Våra tandläkare 

och tandsköterskor talar tillsammans över 40 olika språk även teckenspråk.” Denna text syns konstant 

oavsett var man befinner sig på hemsidan. På startsidan finns även en bild där ett antal ur personalen ser 

glada ut. Personerna på bilden är blandade kvinnor och män och av blandade etniciteter. Den privata 

mottagningen hade även en egen flik med rubriken ”Personal”. I stycket lyfter x fram att alla anställda 

har en svensk utbildning och att x har en etnisk varierad personal som med sina många språk underlättar 

för kommunikation med patienterna. Även under fliken ”Referenser” står det mycket om personalen i 

citerade uttalanden från kunder. Sammanfattningsvis omnämns personalen under fyra av de tio 

huvudflikarna på hemsidan samt i den fasta texten ovanför menyn. Personalen ges alltså en ganska stor 

del av den planerade kommunikationen på hemsidan. Tonvikten ligger på beskrivandet av personalens 

mångfald i form av etnicitet, kön och språk. Tandvårdsföretaget lyfter även fram personalens sociala 

kompetens med hjälp av kundreferenser. Personalens erfarenhet och yrkeskompetens lyfts fram då 

rekryteringsprocessen och utbildningskraven beskrivs under huvudfliken ”frågor”. 

Exempel:  
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Alla tandläkare och tandhygienister som arbetar på x har en av Socialstyrelsen utfärdad svensk 

tandläkarlegitimation. Personalen håller en mycket hög mångfald där nästan alla världens religioner är 

representerade. Könsfördelningen ligger på ungefär hälften kvinnor och hälften män. Tillsammans 

behärskar personalgruppen idag över 40 olika språk. Kulturblandningen och flerspråkigheten har blivit 

ett signum för x och att ha skilda ursprung ger möjlighet till olika infallsviklar och ökar dessutom 

förståelsen och kommunikationsmöjligheterna med alla patienter. 

Tandläkarna har ett helt fantastiskt kundbemötande, det är väldigt professionellt men samtidigt mycket 

trevligt. Jag upplever det som att de har en öppenhet gentemot kunder som jag aldrig tidigare har stött 

på hos andra tandläkare. Det märks även tydligt av att personalen på x trivs med sitt arbete, de skojar, 

har en bra sammanhållning och är glada vilket smittar av sig på patienterna. 

4.2.4.2. 2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation? 

Svar: Ja, i väldigt stor utsträckning. 

På den här frågan har vi letat efter kundreferenser, det vill säga hur tandvårdsmottagningen återberättar 

sina kunders åsikter på hemsidan och vad det är de tar upp. Redan på startsidan möts man av bilden av 

en glad kvinna och en pratbubbla med texten ”FANTASTISKT kundbemötande!” Under bilden finns 

även texten ”Vi har hög kundnöjdhet: 97% av patienterna är nöjda”. Dessutom har den privata 

mottagningen en egen flik som heter just ”Referenser”. Här presenteras fyra olika kunders positiva 

utlåtande om mottagningen och deras erfarenheter av den. Det finns porträttbilder av de fyra kunderna 

och under citaten av dem finns deras namn, ålder, var de bor och hur länge de besökt 

tandvårdsmottagningen. I citaten som tandvårdsmottagningen valt ut pratar kunderna om det goda 

bemötandet, det låga priset, de fräscha och moderna lokalerna, de bra öppettiderna, hur snabbt det går att 

få en tid och om hur bra information de känner att de fått om priset och proceduren. 

4.2.4.3. 3. Ger företaget konkreta ledtrådar? 

Svar: Ja, i stor utsträckning. 

Den tredje riktlinjen handlar om hur ofta det ges konkreta ledtrådar om vad tandvårdsföretaget gör och 

vad tjänsten innebär. Denna riktlinje uppfyller företaget väl då de har flera flikar som heter exempelvis 

”Pris på och information om tandvård” och ”Pris på och information om akut tandblekning”. 
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Exempel: 

X är landets största privata tandvårdsklinik och erbjuder all typ av allmäntandvård, akuttandvård, 

kronor, broar, implantat, fasader, med mera. X har även ett eget tandtekniskt laboratorium där man 

tillverkar bland annat bettskenor, blekskenor, tandskydd och porslinskronor med mera. 

Redan från starten var ledningen noga med att kliniken skulle ha en toppmodern nivå på utrustning och 

teknik och ser därför till att kontinuerligt hålla sig uppdaterade med det absolut senaste inom både 

kunskap, teknik och utrustning. Nyligen investerade ledningen exempelvis i en volymtomograf (3D-

röntgen). Med modern kunskap och utrustning ökar vårdkvaliteten. 

4.2.4.4. 4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter? 

Svar: Ja, i väldigt stor utsträckning. 

För riktlinje fyra letade vi efter detaljer som beskrev de mer opåtagliga aspekterna med tjänsten. Precis 

som på riktlinje två så förmedlas tjänstens opåtagliga aspekter genom kundreferenserna. Det goda 

bemötandet, det låga priset, de bra öppettiderna samt de fräscha och moderna lokalerna samt 

språkkunskaperna är några av de opåtagliga aspekter som tas upp under flikarna ”start” och 

”referenser”. Under ”Press och nyheter” förs dessutom en diskussion om hur tandvårdspolitiken har 

blivit en klassfråga då det nuvarande systemet innebär att man får högre bidrag ju dyrare ingreppet är. 

Om två olika mottagningar tar olika pris för samma ingrepp så får patienten större bidrag om det är 

dyrare. Detta gynnar enligt x tandvårdsmottagningar med överpriser på tandvård vilket blir 

konkurrenshämmande för marknaden. Genom att gå till x uppmuntrar man tandvårdsföretagen att pressa 

sina priser. 

4.2.4.5. 5. Förklarar företaget tjänstens innehåll? 

Svar: Ja, i stor utsträckning. 

För riktlinje fem har vi tittat på när de beskriver tjänstens innehåll och hur de gör det. Under behandling 

och implantat ges konkreta beskrivningar av alla typer av behandlingar och procedurer. Det finns även 

en beskrivning av hur den akuta tandvården fungerar. Under fliken ”Lån & bidrag” beskriver den privata 

tandvårdsmottagningen sin lånetjänst och hur man använder den. De ger även tips på hur man ansöker 
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om olika tandvårdsbidrag som inte är direkt kopplade till dem. Det finns även en flik som heter ”Frågor” 

där vanliga frågor och oklarheter tas upp och besvaras.  

4.2.4.6. Sammanfattning  

Den privata tandvårdsmottagningens hemsida uppfyllde samtliga riktlinjer i väldigt stor eller i stor 

utsträckning. Det som var mest påfallande var dock hur mycket de använde sig av riktlinje 1 och 2 i sin 

kommunikation, det vill säga sin personal och word of mouth.      

4.2.5. Den privata tandvårdsmottagningens tryckta kommunikationsmedel 

För den privatägda mottagningen har vi även här tittat på den tryckta kommunikation som fanns på plats 

på mottagningen. Utöver den har vi även analyserat en annons i en metrotidning. 

4.2.5.1. Broschyrer på mottagningen 

På den privatägda tandvårdsmottagningen fanns det knappt någon tryckt kommunikation alls. Det enda 

som fanns var en liten broschyr som stod på receptionsdisken. Det fanns även en korg med vykort med 

texten ”Ge oss lägre priser på tandvård! Tillåt priskonkurrens”, och med ett färdigtryckt meddelande och 

adress på baksidan. Adressen är till Socialministern Göran Hägglund och texten på vykortet handlar om 

hur försäkringskassan i dagsläget delar ut mindre pengar till tandläkare med lägre priser och pekar ut 

orättvisan i detta. Det finns även plats för en underskrift och i övre högra hörnet sitter redan ett frimärke 

fastklistrat. Broschyren handlar om samma sak och uppmanar läsaren att använda sig av vykortet. 

Dessa tryckta kommunikationsmedel är propaganda som förspråkar politisk aktion och är inte till för att 

informera om mottagningens tjänster. På vykortet syns det inte ens att det är mottagningen som är 

avsändare av kommunikationen, antagligen då det är till för att skickas till socialministern från en 

privatperson. I broschyren hänvisas dock till mottagningens hemsida och på dess baksida finns 

mottagningens logga. I och med att informationen inte direkt har med tandvård att göra, utan handlar om 

orättvisa inom finansieringen av tandvården, har dessa tryckta kommunikationsmedel inte analyserats 

enligt de 12 riktlinjerna för marknadskommunikation.  
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4.2.5.2. Tidningsannons  

I en metrotidning från 25 mars 2013 har den privata mottagningen en annons över en halv sida mitt i 

tidningen. Annonsen utgörs av en bild på två kunder som citeras i pratbubblor om sina åsikter om 

mottagningen. Denna annons gör reklam för den privata mottagningen och har därför analyserats enligt 

riktlinjerna 1-5 för marknadskommunikation. För en fullständig sammanfattning av analysen, se bilaga 

3.  

Hela annonsen drar nytta av word of mouth i och med att den avbildar två kunder och citerar deras 

uttalanden. I citaten omnämns personalen i positiva ordalag som ”härliga och kompetenta” och ges alltså 

relativt sett ganska mycket plats. Även riktlinje 4, de opåtagliga aspekterna med tjänsten, förmedlas. 

Exempelvis nämns de moderna lokalerna och den härliga stämningen på mottagningen. Lite utrymme 

ges åt att ge konkreta ledtrådar enligt riktlinje 3, dock förklaras inte tjänstens innehåll särskilt ingående 

varför riktlinje 5 inte uppfylls.  

4.2.6. Kund- och patientbegreppet inom den privata mottagningen 

På den privata mottagningens hemsida dök patientbegreppet upp 55 gånger, vilket är ungefär samma 

som för Folktandvården. Däremot använde det privata tandvårdsföretaget ordet ”kund” bara sju gånger. 

Att den privata mottagningens hemsida var väldigt mycket mindre än Folktandvårdens gjorde att det 

kändes som att ordet ”patient” förekom överallt. De få gånger som den privata hemsidan använde sig av 

ordet ”kund” kom nästan hälften av uttalandena från ett citat av en av deras vårdmottagare. När det 

privata tandvårdsföretaget beskrev sina behandlingar använde de sig enbart av patientbegreppet. För det 

privata tandvårdsföretagets broschyr och vykort används patientbegreppet fyra gånger och 

kundbegreppet används inte alls. I annonsen förekommer ordet ”patient” fyra gånger och ordet ”kund” 

förekommer inte här heller. Två av gångerna som ordet ”patient” används är det i ett citat från en 

vårdmottagare och de andra två förekomsterna är i mottagningens beskrivning av vårdmottagarna. På 

den hemsidan användes ordet ”du” 106 gånger. I den tryckta kommunikationen användes ”du” totalt 8 

gånger. För att se fördelningen mellan den tryckta kommunikationen se bilaga 4.  
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4.3. Jämförelser mellan servicebudskap och planerade budskap  

4.3.1. Folktandvården 

Nedan analyseras samtliga av Folktandvårdens kommunikationskällor och jämförs med varandra utifrån 

de återstående sju riktlinjerna, riktlinje 6-12, för marknadskommunikation. Då riktlinje 11 och 12 går i 

varandra har dessa analyserats tillsammans. 

4.3.1.1. 6. Kommunicerar företaget på ett kontinuerligt sätt? 

Svar: Ja, i väldigt hög grad.  

Genomgående används samma grafiska profil i all planerad kommunikation som har analyserats. 

Broschyrerna går alla i samma stil och denna stil i form av bilder och typsnitt används även på 

Folktandvårdens hemsida. Även färgerna som används är genomgående samma på hemsidan, i 

broschyrerna och på mottagningen. Pratbubblor och text i den planerade kommunikationen, både i 

broschyrerna och på hemsidan, är antingen grön, orange eller blå. På mottagningen gick sofforna och 

andra prydnadssaker i orange medan stolar och väggar var gröna. Samma grafiska profil syns även till 

viss del i mottagningens väntrum där svartvita tavlor med likadana bilder som de i broschyrerna sitter 

uppe.  

4.3.1.2. 7. Lovar företaget bara det som är möjligt? 

Svar: Ja.  

Överlag ger inte Folktandvården så mycket löften i sin planerade kommunikation. I broschyren 

”Frisktandvård” och på hemsidan finns dock en del löften och påståenden som kan skapa problem för 

Folktandvården om de inte stämmer med hur det faktiskt fungerar i verkligheten.  

Exempel: 

Från hemsidan och broschyren: Vill du ha friska tänder utan dyra överraskningar? Från hemsidan: Ett 

personligt frisktandvårdsprogram ser till att du får hjälp i rätt tid, och slipper oroa dig för vad det ska 

kosta.  



49 

 

Då frisktandvården är utformad så att vårdmottagaren alltid har samma månadskostnad i åtminstone tre 

år framåt så är det i alla fall ingen överraskning vad det kommer kosta dessa år. Detta får alltså ses som 

ett löfte som Folktandvården faktiskt kan hålla.  

4.3.1.3. 8. Är företaget uppmärksam på de långsiktiga konsekvenserna av kommunikationen? 

Svar: Ja. 

I och med att Folktandvården inte ger överdrivna löften och utifrån vilka budskap de sänder ut, får man 

uppfattningen att de bryr sig och vill utbilda sina vårdmottagare i förebyggande syfte. Fokus ligger på 

att förklara tänder och tandhälsa samt att komma med goda råd till vårdmottagaren. Detta får ses som en 

ganska långsiktig kommunikationsstrategi då det ger resultat som endast går att observera på längre sikt.  

4.3.1.4. 9. Är företaget medvetna om de kommunikationseffekter som utebliven kommunikation 

ger upphov till? 

Svar: Både ja och nej. De kommunicerar ofta och kontinuerligt men inte om negativa händelser. 

Folktandvården kommunicerar ganska kontinuerligt på sin hemsida, minst en gång i månaden har de 

lagt upp nyheter och pressmeddelanden i nyhetsarkivet. De verkar således ha förstått vikten av att 

informera kontinuerligt, det ska dock noteras att Folktandvården inte har lagt upp någon negativ 

information alls på sin hemsida. Det är svårt att tänka sig att negativa händelser aldrig inträffar inom 

denna verksamhet, och vårdmottagaren kan därför uppfatta avsaknaden på kommunikation om sådana 

händelser som ignorant. Denna riktlinje är dock svår att besvara i och med att företaget inte har 

intervjuats om hur de ser på negativa händelser och hur dessa hanteras.  

4.3.1.5. 10. Integrerar företaget marknadskommunikationens aktiviteter och budskap? 

Svar: Delvis. Det personliga bemötandet som förmedlas i den planerade kommunikationen uppfylls inte 

i praktiken. 

Vad gäller synen på vårdmottagaren använder Folktandvården du-begreppet konsekvent i all sin 

kommunikation. I alla broschyrer, i huvudsak i dem som vänder sig till vuxna tilltalas vårdmottagaren 

som ”du” och annars står det ”ditt barn”. Ordet ”patient” används endast en gång och ”kund” används 

inte alls. På hemisdan är det ungefär jämt mellan hur ofta ”kund” och ”patient” förekommer, men även 
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här används ”du” i betydligt större omfattning, vilket får ses som en relativt sammanhållen 

kommunikationsstrategi gentemot vårdmottagaren. Det kan tänkas att detta är Folktandvårdens sätt att 

undvika ett ställningstagande i den heta debatten om kund- eller patientbegreppet.    

I och med användandet av du-begreppet, både på hemsidan och i alla broschyrer, upplevs det som att 

vårdmottagaren tilltalas på ett ganska personligt plan och ges ett personligt bemötande. Bilden som ges 

av Folktandvården är att de är omhändertagande och kunniga på sitt område. Vi upplevde att 

receptionisten var kunnig och informativ när vi pratade med henne. Dock upplevdes inte mottagandet på 

själva mottagningen inledningsvis som särskilt personligt, i och med att man hälsades välkommen av en 

dator istället för av en receptionist. Här uppfattar vi det därför som att budskapet inte är helt integrerat 

med de aktiviteter som sker på själva mottagningen. Tandläkarna gav dock vad vi kunde se ett mer 

personligt och igenkännande bemötande när de tog emot sina patienter.  

4.3.1.6. 11 & 12. Är företaget medvetna om att kunderna integrerar kommunikationsbudskap 

såväl med tidigare erfarenheter som med sin livserfarenhet och sina förväntningar, och 

(12) är de medvetna om att kunderna skapar sina egna budskap ur företagets 

kommunikationsansträngningar? 

Svar: Ja. 

Vid analysen av dessa två riktlinjer har vi valt att undersöka huruvida Folktandvården använder 

kränkande uttryck eller kommunicerar på ett fördomsfullt sätt som kan tänkas mottas negativt av vissa 

vårdmottagare.  

Ett exempel på hur Folktandvården tar hänsyn till människors olikheter är att de använder bilder av 

människor i olika åldrar, både män och kvinnor och även av olika etnicitet i sina broschyrer och på 

hemsidan. Det upplevs inte överdrivet tillgjort och budskapet är att Folktandvården är till för alla. Vi 

kan därför inte hitta några tendenser i kommunikationen som tyder på att Folktandvården inte har 

uppfattat att deras vårdmottagare är individer från olika bakgrunder. 

4.3.1.7. Sammanfattning 

Folktandvårdens kommunikation uppfyller riktlinjerna 6 – 12 bra med undantag för riktlinje 9, som 

handlar om utebliven kommunikation, och riktlinje 10, då servicebudskapet och det planerade budskapet 

inte till fullo stöttade varandra. De positiva aspekterna är att de inte lovar för mycket och att de 
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kommunicerar på ett kontinuerligt sätt genom sin grafiska profil. Folktandvården har till synes en 

välplanerad kommunikationsstrategi och de är försiktiga med hur de uttrycker sig. På grund av detta 

upplevs det som att de är medvetna om att vårdmottagarna kan uppfatta kommunikationen på andra sätt 

än vad de själv har avsett.  

4.3.2. Den privata mottagningen 

Nedan analyseras samtliga av den privata tandvårdsmottagningens kommunikationskällor och jämförs 

med varandra utifrån de återstående sju riktlinjerna, riktlinje 6-12, för marknadskommunikation. Då 

riktlinje 11 och 12 går i varandra har dessa analyserats tillsammans. 

4.3.2.1. 6. Kommunicerar företaget på ett kontinuerligt sätt? 

Svar: Ja, med undantag för vissa detaljer. 

För att undersöka det här steget har vi tittat på om företaget har en kontinuerlig kommunikation på 

hemsidan. Vi har även jämfört hemsidans kommunikation med servicebudskapet och andra 

kommunikationsmedel som broschyrer och annonser.  

Den privata mottagningen använder sig genomgående av färgerna blå och vit på hemsidan och i sin 

tryckta kommunikation. Dock har de inget genomgående typsnitt i texterna. Vissa bilder återkommer 

också både på hemsidan och i den tryckta kommunikationen. Ett av tandvårdsmottagningens främsta 

konkurrensmedel är priset. På hemsidan är huvudrubriken ”Tandvård till lägsta pris”. Denna slogan 

återkommer även i tidningsannonsen bredvid företagets namn och logga. På vykortet och i broschyren 

som togs med från mottagningens väntrum förmedlas också budskap om lägre prissättning inom 

tandvården, dock inte med samma slogan. Även kundreferenserna återkommer både på hemsidan och i 

tidningsannonsen, det är bilder på samma personer och liknande citat. Det som är intressant är dock att 

citaten skiljer sig en del åt i annonsen och på hemsidan trots att det uttrycks som citat av samma 

personer. Det är inte säkert att gemene man lägger märke till detta, men det är en liten detalj som kan 

uppfattas negativt och underminera företagets trovärdighet.  

4.3.2.2. 7. Lovar företaget bara det som är möjligt? 

Svar: Tendenser till för starka löften finns. 
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För att undersöka denna riktlinje har vi letat efter olika löften på hemsidan. Utifrån den data som har 

samlats in har vi sedan undersökt om detta stämmer överens med verkligheten. 

På hemsidan tas personalens höga mångfald i fördelningen män och kvinnor av olika etnicitet upp samt 

att personalen sammanlagt kan över 40 olika språk. Observationen av mottagningen stämde överens 

med detta då tandläkarna var både män och kvinnor av varierande etnicitet. Om de behärskade 40 olika 

språk vet vi inte då vi inte talade med tandläkarna.  

En annan aspekt som företaget tar upp är att deras låga priser inte påverkar kvaliteten negativt: ”X kan 

pressa priserna ordentligt och ändå hålla en hög vårdkvalitet.” Detta förmedlas också genom 

kundreferenserna där en kund säger: ”Att de har lägre priser påverkar absolut inte kvalitén på kliniken, 

priserna blir snarare som pricken över i:et.” Även om budskapet framstår som mer trovärdigt i och med 

att det är ett kundutlåtande kan det skapa problem för tandvårdsmottagningen om någon vårdmottagare 

inte upplever kvaliteten som hög. Kvalitet är ett subjektivt begrepp och vad som är hög kvalitet kan 

uppfattas olika från person till person. Då vi inte har undersökt kvaliteten i själva utförandet av 

tandvården är detta svårt att besvara, men att kvaliteten inte skulle påverkas av de lägre priserna är ett 

ganska starkt påstående som kan vara svårt för den privata mottagningen att leva upp till. 

4.3.2.3. 8. Är företaget uppmärksam på de långsiktiga konsekvenserna av kommunikationen? 

Svar: Både ja och nej.  

I och med att det finns viss risk att den privata tandvårdsmottagningen ger löften som är svåra att hålla, 

kan detta vara ett tecken på att de inte har ett långsiktigt tänk i sin kommunikation och vilka 

konsekvenser den kan få. Budskapet om att sänka priset på tandvård upplevs dock som väldigt 

genomgående i all kommunikation. Både i den tryckta kommunikationen och på hemsidan uppmuntras 

vårdmottagaren att protestera mot det system med referenspriser som finns inom tandvården idag. Att 

uppmuntra sina kunder till politisk aktion för att förändra ett helt regelverk kan alltså ses som ett 

långsiktigt mål där företaget sannolikt hoppas på positiva konsekvenser i framtiden. 

4.3.2.4. 9. Är företaget medvetna om de kommunikationseffekter som utebliven kommunikation 

ger upphov till? 

Svar: Både ja och nej. De kommunicerar via många kanaler, vissa oftare än andra, men inte om 

negativa händelser. 
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Vår uppfattning av den privatägda mottagningens kommunikation är att de strävar efter en bred mix av 

kommunikationskanaler. De har utöver den egna hemsidan en mobil-hemsida och en facebook-sida som 

de uppdaterar dagligen. De skriver även pressmeddelanden som de lägger upp på den egna hemsidan 

några per år, det senaste pressmeddelandet är dock från februari 2013 och sedan dess har inget nytt 

kommit upp. Den privata mottagningen kommunicerar inget om till exempel tillfälliga problem eller 

negativa händelser. Detta kan ses som ett tecken på att de inte har förstått vikten av att kommunicera 

även när problem uppstår och vad denna uteblivna kommunikation ger upphov till.  

4.3.2.5. 10. Integrerar företaget marknadskommunikationens aktiviteter och budskap? 

Svar: Ja och nej. Uttalanden på hemsidan som beror mycket på subjektiva uppfattningar kan både stärka 

och fälla budskapet som helhet. 

 På hemsidan så finns ett kundutlåtande som beskriver mottagningens väntrum och reception: ”Jag (…) 

blev redan i receptionen positivt överraskad av hur fräsch och modern kliniken var, det var inte alls som 

jag väntat mig. Det är en väldigt härlig stämning inne på kliniken och de har en oerhört trevlig personal 

som man får en personlig kontakt med.” Detta kan jämföras med vår analys av servicebudskapet: 

”Väntrummet är enkelt inrett, inte så fräscht och ”cleant” men något mer personligt än 

Folktandvården. (…) De är inte lika moderna som på Folktandvården. (…) Mannen (i receptionen) är 

trevlig och ger oss ett personligt bemötande.” Vi upplevde alltså i likheten med budskapet på hemsidan 

att personalen var trevlig och gav ett personligt bemötande. Således upplevs integrationen mellan 

marknadskommunikationens budskap och aktiviteter som god. Hade vi varit vårdmottagare på den 

privata tandvårdsmottagningen hade vi dock upplevt en viss diskrepans mellan det budskap som 

förmedlas på hemsidan om miljön i väntrummet och hur vi själva upplevde att det faktiskt såg ut. Detta 

är dock en subjektiv iakttagelse och det behöver inte innebära att alla människor hade upplevt det på 

samma sätt. Men ett sådant budskap som det som uttrycks på hemsidan skapar ändå vissa förväntningar, 

och om dessa inte uppfylls kan det leda till att marknadskommunikationen upplevs som 

osammanhängande.   
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4.3.2.6. 11 & 12. Är företaget medvetna om att kunderna integrerar kommunikationsbudskap 

såväl med tidigare erfarenheter som med sin livserfarenhet och sina förväntningar, och 

(12) är de medvetna om att kunderna skapar sina egna budskap ur företagets 

kommunikationsansträngningar? 

Svar: Det finns vissa tendenser som tyder på okunskap om detta. 

Det vida användandet av löften om hög kvalitet, lågt pris och kunders lovprisande av mottagningen kan 

vara ett tecken på att företaget inte är helt medvetna om att vårdmottagarna kan uppleva 

kommunikationen på ett annat sätt än avsett. Det som förmedlas via den planerade kommunikationen 

kan uppfattas som hyckleri om vårdmottagaren har tidigare negativa erfarenheter av företaget, eller om 

de ges förväntningar som sedan inte kan uppfyllas vid mötet med tjänsten.  

4.3.2.7. Sammanfattning 

Den privatägda mottagningens kommunikation uppfyllde inte någon av riktlinjerna 6 - 12 till fullo. I sin 

kommunikation använder de sig av uttalanden, löften och påståenden som kan skapa höga förväntningar 

och locka vårdmottagare till mottagningen. Detta kan dock ge en negativ bild av företaget om 

förväntningarna på tjänsten inte uppfylls.   

4.4. Jämförelser mellan privat och offentligt 

I denna del jämförs Folktandvårdens kommunikation med den privata mottagningens kommunikation 

för att utreda vilka likheter och skillnader som finns. Först presenteras en fullständig jämförelse enligt 

George och Berrys (1981) och Grönroos (2008) tolv riktlinjer för marknadskommunikation, och därefter 

jämförs de två tandvårdsmottagningarnas användning av du-, kund- och patientbegreppet i den 

planerade kommunikationen. 

4.4.1. Jämförelser av riktlinjer för marknadskommunikation 

4.4.1.1. 1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?  

För riktlinje 1 fanns tydliga skillnader mellan de två tandvårdsmottagningarna. I Folktandvårdens 

planerade kommunikation lyftes inte personalens kompetens aktivt fram, och personlen användes inte 

lika tydligt som säljargument som i den privata mottagningens planerade kommunikation. 
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Folktandvården omnämnde sin personal mer för att skapa förtroende för sin verksamhet än för att 

påpeka deras kompetens. Vidare beskrivs personlen på Folktandvården ofta i vi-form och det blir inte 

lika tydligt vilka inom personalen som lyfts fram, om det talas om tandläkare, tandhygienister eller 

administrativ personal. Det var å andra sidan väldigt tydligt att den privata mottagningen använde sin 

personals kompetens, men även aspekter såsom deras trevliga och personliga bemötande, som 

säljargument till varför man bör besöka mottagningen. Den privata mottagningen hade till och med en 

flik på hemsidan som enbart handlade om deras personals positiva egenskaper och kompetenser. För 

riktlinje 1 upplevdes därför stora skillnader i mottagningarnas kommunikation i hur mycket och hur 

aktivt personalen lyftes fram. 

Enligt George och Berry (1981) och Grönroos (2008) kan detta att personalen lyfts fram i den planerade 

kommunikationen påverka hur motiverade personalen är i sitt jobb och hur de ser på sin roll. Vid 

analysen av servicebudskapet uppfattades exempelvis receptionisterna på de båda mottagningarna som 

ganska olika. Folktandvårdens receptionist var trevlig, informativ men lite mer tillbakadragen än den 

privata mottagningens receptionister som hälsade på alla vårdmottagare som kom dit. Den privata 

mottagningens receptionister upplevdes även som mer avslappnade och personliga. Enligt George och 

Berrys (1981) och Grönroos (2008) resonemang kan receptionisternas olika uppträdanden alltså delvis 

vara ett resultat av den planerade kommunikationen. Detta då den privata mottagningens planerade 

kommunikation lovordar personalen och skapar större förväntningar, medan Folktandvårdens planerade 

kommunikation inte säger så mycket, varken positivt eller negativt. Det kan därför vara så att personalen 

på den privata mottagningen känner större stolthet genom att de omnämns och upplever att de har ett 

ansvar att uppfylla vårdmottagarnas förväntningar på dem. 

4.4.1.2. 2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation? 

Liksom för riktlinje 1 uppvisar de två mottagningarna även här stora skillnader i sin kommunikation. 

Det som kan konstateras är att Folktandvården nästan aldrig använder sig av referenser eller 

hänvisningar till kunders åsikter medan den privata mottagningen använder kundreferenser och 

uttalande som sitt främsta säljargument både på hemsidan och i tidningsannonsen. Word of mouth kan 

ofta få större effekt än den planerade marknadsföringen då det ses som en av de mest trovärdiga källorna 

(Grönroos, 2008). Att nyttja word of mouth i den planerade kommunikationen är därför en bra strategi 

som kan locka nya kunder till mottagningen. Det kan dock, precis som med argumenten om personalen, 
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skapa förväntningar som kan leda till besvikelse hos vårdmottagaren om förväntningarna inte uppfylls i 

mötet med tjänsten.   

4.4.1.3. 3. Ger företaget konkreta ledtrådar? 

Både Folktandvården och den privata mottagningen var bra på att ge konkreta ledtrådar om vad tjänsten 

innebär och vad de gör. Båda mottagningarnas hemsidor var väldigt informativa och ingående, de 

tryckta kommunikationskällorna var för båda något sämre, men detta berodde sannolikt på att detta 

material var mindre omfattande än hemsidorna.    

4.4.1.4. 4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter? 

Båda mottagningarna var överlag bra på att även förmedla de opåtagliga aspekterna med tjänsten. Den 

privata mottagningen argumenterade dock för de opåtagliga aspekterna lite mer genomgående, delvis 

genom att de påpekade sin personals egenskaper och språkkunnighet. Dessa aspekter är inte direkt 

knutna till tjänsten men de skapar ändå värde för vårdmottagaren och ses därför som en tillgång i 

marknadskommunikationen.  

4.4.1.5. 5. Förklarar företaget tjänstens innehåll? 

Denna riktlinje uppfylldes väl av båda mottagningarna. Folktandvården var dock något bättre än den 

privata mottagningen genom sina informativa broschyrer och omfattande hemsida som ingående 

beskrev hur olika behandlingar går till. Det ska dock tilläggas att den privata mottagningen hade en tv-

skärm i väntrummet som på många sätt fyllde samma funktion som Folktandvårdens 

informationsbroschyrer, detta i och med att vårdmottagaren delvis fick information om hur ett besök på 

mottagningen går till. 

4.4.1.6. 6. Kommunicerar företaget på ett kontinuerligt sätt? 

Vad gäller kontinuiteten i kommunikationen var Folktandvården något bättre på detta än den privata 

mottagningen. Folktandvården använder konsekvent samma grafiska profil, både i den planerade 

kommunikationen och på mottagningen. Den privata mottagningen har inte en lika sammanhållen 

grafisk profil, men de har å andra sidan en slogan ”Tandvård till lägsta pris” som återkommer i all 

planerad kommunikation. 
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4.4.1.7. 7. Lovar företaget bara det som är möjligt? 

Överlag är Folktandvården mer försiktig med att ge löften medan den privatägda mottagningen tenderar 

att ge starka löften. Till exempel lovar den privata mottagningen att de kan hålla en hög kvalitet trots 

låga priser. Detta kan vara något som är svårt för mottagningen att leva upp till i och med att det bygger 

på att vårdmottagaren gör en subjektiv bedömning av kvaliteten. Dock uppfyller den privata 

mottagnigen andra löften, som till exempel att de har en hög mångfald inom sin personal. 

Folktandvården är betydligt mer försiktiga med att lova saker och de löften som ges är kopplade till 

tjänsterna snarare än subjektiva uppfattningar. Exempelvis så säger Folktandvården att vårdmottagaren 

slipper oroa sig över tandläkarkostnader om de tecknar avtal om Frisktandvård. Detta bör de kunna hålla 

då det är kopplat till tjänstens utformning.  

4.4.1.8. 8. Är företaget uppmärksam på de långsiktiga konsekvenserna av kommunikationen? 

Denna riktlinje följer Folktandvården bra, medan den privatägda mottagningen inte uppfattas som lika 

medvetna om de långsiktiga konsekvenserna av sin kommunikation. Detta på grund av tendensen att 

komma med många löften och påståenden som kan vara svåra att hålla. Däremot har den privata 

mottagningen en ganska långsiktig kommunikationsstrategi i sitt propagerande för lägre priser på 

tandvård. Detta då de uppmuntrar vårdmottagaren att kontakta politikerna och protestera mot det 

nuvarande referenspris-systemet. Folktandvårdens fokus ligger på att utbilda sina vårdmottagare för att 

främja bättre tandhälsa, och de uppfattas således som uppmärsamma på vilka de långsiktiga 

konsekvenserna är av kommunikationen. 

4.4.1.9. 9. Är företaget medvetna om de kommunikationseffekter som utebliven kommunikation 

ger upphov till? 

Båda tandvårdsföretagen kommunicerar ganska ofta och kontinuerligt. Ingen av dem kommunicerar 

dock om negativa händelser, störningar eller ger nulägesrapporter. Exempelvis upplevde vi vid några 

tillfällen att Folktandvården Stockholms hemsida låg nere. När sidan sedan kom upp igen fanns ingen 

rapport om anledningen till det inträffade. Andra tjänster, till exempel banker, brukar informera när de 

haft problem eller när de planerar att göra uppdateraringar av hemsidan. Tandvårdsföretags hemsidor är 

däremot inte lika vitala för verksamhetens funktion, men det kan vara mer förtroendeingivande att 

uppdatera sina mottagare även om negativa händelser.  



58 

 

4.4.1.10. 10. Integrerar företaget marknadskommunikationens aktiviteter och budskap? 

För riktlinje nummer tio upplevde vi att varken den offentliga eller den privata mottagningens väntrum 

helt levde upp till de budskap som förmedlats på respektive mottagnings hemsida. Receptionen på 

Folktandvården kändes inte utformad helt i samklang med det sätt som de kommunicerar på i den 

planerade kommunikationen. I den planerade kommunikationen tilltalas vårdmottagaren på ett 

personligt plan som ”du” och det upplevs som att de av ren välvilja vill utbilda vårdmottagaren och 

förmedla kunskap. På mottagningen togs man dock emot av en dator, och när receptionisten kom och 

satte sig bakom disken upplevdes hon som något frånvarande. På den privata mottagningen upplevdes å 

andra sidan personalens egenskaper och agerande precis så som den planerade kommunikationen hade 

beskrivit. På den privata mottagningen var det istället miljön som inte riktigt levde upp till de 

förväntningar som skapats utifrån den planerade kommunikationen.  

4.4.1.11. 11 & 12. Är företaget medvetna om att kunderna integrerar kommunikationsbudskap 

såväl med tidigare erfarenheter som med sin livserfarenhet och sina förväntningar, och 

(12) är de medvetna om att kunderna skapar sina egna budskap ur företagets 

kommunikationsansträngningar? 

På de två sista riktlinjerna upplevs det som att Folktandvården har bättre förståelse än den privata 

mottagningen för att vårdmottagare kan uppfatta kommunikationen på olika sätt. Det privata 

tandvårdsföretaget uttrycker sig som nämnt i starkare ordalag, vilket kan ha sina fördelar, men det är 

också mer riskabelt och kan tyda på att de inte är medvetna om att budskap kan misstolkas.  

Folktandvården har en till synes välplanerad kommunikationsstrategi och de är mer försiktiga med hur 

de uttrycker sig. Det som förmedlas via den privata mottagningens planerade kommunikation om 

exempelvis hög kvalitet trots lågt pris, kan uppfattas som hyckleri om vårdmottagaren har tidigare 

negativa erfarenheter av företaget, eller om de ges förväntningar som inte kan uppfyllas vid mötet med 

tjänsten. 

4.4.2. Jämförelse av du-, kund- och patientbegreppet 

Både Folktandvården och den privata mottagningen använde sig i högre grad av ordet ”du” när de 

tilltalade vårdmottagaren i sin planerade kommunikation än både ”kund” och ”patient”. På 

Folktandvårdens hemsida användes ”du” ungefär åtta gånger så mycket som på den privata 

mottagningens hemsida. Detta kan dock bero på skillnaden i hemsidornas omfattning. Att båda 
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mottagningarna använder ordet ”du” i så stor omfattning skulle kunna bero på att det finns fördelar med 

att använda ”du” framför de andra två begreppen, då vårdmottagaren känner sig mer personligt bemött. 

Men det kan också vara ett sätt att undvik att ta ställning till huruvida vårdmottagaren är en patient eller 

en kund. Användandet av kund- och patientbegreppet skiljde sig dock åt mellan de två mottagningarna. 

Den privata mottagningen använde patientbegreppet mycket oftare än kundbegreppet, medan 

Folktandvården använde de båda begreppen ungefär lika mycket. I och med att den privata 

mottagningen enligt analysen av de tolv riktlinjerna varit mer säljfokuserade och uppfattats ha mer av ett 

marknadsperspektiv än Folktandvården, förväntades den privata mottagningen ha anammat det 

marknadsvokabulär varifrån begreppet ”kund” kommer. Resultatet var således lite annorlunda än 

förväntat, och det skulle kunna tyda på att motstånd mot kundbegreppet finns även inom de privata 

tandvårdsföretagen. Ett privat företag drivs delvis utifrån vinstintresse och därför behöver ägaren till ett 

tandvårdsföretag inte nödvändigtvis vara tandläkare, utan endast en god affärsman. Men även om inte 

alla de privata tandvårdsföretagens grundare är tandläkare, så jobbar det tandläkare med samma typ av 

utbildning på de privata tandvårdsmottagningarna som på de offentliga. Denna gemensamma 

utbildningsgrund hos de praktiserande tandläkarna kanske påverkar synen på vårdmottagaren i större 

utsträckning än den gemensamma grunden hos företaget i form av privatägt eller offentligt ägt.     

5. Slutsatser och diskussion 

Nedan sammanställs de slutsatser som kan dras av denna studie baserat på frågeställningen ”Finns det 

skillnader i hur offentliga respektive privata tandvårdsföretag kommunicerar till sina vårdmottagare, och 

i så fall hur ser skillnaderna ut?” Därefter följer en diskussion utifrån slutsatserna med anknytning till 

studiens syfte, vilket är att bidra till kunskapen om hur offentliga respektive privata företag ser på 

relationen till sina mottagare.  

Slutsatserna som kan dras utifrån resultatet är följande: 

 Privatägda tandvårdsföretag och offentliga tandvårdsföretag uppfyller riktlinjerna för 

marknadskommunikation olika bra och på olika sätt.  

 Privatägda tandvårdsföretag använder sig i större utsträckning av personalen och word of mouth 

i sin kommunikation än offentliga aktörer.  

 Privatägda tandvårdsföretag tenderar i sin kommunikation att ge många löften medan offentliga 

aktörer är mer försiktiga med löften i sin kommunikation. Offentliga tandvårdsföretag är mer 
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medvetna om att budskap kan uppfattas olika av olika vårdmottagare och upplevs överlag ha 

bättre förståelse för de långsiktiga konsekvenserna av kommunikationen.  

 Den privatägda tandvårdsmottagningen i den här studien använde sig i mindre utsträckning av 

kund-begreppet än av patientbegreppet, jämfört med den offentligt ägda tandvårdsmottagningen 

där användningen var ungefär den samma. ”du” användes dock i störst omfattning av båda 

mottagningarna för att titulera vårdmottagaren.  

Det mest intressanta med de resultat som erhölls i den här studien är den stora skillnaden i hur 

personalen och word of mouth används i kommunikationen. Den privata mottagningen använde dessa i 

stor omfattning och på ett väldigt insäljande sätt. Enligt traditionell marknadsföring ses marknaden som 

en djungel av pågående rivalitet där endast den starkaste överlever (Håkansson et al., 2009). Samtliga 

aktörer tävlar om konsumenterna, och det gäller därför att ha den bästa produkten och den mest 

övertygande marknadsföringen. Marknadsföring blir, enligt detta synsätt, en direkt följd av att agera på 

en konkurrensutsatt marknad. Word of mouth ses av de flesta som en av de mest trovärdiga källorna till 

information och utvärderingar av tjänster eller produkter. När vi ska köpa en ny produkt ser vi oss allt 

oftare om efter andras utlåtanden och rekommendationer. Reklam och annan planerad kommunikation 

uppfattas generellt sett inte som lika trovärdig. (Grönroos, 2008)  

Att word of mouth är en av de mest effektiva marknadsföringsmetoderna är något som många företag 

också har upptäckt, därför ses företag allt oftare använda sig av kända personer eller kunders utlåtanden 

i sin planerade kommunikation. Word of mouth bygger således på inställningen att produkten eller 

tjänsten måste övertyga och säljas in i konkurrensen med andra. Enligt traditionell marknadsföringssyn 

består konsumentens köpprocess av fem steg, där de tre första bygger på att konsumenten (1) 

uppmärksammar ett behov, (2) aktivt söker information om tjänster eller produkter som kan fylla 

behovet, och (3) utvärderar de olika alternativen på ett underbyggt och strategiskt sätt. (Kotler et al., 

2009). Det kan därför spekuleras i att marknadsförare som använder sig av traditionella 

marknadsföringsmetoder, såsom word of mouth, ser mottagaren som någon som har tillräckligt god 

kunskap för att göra ett val mellan liknande produkter och tjänster. Att mottagaren har kunskap och rätt 

till ett demokratiskt val har tidigare tagits upp med avseende på kundbegreppet. I debatten om kund- och 

patientbegreppets användning inom sjukvården togs det upp att en kund vet bäst själv hur hen vill bli 

behandlad, till skillnad från en patient (Nordgren, 2003). Utifrån detta resonemang kan man därför tänka 
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sig att den privata tandvårdsmottagningen ser sin tjänst som något som behöver säljas in för att övertyga 

en kompetent mottagare, alltså en kund.  

I kontrast till den privata mottagningen använde sig den offentliga mottagningen inte av sin personal och 

word of mouth i lika stor utsträckning. Fokus i den offentliga tandvårdens kommunikation låg istället på 

att informera och till viss mån utbilda mottagaren. Om vi precis som i ovanstående resonemang ska 

börja spekulera i vad dessa intentioner kan spegla för syn på mottagaren, så kan man börja med att ställa 

sig frågan ”vem är i behov av att informeras och utbildas?”. Svaret är den som saknar kunskap. I 

inledningen beskrevs patienten som någon som inte besitter tillräckliga kunskaper och därför 

underkastar sig läkaren och dennes kunskap (Nordgren, 2003). Utifrån detta resonemang kan det alltså 

tänkas den offentliga tandvårdsmottagningens kommunikation, genom sin brist på word of mouth och 

genom sitt utbildande sätt, speglar deras syn på mottagaren som patient. 

Dock kunde det konstateras att den privata mottagningen använde patientbegreppet i större omfattning 

än kundbegreppet, och att den offentliga mottagningen använde dem i ungefär lika stor omfattning. 

Detta säger emot det tidigare förda resonemanget, i synnerhet i den privata mottagningens fall. Det 

intressanta är att båda mottagningarna, men i synnerhet den offentliga använde sig av ordet ”du” istället, 

och man kan undra varför. Ordet ”du” är enligt nationalencyklopedin ett tilltals-ord och syftar direkt på 

läsaren, det personifierar (Nationalencyklopedin, u.d.).  Orden ”kund” eller ”patient” å andra sidan är 

avpersonifierande då de syftar på en viss typ av person, dock finns risken att läsaren inte identifierar sig 

med denna. Med tanke på debatten om huruvida en vårdmottagare är kund eller patient kan det även 

tänkas att användningen av något av orden kan uppfattas direkt negativt, inte bara av de 

yrkesverksamma utan även av mottagaren. Somliga människor kanske ser sig som patienter inom 

vården, medan andra vill vara kunder. Det kan därför spekuleras i att dessa ord undviks för att inte 

kränka mottagaren eller de yrkesverksamma. Genom att studera det sätt som kommunikationen är 

utformad på går det dock att se vissa tendenser, och det är möjligt att dessa tendenser speglar hur 

offentliga respektive privata företag ser på mottagaren och således på sin relation till denne. De 

tendenser som denna studie har uppvisat tyder på att offentliga vårdföretag i större utsträckning ser sig 

själva som den part i relationen som sitter med kunskapen, och att deras uppgift är att förmedla denna 

till den okunnige patienten. Privata vårdföretag tenderar istället att sälja in sin tjänst genom användande 

av befintliga kunders utlåtanden, och mottagaren ses således som en kompetent kund som kan 

övertygas.  
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5.1. Framtida forskning 

Ytterligare studier på området behövs dock för att se om de tendenser som registrerats i den här 

undersökningen gäller för andra tandvårdsföretag och om resultaten kan appliceras även på andra 

områden inom vårdsektorn. Detta skulle kunna bringa ytterligare klarhet i hur offentliga och privata 

företag ser på relationen till sina mottagare, och om en konkurrensutsättning av sjukvården enligt 

kundvalsmodellen kan få liknande konsekvenser som de som uppmätts inom tandvården. Då denna 

studie har fokuserat på offentliga och privata företags planerade kommunikation och servicebudskap, 

skulle en mer utförlig studie med fördel även kunna utföras på den oplanerade kommunikationen. Detta 

för att se om de tendenser till löften och påståenden som registrerades hos den privata mottagningen 

uppfattas positivt eller negativt vid vårdmottagarnas möte med tjänsten. I egenskap av observatörer har 

vi utgått ifrån oss själva, och analyserna bygger därmed på huruvida vår bild av mottagningarna 

överensstämt med den planerade kommunikationen. Människor är dock olika och hur mottagare överlag 

uppfattar lovord och löften om tjänster och vilken effekt det kan få, exempelvis i form av word of 

mouth, kan vara av intresse för framtida studier. 
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7. Bilagor 

7.1.  Bilaga 1: Innehållsanalys servicebudskap 

7.1.1.  Använda adjektiv för Folktandvården 

7.1.1.1. Personal 

 Obemannad (reception) 

 Svårt (att anmäla sig i datorn) 

 (Receptionisten har headset på) konstant 

 Lågmält (prat i telefon (receptionist)) 

 Inkommande (samtal) 

 (Det står) konstant (tre personer i kö till receptionen) 

 (Receptionisten hälsar inte på) majoriteten (av de kunder som kommer in) 

 Informativ (receptionist) 

 Trevlig (receptionist) 

 (Tandläkare kommer in på) löpande (band) 

 Vita, slitna (träskor (tandläkare)) 

 (Tandläkarna) vana (vid barn) 

 (Tandläkarna pratar med) glad (röst med barnen) 

 (Andra tandläkare är mer) formella 

 

Om receptionen: Är obemannad när vi kommer dit. 

 

Om receptionisten: Har på sig headset konstant. Pratar lågmält i telefon. Tar inkommande samtal. 

Hälsar inte på majoriteten av kunderna. Är informativ och trevlig.  

 

Om kunderna: En kund har svårt att anmäla sig. Står konstant tre kunder i kö till receptionen.  

 

Om tandläkarna: Har vita, slitna träskor. Är vana vid barn. Pratar med glad röst med barnen. Andra 

tandläkare är mer formella.  

7.1.1.2. System och processer 

 Datoriserad (självanmälan) 

 Medicinska (tandvården) 
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 Allmäntandvården  

 Inget avancerat (system) 

 Många (verkade gå därifrån) direkt (utan att betala, när de blivit) behandlade 

 Många (betalade inte) 

 Många (av de besökande var barn) 

 Gratis (för barn) 

 

Om system och proceser generellt: Datoriserad anmälan, inget avancerat system, gratis för barn. 

7.1.1.3. Andra kunder 

 Många (människor i väntrummet) 

 Ensam (stol i ett hörn) 

 (När stolen blev) tom (så flyttade en person sig dit) 

 (Hon ville) inte (sitta) nära 

 Små (barn) 

 (Barnen leker) ihop 

 Majoritet (mammor) 

 

Sammanfattning: Många människor i väntrummet, majoritet mammor. De vill inte sitta nära 

varandra. De små barnen leker ihop.  

7.1.1.4. Den fysiska miljön 

 Tecknad (tavla)  

 Rent (väntrum) 

 Fräscht (väntrum) 

 Sjukhussterilt  

 Högt (i tak) 

 Modernt  

 (Receptionen är) utformad (som en hotelldisk/bar …) 

 (… med) sluttande (front) 

 (Receptionen är ganska) instängd 

 Blänkande vit (reception) 

 Väl upplyst (väntrum) 

 Ej varmt (ljus) 

 (Det) kalla (ljuset) 

 Mysiga (läslampor …)  

 (… som står) utställda 
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 Orange (vas) 

 Riktiga (tulpaner) 

 Gröna (väggar i hörnet) 

 Vita (väggar i resten av rummet) 

 Mörk (matta i hörnet) 

 Ljust (trä (soffborden)) 

 Grå (plastmatta) 

 Automatiska (dragdörrar in till behandlingssalarna …) 

 (… ger ett) sterilt (sjukhusintryck) 

 God (insyn genom glasdörren) 

 Fräscha (arbetsrum) 

 Låg (ljudvolym på radion) 

 Bruna (och) gröna (stolar) 

 Många (olika sorters stolar) 

 Mindre (modell (de flesta stolar)) 

 Orange (soffor) 

 (Sofforna är) bekvämare (än stolarna) 

 Svarta (prydnadskuddar i sofforna) 

 Svartvita (tavlor …) 

 (… som är) likadana (som bilderna i broschyrerna) 

 Mycket (broschyrer) 

 Tydligt (skyltade toaletter) 

 (Tre) vanliga (toaletter) 

 Väldigt rena (toaletter) 

 Fräscha (toaletter) 

 Modernt (toa) 

 Sparsmakat (toa) 

 Vitt (kakel på väggarna …) 

 (… och) grått (kakel på golvet) 

 (Som så) ofta (på) offentliga (verksamheter) 

 Automatisk (kran …) 

 (… med) jättevarmt (vatten …) 

 (… som inte går att få) kallt 

 Oanvända (pappersmuggar (förblir)) 

 

Om fysiska miljön generellt: Rent 2x, fräscht 2x, sjukhussterilt 2x, modernt 2x, vitt 3x, orange 

2x, grönt 2x, grått 2x, högt i tak, sparsmakat. 
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Totalt antal ”Många”: 5x 

7.1.2. Använda adjektiv för den privata mottagningen 

7.1.2.1. Personal 

 Omedelbart (möts man …) 

 (… av en) öppen (receptionsdisk) 

 (Vi blir) tvungna (att presentera vårt ärende) 

 Trevlig (receptionist) 

 Personligt (bemötande) 

 (Kanske är han) inte bekväm (med att vi är där) 

 Anonyma (, de kommer vara) 

 (De vill att vi ska skriva) gott (om mottagningen …) 

 (… och ge dem) bra (PR) 

 (Vi får sitta hur) länge (vi vill) 

 Mer personliga (receptionister) 

 Mer avslappnade (receptionister) 

 Inte (lika) professionella (receptionister) 

 Inte (lika) informativa (receptionister) 

 (Receptionisterna pratar) mycket 

 (Tandläkarna är av) olika (etnicitet) 

 (Tandläkarna verkar) trevliga 

 Väldigt vita (kläder) 

 Prydliga (kläder) 

 (Alla går fram till receptionisterna och pratar) lite (medan de betalar) 

 Flera (receptionister finns)  

 (Receptionisterna verkar tala) mindre (i telefon än ftv) 

 

Om receptionen: Möts omedelbart av en öppen receptionsdisk. 

 

Om receptionisterna: Flera receptionister, pratar mycket med varandra, pratar mindre i telefon. 

Trevliga, personligt bemötande. Inte bekväm med att vi är där. Mer personliga och avslappnade, 

men inte lika professionella och informativa som Folktandvården.  

 

 Om tandläkarna: Är av olika etnicitet, verkar trevliga. Har väldigt vita, prydliga kläder. 
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Om kunderna: Går fram till receptionisterna och pratar lite. 

7.1.2.2. System och processer 

 Ingen datoriserad (anmälan) 

 Mycket (kontakt mellan receptionist och kund) 

 

Sammanfattning: Ingen datoriserad anmälan, mycket kontakt mellan receptionist och kund, 

7.1.2.3. Andra kunder 

 Inte lika mycket (kunder i väntrummet som på ftv) 

 (Folk sitter) utspritt 

 Mer blandad (etnicitet än på ftv) 

 Mer ”arbetarklassmänniskor” (än på ftv) 

 Typiska (stadsbor (syftar på ftv)) 

 Roligt (klipp som visas på TVn) 

 

Sammanfattning: Inte lika mycket kunder i väntrummet som på Folktandvården, mer 

”arbetarklassmänniskor” och blandad etnicitet. Skrattar åt roligt klipp som visas på TVn. 

7.1.2.4. Fysiska miljön 

 (Receptionen ligger) mitt i (väntrummet) 

 Lätt (att gå förbi och prata med receptionisterna) 

 (Receptionisterna har) god (överblick över väntrummet) 

 (Väntrummet är) enkelt (inrett …) 

 (…) inte så fräscht och ”cleant” (…) 

 (… men något) mer personligt (än ftv) 

 Grå (plastmatta) 

 Blå (...) 

 (… och) grå (väggar) 

 Svarta (läderfåtöljer) 

 Svarta (glasbord) 

 Identiska (sittmöbler) 

 Utställda (värmeljus) 

 Mjukare (ljus än på ftv) 

 (Trafiken hörs) dovt (utanför) 

 Vit (korridor in till undersökningsrummen) 

 Slitna (…) 
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 (… men) rena (toaletter) 

 Inte (lika) moderna (toaletter som på ftv) 

 Dyrt (med tandvård? Text från TV-skärmen) 

 (”Alla ska ha) rätt (…) 

 (.. och) råd (till tandvård” står på skärmen) 

 Ganska hög (TV-volym) 

 Svårt (att inte titta på TVn) 

 Roliga (bilder på reklamskärmen) 

 Seriös (information på reklamskärmen) 

 (Reklamskärmen känns) ogenomtänkt (…) 

 (… med) väldigt mycket (information …) 

 (… och) många (slides) 

 (Allt möjligt) irrelevant (reklamskärmen) 

 Särskilt (tandvårdsbidrag) 

 (Satsar på) högsta (kvalitet) (skärm) 

 Hög (kundnöjdhet) (skärm) 

 (Personalen talar 40) olika (språk) (skärm) 

 Konstigt (med välkommen åter meddelandet på skärmen) 

 (Info om hur man gör när man kommer dit) första (gången på skärmen) 

 Höga (kvalitetskrav (skärm)) 

 (”Tycker du också att det är) för dyrt (att gå till tandläkaren? …)  

 (… - vill du också vara dem och protestera mot de) höga (priserna?” står det på en broschyr) 

 (Broschyren beskriver) orättvisan (i försäkringskassans ersättning …) 

 (… De förklarar att systemet gynnar mottagningar med) högre (priser) 

 

Sammanfattning: Hög/högre/höga används 5x i beskrivningen av den fysiska miljön. Syftar på 

kundnöjdhet, kvalitetskrav, volym och priset. Endast 1 av dessa är vårt eget uttalande. Resterande 4 

gånger sägs det i deras kommunikation. Fysiska miljön är; grå 2x, svart 2x, enkelt inredd, inte så 

fräscht och cleant, mer personligt, mjukare, slitet men rent, och inte lika modernt. Tv-

skärmarnas budskap uppfattades som väldigt mycket information, roligt, konstigt, irrelevant och 

ogenomtänkt.  
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7.2.  Bilaga 2: Tandvårdsmottagningarnas hemsidor 

7.2.1.  Folktandvårdens hemsida 

Hemsidan analyserades den 2 maj 2013. Här följer en presentation av det vi hittade uppdelat per 

riktlinje. Presentationerna för varje riktlinje är uppbyggda som hemsidans webbkarta, som presenteras 

nedan, men består bara av de flikar som är relevanta, det vill säga de flikar där vi hittat riktlinjen i fråga. 

För att bevara anonymiteten för tandvårdsmottagningen i fråga har vi i citat från hemsidan där namnet 

på mottagningen nämns ändrat det till ”y”. 

Folktandvården i Stockholm har en egen hemsida med information om tandvård och om 

folktandvårdens tjänster. Den innehåller allmän information för alla tandvårdsmottagningar i Stockholm. 

Utöver detta har även mottagningen vi undersöker en egen flik med en kortare beskrivning av själva 

mottagningen.  

7.2.1.1. Webbkarta över Folktandvårdens hemsidas struktur: 

Här följer en webbkarta över Folktandvårdens hemsida. De svarta prickarna motsvarar de huvudflikar 

som syns högst upp av hemsidan. De vita prickarna är underflikar, och de svarta fyrkanterna är flikar 

under underflikarna. Utöver alla dessa flikar kommer vi även titta på mottagningens egen flik. 

 Behandlingar & utbud  

o Undersökning  

o Behandlingar 

 Bedövning  

 Blekning 

 Fluorbehandling  

 Lagning  

 Laser 

 Rotbehandling 

 Snark- och bettskena  

 Tandersättningar  

 Tandreglering 

 Tandutdragning 

 Tandsten, tandlossning  

o Akut tandvård 

o Inför ditt besök 

o Frisktandvård 

 Det här ingår 

 Hur går det till?  
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 Vad kostar det?  

 Du som redan har Frisktandvård  

o Tandvård för barn 

 Lista ditt barn 

 Första besöket  

 Bettfel 

 Plastning av tänder  

o Tandvård för äldre  

o Tandvårdsrädd? 

 Extrem tandvårdsrädsla  

 Priser 

o Sök priser 

o Tandvårdsstöd 

 Rätt till särskild tandvård  

o Priser Frisktandvård  

o Priser tandreglering  

o Tandvårdslån  

o Garantier  

 Fakta & råd 

o Sjukdomar och besvär  

 Frätskador 

 Gnissling och press  

 Hål i tänderna  

 Ilningar 

 Muntorrhet 

 Slemhinneförändringar 

 Tandköttsinflammation och tandlossning  

 Tandsten 

 Utdragen tand  

o Skötsel 

 Tandborstning 

 Tandtråd, tandstickor, mellanrumsborstar 

 Noll hål  

 Fluor 

 Tandställning 

o Fakta om tänder 

 Tandens uppbyggnad 

 Saliv 

 Tandkött 

 Tändernas namn 

 Tändernas utveckling  

o Barns tänder 

 Barn 0–13 år 

 Mat och dryck  

 Tandborsttips  

o Äldres tänder  

o Piercing 



75 

 

o Snus och rökning 

o Ordlista 

 Om Folktandvården 

o Kontakta oss 

 Bokningsfrågor 

 Betalningsfrågor  

 Tandvårdsfrågor 

 Webbplatsfrågor 

 Synpunkter och klagomål 

o Verksamhet och organisation 

 Förebyggande arbete  

 Kvalitet och patientsäkerhet 

 Årsredovisning 

 Organisation 

o Pressrum 

 Nyhetsarkiv  

o Jobba hos oss 

 Lediga tjänster 

 Lön och förmåner 

 Introduktionsprogram 

 Kompetens och karriär 

 Våra värderingar 

 Medarbetare berättar 

o Vårt miljöarbete 

o Upphandling 

 Tröskelvärden 

 Tips för anbudsgivare 

o Om webbplatsen 

o Frågor och svar 

 Behandlingar och råd 

 Bokning 

 Frisktandvård 

 Kostnader 

 Tandvårdsstödet 

 Vårdgivare 

o Specialisttandvård 

 Bettfysiologi 

 Endodonti 

 Oral kirurgi 

 Oral protetik 

 Oral radiologi 

 Ortodonti 

 Parodontologi 

 Pedodonti 

o Medicinsk tandvård 

o Tandteknik 
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7.2.1.2. 1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal? 

 Behandlingar och utbud  

o Behandlingar 

 Tandreglering 

- När de berättar om tandreglering tar de upp de anställda på detta sätt:  

- Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både barn och vuxna med 

tandreglering. 

o Akut tandvård 

 I förklaringen om medicinsk tandvård tas personalens kompetens upp: 

 Personalen som arbetar här har särskild kompetens för att ta hand om dig med 

särskilda behov, till exempel inför kirurgiska och medicinska ingrepp samt vid 

fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi arbetar också med geriatrisk 

tandvård för dig som är gammal och sjuk. 

o Tandvård för barn:  

 Start 

- Visste du att ungefär 80 procent av alla barn i Stockholms län går hos 

Folktandvården? Vi kan barntandvård. 

- I samband med att berätta om priset för barntandvård står det så här: 

Folktandvården har vunnit första pris för barntandvård i Stockholms läns 

landstings tävling Gyllene äpplet. Genom initiativet 

"Specialistbarntandvård och allmäntandvård i samverkan" har 

specialistbarntandvården utvecklat och förbättrat barntandvården inom 

Folktandvården. "En lösning med stor effekt för små människor med stora 

behov", motiverade juryn priset. 

 Första besöket 

- Vi har stor erfarenhet av rädda barn och ungdomar. De flesta brukar bli 

mindre oroliga bara av att träffa vår tandvårdspersonal. 

o Tandvård för äldre 

 Precis som när de berättar om barntandvård tar de upp fördelar med deras 

tandvård för äldre: 

 Vi har bland annat bred erfarenhet av tandvård för dig som är gammal och sjuk 

samt erbjuder narkostandvård och lustgas. 

o Tandvårdsrädd?  

 Behandling av tandvårdsrädsla. Våra tandläkare har stor kunskap om att bemöta 

och behandla patienter med tandvårdsrädsla, både vuxna och barn. Att bara 

prata med en erfaren tandläkare som tar problemet på allvar, brukar vara till 

stor hjälp. (…) Vi har kunskap att hjälpa dig som är tandvårdsrädd på alla våra 

kliniker inom allmäntandvården. 

 Fakta & råd  

o Barns tänder 

 Cirka 80 procent av alla barn i Stockholm går hos Folktandvården. Det är inte 

konstigt – vi är duktiga och har lång erfarenhet av tandvård för barn och 

ungdomar.  

 Om folktandvården 

o Start 
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 I nästan 75 år har vi hjälpt svenska folket att få en bättre munhälsa. Vi är cirka 

1800 tandläkare, specialisttandläkare, tandsköterskor och tandhygienister i 

Stockholms län, alla med mycket kunskap och stort engagemang. 

o Kontakta oss 

 Tandvårdsfrågor: Frågelåda – tandvård för äldre 

- Vi som svarar är tandläkare och tandhygienist med mångårig erfarenhet 

av och kompetens inom tandvård för äldre. Vi arbetar på Folktandvården 

Sabbatsberg, medicinsk tandvård. 

o Jobba hos oss 

 Start 

- Vi kommer från hela världen och har olika ålder, bakgrund, kompetens 

och färdigheter inom en rad områden. Mångfalden stimulerar och ger 

extra energi. Vår storlek och vårt breda och djupa kunnande gör det 

möjligt att möta varje kunds behov. Samtidigt ger det dig möjlighet att 

växa och utvecklas. 

o Vårt miljöarbete  

 Här skriver de bland annat om varför förebyggande tandvård är bra för miljön: 

 All personal får en grundläggande miljöutbildning och våra kliniker satsar på 

förebyggande tandvård, exempelvis genom information på barnavårdcentraler, 

BVC. Detta bidrar indirekt till minskad användning av miljöstörande produkter. 

(…)Engagerade medarbetare ger resultat: Vårt miljöledningssystem hålls 

levande genom att alla medarbetare är engagerade. På varje klinik finns en 

miljöambassadör med ansvar att samordna och driva miljöfrågor tillsammans 

med klinikchefen. 

 Vårdgivare  

o Specialisttandvårds 

 Oral kirurgi  

- Vi har bred erfarenhet av psykologiskt omhändertagande, olika 

sederingsformer och smärtkontroll. 

 Under mottagning Y’s egen flik står detta:  

Våra duktiga tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i y (…) har också ett nära 

samarbete med Folktandvårdens specialister, som ger dig möjlighet att få tandvård för just dina 

behov. 

Sammanfattning: Övergripande genom all text på hemsidan beskriver Folktandvården mer om vad 

deras personal gör än hur bra de gör det. 

7.2.1.3. 2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation? 

 Behandlingar och utbud 

o Frisktandvård 

 Start 

- Längst ner på sidan om frisktandvård Sagt om Frisktandvård:  

- Väldigt bra! Skönt att veta vad det kostar och inga obehagliga 

överraskningar. Bra med autogiro också. Har använt min försäkring två 
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gånger utöver det årliga besöket. Enkelt och problemfritt! Kommer att 

hjälpa min son med Frisktandvårdsavtal när han fyller 20 nästa år. 

 Du som redan har frisktandvård  

- Citat från en konsument:  

- En fyllning gick sönder precis före semestern. Inga problem, jag hade ju 

Frisktandvård. 

 Om Folktandvården 

o Jobba hos oss 

 Start 

- Här berättar de om sitt kundarbete och hur de sätter kunden i fokus:  

- Som medarbetare hos Folktandvården sätter du alltid kunden i fokus. Det 

visar sig bland annat i regelbundna undersökningar vad kunderna tycker 

om oss som företag; Nio av tio kunder är nöjda eller mycket nöjda. 

 Medarbetare berättar 

- Hur är det att arbeta på Folktandvården? Läs vad några av våra 

medarbetare tycker. 

Tobias, tandläkare i Boo 
Tobias Regnstrand, tandläkare. Tobias Regnstrand, tandläkare, gick ut 

tandläkarhögskolan på Karolinska Institutet för något år sedan. I dag 

arbetar han på Folktandvården Boo. 

    – Jag valde att inte arbeta i innerstaden, säger Tobias. Här i 

ytterområdena finns människor med blandad socioekonomi. Det här gör 

också att människornas munhälsa varierar. Jag tror helt enkelt att mitt 

arbete blir mer varierat. 

Att det blev Folktandvården är ingen slump. Folktandvårdens 

introduktionsprogram ger en trygg start. 

    – Jag har fått otroligt bra stöd från min handledare och kollegorna på 

kliniken. Introduktionsprogrammets utbildningar är en bra genomgång av 

det jag har lärt mig i skolan och hur man praktiserar kunskapen kliniskt. 

Det var tryggt när jag hade min första patient i stolen att känna stödet 

från handledaren. 

Tobias tycker också att det är bra att nyexaminerade slipper pressen på 

inkomstkrav det första året. 

    – Det gör att jag får mer tid att lära mig och komma in i rutiner på 

kliniken och hur allt fungerar. Jag kan också vara flexibel med hur jag 

lägger upp mina tider. 

Folktandvården är en stor organisation och Tobias tror att det finns 

möjligheter att utvecklas inom Folktandvården. 

    – Just nu vill jag vara här och lära mig och få en bra grund att stå på. 

Om jag känner att jag får växa och utvecklas så är det självklart jag kan 

tänka mig att göra en karriär hos Folktandvården. 

Mia, arbetsledare i Handen 

Mia Wahlström, arbetsledare. Mia Wahlström är arbetsledare i Handen. 

Hon ser till att personalens dagliga arbete på kliniken fungerar. Det är 

alltifrån schemaläggning till att tekniken fungerar som den ska. 

När Mia började i Folktandvården 1982, arbetade hon halvtid som 

assisterande tandsköterska och resterande tid som förstatandsköterska (en 
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titel som inte längre används). Det var en tid då pappersjournaler var en 

vardag innan datoriseringen kom. 

    – Jag var en av projektledarna i ett IT-projekt i 4,5 år för att planera 

och införa journalsystemet T4. När projektet var slut hade T4 införts på 

alla kliniker. T4-projektet var fantastiskt roligt för att det var nytt och 

innebar en stor positiv förändring i vårt dagliga arbete. 

Mia trivs bra som arbetsledare. 

    – Det var en stor utmaning för mig när jag blev tillfrågad att börja som 

arbetsledare. Jag började med det lilla på en klinik med endast fyra 

behandlingsrum till att idag arbeta på en jätteklinik. För mig var det bra 

att börja med det lilla, för det gav bra erfarenheter. Hon tillägger att hon 

fått bra kompetensutveckling från företaget och hon har gått både 

arbetsledarutbildning och projektledarutbildning. 

Något som Mia tycker är positivt är att Folktandvården tar hand om sin 

personal. 

    – Det finns tydliga rutiner för anställning och företaget är måna om 

medarbetare, de gör regelbundna medarbetarenkäter och har ett 

introduktionsprogram för nyutexaminerade tandläkare. 

Förutom att det händer saker hela tiden tycker hon att det är fantastiskt 

att arbeta där mångfalden genomsyrar företaget. 

    – Här arbetar härliga människor i alla åldrar från 20 till 65 år. 

Att det händer saker är en av anledningarna till att Mia trivs i företaget. 

    – Tempot är högt och Folktandvården är en levande verksamhet. Jag 

har hela tiden sökt mig till "där det händer" och det händer något hela 

tiden. Jag sitter med i arbetsgrupper och det finns alltid något spännande 

projekt att ta del av. 

7.2.1.4. 3. Ger företaget konkreta ledtrådar? 

Folktandvården väver in många konkreta kedtrådar i sina beskrivningar till de olika behandlingarna. Till 

exempel under Behandlingar  Bedövning skriver de: ”Bedövning används för att lindra smärta och 

obehag vid behandlingar som kan göra ont, till exempel lagningar eller när du ska dra ut en tand. För att 

bedöva i munnen använder tandläkaren ibland först bedövningssalva och sedan en spruta med 

bedövningsmedel. Sprutnålen är mycket tunn för att det ska kännas så lite som möjligt. Det finns olika 

bedövningsmedel som tandläkaren kan anpassa till olika situationer beroende på hälsa och ålder. 

Bedövning ingår i din behandling och kostar inget extra.” 

På mottagningens sida tar de upp detta: ”Vi hjälper dig med allt som rör dina tänder och munhälsa, från 

en vanlig undersökning till mer avancerad tandvård. Hos oss får du förebyggande tandvård, regelbundna 

undersökningar och akut tandvård. Vi erbjuder bland annat digital röntgen, tandblekning, kirurgi och 

tandersättningar som broar och implantat.” 
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7.2.1.5. 4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter? 

 Behandlingar och utbud 

o Tandvård för barn 

 Plastning av tänder 

- Behandlingen är enkel och smärtfri. Den utförs av tandläkare, 

tandsköterska eller tandhygienist och tar bara några minuter. Barnen 

brukar tycka att det går bra. 

o Inför ditt besök 

 Rena händer och hög tillgänglighet: På våra kliniker använder vi modern teknik 

och arbetar efter höga hygienkrav.  

 Höga hygienkrav: Bland annat använder vår personal handskar, munskydd och 

plastförkläden för att du inte ska få några främmande bakterier från tidigare 

kunder (…) Därför bär vi även självklart kortärmat i behandlingsrummet. Vi går 

aldrig utomhus med våra arbetskläder, då måste vi byta om.  

 På varje Folktandvårdsklinik finns en sterilcentral. Där rengör vi alla instrument 

efter varje patient, dels i specialanpassade diskmaskiner, dels i autoklaver 

(maskiner som steriliserar instrumenten). 

 Tillgänglighet: Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade och det är lätt att ta sig 

fram med barnvagn, rullator eller rullstol (undantaget Spånga, där hiss och ramp 

saknas). På vissa kliniker har vi takliftar och andra hjälpmedel för dig med 

funktionsnedsättning. 

o Behandlingar,  

 Blekning 

- Säker tandblekning: Hos oss får du hjälp att bleka tänderna på ett säkert 

sätt. Genom att vi bedömer dina tänder och mun före blekningen 

försäkrar du dig om att dina tänder är i gott skick och minskar risken för 

fläckar, skador på tandköttet och svåra ilningar. Om du har fyllningar ska 

de ska vara av god kvalitet och det får förstås inte finnas något hål i 

tänderna. Ditt tandkött ska vara friskt och beläggningar eller tandsten ska 

tas bort. 

 Om Folktandvården 

o Pressrum 

 Nyhetsarkiv (sida 3): Kan ett tandläkarbesök verkligen vara något att unna sig? 

Vill du njuta av en fräsch och ren känsla i munnen? Skaffa dig ljusare tänder för 

ett vackrare leende? Kanske är det dags att göra något åt den där sneda tanden 

eller gluggen som alltid irriterat dig? Då är svaret: ja, unna dig ett 

tandläkarbesök. 

7.2.1.6. 5. Förklarar företaget tjänstens innehåll? 

Folktandvården har många ingående beskrivningar av hur alla processer och behandlingar går till. Till 

exempel under ”undersökning” kan man läsa om hur en undersökning går till och vad man kan vänta sig 

vid ett besök.  
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Mottagning y’s egen sida:  

Vi hjälper dig med allt som rör dina tänder och munhälsa, från en vanlig undersökning till mer 

avancerad tandvård. Hos oss får du förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar och akut 

tandvård. Vi erbjuder bland annat digital röntgen, tandblekning, kirurgi och tandersättningar som 

broar och implantat. 
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7.2.2. Den privatägda mottagningens hemsida 

Hemsidan analyserades den 16 april 2013. För att bevara anonymiteten för tandvårdsmottagningen har 

vi i citat från hemsidan där kliniknamnet står ändrat till ”x”. Vi har granskat alla delar av hemsidan 

utifrån de fem första av George och Berrys tolv riktlinjer för marknadskommunikation, resterande 

riktlinjer kommer analyseras vid jämförelsen med servicebudskapet.  

Först visas hemsidans uppbyggnad samt en webbkarta över huvudflikar och underflikar, därefter följer 

en presentation av resultaten utifrån de första fem riktlinjerna för marknadskommunikation. I 

presentation ges exempel utifrån de flikar på hemsidan som är relevanta, det vill säga de flikar där vi 

hittat svar på riktlinjen i fråga.  

När man besöker hemsidan möts man först av en banner högst upp med texten ”Tandvård till lägsta 

pris” och företagets logga. Under den ligger en fast text där det står:  

Våra erfarna tandläkare hälsar dig välkommen till Sveriges största tandvårdsklinik! 

Vi finns i moderna lokaler mitt i Stockholm City, där vi arbetar med den senaste utrustningen inom 

tandvård. Våra tandläkare och tandsköterskor talar tillsammans över 40 olika språk även teckenspråk. 

Hos oss får du kvalificerad tandvård till lägsta pris. Välkommen till x. 

Under den fasta texten finns en ruta med cirkulerande bilder på anställda, nöjda kunder och olika 

behandlingserbjudanden. I den här rutan finns även flikar med länkar till alla olika dela av hemsidan. 

7.2.2.1 Webbkarta över den privata mottagningens hemsidas struktur: 

Här följer en webbkarta över hemsidan. De svarta prickarna motsvarar de flikar som syns oavsett var du 

befinner dig på hemsidan. De vita prickarna är flikar som dyker upp när man trycker på den ovanstående 

svarta pricken, de är alltså underflikar. Vissa av huvudflikarna hade inga underflikar. 

 Start 

o Består av fem bilder som skiftar automatiskt 

 Om oss 

o Referenser 

o Kvalitet 

o Historia 

o Personal  
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 Behandlingar 

o Undersökning 

o Tandblekning 

o Lagning 

o Rotbehandling 

o Nya tänder 

o Tandskenor 

o Tandskydd 

o Tandsten  

 Implantat 

o Passar tandimplantat mig? 

o Hur fungerar implantat? 

o Vanliga frågor? 

 Akut tandvård 

 Priser 

 Lån och bidrag 

o Tandvårdslån 

o Tandvårdsbidrag 

o Tandvårdsstöd  

 Frågor 

 Kontakt 

o Fakturafrågor 

o Frågor om din behandling 

o Annan vårdgivare 

o Patientnämnd 

o Klinikledning  

 Press och nyheter 

o Mediakontakt 

o Pressbilder 

o Referenspris 

o Pressmeddelande  

7.2.2.2. 1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal? 

För detta steg har vi tittat på specifika uttalanden om personalen, hur många gånger personalen 

omnämns på hemsidan och noterat vad som sägs om personalen.  

 I den fasta texten ovanför menyn står: ”Våra erfarna tandläkare…” och ” Våra tandläkare och 

tandsköterskor talar tillsammans över 40 olika språk även teckenspråk.” Denna text syns alltså 

konstant oavsett var man befinner sig på hemsidan. 
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 Start 

o En av de fem skiftande bilderna lyfter fram de anställdas språkkompetenser; ”Våra 

tandläkare och tandsköterskor talar tillsammans över 40 olika språk även teckenspråk.” 

Texten är placerad under en bild där ett antal ur personalen ser glada ut. Personerna på 

bilden är blandade kvinnor och män och av blandade etniciteter. 

 Om oss 

o Referenser (Uttalanden av kunder) 

Följande citat är citat från kunder/patienter som x lagt upp på hemsidan själva. 

Utöver citaten finns det bilder på personerna, deras namn, ålder, var de bor och 

hur länge de har gått till x: 

 

 Tandläkarna har ett helt fantastiskt kundbemötande, det är väldigt professionellt 

men samtidigt mycket trevligt. Jag upplever det som att de har en öppenhet 

gentemot kunder som jag aldrig tidigare har stött på hos andra tandläkare. Det 

märks även tydligt av att personalen på x trivs med sitt arbete, de skojar, har en 

bra sammanhållning och är glada vilket smittar av sig på patienterna. 

 Den största anledningen till att jag återkommer till x är tack vare deras härliga 

och kompetenta tandläkare. 

 (…) de har en oerhört trevlig personal som man får en personlig kontakt med.” 

 Tandläkarna var lugna och avslappnade och tack vare deras effektiva arbetssätt 

hann vi med vår båt. De har verkligen en fantastisk förmåga att hantera stressade 

patienter. 

o Personal 

Under personalfliken finns det, som väntat, en text om deras personal. I stycket 

lyfter x fram att alla anställda har en svensk utbildning och att x har en etnisk 

varierad personal som med sina många språk underlättar för kommunikation med 

patienterna: 

Alla tandläkare och tandhygienister som arbetar på x har en av Socialstyrelsen 

utfärdad svensk tandläkarlegitimation. Personalen håller en mycket hög 

mångfald där nästan alla världens religioner är representerade. 

Könsfördelningen ligger på ungefär hälften kvinnor och hälften män. 

Tillsammans behärskar personalgruppen idag över 40 olika språk. 

Kulturblandningen och flerspråkigheten har blivit ett signum för x och att ha 

skilda ursprung ger möjlighet till olika infallsviklar och ökar dessutom 

förståelsen och kommunikationsmöjligheterna med alla patienter.  

 Behandlingar 

o Tandsten 
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Här nämns personalen mer i förbifarten och då tas deras talang upp. 

Följande citat står som ett råd för att undvika tandsten:  

 Borsta tänderna noga, håll rent mellan tänderna och besök x’s duktiga 

tandhygienister, som hjälper dig att bli av med din tandsten. 

 Frågor 

o Vanliga frågor (startsida för fliken frågor) 

På den här sidan finns en sammanställning av olika frågor från kunder och svar 

från anställda på x. Här följer de frågor och svar som tar upp personalen. 

 Fråga: Hur kan man veta att kvaliteten på tandvården är bra?  

Svar: Alla våra tandläkare har en gedigen utbildning inom tandvård. De har 

även svenska tandläkarlegitimationer. Innan vi provanställer en tandläkare 

får han eller hon arbeta över en prövoperiod om två veckor på x. (…) En 

intern grupp med sex stycken erfarna tandläkare träffas kontinuerligt för att 

gå igenom alla behandlingar som utförts på x. 

 Fråga: Kan man komma till er även om man är dålig på engelska?  

Svar: Ja, det går utmärkt. Alla x’s tandsköterskor talar svenska och kan tolka 

från svenska till engelska. Våra tandsköterskor behärskar 40 olika språk så vi 

har möjlighet att tolka från många fler språk än svenska. 

 Fråga: Vilken utbildning har x’s tandläkare?  

Svar: Våra tandläkare är både från Sverige och utlandet. De utländska 

tandläkarna uppfyller samma krav som Socialstyrelsen ställer på alla svenska 

tandläkare. Våra utländska tandläkare har snarare längre utbildning än de 

svenska, 5 års studier plus ett års praktik. De uppfyller samma krav som ställs 

på svenska tandläkare. Därutöver ställer x ännu högre krav på tandläkarnas 

kompetens. De ska ha varit yrkesverksamma som tandläkare utan anmärkning 

i minst 3 år. 

Sammanfattning: Personalen omnämns under fyra av tio huvudflikar samt i den fasta texten ovanför 

menyn, vilket får ses som i en ganska stor del av den planerade kommunikationen på hemsidan. 

Tonvikten ligger på beskrivandet av personalens mångfald i form av etnicitet, kön och språk. 

Tandvårdsföretaget lyfter även fram personalens sociala kompetens med hjälp av kundreferenser. 

Personalens erfarenhet och yrkeskompetens lyfts fram då rekryteringsprocessen och utbildningskraven 

beskrivs under huvudfliken ”frågor”. 
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7.2.2.3. 2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation? 

På den här frågan har vi letat efter kundreferenser, det vill säga hur tandvårdsmottagningen återberättar 

sina kunders åsikter på hemsidan och vad det är de tar upp. 

 Start 

En av de fem bilderna visar en glad kvinna med en pratbubbla med texten ”FANTASTISKT 

kundbemötande!” Under bilden finns även texten ”Vi har hög kundnöjdhet: 97% av patienterna 

är nöjda”.  

 Om oss 

o Referenser 

Här presenteras fyra olika kunders positiva utlåtande om mottagningen och deras 

erfarenheter av den. Det finns porträttbilder av de fyra kunderna och under citaten av dem 

finns deras namn, ålder, var de bor och hur länge de besökt tandvårdsmottagningen. I 

citaten som tandvårdsmottagningen valt ut pratar kunderna om det goda bemötandet, det 

låga priset, de fräscha och moderna lokalerna, de bra öppettiderna, hur snabbt det går att få 

en tid och om hur bra information de känner att de fått om priset och proceduren. 

7.2.2.4. 3. Konkreta ledtrådar för tjänsten 

Den tredje riktlinjen handlar om hur ofta det ges konkreta ledtrådar om vad tandvårdsföretgat gör och 

vad tjänsten innebär. 

 Start 

o Två av de fem bilderna som cirkulerar på startsidan beskriver vad tandvårdsföretaget gör: 

 Pris på och information om tandblekning 

 Pris på och information om akut tandvård 

 Om oss 

o Startsidan för ”Om oss” 

 X är landets största privata tandvårdsklinik och erbjuder all typ av 

allmäntandvård, akuttandvård, kronor, broar, implantat, fasader, med mera. X 

har även ett eget tandtekniskt laboratorium där man tillverkar bland annat 

bettskenor, blekskenor, tandskydd och porslinskronor med mera. 

o Kvalitet 

 Redan från starten var ledningen noga med att kliniken skulle ha en toppmodern 

nivå på utrustning och teknik och ser därför till att kontinuerligt hålla sig 

uppdaterade med det absolut senaste inom både kunskap, teknik och utrustning. 

Nyligen investerade ledningen exempelvis i en vo¬lymtomograf (3D-röntgen). 

Med modern kunskap och utrustning ökar vårdkvaliteten. 

 Behandlingar 

o Vi erbjuder lagningar, akuttandvård, tandhygienbehandling, kronor och broar, 

implantat, fasader, barntandvård med mera. Våra tandblekningar är mycket populära 

och erbjuds till mycket bra priser. Du bleker dina tänder enkelt och säkert själv hemma. 



87 

 

 Implantat  

o Här informerar företaget om att de gör implantat. 

 Lån & bidrag 

o Tandvårdslån 

 De erbjuder en lånetjänst för de som inte kan betala direkt. 

7.2.2.5. 4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter? 

För riktlinje fyra letade vi efter detaljer som beskrev de mer opåtagliga aspekterna med tjänsten. Precis 

som på riktlinje 2 så förmedlas tjänstens opåtagliga aspekter genom kundreferenserna. Det goda 

bemötandet, det låga priset, de bra öppettiderna samt de fräscha och moderna lokalerna är några av de 

aspekter som tas upp under flikarna ”start” och ”referenser”. Andra opåtagliga aspekter förmedlas under 

dessa flikar: 

o Kvalitet 

Tandvårdskliniken genomför regelbundna kvalitetskontroller och har en 

patientnämnd. Dessa aspekter är ett tecken på att tandvårdsmottagningen 

anstränger sig för att sina kunder ska få en så bra upplevelse som möjligt. 

 Redan från starten var ledningen noga med att kliniken skulle ha en toppmodern 

nivå på utrustning och teknik och ser därför till att kontinuerligt hålla sig 

uppdaterade med det absolut senaste inom både kunskap, teknik och utrustning. 

Nyligen investerade ledningen exempelvis i en vo¬lymtomograf (3D-röntgen). 

Med modern kunskap och utrustning ökar vårdkvaliteten. 

o Personal 

Detta citat beskriver något konkret som underlättar för kommunikationen, vilket 

är något som påverkar upplevelsen: 

 ”40 olika språk ökar dessutom förståelsen och kommunikationsmöjligheterna med 

alla patienter.” 

 Press och nyheter 

o Sänk priserna på tandvård 

 Här förs en diskussion om hur tandvårdspolitiken har blivit en klassfråga då det 

nuvarande systemet baserar hur stort bidrag man får på hur mycket ens ingrepp 

kostar. Detta leder till att ju dyrare det är desto större bidrag får man. Alltså om 

två olika mottagningar tar olika pris för samma ingrepp så kan patienten få olika 

mycket bidrag för samma ingrepp beroende på vilket tandläkare hen väljer. Hen 

får ett större bidrag desto högre pris tandläkaren tar, vilket, enligt x, blir 

konkurrenshämmande för marknaden. 

 Kontakt 

o Patientnämnden 

 Tandvårdsmottagningen har en patientnämnd. 
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7.2.2.6. 5. Förklarar företaget tjänstens innehåll? 

För riktlinje fem har vi tittat på när de beskriver tjänstens innehåll och hur de gör det. 

 Behandlingar och implantat 

o Båda dessa flikar, och deras underflikar, har konkreta beskrivningar av alla typer av 

behandlingar och procedurer 

 Akut tandvård 

o En beskrivning av hur den akuta tandvården fungerar 

 Lån & bidrag 

o Här beskriver tandvårdsmottagningen sin lånetjänst och hur man använder den. De ger 

även tipps på hur man söker några olika tandvårdsbidrag 

 Frågor 

o Förklarar sådant som kan vara oklart och vanligt förekommande frågor. 
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7.3. Bilaga 3: Den tryckta kommunikationen 

Här presenteras det fullständiga resultatet av den tryckta kommunikationen utifrån George & Berrys fem 

första riktlinjer för kommunikation. Först presenteras resultatet från Folktandvårdens tryckta 

kommunikation och sedan den privatägda mottagningen. 

7.3.1. Folktandvårdens tryckta kommunikation 

Den tryckta kommunikation från den offentligt ägda mottagningen som analyserats är åtta stycken 

broschyrer med Folktandvården som avsändare. Presentationen här sker uppdelat per broschyr. 

”Ta hand om din mun”: 

1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?   

Det finns ingen direkt hänvisning till personalen. Broschyren bekräftar endast att 

Folktandvården har specialisttandvård och att man kan gå till vilken tandläkare man vill. 

Samråd med tandläkare och råd att tala med denne om sina tänder och ”vad som passar för 

mig” lyfts fram. Det som står om personalens kompetens är att de kan behandla 

kariesproblem med fluor samt att de har tandläkare med stor erfarenhet av tandvårdsrädsla.  

2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation?  

Nej, det finns inga referenser eller hänvisningar till vad kunder tycker i broschyren. 

3. Ger företaget konkreta ledtrådar?  

Ja, Folktandvården ger konkreta ledtrådar om vad olika åkommor såsom ilningar och karies 

beror på och vad till exempel tandreglering innebär. När de tar upp tandskydd så ställer de 

exempelvis först frågan ”Ägnar du dig åt en sport med stor risk för tandskador?” Detta 

upplever vi som en konkret ledtråd till vad denna tjänst handlar om och för vem det är 

intressant.  

4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter?  

Ja, Folktandvården försöker skapa förtroende för sin verksamhet genom hela broschyren. 

Exempelvis i stycket om tandvårdsrädsla så skriver de ”du är inte ensam” och ”Vi kan 

erbjuda stöd från psykolog och behandling under narkos”. Detta tolkar vi som ett sätt att 

påtala Folktandvårdens mer opåtagliga erfarenheter av tandvårdsrädda patienter. 

5. Förklarar företaget tjänstens innehåll?  
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Ja. Folktandvården beskriver problem och vilka behandlingar de kan erbjuda. Exempelvis 

står det under implantat; ”Det finns många sätt att ersätta förlorade tänder men implantat 

anses i många fall vara den bästa lösningen (Bryggor, kronor och proteser är andra bra 

alternativ.)”. 

”Bra att veta om barnets första tänder 0-2 år”, ”Viktigt att veta om tänder som växer 2-4 år” och ”När 

mjölktänderna lossnar och nya växer fram 5-8 år”, ”Nya tänder och hur man sköter dem 9-13 år”. 

Dessa fyra broschyrer hade väldigt lika uppbyggnad och innehåll, därför presenteras de i en samlad 

analys: 

1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?  

Nej. Folktandvården informerar endast om barnets tänder och den egna personalen nämns 

aldrig. I broschyren för 9-13-åringar riktar sig Folktandvården till barnet istället för 

föräldern. Här berättar de dock att man kan prata med sin tandläkare och be om råd. ”du är 

alltid välkommen att prata med oss på Folktandvården.”  

2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation?  

Nej, det finns inga hänvisningar till kunders åsikter. 

3. Ger företaget konkreta ledtrådar?  

Inte direkt. Samtliga av dessa broschyrer är utformade mer som goda råd till föräldrar om hur 

de ska sköta sina barns tänder, och därför finns ingen direkt beskrivning av eller hänvisning 

till Folktandvårdens egen verksamhet. Det som framgår är att det handlar om tänder och 

därav kan man dra slutsatsen att det är kommunikation från ett tandvårdsföretag. 

4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter?  

Nej, i och med att det inte finns några hänvisningar till Folktandvården förmedlas inte 

tjänsten alls. 

5. Förklarar företaget tjänstens innehåll?  

Nej, enligt samma motivering som ovan. 

”För dig som vill sluta röka eller snusa”: 

1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?  

Ja. I inledningen står det att ”Flera av våra tandhygienister är professionella 

nikotinavvänjare”. 

2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation?  
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Nej, det finns inga referenser eller kundhänvisningar. 

3. Ger företaget konkreta ledtrådar?  

Inte direkt. Det finns inte så många konkreta ledtrådar om vad det innebär att delta i 

nikotinavvänjningsprogrammet förutom att Folktandvården erbjuder 

nikotinersättningsmedel.  

4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter?  

Ja, här förklara Folktandvården flera nackdelar med nikotin och därefter tar de upp sju 

vinster med att sluta röka eller snusa, till exempel ”Stolt! Att sluta röka eller snusa är en 

utmaning. När du klarat den kommer du att känna dig starkare, stoltare och gladare.” Även 

andra opåtagliga aspekter med att sluta röka tas upp vilket kan hänvisas till Folktandvårdens 

nikotinavvänjnings-tjänst. 

5. Förklarar företaget tjänstens innehåll?  

Inte direkt. Det enda stället där de förklarar tjänstens innehåll är i inledningen då de säger att 

de har tandhygienister som är professionella nikotinavvänjare, och att man tillsammans med 

dem kan diskutera hur man ska sluta med nikotin. Det finns dock ingen vidare förklaring om 

vad det innebär. 

”Till dig som ska få tandställning”: 

1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?  

Nej. Det står bara att man ska kontakta sin tandläkare om något händer med tandställningen. 

2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation?  

Nej. 

3. Ger företaget konkreta ledtrådar?  

Ja. Det står en del om processen att sätta in, ta ut och ta hand om tandställningen: ”När 

tandställningen tagits bort, ska tänderna växa fast i sitt nya läge. Under denna tid måste bettet 

stabiliseras med en tunn tråd som fästs på framtändernas insida eller vid en plastskena.” 

4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter?  

Ja, delvis. De uttrycker det exempelvis som att ”Vi hjälper dig att få ett nytt leende.” 

5. Förklarar företaget tjänstens innehåll?  



92 

 

Ja. De förklarar inte exakt hur det går till att sätt in en tandställning, däremot så förklarar de hur 

lång tid man har den och att man får komma på kontroller för reglering. Står endast ”vi står för 

tandställning och justering”.  

”Frisktandvård är regelbunden tandvård till ett fast pris”: 

1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?  

Inte direkt. I denna broschyr talar Folktandvården om sig själva som ”oss” och skriver mer 

utifrån vad tjänsten erbjuder snarare än vad deras personal kan erbjuda. När de talar om vad de 

gör så talar de mer som om vad deras roll är, till exempel ”vi ser till att du får rätt hjälp i rätt tid.”   

2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation?  

Nej 

3. Ger företaget konkreta ledtrådar?  

Ja, titeln ”Frisktandvård är regelbunden tandvård till ett fast pris” är en konkret ledtråd. De listar 

även vad som konkret ingår i frisktandvårdstjänsten såsom lagningar, rotfyllningar och röntgen.  

4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter?  

Ja, i samband med citatet ”Friska tänder utan dyra överraskningar” förklarar Folktandvården att 

man får ett personligt frisktandvårdsprogram med rätt hjälp i rätt tid.  

5. Förklarar företaget tjänstens innehåll?  

Ja, de har specifikt en rubrik som heter ”så här går det till”. 

Den privatägda tandvårdsmottagningens tryckta kommunikation 

I en metrotidning från 25 mars 2013 har den privata mottagningen en annons över en halv sida 

någonstans mitt i tidningen. Annonsen utgörs av en bild på två kunder som citeras i pratbubblor om sina 

åsikter om mottagningen.  

1. Framhäver marknadskommunikationen företagets personal?  

Ja, det står mycket om personalen. Den ena av de två konsumenterna säger att: ”Anledningen att 

jag återkommer till x är tack vare deras härliga och kompetenta tandläkare.” Den andra 

konsumenten säger att: ”De har en oerhört trevlig personal som man får en personlig kontakt 

med, de ser en som en individ och inte enbart som en patient.” Här väljer alltså mottagningen att 
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ge ganska mycket plats åt sina anställda med tanke på att annonsen inte innehåller så mycket 

text. 

2. Drar företaget nytta av word of mouth-kommunikation?  

Ja, hela annonsen är ett nyttjande av word of mouth då det enda den består av är citat från 

konsumenter. 

3. Ger företaget konkreta ledtrådar?  

Delvis. Avsändaren av annonsen ger en viss ledtråd om priset i och med att den ena 

konsumenten säger: ”… det visade sig att x erbjöd ett kostnadsförslag som var nästan halva 

summan av det Folktandvården skulle ta för samma ingrepp!” Dock ges denna riktlinje inte lika 

mycket plats. 

4. Förmedlar företaget tjänstens opåtagliga aspekter?  

Ja, en av de citerade konsumenterna uttrycker att ”Trots att x är en stor klinik med många 

tandläkare och patienter är det väldigt modernt, fräscht och en härlig stämning.”  

5. Förklarar företaget tjänstens innehåll?  

Nej, det finns ingen beskrivning av någon av behandlingarna. Man förstår dock av 

sammanhanget att det handlar om tandvård.  
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7.4. Bilaga 4: Fördelning av du-begreppet i den tryckta kommunikationen 

Här presenteras fördelningen av antalet ”du” mellan Folktandvårdens tryckta kommunikation:  

 ”Ta hand om din mun”: 45 gånger 

 ”Bra att veta om barns tänder – 0-2 år”: ingen gång 

 ”Viktigt att veta om tänder som växer – 2-4 år”: 1 gång 

 ”När mjölktänderna lossnar och nya växer fram – 5-8 år”: 2 gånger 

 ”Nya tänder och hur man sköter dem – 9-13 år”: 9 gånger 

 ”För dig som vill sluta röka eller snusa”: 23 gånger 

 ”Till dig som ska få tandställning”: 21 gånger 

 ”Frisktandvård är regelbunden tandvård till ett fast pris”: 26 gånger 

 Totalt i all tryckt kommunikation: 127 gånger 

Här presenteras fördelningen av du-begreppet mellan den privatägda tandvårdsmottagningens tryckta 

kommunikation:  

 Broschyren: 7 gånger 

 Vykort: 1 gång 

 Annons i tidning: ingen gång 

 Totalt: 8 gånger 


