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Abstract 

Title: Is the colour of health orange? - A qualitative study of Norrbotten County Council’s 

change in colour of Health Care Centers logotypes in Norrbotten 

Colours have been proven to have both a great physical and psychological impact on human 

beings.  This essay investigates the rebranding of 37 Health Care Centers, located in 

Norrbotten, Sweden, and how 10 interviewees have experienced the new  choice of colour 

on the logotypes of these Health Care Centers.  

The theoretical framework used in this research process, consists of theories related to 

rebranding, the communication process, encoding/decoding and Goethe’s Theory of 

Colours.  

To gather information about how the 10 inhabitants have experienced the new choice of 

colour, a semistructured form of interview was used. In addition to these interviews, three 

people employed by Norrbotten County Council (NLL) were interviewed, to get to know 

more about the rebranding process and the message behind the chosen colours of the 

logotype.   

Results show that the inhabitants had an overall positive reaction to the new colour choices, 

but that younger target groups lacked information about the new logotype and the 

rebranding. 

Due to these results, recommendations were made that NLL should expand the quantity of 

media channels to reach these younger target groups, and thereby be able to attract more 

patients to their Health Care Centers. NLL would also profit from investigating the 

inhabitants experiences related to the new colour choices themselves, but in a larger scale, 

to achieve greater knowledge of how to proceed with colour choices in the future.   

Keywords: colour theory, rebranding, health care, communication process, encoding, 

decoding 
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1. Inledning 

När trafikljuset lyser rött, vet bilförare att de skall stanna. När trafikljuset lyser grönt, vet de 

att det är tillåtet att köra. Varför dessa färger används och varför de kommunicerar sådana 

tydliga signaler, är inget som alla tänker på, men det finns en tydlig tanke bakom dessa val. 

För många företag och organisationer är valet av färg en viktig del i kommunikationen utåt, 

då det ger möjlighet att sticka ut i konkurrensen och sätta prägel på sitt varumärke. Ett 

område där konkurrensen stigit avsevärt de senaste åren är sjukvården.  

Den svenska hälso- och sjukvårdsorganisation som finns idag bygger på en nivåindelad plan 

som fastställdes på 1970-talet. Där fanns ett grundläggande utbud av regionsjukvård, 

länssjukvård samt primärvård, där vårdcentralernas verksamhet ingick, med ansvar för 

befolkningen i dess specifika geografiska område. Senare har en lagändring kommit till 

stånd, där den enskilde givits rätt att själv välja vilken vårdcentral personen vill tillhöra. 

Numera bedrivs också landstingens primärvård på många orter av privata företag som har 

vårdavtal med landstinget (ne.se 2014).  

Ett annat av landstingens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen är att undersöka 

hälsostatus och hälsorisker bland lokalbefolkningen och utifrån det utföra förebyggande 

verksamhet i samarbete med primärvården och andra intressenter.  (ibid) 

För att sätta ytterligare fokus på förebyggande hälsovård genomfördes i februari 2013 en 

stor omstrukturering inom Norrbottens läns landsting (NLL). Samtliga 37 vårdcentraler i 

Norrbotten, varav 31 drivs av landstinget och sex stycken drivs av privata vårdgivare, bytte 

namn från Vårdcentraler till Hälsocentraler (nll.se 2013). Förändringen medförde även ett 

nytt färgval på logotyper och övrig kommunikation såsom annonser och broschyrer (ibid). I 

samband med omstruktureringen erbjöds under våren alla 30-åringar ett hälsosamtal och 

förändringen marknadsfördes ytterligare genom annonser i dagspress, kortare filmer i TV4, 

samt en marknadsföringskampanj där apelsiner och apelsinskalare delades ut till invånare i 

berörda kommuner – allt för att sätta fokus på hälsans och den nya orange färgens tecken 

(ibid).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Norrbottens Läns Landstings byte av färgval i de 

nya Hälsocentralernas logotyper och kommunikation utåt, tanken bakom dessa val, och hur 

färgvalet upplevs av invånare i berörda kommuner.  

För att uppnå detta syfte ställs följande frågeställningar: 

 Vad önskade NLL förmedla med de nya Hälsocentralernas färgval i sin  

kommunikation utåt? 

 Hur upplever invånare i berörda kommuner det nya färgvalet? 

 Hur överensstämmer det planerade budskapet med invånarnas upplevelse? 

3. Bakgrund 

Varför nödvändigt med denna förändring? 

I artikeln ”Hälsocentral heter det numera” av Jan Nyberg i NLL:s informationstidning Utsikt 

(Utsikt 2013), bekräftar Kristina Renkvist, chef för Stadsvikens hälsocentral i Luleå att 

namnbytet till hälsocentraler och lanseringen av den nya profilen med orange färg, som 

ovan nämnts, är en signal på att det förebyggande arbetet med att förhindra sjukdom är 

viktigt. Det är i själva verket något som ytterst beslutats av statsmakterna. En annan orsak till 

förändringen är också att förhållandena har förändrats i och med vårdvalet och att det nu 

dykt upp fler privata aktörer. Renkvist säger: ”– Det är bra att primärvården profilerar sig 

mot resten av landstinget” (ibid).  

Förändringen diskuteras vidare i artikeln ”Byter färg för att locka patienter” (kuriren.nu 

2013). Där visas det att landstinget, i samarbete med en kommunikationsbyrå, valt den 

orange färgen, för att den ska förmedla värme och en skön känsla och göra det mera 

lockande  att välja landstingsdrivna vårdcentraler för länets patienter. Beslutet ifrågasätts 

dock av vissa  av Vårdförbundets medlemmar,  som inte kan se någon vinst i färgbytet, utan 

menar att den beräknade  kostnaden på ca. 1 – 1,5 miljoner kronor istället hade kunnat 

användas till  att finansiera fyra nya tjänster inom verksamheten.  Enligt Mona Ringbjer, 

utvecklingschef i primärvården, försöker landstinget göra övergången så ekonomisk som 

möjligt, men att marknadsföring de facto kostar mycket pengar. Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Mats Brännström tillägger: ”Beslutet ligger inom division primärvård. Däremot är det 
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presenterat i landstingsberedningen. Den politiska majoriteten har sagt att man backar upp 

det här.” Brännström menar vidare: ”I en konkurrensutsatt verksamhet är det definitivt 

rimligt att marknadsföra sig” (ibid).  Detta visar Hälsocentralerna klart och tydligt i och med 

förändringen av namn och logotyp.  

Betydelsen av ett starkt varumärke 

Användandet av varumärken är inget nytt. Ordet i sig (engelska brand) syftar på en sedvänja 

där boskap brännmärktes i syfte att visa äganderätt. Sedan började även tillverkare märka 

sina produkter för att säkra sin kundkrets när handeln expanderade och de inte längre hade 

direktkontakt med kunderna.  

I detta massproduktionens tidevarv, kan ett välkänt varumärke fortfarande ge trygghet, 

eftersom en tidigare nöjd kund redan tycker sig veta vad den inköpta produkten kommer att 

leverera i form av kvalitet (Handelnshistoria.se 2014).   

Ett varumärke är alltså betydligt mer än ett namn. David A. Aaker pekar också på detta i sin 

bok Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name (1991), där han säger: 

“A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, trademark, or package 

design) intended to identify the goods or services of either one seller or a group of sellers, 

and to differentiate those goods or services from those of competitors. A brand thus signals 

to the customer the source of the product, and protects both the customer and the 

producer from competitors who would attempt to provide products that appear to be 

identical.” (Aaker 1991:7) 

NLL:s logotyp har funnits med i vårdcentralernas kommunikation under många år och är 

välkänt för invånarna i Norrbotten. I takt med att de privata aktörerna inom vården har blivit 

fler och besökarna själva kan välja vilken vård- och hälsocentral de vill lista sig på, har ett 

starkt varumärke blivit allt viktigare även för vård- och hälsocentralerna. Ett led i detta har 

utgjorts just av vårdcentralernas förändring av namn och logotyp – en rebranding. I och med 

den nya logotypen särskiljer sig hälsocentralerna tydligare från landstinget i övrigt och det 

framgår också tydligare vad kunder kan förvänta sig om de väljer att nyttja hälsocentralernas 

tjänster till förmån för privata vårdcentraler som ej är anslutna till landstinget. Därför är det 

av stor betydelse för kundunderlaget att hälsocentralernas logotyp utformas så att den blir 
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tilltalande och kommunicerar den känsla landstinget vill förmedla. En viktig beståndsdel i 

den formen av kommunikation är färgval. 

Färgteorins historia 

Historien visar att människor länge har använt färg i kommunikationssyfte. Den primitiva 

form av färgsättning som då användes, har idag vidareutvecklats och brukas nu exempelvis i 

färgsättning av hemmet och mat, samt att förstärka politiska budskap och marknadsföring 

(Bergström 2012:256). Då färg genom historien har varit något ytterst väsentligt för 

människan, har även forskning bedrivits inom ämnet. Sätt att gruppera och tolka färger har 

presenterats av framstående människor såsom Leonardo Da Vinci, som tidigt var intresserad 

av färg och framförde sina teorier om detta i anteckningar, som sedan kom att utgöra en hel 

bok kallad Tratatto della pittura (Stone 2008:18). Dessa teorier vidareutvecklades senare av 

Sir Isaac Newton som skapade den första färgcirkeln, till följd av att han upptäckte att ”[...] 

man i ett prisma kan bryta det vita ljuset i olika färger och att man sedan med hjälp av 

endast tre av de på detta sätt erhållna spektralfärgerna kan blanda till vilken som helst av de 

övriga samt också vitt” (Nilsson 2004:46). Newtons teori har sedan använts av många 

forskare som utgångspunkt när syftet är att förklara färgseende (ibid). Längre fram kom 

också färg att studeras ur en annan synvinkel, då studier av färgers påverkan på människans 

psyke blev ett forskningsämne – vilket är något som gör det än mer viktigt att ta hänsyn till 

färgteori i marknadsföringssyfte.  
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4. Tidigare forskning 

4.1 A Study of Colour Emotion and Colour Preference. Part I: Colour Emotions 

for Single Colours 

Denna psykofysiska studie publicerades år 2004 och är skriven av Angela Wright, Li-Chen Ou, 

M. Ronnier Luo och Andrée Woodcock. Med utgångspunkten att färg har stor inverkan på 

vilka produkter eller tjänster en konsument väljer, studerades färgers påverkan på 31 

individer i syfte att kunna uttyda och tydliggöra förhållandet mellan färgpreferens och 

färgemotion (Wright, Ou, Ronnier, Woodcock 2004:232). De 31 personer som undersöktes 

bestod av män och kvinnor, varav 14 människor från Storbritannien och 17 från Kina - detta 

för att kunna uttyda om kultur eller genus är en faktor som har inverkan på hur människor 

upplever och påverkas av färger (ibid).  I studien placerades dessa 31 personer i ett mörkt 

rum, där de sedan fick observera ett antal färger och svara på frågor angående vilket av olika 

motsatsord de bäst skulle associera färgerna med, exempelvis varm-kall, maskulint-feminint 

eller aktiv-passiv (Wright, Ou, Ronnier, Woodcock 2004:233).  

I resultaten av denna studie kom författarna bland annat fram till att det inte gick att uttyda 

någon signifikant skillnad i förhållandet mellan hur män och kvinnor upplevde och 

definierade färger (Wright, Ou, Ronnier, Woodcock 2004:234). Något som däremot framkom 

var att det mellan personerna från Storbritannien och Kina gick att uttyda skillnad i hur de 

reagerade på samma färger. I och med det resultatet menar de att kultur bevisligen kan 

representera en stor faktor i hur färger upplevs av människor (Wright, Ou, Ronnier, 

Woodcock 2004:234). 

Oavsett om genus och kultur har någon stor inverkan på hur människor upplever färger, 

visar studien med all säkerhet att färg ger människor upplevelser. I en organisation som NLL, 

är ett byte av färgval på Hälsocentraler något som kommer ses av många, och som denna 

forskningsartikel visar – påverka många. Det är därför intressant att genom intervjuer ta 

reda på om forskning inom ämnet färgpåverkan är något NLL tagit hänsyn till när det nya 

färgvalet genomfördes.  
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4.2 Den rosa färgen – symbol som väcker känslor 

Socialantropologen och författaren Fanny Ambjörnsson arbetar på Stockholm Universitet 

som studierektor för avdelningen Genusvetenskap. Ambjörnsson står som författare till ett 

flertal böcker som behandlar genuskonstruktioner utifrån olika perspektiv (erg.su.se 2014). 

Under samma ämneskategori har hon även skrivit boken Rosa – Den farliga färgen 

(Ambjörnsson 2011).  

Fanny Ambjörnsson har även studerat färgen rosa i Den rosa färgen – symbol som väcker 

känslor som publicerades år 2009 (Ambjörnsson 2009:54). I denna skrift presenteras ett 

antal intervjuer med småbarnsföräldrar där de ställs frågor angående genus och 

barnuppfostran.  Vad Ambjörnsson kan uttyda utifrån svaren från dessa intervjuer är bland 

annat att färgen rosa är något föräldrarna ställer sig skeptiska till (Ambjörnsson 2009:54f). 

Färgen i sig framställs som tydligt kopplad till femininitet, och betraktas som problematisk, 

då bärandet av färgen rosa för pojkar anses strida emot en klassisk manlighet, och bärandet 

av färgen för flickor undviks av många föräldrar, för att ej låsa sitt barn i en traditionell 

könsroll (Ambjörnsson 2009:55). 

Ambjörnsson menar att färgen rosa är ”[...] mer än en vanlig färg [...]” (Ambjörnsson 

2009:54). Hon fortsätter: ”Snarare skulle den kunna beskrivas som det antropologen Sherry 

Ortner kallar nyckelsymboler – en central figur som innehåller förtätade budskap om 

grundläggande värderingar i samhället” (ibid). De samhälleliga diskurser som finns angående 

färg uttrycker sig i detta fall i tydliga kopplingar till hur det västerländska samhället förhåller 

sig till feminitet och genusrelationer (Ambjörnsson 2009:53f).   

I studien om NLL berörs ej färgen rosa, men de ovanstående iakttagelserna kan användas till 

att skapa ytterligare perspektiv på färger och deras funktion.  
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5. Teori 

Denna studies syfte är att undersöka vad Norrbottens Läns Landsting önskade förmedla med 

sitt färgval på Hälsocentralens logotyp, hur berörda invånare upplevde detta färgval, samt 

hur det planerade budskapet stämmer överens med hur invånarna upplevde detta. På grund 

av detta ansågs det vara intressant att granska problemet utifrån ett flertal synsätt. De  

första teorierna är Kommunikationsprocessen och Encoding/Decoding, som behandlar ett 

budskaps färd från sändare till mottagare. Övriga sidor av granskningen utgörs dels av vad 

som föranleder att en organisation förändrar sitt varumärke och vad det kan leda till, samt 

teorier om färger och deras påverkan på människor. 

 

5.1 Kommunikationsprocessen 

 

Figur 1 (communicationtheory.org 2011) 

 

Figuren (figur1) ovan är skapad av Claude Elwood Shannon och Warren Weaver under sent 

1940-tal, och föreställer en visualisering av en kommunkationsprocess (Fiske 1990:6). 

Modellen visar Shannon och Weavers tolkning av hur information färdas mellan sändare och 

mottagare, och de potentiellt riskfyllda faktorer som kan uppstå under färden. Teorin har 

fått både hyllningar och kritik för den till synes simpla och linjära framställningen av en 

kommunikationprocess, men anses än idag utgöra stor del av kommunikationsstudiers 

grund, och brukas tillika flitigt i forskningsområdet av många (ibid).   
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Philip Kotler och Gary Armstrong skriver i sin bok Principles of marketing: Global Edition att 

det är väsentligt att ett budskaps sändares inkodningsprocess stämmer överens med 

mottagarens avkodningsprocess för att ett budskap skall vara resultatrikt (Kotler, Armstrong 

2009:432f). Det är därför viktigt att sändaren väger in mottagarens erfarenheter och de 

konnotationer denne kan ha till specifika symboler, bilder eller dylikt (ibid). 

Enligt Shannon och Weavers figur (figur 1) så betecknas problemen i en kommunikation som 

noise eller på svenska brus (Fiske 1990:7).  Bruset kan uppträda på olika sätt, och Fiske  

nämner framför allt tre olika nivåer av problem som kan uppstå i kommunikation: 

Nivå A (Tekniska problem) behandlar hur pass korrekt information kan förmedlas i en 

kommunikation. Nivå B (Semantiska problem) består av logiska, språkliga och kulturella 

problem. Denna nivå pekar på hur noggrant den överförda informationen överensstämmer 

med den information som önskade förmedlas. Nivå C (Effektivitetsproblem) visar hur 

effektivt budskapet har mottagits och om det har fått mottagaren av informationen att 

handla på ett önskvärt vis (Fiske 1990:7). 

Alla dessa nivåer av brus står i korrelation till varandra. Det är omöjligt för ett budskaps 

avsändare att veta exakt hur budskapet kommer tolkas av mottagaren, och det är därför 

viktigt att studera samtliga nivåer för att skapa bättre förståelse för hur kommunikationens 

noggrannhet och effektivitet kan förbättras (Fiske 1990:7f).   

I fallet med NLL är det bytet av färg på Vårdcentralers logotyp som skall studeras, och det 

anses därför vara viktigt att undersöka vad det planerade budskapet var, och om denna 

information gått fram på önskat vis till mottagare av informationen.   

5.2 Encoding/Decoding 

För att införskaffa ytterligare perspektiv på kommunikation ansågs Stuart Halls teori om 

Encoding och Decoding passande för denna studie.  I denna kommunikationsteori studerar 

Hall meddelanden och hur dessa produceras och sprids. Skaparen eller producenten av ett 

meddelande namnges encoder, och mottagaren av meddelandet kallas för decoder. Hall 

menar att kommunikation kan delas upp i fyra stadier: produktion, cirkulation, användande 

(även kallat distribution eller konsumtion) samt reproduktion (Hall et al. 1980:117ff). 
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Varje stadium är i denna teori förhållandevis oberoende av de andra, vilket innebär att 

kodningen av ett meddelande påverkar hur budskapet uppfattas, men inte helt, då varje 

stadium innehar sina egna begränsningar och möjligheter. Därmed menar Hall att 

mottagaren (decoder) av ett meddelande inte bara passivt tar emot information, utan tolkar 

detta på sitt egna vis, till följd av exempelvis diskursiva och kulturella faktorer (Hall 1980, 

refererad i During 2007:90f). Det kommer därför alltid finnas nyans i hur meddelanden 

uppfattas, beroende på vem som tar emot och tolkar det. För att ett meddelande skall kunna 

benämnas som lyckat eller korrekt förstått, måste publiken ha tolkat meddelandet på 

producentens önskade vis (Hall 1980, refererad i During 2007:92f).  

 

Figur 2 (Hall et al. 1980:120) 

Som figuren (figur 2) visar, utgör avkodaren alltså en ytterst viktig faktor, då det är dennes 

tolkning och mottagande som i slutändan avgör meddelandets effekt (Hall 1980:120f). Hall 

menar även att det existerar tre huvudsakliga positioner för tolkning av en text, som 

avkodaren kan använda sig av. Dessa tre positioner eller tolkningar innebär kortfattat 

följande (Hall et al. 1980:125ff): 

Den dominanta tolkningen - avkodaren accepterar budskapet som framförs på kodarens 

önskade vis, utan att ifrågasätta det (ibid). 

Den förhandlande tolkningen av texten innebär kort att avkodaren intar en tveksam position 

gentemot meddelandet. Avkodaren godkänner delar av budskapet, men utgår från vissa 

egna skapade grundregler när denna tolkar budskapet, och är något kritiskt ställd mot 

texten, dess budskap och avsändarens agenda (ibid).  
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Den tredje och sista positionen kallas för den oppositionella tolkningen. Detta innebär att 

avkodaren är medveten om det bokstavliga budskapet i meddelandet men väljer att 

motsätta sig kodarens önskade tolkning eller avfärda budskapet helt. Denna position står i 

direkt motsatsförhållande till den dominanta tolkningen (ibid). 

Förutom att införskaffa mer kunskap i hur kommunikation ter sig, kommer denna teori att 

användas för att analysera invånares åsikter om färgvalet, och vilka olika tolkningar som går 

att utläsa från dessa åsikter.  

5.3 Rebranding 

Enligt det L. Muzellec och M. Lambkin visar i artikeln ”Corporate rebranding: destroying, 

transferring or creating brand equity?” finns det många orsaker till att en organisation eller 

ett företag genomför en rebranding. Det kan handla om att företaget byter ägare (Change in 

Ownership Structure) eller kanske behöver byta strategi (Change in Corporate Strategy). Det 

kan också vara yttre omständigheter i omvärlden (Change in External Environment) som 

tvingar till det, exempelvis nya lagar, eller att ett företag behöver förändras för att förbättra 

sin konkurrenssituation (Change in Competitive Position) (Muzellec, Lambkin 2006: 805). 

Detta visualiseras i modellen nedan (Figur 3) : 

 

 

Figur 3 (Muzellec, Lambkin 2006: 820) 

Som figuren (Figur 3) också visar, innebär målen för en rebranding att företaget vill spegla en 

ny identitet och skapa en ny image. Detta kan ske antingen på ett evolutionärt eller ett 

revolutionärt sätt. Om det gäller en evolutionär rebranding, något som händer hos i stort 
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sett alla företag, förändras eller förnyas saker över tid - exempelvis kan ett företags logotyp 

förändras bara en aning - och omgivningen kanske knappt tänker på det - medan en 

revolutionär rebranding innebär stora, kanske plötsliga förändringar (ibid). 

NLL har genomfört en stor förändring i vårdcentralers varumärke och identitet, och det är 

därför intressant att studera denna förändring, på vilket sätt den skett, och till vad den lett.  

5.4 Goethes färgteori 

Grunden till dagens studier om färgpsykologi och färgpåverkan anses av många vara Johann 

Wolfgang von Goethes färgteori som presenteras i hans bok Zur Farbenlehre från 1810. I 

denna bok kritiserade Goethe de slutsatser som Newton tidigare hade kommit fram till, och 

menade att en vetenskaplig tolkning av färger i sig inte räcker för att förstå färg till fullo 

(Stone 2008:18). Goethe menade att det var nödvändigt att studera hur människor upplever 

färg, alltså studera deras perception. Goethe arrangerade färger i två grupper med en 

plussida där varma färger ingick (gult, orange och rött), samt en minussida med kalla färger 

(blått och violett). Färgen grönt ansåg han vara den färg som står för utjämningen mellan 

gult och blått, och ger ögat tillfredsställelse (Nilsson 2004:93f). Genom att använda detta 

system märkte han att betraktare av färgerna reagerade livligt och strävande på plussidans 

färgspektra och minussidan associerades med känslor av orolighet (Stone 2008:18).  

Goethe hävdade däremot aldrig att hans teori var fullständig, utan menade istället att 

färgteori är något som kräver fortsatt och ständig forskning (Sällström 1996:16). Det finns 

många som sedan följt Goethes spår och vidareutvecklat hans teori. Baserat på grunderna av 

Goethes upptäckter har det idag exempelvis visats att färgen röd rent fysiologiskt höjer 

människors blodtryck och ökar andhämtningen, och färgen blå ger den motsatta effekten 

(Nilsson 2004:80).  

Det finns dock olika uppfattningar inom forskningsområdet färg, där vissa menar att det på 

ett mer fysiologiskt plan går att mäta färgers påverkan på människor, medan andra menar 

att färger i stor grad påverkas av kulturella aspekter och samhälleliga diskurser. Detta kan 

synas i texten Den rosa färgen – symbol som väcker känslor (Ambjörnsson 2009) av Fanny 

Ambjörnsson, som det skrivs om i kapitlet Tidigare forskning i denna studie.  



12 
 

Det har även gjorts andra studier med grunder i Goethes färgteori, där kultur varit en 

inräknad faktor, och som resulterat i en sammanställning av hur olika färger upplevs av 

människor i vår västerländska kultur (Sisefsky 1995:72ff). Färgerna blå, orange och vit, som 

är av intresse i studien om NLL, framställs i den tidigare nämnda sammanställningen som 

följande: 

 

 Orange: livskraft, emotion, livlighet, jovialitet, vänskap, generositet, överflöd, värme, 

glädje, aktivitet, våldsamhet, sinnlighet, glamour 

 Blått: oändlighet, kvinnlighet, intuition, idealism, sanning, auktoritet, lugn, 

koncentration, stabilitet, tradition, svalka, vemod (”blues”), skugga 

 Vitt: oskuld, renhet, kyla, oåtkomlighet 

 (Sisefsky 1995:72ff) 

 

För organisationer är det viktigt att ta med aspekten färg i beräkning vid byggandet av sitt 

varumärke, eftersom användandet av färg bevisligen har betydelse i vårt samhälle. Denna 

studie syftar till att undersöka hur NLL har tänkt i den frågan. Det kan därför vara intressant 

att ställa denna ovanstående sammanställning i relation till de svar som givits av både 

kommuninvånare och anställda inom NLL. En sådan jämförelse kan visa om kultur som faktor 

är något NLL tagit med i beräkning vid valet av färg på sitt varumärke, samt om invånarnas 

upplevelser av de färgerna stämmer överens med det NLL önskat förmedla .  
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6. Material och metod 

6.1 Material 

Det material som i huvudsak analyserats i denna studie, är dels svar från intervjuer med tre 

personer anställda av NLL, men även 10 stycken intervjuer från invånare i Piteå kommun. 

Svaren från de tre personerna anställda av NLL har bidragit till insikt i besluten som togs att 

byta namn och färg på Vårdcentralers logotyper och informationsmaterial, samt vad de ville 

förmedla med samma förändring. De 10 kommuninvånarnas svar har studerats i syfte att 

kunna utläsa hur berörda invånare upplevt förändringen, och om dessa upplevelser stämmer 

överens med NLL:s planerade budskap. 

I avsikt att få större kunskap i ämnet som skulle undersökas, studerades även diverse artiklar 

från dagspress angående omstruktureringen av vårdcentralen, dess byte av namn och 

färgval, men också artiklar angående privatiseringen av vården i Sverige. Utöver detta har 

dessutom offentliga handlingar och policydokument rörande ämnet undersökts.  

6.2 Urval och avgränsning 

Jan Trost visar i sin bok Kvalitativa intervjuer (2010) att urvalsprocessen vid kvantitativa och 

kvalitativa studier skiljer sig åt. Vid kvantitativa studier är det viktigt att urvalet i rimlig mån 

är statistiskt representativt, alltså att en viss procent av urvalspersonerna också utgör en 

motsvarande del av populationen. När det gäller en kvalitativ studie är detta inte så 

intressant, eftersom vad som då eftersträvas är att variationen ska vara så stor som möjligt 

och därför rekommenderar Trost att ett strategiskt urval används. (Trost 2010:137) 

Det strategiska urvalet utförs genom att ett antal variabler av teoretisk betydelse väljs ut. 

När det gäller två specifika variabler säger Trost: ”Vi vet att i de flesta sammanhang skiljer sig 

kategorierna män och kvinnor åt och därför är den variabeln alltid även teoretiskt relevant, 

detsamma gäller t.ex. ålder. Sedan man valt ut ett antal variabler väljer man ut ett litet antal 

där värdena eller egenskaperna är lätt iakttagbara, dvs. synliga i register, eller i mera konkret 

mening, på gatan eller i snabbköpet.” (Trost 2010:138) 

Dessa variabler har varit av intresse även i denna studie av den orsaken att delar av det 

material som behandlats i kapitlet Tidigare forskning pekat på att färg är tätt 
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sammankopplat med samhälleliga diskurser rörande exempelvis kön och genus. Även om 

svaren i denna undersökning inte kommer att analyseras utifrån ett genusperspektiv, är 

förhoppningen att genusperspektivet är något som vägts in av dem som fattat beslut 

gällande hälsocentralernas färgval. På grund av de ovan angivna anledningarna består 

intervjuobjekten därför av en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar, dels för att 

det lämpar sig för ett strategiskt urval, representerar en bred målgrupp, men även för att 

eventuella skillnader könen emellan skulle kunna medföra ytterligare nyanser i det slutgiltiga 

resultatet.  

Avgränsningen när det handlar om ålder består i att respondenterna utgörs av en man och 

en kvinna i vardera gruppen 20; 30; 40; 50- och 60-årsåldern. Varför just dessa åldersgrupper 

valdes, bottnar i att dessa människor väljer fritt vilken hälsocentral de vill tillhöra inom sin 

kommun. De var även i en vuxen ålder då förändringen av färgval genomfördes, och kan 

därför minnas hur de upplevde förändringen då den skedde. En annan anledning är att 

besöksfrekvensen på hälsocentralen kan utgöra en skillnad, beroende på vilken åldersgrupp 

en respondent tillhör och det därför är intressant att arbeta med ett stort åldersspann.  

Med dessa tre variabler – ålder, kön och geografisk tillhörighet, valdes intervjuobjekten ut. 

Det var även önskvärt att dessa personer inte ingick i min egen vänskapskrets, för att 

undvika att intervjuobjekten skulle inneha någon förhandsinformation angående studien och 

tillhörande intervjufrågor. Tillvägagångssättet för att finna dessa personer blev därmed att 

vända mig till familj och vänner, och genom dem få förslag på intervjuobjekt som var 

ovetande om studien. Respondenterna som valdes ut bestod exempelvis av klass- och 

arbetskamrater till dessa, som inte hade någon relation till mig själv. 

Vad gäller urvalet av anställda inom NLL som intervjuades i form av en gruppintervju, så 

gjordes urvalet i stort av gruppen själv. Efter förfrågan att få göra en intervju med personer 

inom landstinget som varit delaktiga i skapandet av den nya logotypen, erbjöd sig tre 

personer att representera NLL i den frågan. Personerna namnges i kapitlet 6.4.1 nedan. 

6.3 Kvalitativ metod 

I sin bok Introduktion till forskningsmetodik (2006) framhåller Judith Bell att en fördel med 

intervjuformen är att den är flexibel, då den ger möjligheter att ställa följdfrågor. 
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Intervjuobjektets mimik och tonfall kan ge intervjuaren värdefull information som inte är 

möjlig att erhålla vid ett enkätförfarande. Detta är en av anledningarna till varför det är just 

intervjuer som brukas i denna studie. En nackdel med intervjuformen som Bell påpekar är att 

intervjuer i regel tar lång tid att genomföra. Detta är något som tagits med i beräkningen, 

men då frågorna som utformats främst är upplevelseorienterade, ansågs ändå intervjuer 

vara lämpligast att använda i syfte att kunna ta del av intervjuobjektens åsikter. 

Det existerar blandade åsikter angående den kvalitativa forskningsformen. Jarl Backman 

(2006) presenterar några av dessa och menar att intervjuaren genom att läsa på kring ämnet 

och se vad andra forskare sagt om ett område, till studiens nackdel kan införliva fördomar, 

förutfattade meningar eller stereotyper (Backman 2006:51). Han fortsätter: ”Därigenom 

skulle man kanske förbise eller rent av inte notera vissa nya upptäckter. Man bör gå neutral 

och ”nollställd” in i forskningsfältet ifråga, hävdas det” (ibid). I detta fall blir det tämligen 

omöjligt att undvika delar av detta, då det varit en nödvändighet att innan intervjuerna ta 

del av viss forskning för att få bättre kunskap inom ämnet. Detta är även något som 

Backman själv stödjer, då han menar att även om det är önskvärt att gå in neutral i ett 

forskningsfält, så har forskare i regel egna erfarenheter och kunnigheter, vilket gör det svårt 

att åstadkomma detta (Backman 2008:57).  

6.4 Tillvägagångssätt 

6.4.1 Gruppintervju med anställda inom Norrbottens Läns Landsting 

De tre personer inom NLL som var villiga att ställa upp på en intervju, önskade att genomföra 

denna i form av en gruppintervju, och föreslog tid samt plats. Till följd av detta ägde 

intervjun rum på Landstingshuset i Luleå, i en av de anställdas kontor.  

En gruppintervju innebär att ett flertal personer intervjuas vid samma tillfälle. Trost 

rekommenderar ett maxantal à fem personer som ett lämpligt antal i gruppen; detta för att 

både intervjuaren och gruppmedlemmarna ska kunna ägna uppmärksamhet åt alla individer 

i gruppen (Trost 2010:44f). 

Potentiell problematik som bör tas i åtanke vid gruppintervjuer är exempelvis att gruppens 

medlemmar kanske inte förmedlar samma information som de skulle ha gjort vid en enskild 

intervju. Vissa gruppmedlemmar kan också vara mer dominanta än andra, vilket kan göra att 
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de mer tystlåtna inte kommer till tals (Trost 2010:45f). Det kan även vara svårt för ett enskilt 

intervjuobjekt att stå upp för sin åsikt eller ställa sig emot gruppens åsikter, och utfallet kan 

därmed bli att samtliga deltagare "[...] samlas kring en åsikt som är 'lämplig' i situationen" 

(Trost 2010:46). Gruppintervjuer lämpar sig därför bättre när gruppmedlemmarnas 

erfarenheter eller idéer ska behandlas än när deras åsikter eller attityder skall undersökas 

(ibid).  

Dokumentationen av intervjuförfarandet kan också bli mer problematisk för intervjuaren. 

Det kan vara svårt att komma ihåg vem som framförde en viss åsikt samt vilka gester och 

vilket kroppsspråk som åtföljde ett visst uttalande. Trost rekommenderar att någon form av 

ljud- eller bildupptagning bör användas, men påpekar att det ändå kan bli en krävande 

process för intervjuaren (ibid).  

För att förebygga sådana problem som ovan nämnts, har det därför vid den gruppintervju 

som utfördes i denna studie, använts ljudupptagning. Eftersom antalet intervjuobjekt 

begränsades till tre personer ansågs ej videoupptagning vara nödvändig att bruka. Då 

intervjun utfördes i gruppens egna kontorsbyggnad, var också stämningen avslappnad och 

samtliga individer kunde komma till tals.       

De tre personer som intervjuades i denna studie var: Eva-Lena Holmqvist (f.d. Divisionschef, 

Landstingsdriven Primärvård i Norrbotten),  Mona Ringbjer (Verksamhetsutvecklare, Division 

Närsjukvård i Norrbotten) och Peter Bergman (Samordnare för Primärvården i Norrbotten).   

De frågor som ställdes till intervjuobjekten (bilaga 1) utformades främst i syfte att besvara 

studiens första syftesfråga - Vad önskade NLL förmedla med det nya färgvalet på 

Hälsocentraler?  Bland frågorna som ställdes behandlades bland annat organisationens syn 

på namn- och färgbytet på Vårdcentraler i Norrbotten, vad som föranledde beslutet om 

denna förändring,  hur färgerna valdes och vad NLL ville förmedla med dessa. Frågor 

angående färgpåverkan och i vilken utsträckning forskning inom detta ämne brukades för att 

välja färg ställdes också.  Intervjuobjektens svar spelades in, och har efter insamling 

transkriberats och därefter legat till grund för den analys som gjorts av de semistrukturerade 

intervjuerna med invånare. 
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6.4.2 Semistrukturerade intervjuer med invånare i Piteå kommun 

För att kunna uttyda hur invånare i berörda kommuner upplever bytet av färgval, har 10 

personer som är bosatta i Piteå kommun intervjuats. Varför valet av dessa intervjuobjekt 

hämtades från Piteå kommun var främst för att detta är en av de kommuner vars 

vårdcentraler genomgått den förändring denna studie bygger på, men det uppfattades även 

vara tidseffektivt att intervjua personer från samma kommun. De i genomsnitt tjugo minuter 

långa intervjuerna ägde rum i intervjuobjektens hem. Detta ansågs vara en passande miljö 

då målet var att respondenterna skulle kunna känna sig så avslappnade som möjligt under 

intervjuns gång, och att inga yttre faktorer skulle kunna störa samtalet.Att det var 

nödvändigt att minimera störande moment, var även en viktig faktor då samtalen spelades 

in. 

Att antalet intervjuer har begränsats till tio stycken överensstämmer med den uppfattning 

Trost framhåller när han menar att antalet intervjuer inte bör vara så stort. Han säger: ”Med 

många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske mäktar man inte att få en överblick 

och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer.” (Trost 2010:143) Han 

anser också att ett fåtal väl utförda intervjuer är bättre än ett större antal som inte utförts så 

väl. Det är viktigt att sätta kvaliteten och etiken främst och komma ihåg att det finns 

möjlighet att utöka antalet intervjuer senare om det skulle finnas behov av det. (Trost 

2010:144)  

Den intervjuform som använts är den semistrukturerade intervjun. Enligt Steinar Kvale 

(1997) omfattar den olika teman och förslag på frågor som är relevanta för ämnet. Det ger 

samtidigt intervjuaren möjlighet att ändra frågornas ordningsföljd och form under intervjun 

om så skulle behövas och denne kan känna frihet att ställa följdfrågor (Kvale 1997:32). En 

helt ostrukturerad intervju kan resultera i att samtalet tar en annan vändning än vad som var 

tänkt, någon synvinkel kan glömmas bort och det kan medföra att svaren inte blir helt 

jämförbara. Judith Bell (2006) påpekar också att en fördel med semistrukturerade intervjuer 

är just det att respondenterna fått ta ställning till samma frågor, och intervjuaren därmed 

har ”en uppsättning svar som är lätta att sammanfatta och analysera” (Bell 2006:160). 

De frågor som använts (bilaga 2) har utformats i syfte att undersöka hur de intervjuade 

upplever de nya och gamla färgvalen, samt om de tror detta påverkar deras syn på 
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Hälsocentralen i sin helhet. De svar som givits av respondenterna har i efterhand analyserats 

och ställts i relation till de svar som samlats in genom den gruppintervju som genomfördes, 

för att kunna uttyda hur det planerade budskapet överensstämmer med, eller eventuellt 

avviker från, hur kommuninvånarna upplever färgvalet. 

Som komplement till de frågor som ställdes i intervjun, hade respondenterna tillgång till två 

bilder på vårdcentralens gamla respektive nya logotyp (Bilaga 3). Detta ansågs vara ett 

nödvändigt hjälpmedel för att intervjuobjekten skulle få en klar uppfattning av hur färgvalen 

ser ut, och därmed undvika möjliga felaktigheter om endast bilder tagna ur minnet hade 

brukats.  

6.5 Reliabilitet och validitet 

En undersöknings reliabilitet berör frågan om resultaten blir detsamma ifall undersökningen 

skulle genomföras på nytt. Staffan Stukát framhåller i sin bok Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap (2005) att det ofta kan finnas ett flertal reliabilitetsbrister i en 

undersökning såsom denna. Bristerna kan exempelvis bestå i yttre störningar när intervjun 

äger rum, intervjuobjektets dagsform, frågor och svar som kan feltolkas av både 

intervjuobjektet och den som intervjuar, samt feltolkningar eller felskrivningar när svaren 

behandlas (Stukát 2005:126).  

En undersökning med perfekt reliabilitet påstås inte kunna förekomma, framförallt då vissa 

av dessa brister kan vara svåra att påverka eller undvika, och denna undersökning är 

troligtvis inget undantag från denna regel. Målet är självfallet att skapa en så god reliabilitet 

som möjligt, men eftersom denna undersökning behandlar en förändring, kommer troligtvis 

respondenternas uppfattning om färgvalet se annorlunda ut om studien utförs vid ett annat 

tillfälle i framtiden. Trost menar att ”[...] idén med att man skall få samma svar på en fråga 

då den ställs vid skilda tillfällen bygger på en föreställning om att konstans skall råda (Trost 

2010:132)”. Trost fortsätter: ”Människan är inte alls statisk utan tvärtom hela tiden 

deltagare och aktör i en process. Det innebär i sin tur att svaren inte alls nödvändigtvis skall 

bli desamma varje gång den givna frågan ställs” (ibid).  

Utöver reliabilitet är det är viktigt att säkerställa att undersökningen mäter det den avser 

mäta – att undersökningen innehar en stark validitet. För att uppnå en tillfredsställande 
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validitet har strävan varit att konstant lägga fokus på syftet och dess tillhörande frågor. Det 

är därför även väsentligt att invervjuobjekten gett tydliga och utvecklade svar på frågorna, så 

att deras svar blir jämförbara och det går att avläsa tydliga svar på det undersökningen 

avsett att studera. De frågor som ställts till respondenterna har utformats på ett sådant vis 

att det inte bör uppstå någon oro för att svaren är opålitliga, utan frågorna bör kunna bidra 

till en god validitet.  

6.6  Analysmetod av resultat 

Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer (2010) att när det kommer till bearbetning, 

analys och tolkning av de intervjuer som utförts, så vore det ”[...] helt galet att försöka tala 

om för någon hur man skall göra.” (Trost 2010:147). Detta uttalande gör Trost till följd av 

den avsaknad av fördefinierade tekniker som finns vid kvalitativa studier. Till skillnad från 

kvantitativa studier, där det finns stora uppsättningar regler och konventioner som förklarar 

olika tillvägagångssätt som med fördel kan eller bör användas, så färgas hjälpmedel i 

kvalitativa studier mer av fantasi och kreativitet (ibid).   

I denna undersökning har materialet från gruppintervjun respektive de semistrukturerade 

intervjuerna, analyserats var för sig. Svaren från gruppintervjun studerades för att kunna få 

svar på vad som föranlett färgbytet och om det fanns någon önskad reaktion hos 

kommuninvånarna med detta. Svaren från de semistrukturerade intervjuerna har även 

analyserats var för sig, för att eventuellt kunna uttyda individuella skillnader i 

respondenternas intervjusvar. Resultaten från de båda intervjugrupperna har därefter ställts 

i relation till varandra, för att kunna uttyda om tolkningen av budskapet stämmer överens 

eller avviker från NLL:s önskade tolkning av budskapet.  

Som tidigare nämnts, spelades intervjuerna med kommuninvånarna in med hjälp av 

ljudupptagning. Detta gav en god möjlighet att sedan lyssna igenom samt reflektera över vad 

som sagts och utspelat sig under intervjuerna, och därefter sammanfatta det i text. Att inte 

utföra hela analysarbetet i direkt anslutning till intervjun kan vara positivt, då distans till 

intervjun kan krävas för att vissa detaljer och reflektioner skall komma till ytan (Trost, 

2010:149).  
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Tolkning av data. Med ledning av frågorna till gruppen anställda inom NLL, erhölls svar på 

hur den önskade reaktionen med färgvalet skulle bli bland kommuninvånarna och varför de 

aktuella färgerna valdes. Denna information användes därefter som faktaunderlag för den 

senare tolkningen av kommuninvånarnas svar. Båda gruppernas svar har dessutom ställts i 

relation till det studien utgått från, gällande färganalys och kommunikation.  

Då resultatet har sammanställts och analyserats kommer denna studie vidarebefordras till 

Norrbottens Läns Landsting, då de önskat ta del av resultatet på grund av att studien kan ge 

en fingervisning om hur kommuninvånare uppfattat färgbytet.  
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7. Resultat och analys 

Här nedan behandlas den bakgrundsinformation intervjuobjekten delade med sig av, samt 

kommentarer de givit till respektive intervjufråga. 

7.1 Analys & resultat av intervjuer med anställda inom NLL 

I avsnitten under kapitlet 7.1 redovisas de svar som framkom under gruppintervjun med 

anställda inom Norrbottens Läns Landsting. Frågor som behandlas är sådana angående vad 

som föranlett beslutet till förändringen på Vårdcentraler i Norrbotten, hur de gamla 

respektive nya färgvalen valdes, och vad de var tänkta att förmedla till invånare i berörda 

kommuner.  

De tre personer som intervjuades i denna studie var: Eva-Lena Holmqvist (f.d. Divisionschef, 

Landstingsdriven Primärvård i Norrbotten), Mona Ringbjer (Verksamhetsutvecklare, Division 

Närsjukvård i Norrbotten) och Peter Bergman (Samordnare för Primärvården i Norrbotten). 

Intervjuobjekten benämns nedan endast med förnamn vid tillhörande citat.  

7.1.1 Vägen från Vårdcentral till Hälsocentral 

Utöver det material i form av artiklar och annat textbaserat material som studerats tidigare 

angående förändringen, ansågs det viktigt att väga in tankar och åsikter från anställda inom 

organisationen NLL. När intervjuobjekten blev tillfrågade om hur de själva varit involverade i 

förändringen, samt varför denna förändring skedde, svarade de följande: 

Så länge jag minns har jag önskat att vi hetat Hälsocentral [...] hälsa har inte 

varit prioriterat, utan akuta hjärtbyten har ju som varit finast och bäst och 

viktigaste. Men idag är det hög konkurrens på hälsa.  (Mona) 

De påminner sig även om hur fler landsting, bland annat Värmland och Jämtland bytte för 

flera år sedan: 

Och Jämtland ja, det kändes som att det var väl där vi lyfte upp det politiskt 

också, skulle vi verkligen inte byta nu till Hälsocentral! Det är ju Hälso- och 

sjukvård, uppdraget är ju det.  (Mona) 

De intervjuade framhåller vikten av god hälsa och att det politiska uppdraget inte endast 

innefattar sjukvård, utan även hälsovård. De påpekar att diskussionen om hur uppdraget 
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skall vinklas har diskuterats mer och mindre intensivt under olika tidsepoker. Politikerna 

hade tidigare inte prioriterat vikten av att verksamhetens namn bör kopplas till uppdraget, 

men de intervjuade framhåller att ett gediget förarbete föranlett att politikerna i större 

utsträckning håller med om att namnet och verksamheten bör kopplas samman tydligare. 

Samtliga intervjuade ansåg dessutom att en förändring låg i tiden. Angående förarbetet 

säger de följande: 

Det är flera saker som har påverkat att vi har gjort detta just nu, eller rättare 

sagt för ett år sen lite drygt. Dels lagen om vårdval, som ju beslutades om och 

trädde i kraft 2010, där det då också är fritt fram för konkurrenter att ansöka 

om att starta primärvård. Vår före detta chef började diskutera [...] hur man då 

skulle kunna på något sätt profilera den landstingsdrivna primärvården inför 

vårdvalet, inför 2010, och det var i princip kalla handen, inte aktuellt, punkt. 

Sen så kom vi in i vårdvalet, vi fick konkurrens [...]  (Eva-Lena) 

Respondenterna pekade ytterligare på att de privata Vårdcentralerna profilerade sig mycket 

och att ett flertal av dem samtidigt bytte namn till Hälsocentraler och visade att det var det 

hälsofrämjande arbetet som skulle förstärkas. I och med detta menar de att det blev än 

viktigare för de Landstingsdrivna Vårdcentralerna att lyfta fram det nya uppdraget att 

befrämja en god hälsa. Det politiska beslutet innefattade exempelvis att erbjuda alla 30-

åringar ett hälsosamtal, samt att skriva ut recept på fysisk aktivitet, något som de tyckte var 

värdefullt att inkorporera i marknadsföringen. Den diskussion som fördes i ledningsgruppen 

var att det var rätt tillfälle att byta namn, färg och grafisk profil anpassat till primärvård.  

De intervjuade menar alltså att förändringen har föregåtts av många diskussioner och ett 

långt förarbete, mycket till följd av storleken på organisationen och den politiska 

förankringen som krävs.  

I denna studies teoriavsnitt 5.3 presenteras en figur (Figur 3) som visar vilka faktorer som 

kännetecknar en klassisk rebranding. NLL:s förändring  stämmer även överens på ett flertal 

av dessa faktorer.  NLL har varit tvungna att anpassa sig efter externa faktorer i form av det 

nya politiska beslutet – lagen om vårdval (Change in External Environment). De har utvecklat 

en ny strategi i och med sin nya profilering (Change in Corporate Strategy), samt att de var 

tvungna att rätta sig efter den nya konkurrenssituation som uppstått i och med ett ökat antal 
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privata vårdgivare(Change in Competitive Position). Förändringen som sedan skedde var 

omfattande, då NLL förändrade både varumärket och identiteten, och motsvarar det L. 

Muzellec och M. Lambkin benämner en revolutionär rebranding (Muzellec, Lambkin 2006: 

805).  

7.1.2 De gamla respektive nya färgvalen 

Intervjufrågorna berörde även den gamla logotypen och dess utseende. Färgvalet på denna 

bestod av färgerna blå, vit och röd (bilaga 3).  Intervjuobjekten blev tillfrågade om vad 

färgvalet på den gamla logotypen var tänkt att förmedla, i syfte att möjligen kunna förstå 

varför en förändring i färgval aktualiserades. Delar av diskussionen de förde om detta ämne 

ser ut som följer :  

Jag tycker det där blå, jag försöker också komma på när det vart, för jag minns 

att, från att det är mycket hygien, vitt är rent, så kommer jag ihåg att det där 

blåa var jag lite orolig över, men vänta nu, ska vi verkligen ha blått? Det är en 

liten oro när man ska ändra färg också, det är inte bara positivt[...] Den här 

byrån som tog fram symbolen, dom hade säkert en förklaring till varför dom 

hade just gjort dom här färgvalen (Eva-Lena) 

[...] Det kan ju också ha varit så att blått vet man om man vill ha lugn och inte 

få så mycket protester så är det ju smart att ha blått. Den hetsar inte, som den 

röda till exempel kan göra, det är ju som gjort för att jag ska bli lite obstinat och 

annorlunda. Och vi vill väl att patienter och befolkningen ska lyda, eftersom vi 

är dom smartaste på hälsa (skrattar). Att dom ska ta det lugnt. Man behöver ju 

vara lugn då man är sjuk förstås [...] allt blir ju faktiskt bättre om man är lugn. 

(Mona) 

Respondenterna trodde alltså att det fanns en tanke med den blå och vita färgen på den 

tidigare logotypen, och tolkade det tidigare färgvalet utifrån sina kunskaper om 

färgpsykologi. De antog att det kan ha haft att göra med både en önskan att visa på 

renlighet, men också att det skulle frambringa en lugnande verkan. Detta stödjer även 

Sisefsky i sin sammanställning av färger och hur de traditionellt uppfattas i vår kultur 

(Sisefsky 1995:72ff). Vitt innebär bland annat renhet, och blått auktoritet och lugn (ibid).   
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Med tanke på den tvekan som kan anses ha uppstått i deras diskussion om vad den gamla 

logotypens färgval var tänkt att förmedla, kan det utläsas att det nya färgvalet inte ställdes i 

relation till det gamla när valet gjordes. Detta antagande stärks även i och med att de 

nämner att ansvaret främst låg på byrån som tog fram symbolen och färgvalen.  

Angående varför den orange färgen valdes, sade de: 

För det första sticka ut litegrann, nu får ni hjälpa mig, som byrån föreslog, dels 

det här att avvika så pass mycket, själva symbolen har vi ju kvar och grafiska 

profilen i övrigt är exakt som Landstinget i övrigt men en annan färg. Dels alltså 

avvika i tillräcklig grad. Orange är också en färg som, vad ska vi säga, är 

modern enligt den här byrån, och sen så det den också påminner om tänker jag, 

apropå förebyggande, är ju både morötter och apelsiner [...] Vi har i och för sig 

fått jobba lite med våra byråer också, att dom tar fram rätt nyanser på färgen 

och så där [...] det är ju en blandfärg, så att det är många olika färger i den för 

att den ska bli just den här fina orange färgen. (Eva-Lena) 

Vi har hållit den i ljuset och jämfört vad som händer, vilken är nu den rätta? 

(Peter) 

Det går även här att antyda viss osäkerhet gällande en exakt definition av vad NLL ville 

förmedla med färgvalet, då en kommunikationsbyrå och deras tanke med detta nämns ett 

flertal gånger. I denna studies bakgrund presenteras information angående vad NLL och 

kommunikationsbyrån som skapat den nya logotypen ville kommunicera med det nya 

färgvalet - ”[...] vi har valt den orange färgen, för att den ska förmedla värme och en skön 

känsla” (Norrbottenskuriren, 2013).  

Det faktum att denna definition ej nämns av respondenterna, kan ytterligare tyda på att 

ansvaret för färgvalet främst låg på den kommunikationsbyrå som tidigare nämnts. Vidare 

tecken på detta visades när frågor ställdes angående i vilken utsträckning forskning inom 

ämnet färgpsykologi och färgpåverkan användes när de nya färgerna valdes:  

Ja inte vi, vi litar ju på konsulten. (Eva-Lena) 

Jag gillar färg och jag tror mycket på färg [...] också kan jag känna att helheten, 

kommunikation är svårt, fem procent av det jag säger hör du, av mina ord, 



25 
 

resten är mitt kroppsspråk, min attityd, tror jag på det här, alltså har det ju 

förstås med hur jag rör mig, vilken färg jag har – orden är så lite. Det var lite 

det vi hade märkt också. Vi sökte dom smarta orden när vi gjorde annonser, och 

tänkte inte alltid på att det var så lite i budskapet. (Mona)  

Men vi var nog ganska rörande överens, tror jag i ledningsgruppen, att det 

kändes som att det här kändes klockrent. Och så när vi fick den grafiska 

profilen,det jag gillar, det är den här, där vi säger – där din hälsa är central. Till 

en hälsocentral, jag tycker det är klockrent. (Peter)  

Ett av intervjuobjekten använder sig här av sitt intresse samt sin kunskap inom ämnet då 

denne pekar på färgers viktiga roll i kommunikation. De resterande ovanstående svaren kan 

däremot anses ytterligare stärka kommunikationsbyråns roll i valet av färg till 

Hälsocentralernas logotyper och informationsmaterial.   

Samma fenomen uppstod när respondenterna ställdes en fråga angående om kultur och 

genus utgjort någon viktig beslutsfaktor när färgerna valts. De nämner att det möjligen kan 

ha varit en faktor, men att detta ej är något de i ledningsgruppen tagit hänsyn till.  En av 

respondenterna lyfte fram åsikten att orange troligen kan vara mer könsneutralt än vad 

exempelvis blå är, men att detta inte var något som låg till grund för valet av färg.  

7.1.3  Inverkan på invånare i berörda kommuner 

De sista frågorna som ställdes till dessa tre intervjuobjekt berörde frågor angående deras syn 

på vilken inverkan förändringen har haft på invånarna: 

Alltså, namnet positivt från många [...] Senast i veckan har jag faktiskt pratat 

med en person som [...] var väldigt noga med att påpeka – ’Oh så bra att ni har 

bytt till Hälsocentral! Det är rätt signal! För ni ska ju jobba med det! Vi ska ju 

försöka att hjälpas åt att hålla oss friska så länge som möjligt’.  Så han var 

vansinnigt nöjd med namnbytet, och det är ju lite kul. (Eva-Lena) 

Precis, alltså från befolkningen, det var ju lite insändare där om att kostnader, 

vad kommer nu det här att kosta? Men inte någon storm så, så att det liksom 

blivit någon mediastorm, det tycker jag inte att det har varit. Men så är ju det 
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nästan vad myndigheter än gör, så är det någon som ifrågasätter – vad 

kommer det här att kosta? (Peter) 

Sen är det ju alltid någon som inte tycker sig att färgen inte passar. (Mona) 

Men det var som vi pratade om tidigare, det var väl säkert många som 

protesterade när det vart blått också. (Peter) 

Svaren som ges fokuserar mycket här på bytet av namn och hur reaktionerna varit på detta, 

då reaktioner på färgbytet endast nämns vid ett tillfälle. Detta kan anses vara naturligt, då 

valet av färgval mest legat på kommunikationsbyrån, medan intervjuobjekten troligtvis själva 

varit mer involverade i namnvalet. Det kan även tolkas som att reaktioner från medborgare 

är något Landstinget är förberedda på, likaså att protester försvinner i takt med att invånare 

blir vana med förändringen och får se resultat. 

De intervjuade blev även ställda frågan om de tror att förändringen bidragit till att fler 

människor önskat lista sig på Norrbottens Hälsocentraler och om detta i sådana fall gått att 

utläsa statistiskt sett.  

Inte tror jag, det är svårt att säga, det går bara att spekulera... (Peter) 

Säg att det hade startat tre nya, då hade vi säkert kunna se, vänta, höll det? 

Syns det? (Mona) 

Men sen väljer ju människor av många skäl, alltså det finns ju rent 

grundideologiska skäl också som gör att du väljer, något som, som inte är 

landstingsdrivet, till exempel. Det vet vi ju när Sensia gick i konkurs [...] så finns 

det ju inget annat att välja på än landstingsdriven primärvård, och jag vet 

bland annat här på Stadsviken så fick man ju en del reaktioner på att  – ’Ja, nu 

finns det bara kommuniststyrda hälsocentraler att välja på’. Så det finns ju 

ideologiska skäl också till att inte bara färg och form, förstås. (Eva-Lena) 

Det råder konsensus bland intervjuobjekten om att det är svårt att utläsa något i dagsläget, 

mycket på grund av den korta tid som gått sedan förändringen. För att få ytterligare 

förståelse i varför denna respons varit så svår att finna, ställdes respondenterna frågan 

angående om respons från befolkningen varit något de sökt: 
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Nej inte på något strukturerat sätt, alltså inte, vad ska vi säga, kollat att dom 

har uppfattat namnbytet, för sånt kan man ju göra om man är intresserad av 

genomslagskraft. Men nej, det har vi inte gjort, vi har valt att inte lägga krut på 

det. (Eva-Lena) 

Utöver den tidsrelaterade problematiken i att statistiskt kunna utläsa förändringens inverkan 

på antal listade patienter och respons från invånare, ger detta ytterligare nyans till varför ej 

mer direkta svar kunnat ges på de ovanstående frågorna. Att efterforskningar och respons 

inte varit något som prioriterats av NLL framhäver vikten av studier som denna, som syftar 

till att utläsa effekten av den förändring som skett.  

7.2 Analys & resultat av intervjuer med invånare i Piteå kommun 

I avsnitten under kapitlet 7.2 redovisas de svar som framkom under de semistrukturerade 

intervjuerna med kommuninvånare. Frågor som behandlas är sådana angående invånarnas 

medvetenhet kring förändringen som skett i form av namn- och färgval på Norrbottens 

Landstingsdrivna Vårdcentraler, hur de upplever de gamla respektive nya färgvalen på 

logotyperna, vad de tror dessa skulle förmedla, samt hur de ställer sig till förändringen i sin 

helhet.  

Samtliga 10 intervjuade invånare valde att bruka sin rätt till konfidentialitet. För att särskilja 

vem som säger vad bland de citat som står listade i den nedanstående analysen, benämns de 

olika intervjuobjekten efter följande kodning: M = Man, K= Kvinna. Till benämningen av kön 

kommer även ålder att listas. Exempel på detta kan vara K-21, vilket innebär att uttalandet 

tillhör en 21 år gammal kvinna. Kön och ålder på samtliga intervjuobjekt står listade i Bilaga 

4 (Bilaga 4). 

7.2.1 Bakgrund 

Som nämnts tidigare i denna studies metodavsnitt ansågs det viktigt att intervjuobjekten 

skulle bestå av en jämn fördelning kvinnor och män i åldersgrupperna 20; 30; 40; 50- och 60-

årsåldern. Dessa kriterier uppnåddes, och som tidigare nämnts kan sammanställningen av 

intervjuobjektens kön samt ålder återfinnas i Bilaga 4 (Bilaga 4).  

För att införskaffa mer förhandsinformation blev samtliga intervjuobjekt ställda frågor 

angående hur länge de varit bosatta i Piteå kommun, samt hur många gånger de besökt 
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Vårdcentralen under de senaste 12 månaderna. Dessa frågor ansågs viktiga att ta i 

beaktande, då ett av kriterierna gällande urval av respondenter var att samtliga skulle ha 

varit bosatta i Piteå kommun när förändringen genomfördes, i syfte att de skulle ha 

möjlighet att minnas den gamla logotypen och ha lagt märke till det nya namn- och 

färgvalet.  

Svar som gavs på frågan angående hur länge de varit bosatta i Piteå kommun varierade 

mellan 20-40 år. De svar som gavs i samband med frågan angående hur många gånger de 

besökt Vårdcentralen de senaste 12 månaderna, var resultatet bland nio av personerna 

mellan en till tre gånger, samt en person som besökt Vårdcentralen sex gånger.   

Resultatet av detta visar på att samtliga intervjuobjekt haft möjligheten att uppmärksamma 

förändringen, både genom tidsperioden de varit bosatta i Piteå, men även på grund av att de 

besökt Vårdcentralen/Hälsocentralen minst en gång under perioden februari 2013 – februari 

2014.  

7.2.2 Medvetenhet kring förändringen 

Det första steget i att mäta effekten av den förändring som skett i form av färg- och 

namnbyte var att undersöka om förändringen uppmärksammats av samtliga intervjuobjekt. 

Frågor ställdes till respondenterna angående om de var medvetna om att det skett en 

förändring och hur de i sådana fall blivit uppmärksammade om denna förändring. Av de 10 

intervjuade var det fem stycken som ej var medvetna om förändringen som skett, och fem 

som hade tagit del av nyheten. Kommentarer från de som var medvetna om förändringen 

listas här nedan: 

Ja jag har sett någon lapp, eller om det stod i Piteå-tidningen eller var det var. 

Ja, dom byter helt enkelt, över hela landet eller? (M-69) 

Ja dels var det väl lite reklam.. men också att jag blev påmind av en bekant att 

det var så.. (M-59)  

Ja faktiskt vet jag om det (skrattar) [...] Man har väl läst det i Piteå-tidningen 

tror jag (skrattar), skulle jag tro, att det är där. (K-68) 

Mm, det vet jag [...] Ja jag läste det i tidningen. Det skulle bli en förändring, jag 

läste väl inte så noga, jag bara registrerade det, att det skulle bli så, att dom 
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skulle byta färg. Jag tyckte att det kändes lite konstigt för den har alltid.. alltså 

Landstinget för mig är blåvitt alltså. (K-53) 

Jo men det har jag ju vetat, eller alltså.. jo mamma, min mamma nämnde 

någonting om det tror jag.. att dom hade bytt namn typ..men jag vet inte mer, 

än det..ja (skrattar) (K-34) 

Som kan ses ovan var det endast en respondent under 50 år som hade uppmärksammat 

förändringen. Att det främst är en äldre åldersgrupp som noterat förändringen kan i detta 

fall bero på ren tillfällighet, men det kan även tyda på att det i marknadsföringen funnits en 

avsaknad av bredd vad gäller mediekanaler för att uppmärksamma människor om 

förändringen. När de intervjuade talar om hur de blivit varse om förändringen, visar det sig 

att samtliga antingen läst om förändringen i tidning eller blivit informerade om det av någon 

bekant.  

Beskrivningen som ges i studiens inledning över vilka mediekanaler NLL använt sig av för att 

marknadsföra förändringen består av annonser i dagspress, kortare filmer i TV4, en 

marknadsföringskampanj där apelsiner och apelsinskalare delats ut till invånare, samt ett 

erbjudande om gratis hälsosamtal till alla 30-åringar i berörda kommuner. Inget av 

intervjuobjekten i denna studie var i rätt ålder för att bli erbjuden ett hälsosamtal, men det 

faktum att ingen av de intervjuade under 50 år hade uppmärksammat budskapet genom 

någon av de ovannämnda kanalerna, kan ytterligare tyda på en avsaknad av effektiv 

kommunikation, då främst mot en yngre målgrupp. 

7.2.3 Den gamla respektive nya logotypen 

För att kunna svara på en av studiens syftesfrågor - Hur upplever invånare i berörda 

kommuner det nya färgvalet?, ställdes frågor till respondenterna rörande både den gamla 

och den nya logotypen, hur de upplevde färgvalen på dessa, samt vad de tror NLL ville 

förmedla med de båda färgvalen. Under denna del av intervjun hade de intervjuade tillgång 

till bilder på båda logotyperna (Bilaga 3).  

Nedan listas ett antal utvalda citat från några respondenter angående hur de upplevde 

färgvalen i den gamla logotypen:  



30 
 

Mm, det är ju sådär jag tycker att den ska se ut.. [...] alltså för mig har det här 

varit rent, blått och vitt för mig.. är renhet så.. inte sterilt men rent, som det ska 

vara inom vården på något sätt. (K-53) 

Den är ju ganska...platt eller vad man ska säga. Väldigt enkel i och med att det 

bara är tre olika färger, och, mest blått och vitt. Känns lite som kyla (skrattar)... 

och typ..kommunalt, jag vet inte, förknippar väl som mest hela loggan med att 

det ska vara kommunalt.. fast eh, det har väl att göra med andra associationer 

[...]Första intrycket är att den är som bara anonym och..vanlig, men om man 

ska ta det lite närmre så, så är det ju lite kall färg, men inte nödvändigtvis på 

ett, ett negativt sätt, att man associerar den med något negativt..  (M-23) 

Blått tycker jag är väldigt harmoniskt, den blåa färgen,den är lugn, och den 

är...i och med att det är en sval färg så, den känns inte sådär varm och mysig, 

men den känns..ah, men, bara lugn och (skrattar).. det känns som någonting... 

konkret på något sätt, det känns, ja.. Lite respektingivande också [...]känns 

både ganska harmonisk med ändå som någonting som man har respekt för. (K-

21) 

När dom gjorde det där? för tjugo år sen? Trettio år sen? Femtio år sen? Jag vet 

inte... ja, det var väl samma, det var väl därför att jag tror att blått hade med 

stat, kommun och landsting att göra litegrann, att det var något seriöst och.. ja, 

jag tror att det var lite sånt, att det var betraktat så blått. Ja undra om inte SJ 

och sånt hade också, och Televerket hade blått. Just då när det började var det 

väl väldigt svenskt. (M-59) 

Åsikter bland respondenterna angående den gamla logotypen skilde sig till stor del åt.  Det 

går inte att uttyda något tydligt samband vad gäller ålder och kön i relation till upplevelser av 

färgvalet, då de flesta använder likartade ord för att beskriva färgerna, och det finns både de 

som tenderar att beskriva färgvalet positivt respektive negativt. För att beskriva deras 

upplevelser av färgen vit nämner ett flertal intervjuobjekt ord såsom kyla, svalhet, rent, 

renhet och sterilt. När de beskriver färgen blå förekommer ord såsom harmoniskt, lugn och 

respektingivande. Dessa ord de använder för att beskriva sina upplevelser stämmer väl 

överens med den sammanställning som listas i teoriavsnittet, av hur olika färger traditionellt 
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upplevs av människor i vår kultur. Det kan även sägas att det råder konsensus bland 

respondenterna vad gäller NLL och vad de önskade förmedla med färgvalet på den gamla 

logotypen, där ord som tradition, respekt, sterilt och allvarsam används. 

Intervjuobjekten svarade fortsättningsvis på hur de upplevde den nya logotypens färgval: 

Ja jag vet ju att den är ny, så att det är väl något positivt med det, och sen är 

det ju lite, jag vet att dom tänkte lite på hälsa och fräschhet och sånt, och det 

tycker jag väl att det i viss mån visar också. (M-59) 

Ja alltså, den, jag tycker den är mer modern, men.. den blåa är nästan mer 

stilren. Sen tycker jag att, ju att den blåa är kallare, och den orange är som mer 

varm, det är helt enkelt motsatsen.. eller, den blåa är inte dålig, men det känns 

ändå rätt med orange med ordet hälsa...även om jag tycker att nyansen kunde 

ha varit annorlunda..den kunde dom ha bytt (skrattar) (K-43) 

Ja, som jag sa tidigare så känns det liksom som fel färger för mig (skrattar)... det 

ska vara blått och vitt när det har med vården att göra, tycker jag, men det är ju 

för att jag är van att se det gamla [...] Det ser inte riktigt lika inbjudande ut 

tycker jag, det här, faktiskt... lite, jag önskar att jag kunde tänka hjortron om 

det här (skrattar).. men det var lite, lite för.. ja inte tråkig orange färg, jag vet 

inte vad jag ska säga.. det känns inte lika hälsosamt. Jag läste att man skulle, att 

det handlar om apelsiner och hälsa och jag tycker att apelsiner ser mer 

hälsosamma ut, även om det kanske är den färgen. (K-53)  

Flertalet av respondenterna valde att beskriva färgvalen i den nya logotypen genom att ställa 

den i relation till färgvalet på den gamla logotypen. Detta bidrog till att deras definitioner av 

hur de upplevde färgvalet vit och orange blev relativt sparsmakade i jämförelse med svaren 

som gavs på frågan om den gamla logotypen. Frekvent förekommande ord som användes av 

större delen respondenterna för att beskriva den orange färgen var främst värme, modernt 

och välkomnande, vilket även var ord många använde för att beskriva vad de trodde NLL ville 

kommunicera med det nya färgvalet.  

Dessa ord de väljer för att beskriva den orange färgen stämmer även här väl överens med 

sammanställning som listas i teoriavsnittet, av hur olika färger upplevs av människor i vår 
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kultur. I den sammanställningen kommunicerar färgen orange traditionellt sett känslor 

såsom värme, vänskap och generositet.  

Något som kan utläsas av de ovanstående citaten gällande respondenternas upplevelser av 

både den gamla och nya logotypen, är att en viss tvekan infinner sig när de skall tala om 

färger och hur de upplever dem. Långa pauser och skratt förekommer frekvent i deras svar 

på frågorna, vilket skulle peka på att det blir komplext att tala om färger i form av känslor, 

och uttrycka känslor med ord. Detta märktes tydligast på intervjuobjekten K-68 och M-69  

som var väldigt fåordiga i sina svar angående färgerna. De båda betonade att smaken är 

olika, och att de ansåg att det inte fanns någon anledning till varför de skulle ha någon åsikt 

om färger. 

7.2.4 Positiv eller negativ förändring 

Intervjuerna med de 10 respondenterna avslutades med att fråga dem om vad de tycker om 

förändringen i sin helhet, och om de skulle beskriva den som positiv eller negativ: 

Jag tycker det är positivt att dom gör något, eftersom dom har fått konkurrens 

av privata vårdgivare och.. dom måste ju göra något för att det ska se 

fräschare ut och mer tilltalande ut.. så tänker då jag (M-59) 

Ja men jag tycker det är en bra förändring, det tycker jag. Med tanke på att det 

känns, jo, mer modernt och så..så tror jag den kan funka bra med det nya 

namnet också..hälsa och den orange färgen alltså.. jag vet inte dock, om det 

kommer bidra till någon större intensifier...eller, eller alltså någon större ökning 

i folk som.. som kommer gå till deras vårdcentraler på grund av loggan bara. 

(M-33) 

Ja.. kanske positivt, ändå. För dom har ju dom där färgerna inne där också tror 

jag lite.. att dom har.. ja det kanske är bra att dom har ändrat. (K-68) 

Jag kanske tycker att det finns utrymme får båda i alla fall, ja.. trodde inte att 

jag skulle säga det men, om jag tänker efter så.. det blir en annan...profil på 

något sätt..[...] När jag tänker på det så tycker jag nog det stämmer att orange 

är mer kopplat till hälsa... när jag tänker, ja .. det är skillnad på vård och hälsa, 

när jag tänker på det.. det är det [...] den här orange känns ju mer som... ja men 
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dom vill att jag ska må bra när jag kommer dit på något sätt, dom ville hjälpa 

mig med det och.. det är mjukare, det är vänligare färg på något sätt. (K-53) 

Åsikterna angående förändringen i sin helhet är övergripande positivt bland samtliga 

respondenter. Vissa som till en början uttryckte sig relativt kritisk gentemot förändringen, 

visade i sina svar på denna sista fråga en mer positiv syn. Ett exempel på detta är 

respondenten K-53, som till en början ansåg att det var ”fel färger” och att det inte såg ”lika 

inbjudande ut”. När samma respondent blev ställd denna sista fråga, ansåg denne att ”[...] 

orange är mer kopplat till hälsa”, samt att ”[...] dom vill att jag ska må bra när jag kommer dit 

[...]”. Denna omställning som skett under intervjuns gång kan kopplas till Stuart Halls teori 

om Encoding/Decoding, där han menar att det finns olika sätt att tolka budskap på. Relaterat 

till denna teori stämmer respondent K-53:s inställning till budskapet i början överens med 

den oppositionella tolkningen, men övergår i slutet till en form av den förhandlande 

tolkningen.  

Det ovanstående exemplet ger indikationer på att inställningen gentemot och tolkningen av 

färgvalet kan ändras efter att betraktaren blivit bekant med färgerna. I detta fall tog det 

endast minuter för att respondenten skulle ändra sin inställning till och sättet denna tolkade 

färgvalet. Detta kan även visa ytterligare på att marknadsföringen av den nya logotypen och 

färgvalet inte varit effektiv nog, då förändringen ej hade accepterats av intervjuobjektet 

innan intervjun genomfördes.  

 

 

 

 

 

 



34 
 

8. Slutdiskussion 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att undersöka Norrbottens Läns Landstings 

byte av färgval i de nya Hälsocentralernas logotyper och kommunikation utåt, tanken bakom 

dessa val, och hur färgvalet upplevs av invånare i berörda kommuner. Den information som 

framkommit genom gruppintervjun och de semistrukturerade intervjuerna kommer här 

nedan att problematiseras ytterligare kring och jämföras, för att kunna besvara en av 

studiens frågeställningar - Hur överensstämmer det planerade budskapet med invånarnas 

upplevelse?  

Den kvalitativa metod som användes i denna studie har utgjort ett mycket funktionellt 

verktyg i processen. Valet att spela in intervjuerna var även väldigt användbart, då detta gav 

en möjlighet att kunna återge korrekta citat och därigenom belysa nyanser i hur 

intervjuobjekten uttryckte sig, såsom det tvekande sätt en stor del av intervjuobjekten 

uppvisade.  

Till följd av detta anser jag mig kunna utläsa att färgupplevelser är något svårt att diskutera 

och uttala sig om. Vad detta fenomen beror på anser jag mig ej kunna framställa en korrekt 

analys av, men det skulle möjligt kunna vara relaterat till att det uppstår en form av press i 

att uttrycka sig korrekt, samt att det kan anses vara komplext att uttrycka känslor med ord. 

Sedan var detta troligtvis ett främmande ämne att diskutera för flertalet av respondenterna. 

Trots detta anser jag mig i denna studie kunnat uttyda att färg är nära relaterat till 

människors känsloregister, vare sig det beror på en ren fysiologisk påverkan eller att dessa 

känslor främst är en produkt av samhälleliga diskurser.  

Angående svaren som gavs under gruppintervjun går det att utläsa att de som arbetar inom 

vården väl känner till att hälsa har en stor betydelse. De vet även att förebyggande hälsovård  

utgör en vinst för alla inblandade, både Landstinget och de privatpersoner som får fortsätta 

vara friska. Denna intervjuform var även effektiv, då den på omkring 30 minuter 

producerade väl formulerade svar och användbar faktainformation för studien. Det 

existerade en relativt enhetlig syn på hur arbetet gått till väga, även om de tre 

respondenterna haft olika roller i skapelsen av det nya namn- och färgvalet. 

I metodavsnittet belystes potentiell problematik som kan uppstå vid gruppintervjuer, där en 

av dessa faror var att respondenter kan rätta sig efter andra i gruppen och därmed inte 
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uttrycka sig så frispråkigt som de annars skulle gjort. Detta går ej att utläsa i detta fall, då jag 

inte är medveten om vad de alternativt hade svarat under en semistrukturerad intervjuform. 

Av det som dock gått att utläsa, så anser jag att intervjuobjekten delade med sig rikligt av 

egna åsikter, upplevelser och erfarenheter.  

Det går att uttyda att det funnits en tanke med färgvalet, då främst från 

kommunikationsbyrån som skapade den grafiska profilen, och det var därför intressant att 

se om den önskade tolkningen av budskapet stämde överens eller avvek från hur berörda 

invånare tolkade budskapet. I denna studies teoriavsnitt behandlas 

Kommunikationsprocessen, som visar en tolkning över hur kommunikation vanligtvis ter sig. 

Enligt denna teori är det väsentligt att ett budskaps sändares inkodningsprocess stämmer 

överens med mottagarens avkodningsprocess för att budskapet skall vara resultatrikt 

(Kotler, Armstrong 2009:432f). På budskapets väg mellan sändare och mottagare kan det 

uppstå brus,  vilket det kan anses ha gjort i detta fall.  

De intervjuade kommuninvånarnas tolkning av färgvalen är överlag positiv, men hälften av 

dessa hade undgått informationen om förändringen. I detta fall går det att utläsa att de som 

blivit informerade om förändringen har tagit del av informationen genom den lokala 

tidningen eller via någon bekant. De som ej var medvetna om förändringen var alla under 50 

år gamla, och antagandet kan därför göras att NLL borde använda ett bredare val av 

mediekanaler för att kunna nå yngre målgrupper. 

I denna studies teoriavsnitt behandlas även Stuart Halls teori angående Encoding/Decoding 

där han framför teorier angående olika tolkningar som människor kan inta gentemot ett 

budskap när de avkodar detta. Som tidigare belysts var det ett intervjuobjekt som under 

intervjuns gång ändrade inställning till färgvalet, från att ha motsatt sig budskapet 

(oppositionell tolkning) och ansett det nya färgvalet som negativt, till att visa mer förståelse 

till förändringen och visa på en mer positiv inställning gentemot denna (förhandlande 

tolkningen).  Då denna relativt radikala förändring skedde under intervjuns gång kan 

antagandet göras att NLL ej marknadsfört den nya logotypen tillräckligt för att människor 

skall vänja sig vid denna.  

Att människor generellt har åsikter eller ställer sig negativa gentemot förändringar i 

Landstinget verkar enligt svaren från gruppintervjun dock framgå som ett välkänt fenomen. 
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Då NLL ej försökt återkoppla till berörda kommuninvånare angående förändringen, skulle 

detta kunna tolkas som något de ej sätter stor vikt vid. Denna inställning skulle även kunna 

grunda sig i deras erfarenheter, och att de anser att protester försvinner i och med att 

människor blir vana med förändringar. Detta är möjligen även något de förväntat sig i detta 

fall, till följd av den revolutionära rebranding NLL genomfört.  

Något som även gått att märka i intervjusvaren är den trygghet och traditionella bundenhet 

färgerna blå och vit hade till många av de intervjuade kommuninvånarna. Detta kan kopplas 

till det Fanny Ambjörnsson uttrycker angående färgen rosa, som är behandlat i denna 

studies tidigare forskning. Hon framhåller att det existerar samhälleliga diskurser kopplat till 

färg, och vissa av intervjusvaren kan anses vara en produkt av detta. Respondenten M-59  

visade på detta när denne framlyfter tydliga traditionella kopplingar när han talar om den 

gamla logotypen. Han nämner att blått har mycket att göra med stat och kommun, samt att 

många statligt ägda företag använt sig av denna färgkombination tidigare. 

Detta intervjuobjekt visar förståelse gentemot förändringen och anser att förändringen kan 

vara nödvändig till följd av det konkurrensberikade klimat som råder. Åsikten att blått och 

vitt är tryggt kan däremot anses vara tecken på ett inövat beteende och något som baseras 

på de diskurser som är kopplade till dessa färger i vår kultur.    

I studien A Study of Colour Emotion and Colour Preference. Part I: Colour Emotions for Single 

Colours som behandlats tidigare under avsnittet tidigare forskning, visade resultaten att 

undersökningsobjektens kön ej var någon faktor som utgjorde någon tydlig skillnad i hur de 

upplevde färg. Svaren från de semistrukturerade intervjuerna kan anses reproducera detta 

resultat, då både kvinnor och män uttryckte sina upplevelser med liknande ord.  

Den sammanställning, i det tidigare teoriavsnittet, av hur människor i vår kultur traditionellt 

uppfattar färger, stämde till stor del överens med vad de anställda inom NLL uttryckte 

färgvalen var tänkta att kommunicera, både på den gamla och nya logotypen. Detta 

förstärktes även med de svar som gavs under de semistrukturerade intervjuerna, där de 

mest frekvent förekommande orden för att beskriva deras upplevelser av färgerna, ingick i 

den beskrivning som ges i sammanställningen.  
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Utifrån detta iakttagande kan budskapet sägas vara resultatrikt. Då framtagandet av 

färgvalet främst verkar ha skapats av den anlitade kommunikationsbyrån som ansvarade för 

den grafiska profilen, är det troligt att denna använde teorier om färgpåverkan och 

sammanställningar som den ovannämnda i beräkning när de skapade logotypen.  

Till följd av detta anser jag mig kunna dra slutsatsen att – Ja, hälsa är orange. 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Jag anser att det hade kunnat vara intressant och positivt för NLL att genomföra en mer 

omfattande undersökning såsom denna om ytterligare ett år, då en potentiell ökning eller 

minskning i patientantal gått att uttyda mer korrekt. I en sådan undersökning hade NLL till 

följd av den enkla tillgången de har till Hälsocentraler kunnat använda sig av patienter till att 

undersöka deras upplevelser av förändringen. Även om den förändring i form av färgval som 

genomförts troligtvis kommer kvarstå, skulle detta kunna visa om en ökad marknadsföring 

för Hälsocentraler är nödvändig.  

Det hade även varit intressant att undersöka vilka olika mediekanaler en yngre målgrupp 

mest effektivt nås genom. Genom att få svar på detta skulle NLL ytterligare kunna 

effektivisera sin kommunikation och därmed skapa större medvetenhet kring förändringen 

och i en större grad frambringa en önskad tolkning av färg- och namnvalet hos yngre 

kommuninvånare.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

(Intervjubilaga tillhörande gruppintervju med anställda inom organisationen NLL) 

 Har ni någon uppfattning om vad det blåvita färgvalet (den gamla logotypen) är tänkt 

att kommunicera till betraktare 

 På vilket sätt har var och en var er varit involverade i processen gällande färg- och 

namnbyte av vårdcentralers logotyper i Norrbotten? 

 Vad föranledde namnbytet på Vårdcentraler i Norrbotten? 

 Vad var orsaken till att även logotypens färger byttes i och med namnbytet? 

 Vad önskade NLL förmedla i övrigt med detta färgbyte? 

 I vilken utsträckning användes forskning inom ämnet färgpsykologi/färgpåverkan när 

de nya färgerna valdes? 

 I vilken utsträckning har aspekter såsom genus och kultur tagits i beaktande vid val av 

färg? 

 Hur tror ni bytet av färg och namn upplevts av invånare och patienter i berörda 

kommuner? 

 Tror ni bytet av namn och färgval har bidragit till att ett ökat antal människor önskat 

lista sig på Norrbottens Hälsocentraler? 
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Bilaga 2 

(Intervjubilaga tillhörande semistrukturerade intervjuer med invånare) 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du varit bosatt i Piteå Kommun? 

 Hur många gånger har du besökt Vårdcentralen  under de senaste 12 månaderna? 

 Är du medveten om att vårdcentralen numera kallas hälsocentral och i och med det 

har förändrat sin logotyp? 

 Hur blev du uppmärksammad på förändringen? 

 Hur skulle du beskriva vårdcentralens logotyp innan förändringen? 

 Kan du påminna dig hur logotypen ser ut efter namnändringen? 

 (Den gamla) Hur upplever du denna logotyps färgval? 

 Vad tror du att landstinget ville förmedla med detta färgval? 

 (Den nya) Hur upplever du denna logotyps färgval? 

 Vad tror du landstinget vill förmedla med detta nya färgval? 

 Hur upplever du förändringen?   
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Bilaga 3 

(Logotyper) 

 

Den gamla (Blå/Vit/Röd): 

 

 

Den nya (Orange/Vit): 
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Bilaga 4 

(Sammanställning av de 10 intervjuade invånarna i Piteå kommun) 

 

 Kvinna, 21 år gammal (K-21) 

 Man, 23 år gammal (M-23) 

 Man, 33 år gammal (M-33) 

 Kvinna, 34 år gammal (K-34) 

 Man, 41 år gammal (M-41) 

 Kvinna, 43 år gammal (K-43) 

 Kvinna, 53 år gammal (K-53) 

 Man, 59 år gammal (M-59) 

 Kvinna, 68 år gammal (K-68) 

 Man, 69 år gammal (M-69) 

 


