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Förord 

 

Utan medverkan från informationsenheten på Polisen i Uppsala hade denna uppsats ej varit 

möjlig att genomföra. Vi vill därför rikta ett stort tack till Lisa Sannervik och Solveig Öijeberg 

för deras bidrag med att beskriva Polisen Uppsalas varumärkesbyggande. Vi vill även rikta ett 

stort tack till vår handledare och bollplank David Sörhammar för alla idéer och den vägledning 

han bidragit med under denna tid. Dessutom vill vi tacka våra opponenter Johan Hunter Oja och 

Rickard Markgren för deras lysande opponeringar. Slutligen måste vi tacka James Bond i 

Enköping (Sveriges närmaste stad) samt flertalet koppar kaffe för den roll de spelat i vårt 

uppsatsarbete.  
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Sammandrag 

 

I denna uppsats belyses Polisen i Uppsala län ur ett varumärkesbyggande perspektiv med syfte 

att undersöka om teorier avsedda för företag i  konkurrenssituation även kan appliceras på en 

offentlig myndighet. En kartläggning av Polisen Uppsalas arbete med personifiering av sitt 

varumärke i sociala media görs genom intervjuer, innehållsanalys och sekundärdata. Insamlad 

data avseende hur deras varumärkesbyggande stämmer överens med teorier om corporate brand, 

corporate brand personality och corporate brand personality traits avser besvara uppsatsens syfte. 

Resultatet visar att en stark koppling mellan Polisen Uppsalas varumärkesbyggande och 

uppsatsens teoretiska ramverk finns. I undersökningen framkommer att arbetet med 

personifiering är grundligt utformat genom Polisens värdegrund. Studien ökar förståelsen för hur 

en organisation motiverar arbetet med sitt varumärke utan att ha behovet att differentiera sig på 

en konkurrerande marknad. Slutsatsen fastslår inte bara att undersökningsobjektet Polisen 

Uppsala agerar likt en aktör på en konkurrensutsatt marknad, den leder även till anledning att 

ifrågasätta tidigare argument om differentiering som syftet med varumärkesbyggande. 
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1 Bakgrund 

“Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten, detta vore inte möjligt att 

uppnå om befolkningen saknar förtroende för Polisen.” (Sannervik, presstalesperson) 

Att skapa förtroende hos de många intressenter myndigheten har beskrivs som ett huvudsakligt 

mål i byggandet av Polisen Uppsalas varumärke. (Öijeberg, informationsdirektör) Under 2008 

genomfördes en omfattande process att ta fram en värdegrund för Polisens verksamhet, en 

värdegrund som ska reflektera de anställdas syn på Polisen och vara en utgångspunkt för hela 

dess verksamhet. Värdegrunden utgör inte bara riktlinjer för det dagliga polisarbetet utan också 

för Polisens varumärkesbyggande så att det ska kunna verka till Polisens fördel; att skapa 

förtroende. (Rikspolisstyrelsen, 2009) Därmed anses varumärkesbyggande vara ett led i att 

hjälpa Polisen Uppsala att fullfölja sitt uppdrag genom att skapa förtroende hos medborgarna.  

 

 

“Den bild människor har av Polisen kommer att avgöra hur stort förtroende de kommer att ha.” 

(Stakston, 2013, p. 9)   

Polisen Uppsala uppger att bilden allmänheten har av Polisen, det vill säga varumärket, spelar en 

central roll för att erhålla förtroende. Polisen Uppsala önskar att framhäva människan bakom 

polisuniformen i syfte att uppnå en ökad förståelse mellan myndigheten och medborgarna. 

Genom att lyfta fram de mänskliga karaktärsdrag som finns i organisationen och hos dess 

anställda kan Polisen Uppsala bygga sitt varumärke. (Sannervik, 2013) En undersökning av 

Polisens närvaro i sociala media framställdes under 2013 som behandlade sociala medias roll i 

Polisens verksamhet, en undersökning som låg till grund för riktlinjer kring hur Polisens enheter 

ska jobba med dessa kommunikationskanaler. Undersökningen underströk vidden av sociala 

medias bidrag i skapandet av förtroende (Stakston, 2013). 

 

1.1 Problematisering 

Polisen Uppsala uppger att de har en önskan om att framställa människan bakom uniformen i 

syfte att personifiera dess varumärke och de anser att sociala media är ett verktyg för att uppnå 

detta (Sannervik, presstalesperson). Att personifiera sitt varumärke är ett välkänt fenomen hos 
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konkurrensutsatta företag och vikten av att personifiera sitt varumärke är beskrivet i flertalet 

varumärkesteorier. Teorierna är dock i regel utformade kring och testade på företag i 

konkurrenssituation med syfte att särskilja och framhäva sig från andra aktörer på marknaden 

(Balmer, 2001; Keller & Richey, 2006). Herbst & Voeth (2008) har även beskrivit begreppet 

brand personality med hänsyn till hur arbetet med personifiering av varumärket i en icke-

vinstdrivande organisation ser ut. Deras arbete resulterade i en modell som både visar på likheter 

och skillnader mellan hur icke-vinstdrivande och vinstdrivande organisationer applicerar 

varumärkesbyggande teori. Studien visar även på att det finns ett akademiskt intresse för att 

undersöka skillnader och likheter mellan organisationer med olika mål. Generellt finns det få 

studier och varumärkesteorier som är avsedda för ej konkurrensutsatta organisationer, så som 

offentliga myndigheter, vilket har väckt vårt intresse i att utforska detta område. Offentliga 

myndigheter kritiseras ibland för sitt arbete, dels på grund av en dålig insyn och kunskap om 

deras arbete och dels för att de finansieras genom skattemedel. (Paulson, 2014; Fredriksson, 

Pallas, 2013) Offentliga myndigheter bör därmed ha ett växande behov av att bygga sitt 

varumärke som ett led i att skapa förtroende för sitt arbete hos allmänheten.  

 

Polisen är en offentlig myndighet, vilket särskiljer dem från de undersökningsobjekt som 

forskning hittills fokuserat på när varumärkesteorier appliceras på fallstudier, då Polisen inte 

omfattas av ett vinstkrav eller har ett differentieringsbehov mot konkurrerande verksamhet. 

Organisationer som har undersökts i tidigare studier har aktieägare med krav på avkastning 

samtidigt som ideella organisationers funktion bottnar i att samla in så mycket pengar som 

möjligt. (Aaker, 1997; Keller & Richey, 2006; Herbst & Voeth, 2008) Genom att studera Polisen 

i Uppsalas praktiska arbete med att personifiera sitt varumärke samt applicera varumärkesteorier 

på Polisen i egenskap av offentlig myndighet, är vår förhoppning att kunna bidra till forskningen 

inom varumärkesbyggande för offentlig sektor. Detta bekräftas av att Keller & Lehmann (2006) 

skriver att det finns ett flertal forskningsfrågor inom området Brand Personality som är 

obesvarade och kan vara av intresse för vidare forskning. Då Polisen Uppsala arbetar 

varumärkesbyggande och lägger vikt vid sin sociala media närvaro är det relevant att använda 

dem som undersökningsobjekt i denna studie för att belysa detta problemområde.  
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I denna undersökning behandlas främst Polisen Uppsala, som avser polisverksamheten i Uppsala 

län, men även Polisen, som avser den rikstäckande polisverksamheten. Båda två är relevanta då 

de bidrar till kartläggningen av det arbete denna undersökning ämnar att beskriva och är tätt 

sammankopplade i arbetet med att bygga varumärke.  

 

1.2 Forskningsfråga 

Hur arbetar Polisen Uppsala för att personifiera sitt varumärke i sociala media? 

 

1.3 Syfte 

Genom att studera Polisen Uppsala, en offentlig myndighet, syftar denna uppsats till att öka 

förståelsen för huruvida varumärkesteori, i syfte att differentiera organisationer, även kan 

appliceras på offentlig myndighet. Med vår forskningsfråga som utgångspunkt ämnar vi att 

belysa detta syfte genom att undersöka personifieringen av Polisen Uppsala via sociala media.  

 

1.4 Avgränsning 

Vad gäller undersökandet av hur arbetet med personifiering uttrycker sig i de olika 

kommunikationskanalerna har vi valt att fokusera i sociala media genom Polisen Uppsalas 

Facebook-sida som är den enda aktiva kanalen Polisen Uppsala vid studiens genomförande har i 

sociala media. Twitter-kontot arbetas inte med aktivt, utan reflekterar endast händelseflödet från 

Polisen Uppsalas hemsida. På Facebook kan Polisen Uppsala själva avgöra vilket innehåll som 

ska publiceras och hur innehållet ska läggas upp, därför anser vi denna kanal vara intressant och 

framförallt relevantt. Sociala medias roll i denna studie är endast som kommunikationskanal och 

därmed har en teoretisk genomgång för denna ej inkluderats.  
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2 Teori 

I detta avsnitt ämnar vi presentera en akademisk litteraturgenomgång som först definierar 

begreppet varumärke och därefter definierar studiens perspektiv på personifiering. Det 

vidareutvecklas till en genomgång av ett corporate brand (företagsvarumärke) och förklarar hur 

detta begrepp, tillsammans med personifiering av varumärke, blir till en corporate brand 

personality (företagsvarumärkespersonlighet). Vårt teoretiska ramverk baseras på Keller & 

Richeys (2006) tre corporate brand personality traits (företagsvarumärkespersonlighetens 

egenskaper). För att styrka den akademiska relevansen inom området corporate brand personality 

kompletterar vi med ytterligare utvecklade brand personality traits från andra akademiker inom 

området. Dessa beskrivs för att berika vår teoridel men Keller & Richeys (2006) modell utgör 

grunden för studiens vidare analys av insamlad data.     

 

2.1 Varumärke 

Det finns flertalet uppfattningar om ett varumärkes definition. Mårtensson (2009) anser att 

varumärken står för immateriella tillgångar medan Kapferer (2008) beskriver det som de mentala 

associationer konsumenten gör, vilket skapar det upplevda värdet av en tjänst eller produkt. 

Wheeler (2006) sammanfattar det med att varumärken ses som de förväntningar, löften och 

perspektiv som varje enskild konsument har om företaget, dess tjänst eller produkt. Keller (2013) 

definierar att varumärken innefattar mer än en enskild produkt och agerar som ett verktyg för att 

differentiera organisationer från varandra genom att identifiera vad varumärket representerar i 

form av materiella, symboliska och emotionella värden. Vidare anser Keller att trovärdighet är 

en viktig association som kopplas till företagets varumärke då det skapar organisationens rykte 

hos allmänheten och differentierar det gentemot andra varumärken. Det är Kellers (2013) 

utökade definition av ett varumärke som vår vidare litteraturgenomgång bygger på då Keller 

tillsammans med Richey (2006) tagit fram det teoretiska ramverk som vår studie utgår ifrån.  
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2.2 Personifiering 

Enligt Oxford Dictionaries (2013) kan personifiering definieras som “the attribution of a 

personal nature or human characteristics to something non-human, or the representation of an 

abstract quality in human form”. Begreppet personifiering har av akademiker applicerats på 

varumärken för att tillskriva product brands (produktvarumärke) och corporate brands 

(företagsvarumärke) mänskliga attribut. Fournier (1998) skriver att varumärken ofta 

personifieras och förmänskligas genom användandet av mänskliga metaforer, att perceptionen av 

varumärket kan projiceras genom en individ, såsom en god vän eller en elak styvmor, som 

förknippas med varumärket och på så sätt påverkar konsumentens syn på detta. Med 

personifiering i denna uppsats menas därmed skapandet av en corporate brand personality. 

 

2.3 Corporate Brand 

Litteratur visar på att varumärkesbyggande för företag, corporate branding, har ökat i betydelse 

(Argenti & Druckenmiller, 2004). Akademiker inom marknadsföring har över tid förändrat den 

traditionella synen på ett varumärke till att inkludera både product brand och corporate brand 

samt den fundamentala skillnaden mellan dessa två begrepp (Balmer & Gray, 2003). Ett 

corporate brand särskiljer sig från ett product brand genom att det inkorporerar flertalet 

funktioner under ett tak; företaget, dess produkter, dess rykte, med mera och då kopplas ihop 

med en större bredd av associationer från konsumenternas sida. Arbetet med corporate brands 

har traditionellt ett strategiskt fokus i ett långsiktigt perspektiv där varumärkesuppbyggnaden 

inkluderar alla organisationens intressenter, både internt och externt. (Keller & Richey, 2006; 

Fombrun, 1996) Herbst & Voeth (2008) anser vidare att även varumärken skapade kring 

organisationer utan vinstintresse särskiljer sig från product brands då de måste ta hänsyn till det 

långsiktiga, heltäckande värde som en organisation utan vinstintresse måste förmedla via sitt 

varumärke. Varumärken skapade kring organisationer har ofta en definierad image som är 

lättförstådd där allmänhetens gillande och acceptans är viktig (Keller, 2013). Ett corporate brand 

är en övergripande bild över hela organisationen och den måste därmed visa trovärdighet och 

ansvarstagande. (Fombrun, 1996) Organisationens värderingar samt dess kärnvärderingar lägger 

grunden för ett corporate brand. Då varumärkesbyggande sker genom ett starkt fokus på 

processen att stärka och framhäva organisationens kärnvärderingar är det viktigt att det finns ett 
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genomgående support för dessa grundvärderingar hos organisationens medarbetare. Detta har 

stark påverkan på företagets konkurrenssituation på marknaden. (Urde, 2003) Litteratur inom 

corporate branding nämner differentiering som en av de grundläggande orsakerna för 

organisationer att skapa ett corporate brand då det även kan förmedla organisationens vision och 

kultur, vilket särskiljer det än mer från konkurrenter (Balmer, 2001).  

 

2.4 Corporate brand personality 

Forskning har undersökt både interna och externa intressenters syn på personifiering av ett 

product brand (Aaker, 1999; Aaker & Fournier, 1995). Flertalet forskare har argumenterat för att 

personifiering är viktigt ur en differentieringssynpunkt samt kan skapa en ökad personlig 

koppling mellan konsument och varumärke (Levy, 1959; Crask & Laskey, 1990).  Aaker (1997) 

behandlar begreppet brand personality (varumärkespersonlighet) som en viktig aspekt i 

differentieringen av ett företag och föreslår en kategorisering för att redogöra mer detaljerat hur 

en brand personality kan uppfattas. Hon presenterar därmed en brand personality-skala 

innehållandes fem dimensioner, Sincerity (ärlighet), Excitement (spänning), Competence 

(kompetens), Sophistication (sofistikerad) och Ruggedness (grovhet), med underliggande 

karaktärsdrag, utformade för vinstdrivande product brands. Hennes arbete har legat till grund för 

vidare forskning inom området brand personality.  

 

 

Van Rekom et al. (2006) framhäver vikten av att en brand personality är väl genomtänkt och att 

den ringar in kärnan i de behov som organisationen tillgodoser. Genom att kartlägga vilket värde 

organisationen tillför sin tilltänkta målgrupp kan en brand personality byggas på ett 

framgångsrikt sätt, däremot kan det stjälpa varumärkesbyggandet om brand personality byggs 

kring fel faktorer. Alltså understryks vikten av att hitta varumärkets essens och att bygga en 

brand personality utifrån dessa primära egenskaper.  
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Corporate brand personality definieras som de mänskliga karaktärsdragen som kan 

sammankopplas med ett corporate brand och därmed organisationen som helhet (Keller & 

Richey, 2006). Corporate brand personality ska reflektera de kärnvärderingar organisationen har, 

och baseras på organisationens medarbetare som är del i företagets personlighet och därmed 

avgör vilka företaget är. Organisationen kan även forma sin eftersökta corporate brand 

personality genom att etablera värdegrunder och mål baserat på att lyssna på medarbetarna. 

(Urde, 2003) Keller & Richey (2006) har sedermera utvecklat corporate brand personality, ett 

teoretiskt ramverk som för samman corporate brand med personifiering av ett varumärke, i form 

av så kallade corporate brand personality traits (faktorer/karaktärsdrag för ett personifierat 

varumärke). Denna modell beskrivs under rubriken Corporate Brand Personality Traits.   

 

 

Ett flertal studier har gjorts för att klassificera viktiga och relevanta karaktärsdrag för att bygga 

ett personifierat varumärke. Nedan redogörs för några relevanta studier som utförts för icke-

vinstdrivande organisationer.  

Genom att operationalisera karaktärsdrag inom brand personality, baserade på flertalet studier 

inom corporate reputation och non-profit marketing kunde Bennet & Gabriel (2000) skapa en 

modell av fyra dimensioner inom brand personality som appliceras på hur ideella organisationer 

uppfattas. Detta resulterade i en fyra-faktors skala med totalt 19 karaktärdrag som illusterar den 

personlighet som ideella organisationer använder för att differentiera sig från varandra. De fyra 

faktorerna benämns Emotive altruism (känslomässig altruism), Efficiency (effektivitet), 

Modernity (modernitet) och Trust (förtroende), vilka tillsammans skapar en helhet och där 

graden som en organisation framhäver av dessa faktorer reflekterar dess corporate brand 

personality.  

 

 

Vidare har Veneable et al. (2005) framställt en liknande brand personality-skala för ideella 

organisationer som består av fem faktorer, vilka är Excitement (spänning), Competence 

(kompetens), Sophistication (sofistikerad) och Ruggedness (grovhet), samt den tillagda 

Nurturance (omvårdnad). Skalan baseras i grunden på Aakers dimensioner av brand personality 
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men inkluderar även karaktärsdrag som författarnas undersökning påvisade, samt drag som 

framhållits från forskning gjord av Green & Webb (1997; Herbst & Voeth, 2008). Författarna 

drar slutsatsen att konsumenter kan differentiera organisationer från varandra på basis av hur de 

personifieras och hur deras brand personality framställs (Veneable et al., 2005) 

 

Herbst & Voeth (2008) brand personality scale, speciellt utvecklad för icke-vinstdrivande 

organisationer grupperar ihop flertalet av Aakers (1997) dimensioner till att innefatta en 

trefaktorskala över organisationers brand personality. Då författarna anser att en icke-vinstdriven 

organisation har ett högre behov av att framhäva det sociala värde det skapar, har fokus lagts på 

faktorn Social Competence and Trust, (social kompetens och förtroende), som är en 

vidareutveckling och kombination av Aakers Sincerity och Competence där karaktärsdrag så 

som tillförlitlig, effektiv, vänlig och ärlig återfinns. De två återstående faktorer de presenterar är 

Emotion and Assertiveness (känsla och bestämdhet) samt Sophistication and Exclusivity 

(sofistikation och exklusivitet), vilka båda innehåller drag från Aakers (1997) dimensioner. 

(Herbst & Voeth, 2008) 

 

2.5 Corporate brand personality traits  

Keller & Richey (2006) presenterar sin modell för corporate brand personality traits, det vill säga 

karaktärsdrag för en corporate brand personality. Deras syfte är att visa hur viktigt det är för 

företag att ha corporate brand personality traits för att vara framgångsrika i modern tid. De anser 

att användandet av ett varumärkes corporate brand personality är essentiellt för att nå framgång 

på en konkurrerande marknad. Konceptet corporate brand personality traits består av tre 

dimensioner, innehållandes sex karaktärsdrag, som tillsammans reflekterar en organisations 

corporate brand personality. Figur 1 visar de tre dimensionerna av corporate brand personality 

traits, enligt Keller & Richey (2006) som alla tre bör finnas med för att en organisations 

framgångsrikt ska skapa en corporate brand personality. Innebörden i dessa tre dimensioner 

exemplifieras djupare genom tillskrivandet av två karakärsdrag under respektive dimension. 

Dessa åskådliggörs i Figur 2 och beskrivs mer ingående nedan. Dessa tre dimensioner, Heart, 

Body och Mind, utgör basen för vår teoretiska genomgång samt förstärks genom annan forskning 

kring dimensioner av brand personality. 
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Figur 1. Tre dimensioner av corporate brand personality traits (Keller & Richey, 2006) 

 

Figur 2.  Karaktärsdrag inom respektive corporate brand personality traits (Keller & Richey, 

2006) 

2.5.1 Heart 

Heart består av två karaktärsdrag; passionerad och medkänsla. Passionerad refererar till 

medarbetarnas passion för organisationen och sitt arbete. Deras passion för sin arbetsroll och det 

värde de tillför konsumenterna är väsentligt för att de ska vilja omfamna andra drag hos 

organisationens corporate brand personality och är vad som skapar den interna 

drivkraften  (Keller & Richey, 2006). Även Ind (2007) pekar på vikten av att medarbetarna 

helhjärtat måste omfamna organisationens kärnvärderingar och omvandla dem till en passion. 

 

 

Medkänsla syftar till det deltagande företaget visar mot alla sina intressenter, både internt och 

externt i den miljö de verkar i. Medkänsla kan visas genom engagemang i olika miljöfrågor eller 
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genom att ge tillbaka till samhället de verkar i. Det refererar i mångt och mycket till hur 

organisationens etik och moral förmedlas. (Keller & Richey, 2006) 

 

 

Även Bennet & Gabriel (2000) anger karaktärsdragen medkänsla och passion som viktiga och att 

organisationer bör inkorporera dem i sin brand personality. Medkänsla och passion ingår i deras 

Emotive Altruism (känslomässig altruism) där de även nämner karaktärsdrag som att visa 

omsorg, snäll och sympatisk (Herbst & Voeth, 2008) De mänskliga karaktärsdrag som tillskrivs 

en organisations varumärke påvisar vilka värderingar den representerar. De betonar vikten av att 

ha en känslomässig altruism, vilket innebär att organisationens personlighet är att de bryr sig om 

andra samt bryr sig om sin omgivning. (Bennet & Gabriel, 2000)  

 

 

Veneable et al. (2005) introducerade faktorn Nurturance (omvårdnad) som en brand personality 

dimension, som är extra relevant för ideella organisationer. Begreppet manifesteras genom till 

vilken grad organisationen har medkänsla, visar omsorg, samt är kärleksfull. Författarna har 

baserat sin studie på Aakers (1997) personlighetsdimensioner och adderade Nurturance som en 

faktor för att mäta brand personality hos ideella organisationer. Detta till följd av att dessa 

organisationer har ett behov av att differentiera sig, men deras natur särskiljer dem från 

vinstdrivande företag i att de säljer en immateriell känsla. (Veneable et al., 2005) Herbst & 

Voeth (2008) inkluderar både vänlig, social samt effektiv och bryr sig, inom en och samma 

personlighetsdimension och kopplas därmed till både Heart och Mind inom Keller & Richeys 

(2006) modell.  

 

 

Samtliga ovan nämnda studier framhåller vikten av att en organisations varumärkespersonlighet 

bör innefatta medkänsla eller andra liknande egenskaper för att skapa trovärdighet och gillande. 

Att få en organisations medarbetare att dessutom visa passion i sitt arbete ökar förmågan att 

lyckas i arbetet att personifiera varumärket. (Keller & Richey, 2006; Veneable et. al. 2005; 

Herbst & Voeth, 2008; Bennet & Gabriel, 2000) 
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2.5.2 Mind 

Dimensionen mind består av karaktärsdragen kreativ och diciplinerad. Kreativ refererar till 

organisationens förmåga att på ett innovativt sätt hitta lösningar på de problem som de ställs 

inför när strategiska, finansiella och organisatoriska beslut ska tas i organisationen. Detta kan 

illustreras i ett företags förmåga att lösa balansgången mellan kostnadsminimering och ökad 

kvalitet. Med kreativ refererar de till en organisations förmåga att skapa balanserade lösningar 

som löser uppkomna konflikter och äldre problem. (Keller & Richey, 2006) 

Karaktärsdraget disciplinerad hos en organisation innebär att den är strukturerad och fokuserad 

på sin kärnverksamhet, och som prioriteras framför omkringliggande verksamhet. Enligt Keller 

& Richey (2006) bör detta uppnås genom att sätta tydliga mål och direktiv kring hur målen skall 

nås och att samtliga medarbetare vet och förstår detta. Kreativiteten ska flöda inom 

kärnverksamheten, där disciplinen är ramverket som leder till resultatfokus. 

 

 

Betydelsen av Mind stärks av Bennet & Gabriel (2000) som påvisar att Efficiency (effektivitet) 

är den dimension som tillsammans med Trust (förtroende), inom deras brand personality-skala 

som främst påverkar organisationens image och hur starkt de differentierar sig (Herbst & Voeth, 

2008). De anger välskött, profesionell, optimal resursanvänding, samt effektiva anställda som 

beskrivande drag inom Efficiency. Att en organisation uppvisar en brand personality som är 

effektiv är enligt Bennet & Gabriel (2000) ett incitament för människor att bidra till 

organisationen då det visar på att man kan ha förtroende för att arbetet sker på ett effektivt och 

legitimt sätt. Veneable et al. (2005) tillskriver även karaktärsdraget tillförlitlighet som ett drag 

organisationer kan uppvisa. De refererar till att det är en viktig egenskap inom brand personality 

för att inge förtroende och skapa anseende samt övergripande bidrar till att en organisations 

integritet förstärks genom att de på ett tillförlitligt sätt sköter sitt arbete.   
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Gemensamt för ovan nämnda studier är att de framhåller att effektivitet och disciplin i en 

organisations arbete är av betydelse inom en organisations brand personality. Att fokusera 

arbetet på att utföra det så disciplinerat som möjligt utgör en bas för att skapa förtroende och öka 

legitimiteten i organisationens arbete, då effektivitet och förtroende är nära sammankopplat inom 

brand personality. (Keller & Richey, 2006; Venable et. al. 2005; Herbst & Voeth, 2008; Bennet 

& Gabriel, 2000) 

 

2.5.3 Body 

Den tredje dimensionen, body, knyter samman corporate brand personality traits genom de två 

karaktärsdragen snabbtänkt och samarbetsvillig. Dessa egenskaper är nödvändiga för 

organisationer då de verkar på en föränderlig marknad. Förändringar i den externa miljön genom 

lagar och regleringar samt förändringar i konsumentbeteende kan starkt påverka en organisations 

verksamhet. Även interna strategiska förändringar kan påverka den corporate brand personality 

som kommuniceras ut. Därav är snabbtänkt en egenskap av vikt för organisationer för att snabbt 

kunna förändra och ta vara på möjligheter som uppkommer. Organisationer ska sträva efter att 

vara proaktiva istället för reaktiva i sitt handlande. Samarbetsvilja definieras som att det skapas 

en kultur där relationer och samarbete mellan interna och externa parter är av vikt.  Ur ett externt 

perspektiv kan varaktiga relationer med konsumenter och organisationer påverka företagets 

verksamhet och det är därmed viktigt ur ett differentieringsperspektiv. Internt sett är samarbete 

mellan avdelningar av vikt för att skapa en corporate brand personality som kan övervinna 

affärsutmaningar. (Keller & Richey, 2006) 

 

 

Även Bennet & Gabriel (2000) nämner progressiv, energisk, innovativ och modern som fyra 

karaktärsdrag en organisations brand personality kan besitta. Dessa fyra går in under deras 

övergripande dimension Modernity, en av de fyra faktorerna i ovan nämnda brand personality 

scale. Att uppfattas som innovativ och progressiv/ framåttänkande anses vara av vikt för att 

organisationer ska uppfattas som drivande och framgångsrika.    
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Betydelsen av att framhäva en progressiv och framåttänkande brand personality som anpassar sig 

till en föränderlig omvärld är tydligt enligt ovanstående teorier. Att skapa en organisation som 

uppfattas som samarbetsvillig och samtidigt modern är essentiella delar i skapandet av en 

framgångsrik corporate brand personality. (Keller & Richey, 2006; Bennet & Gabriel, 2000) 

 

 

2.6 Sammanfattning & analytiskt tillvägagångssätt 

Ett corporate brand viktigt att bygga såväl för vinst-drivande företag som icke-vinstrivande 

organisationer. (Keller, 2013) Att personifiera ett företag innebär att mänskliga karaktärsdrag 

attribueras till en organisation i led att bygga ett varumärke i syfte att differentiera det (Keller, 

2013).  

 

Dessa begrepp; corporate brand, corporate brand personality och corporate brand personality 

traits utgör det teoretiska ramverk utifrån vilket vi ämnar analysera insamlad data genom vår 

empiriska undersökning. Flertalet studier har undersökt corporate brand personality ur ett 

huvudsakligt konkurrenssperspektiv där syftet med varumärkesbyggandet har sagts vara att 

differentiera varumärket från konkurrensen. (Urde, 2003; Balmer, 2001; Herbst och Voeth, 2008; 

Keller & Richey, 2006; Venable et. al, 2005; Bennet & Gabriel, 2000)  

 

Bennet & Gabriels (2000) studie visade att Trust och Efficiency var de faktorer som främst 

påverkar hur en organisation uppfattas. Till skillnad från Keller & Richey (2006) som ej 

benämner trovärdighet, ärlig och förtroendeingivande som karaktärsdrag så applicerar Bennet & 

Gabriel (2000) denna faktor på ideella organisationers varumärken ur ett 

differentieringsperspektiv. Även Veneable et al. (2005) tillskriver förtroende stor vikt som ett 

karaktärsdrag en organisation bör besitta genom att inkludera faktorn Integrity i sin brand 

personality scale. Att inkorporera detta i organisationens brand personality genom att visa 
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trovärdighet, ärlighet och tillitsfull leder till att uppfattningen om en organisations integritet 

förstärks. 

 

Då Keller & Richeys (2006) studie, i likhet med de kompletterande brand personality-skalorna 

som har presenterats, utgår ifrån Aakers (1997) brand personality dimensions finns det flertalet 

kopplingar som kan göras mellan respektive författares dimensioner då de i grunden presenterar 

liknande karaktärsdrag, men där fokus och syfte för studierna har skilt. Därmed har en utveckling 

av dimensionerna, samt olika grupperingar av dem gjorts. Som tidigare nämnt utgör Keller & 

Richey (2006) vår ryggrad i detta analytiska tillvägagångssätt där starka kopplingar återfinns 

mellan de ovan nämnda teoriernas syn på brand personality i ett differentieringssyfte.  
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3 Operationalisering 

För att operationalisera de teorier som vi har valt att använda i denna undersökning kommer 

Polisen Uppsalas kommunikationsarbete att undersökas utifrån tre aspekter; genom en 

intervjustudie, genom en innehållsanalys, samt genom att presentera relevanta styrdokument och 

annan sekundärdata som bedöms relevant för undersökningen. Vårt syfte är att undersöka 

huruvida teorierna är applicerbara på en offentlig myndighet, därför kommer ett deduktivt 

angrepp på empirin att tas och sedermera kommer vårt teoretiska ramverk sammankopplas till 

insamlad data i vår analys. 

 

För att utröna hur begreppen i vårt teoretiska ramverk kan operationaliseras i våra intervjuer 

utarbetades två intervjuguider inför respektive intervju där huvudsakliga frågeområden 

identifierades som sammankopplas till de teoretiska begreppen. Två intervjuguider har uppförts 

med hänsyn till skillnader i de två respondenternas arbetsuppgifter. De tre huvudområdena är 

Corporate brand, Corporate brand personality samt Corporate brand personality traits, där Heart, 

Mind och Body är underrubriker. Dessa områden bröts därefter ner i öppna frågor där 

intervjuobjekten fick prata kring dem.  

 

Området corporate brand för respektive intervju bryts ner i frågorna 1-3 (se bilaga 1 & 2), som 

rör Polisen Uppsalas övergripande kommunikationsarbete i olika kanaler samt vilka strategier 

som används. Detta görs då Keller (2013) och Fombrun (1996) påpekar det långsiktiga 

perspektivet på varumärkesbyggande som ett corporate brand har. Dessutom ställs frågor 

angående varumärket Polisen; vad det står för och varför varumärkesbyggande arbete utförs (se 

fråga 4-5 i bilaga 1 & 2) som kopplas till corporate brand. Urde (2003) fokuserar på att 

varumärkesbyggande hos ett corporate brand starkt påverkas av dess kärnvärderingar, varvid 

intervjuobjekten fått resonera kring vad Polisens värdegrund innebär för kommunikationsarbetet 

i fråga 6 (se bilaga 1 & 2).     

 

Området corporate brand personality definieras som attribuering av mänskliga karaktärsdrag till 

en organisation enligt Keller & Richey (2006). Därmed får informationsdirektör Öijeberg (se 

fråga 7 i bilaga 2) beskriva varumärket Polisen med mänskliga karaktärsdrag i syfte att utröna 
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den bild de vill förmedla. Vidare får presstalesperson Sannervik reflektera kring den variation 

Polisen Uppsala har i sin kommunikation i fråga 7 (se bilaga 1) i syfte att utröna hur 

organisationens olika kärnvärderingar framställs.  

 

För att utröna hur Polisen arbetar med att förmedla de corporate brand personality traits; Heart, 

Mind och Body som beskrivs av Keller & Richey (2006) ställs fråga 8 övergripande (se bilaga 1 

& 2) kring hur Polisen Uppsala arbetar med att personifiera Polisen samt hur detta förmedlas i 

deras kommunikation. 

 

Som komplement till vår intervjustudie ämnar vi vidare att göra en innehållsanalys av inlägg på 

Facebook. I vår innehållsanalys delas Facebook-inlägg in i tre kategorier; Samhällsinformation, 

Tips & iakttagelser eller Vardag. Kategoriseringen utgår ifrån en frågemall (se bilaga 3) 

utformad efter de angivna karaktärsdragen som Keller & Richeys (2006) corporate brand 

personlity traits har. Fråga 1 och 2 utgår från de två karaktärsdragen snabbtänkt och 

samarbetsvillig som utgör dimensionen body, för att identifiera inlägg som förmedlar att Polisen 

Uppsalas varumärke har dimensionen body. Fråga 3 och 4 utgår från de två karaktärsdragen 

disciplinerad och kreativ som utgör dimensionen mind, för att identifiera inlägg som förmedlar 

att Polisen Uppsalas varumärke har dimensionen mind. Fråga 5 och 6 utgår från de två 

karaktärsdragen passionerad och medkänsla som utgör dimensionen heart, för att identifiera 

inlägg som förmedlar att Polisen Uppsalas varumärke har dimensionen heart. Frågorna är 

avsedda att ge ja eller nej som svar och med svaren som beslutsunderlag kan en kategorisering 

ske systematiskt och i enlighet med teorin. I vår innehållsanalys av respektive inlägg har vi ställt 

varje fråga i bilaga 3 och kan ett jakande svar ges på en fråga har inlägget klassificerats inom den 

kategori frågeområdet tillhörde. Har inlägget gett jakande svar inom olika frågeområden har vi 

gjort en individuell bedömning av inläggets syfte för att bedöma vilken kategori som är 

lämpligast att placera inlägget inunder. 
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4 Metod 

Med hänsyn till forskningsfrågan denna uppsats ämnar att besvara närmare har tre metoder för 

datainsamling valts. Val av metod bör göras baserat på undersökningens syfte och de aspekter vi 

ämnar få fram. Därmed har flertalet metodalternativ och forskningsdesigner övervägts. Eftersom 

studien är av ett deskriptivt slag passar kvalitativa metoder särskilt bra (Bryman & Bell, 2007). 

Vi har valt att ta ett deduktivt angreppssätt i vår uppsats då vårt syfte utgår ifrån att ett teoretiskt 

ramverk ska testas på en offentlig myndighet.  

 

4.1 Metodval 

I denna uppsats kommer tre metoder att användas för att säkerställa ett pålitligt 

forskningsmaterial; för det första kommer en innehållsanalys att utföras med fokus på hur denna 

enhet förmedlar sina budskap i form av publiceringar i sociala media. För det andra kommer 

kvalitativa intervjuer genomföras med anställda på informationsenheten inom Polisen Uppsala då 

de ansvarar för allt internt och externt kommunikativt arbete i Polisen Uppsalas 

kommunikationskanaler. För det tredje har en studie av sekundärdata genomförts, i form av 

riktlinjer och rapporter angående Polisens användande av sociala media. Att använda insamlad 

data från olika studier, med resultat presenterat från alla tre, ökar reliabiliteten i undersökningen 

av Polisen Uppsalas personifiering. För att besvara vår forskningsfråga ämnar vi att kartlägga hur 

informationsenheten arbetar för att personifiera Polisen Uppsalas varumärke i sociala media, 

därför anses våra metodval relevanta. Då intervjuer och den observation som genomförs baseras 

på välkända teoretiska begrepp hämtade från erkända akademiker ökar sannolikheten att vårt 

insamlade material är relevant och kan därmed anses erhålla hög validitet (Bryman & Bell, 2011).  

 

4.2 Innehållsanalys 

Studien avser att undersöka Polisen Uppsalas varumärkesbyggande i sociala media, därför har en 

innehållsanalys av ett socialt medium genomförts. Polisen Uppsala närvarar i två sociala media; 

Facebook och Twitter. Då Twitter-kontot inte arbetas med aktivt, utan endast reflekterar 
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händelseflödet från Polisen Uppsalas hemsida, valdes Facebook-sidan Polisen i Uppsala län som 

studieobjekt. 

 

Innehållsanalysen har genomförts genom observation av text och bild i de inlägg som Polisen 

Uppsala gjort på sin Facebook-sida. Ett undersökningsunderlag innehållandes frågor (se bilaga 3) 

har ställts för varje analyserat inlägg för att kunna kategorisera dem baserat på vad inläggets 

innehåll förmedlar. En innehållsanalys görs för att kunna kategorisera text på ett sätt som går att 

replikera i framtida forskning (Krippendorf, 2013) Att samma undersökningsunderlag använts 

för varje inlägg ökar reliabiliteten i studien då dessa bidrar till en saklig analys. 

 

Innehållsanalysen innebär att de inlägg som publicerats på Polisen Uppsalas Facebook-sida 

kategoriseras under tidsperioden från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 

2013. Författarna har beslutat om denna tidsperiod med hänsyn till att generella beteendemönster 

i flödet bör kunna skönjas under den angivna perioden. Undersökningen kan bidra med nyttiga 

lärdomar då det ger en första övergripande bild av Polisens personlighet på Facebook. 

Innehållsanalysen är dessutom tänkt att ge ett instrument att kontrollera huruvida datan 

presenterad i intervjuerna är reliabel för att åskådliggöra eventuella avvikelser mellan vad 

intervjuobjekten påstår sig göra och vad de väljer att kommunicera i praktiken.  

 

Kategoriseringen av de inlägg som är publicerade på Polisen Uppsalas Facebook-sida har gjorts 

med hänsyn till de centrala begreppen för corporate brand personality i det teoretiska ramverket; 

Heart, Mind och Body. Utefter Keller & Richeys (2006) beskrivning av dimensionerna inom 

corporate brand personality traits, i enlighet med Polisen Uppsalas kategorisering (förintervju 

Sannervik, presstalesperson) samt baserat på vår egen observation av särskiljande drag mellan 

inlägg har vi skapat tre kategorier. Dessa är: Samhällsinformation (Heart), Tips och iakttagelser 

(Mind) och Vardag (Body). Samhällsinformation avser exempelvis varningar kring ett ökat antal 

fickstölder eller brottsförebyggande information, Tips och iakttagelser avser insamlande av 

information kring särskilda brott eller upplysning om dessa och Vardag avser publicerade inlägg 
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som beskriver just Polisen Uppsalas varierade vardag mer ingående än några av de andra två 

kategorierna.   

 

För att öka reliabiliteten fick fem personer utan förkunskap om varken Polisen Uppsalas 

varumärkesbyggande eller de presenterade teorierna, utgå från det undersökningsunderlag (se 

bilaga 3) som författarna använt för innehållsanalysen. Tio inlägg som Polisen Uppsala gjort på 

sin Facebook-sida under 2013 valdes ut och med hjälp av formulärets frågor gå igenom inläggen. 

Därefter placerade de varje inlägg i författarnas kategorier; Samhällsinformation, Tips & 

Iakttagelser, Vardag. I samtliga fall överensstämde testpersonernas kategorisering med den som 

presenteras i författarnas innehållsanalys i empirin.  

 

4.3 Intervju 

I valet av intervjumetod är det den semistrukturerade varianten som kommer att användas i 

undersökningen. Semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjumall baserad på de teoretiska 

begrepp som har behandlats. Fördelar innefattar bland annat respondentens frihet att besvara 

frågan i den utsträckning som denne anser lämplig och intervjuarens möjlighet att kontrollera att 

frågorna blir besvarade. (Bryman, 2011) Reliabilitet i en uppsats som använder en kvalitativ 

metod påverkas av grad av tillförlitlighet som intervjuerna har (Bryman & Bell, 2005). Saunders 

et al. (2009) anser att en semistrukturerad intervju är lämplig när undersökningen är av 

deskriptivt slag. Därmed har vi valt denna undersökningsmetod då den är relevant och möjliggör 

ett besvarande av vår forskningsfråga och vi kan därmed uppfylla vårt syfte. Semistrukturerade 

intervjuer riskerar att bli beroende av den mänskliga faktorn då intervjuaren och respondenten 

kan påverka varandra, vilket kan anses utmana reliabiliteten i vårt metodval. Våra intervjuer har 

spelats in på band, vilket dock ökar reliabiliteten i att de citat som anges är korrekta. I vårt fall 

har två intervjuguider utformats, beroende på våra intervjuobjekts befattningar och specifika 

arbetsuppgifter, vilka presenteras nedan. 

 

Polisen Uppsalas informationsenhet är ensamt ansvarig för att förmedla budskapet om Polisens 

värdegrund i samtliga utav Polisen Uppsalas kommunikationskanaler. Därmed har vi valt ut två 
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anställda vid informationsenheten som lämpliga källor för djupgående intervjuer om det arbete 

som bedrivs i sociala media.  

 

Vårt första intervjuobjekt, Lisa Sannervik, är en av två presstalespersoner som tillsammans med 

ytterligare två kollegor utgör informationsenheten på Polisen Uppsala. Hennes arbetsuppgifter 

innefattar bland annat kontakt med media, hantering av Polisen Uppsalas Facebook-konto samt 

planerande och förmedlande av informationskampanjer. Sannervik är utbildad polis och har i 

över tjugo år ingått i Polisens organisation och har tidigare tjänstgjort i fältet och samt innehaft 

en chefsposition. Vi genomförde en förintervju den 22 oktober 2013 i syfte att få en 

övergripande bild av informationsenhetens arbete och ge oss möjlighet att specificera vår 

forskningsfråga. Den bidrog även till att information som framkom under denna kunde 

kontrolleras igen i våra huvudintervjuer. Vår huvudintervju med Sannervik genomfördes den 6 

december på polishuset i Uppsala. Vårt andra intervjuobjekt, Solveig Öijeberg, är direktör för 

den ovan beskrivna informationsenheten på Polisen Uppsala. Hennes arbetsuppgifter går ut på att 

koordinera informationsenheten, arbeta med strategiska kommunikationsfrågor och representera 

informationsenheten i kontakten med övriga polismyndigheten. Öijeberg är utbildad 

kommunikatör och har haft kommunikationsuppdrag inom en rad offentliga myndigheter och 

verk innan sin nuvarande anställning. Intervjun genomfördes den 18 december 2013 på 

polishuset i Uppsala. 

 

Med kvalitativa intervjuer som metod bör forskarna kritiskt förhålla sig till det val av 

intervjuperson som görs, dennes svar samt huruvida informationen som framkommer är giltig. 

Användande av förstahandskällor i intervjuer ökar reliabiliteten då dessa har större insyn i 

händelserna då de var medverkande. Därmed ökar korrektheten i den information som 

presenteras. (Jacobsen, 2002) Då våra intervjuer genomfördes med två personer som är delaktiga 

i Polisen Uppsalas kommunikativa arbete med att personifiera sig via sociala media kan 

information och insamlad data som framkommit under dessa intervjuer anses vara reliabel samt 

relevant.  
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4.4 Sekundärdata 

Den sekundärdata som presenteras i empirin kommer från Polisens egna styrdokument och 

utredningar. Sekundärdatan skänker oss en större inblick i centrala riktlinjer, hur de tagits fram 

samt används. Polismyndigheten är en offentlig myndighet och dess arbete omfattas av 

offentlighetsprincipen, vilket innebär att den ska kunna granskas av utomstående part. Därför ser 

vi inte anledning att misstro de direktiv som vi har fått ta del av, utan finner dessa dokument 

tillförlitliga. Att komplettera våra intervjuer med sekundärdata i form av styrdokument ger oss 

även ytterligare en kontrollerande funktion att jämföra datan insamlad i intervjun med för att öka 

vår undersöknings reliabilitet.  
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5 Empiri 

I följande kapitel presenteras det material som har insamlats genom innehållsanalys, intervjuer 

samt studerande av sekundärdata. Vi åskådliggör data som presenterar Polisens värdegrund 

genom sekundärdata samt intervjuer för att ge en överblick. Därefter presenterar vi vår 

innehållsanalys och illustrerar denna genom exempel inom respektive inlägg samt med diagram 

för att åskådliggöra resultatet. Slutligen presenterar vi våra intervjuer tillsammans med relevant 

sekundärdata för att ytterligare presentera det empiriska material som framkommit. 

 

5.1 Värdegrund 

“Värdegrunden ska återspeglas i allt vi gör” (Rikspolisstyrelsen, 2009, s.20).  

Under 2008 och 2009 arbetade Polisen med processen att ta fram sin värdegrund vilket 

omfattade ca 20 000 medarbetare, närmare 80 procent av personalstyrkan vid den tidpunkten. 

Representanter inom olika enheter ingick i grupperna och ansvariga samordnare utbildades i hur 

en värdegrund tas fram. Dessa samordnare fick i sin tur ansvar att utbilda och assistera cheferna 

inom Polisen som hade ansvaret för att genomföra arbetet med värdegrunden inom sin enhet. En 

dialog fördes med de anställda och resultatet av dessa dialoger matades in i en databas. Resultatet 

sammanställdes och bearbetades först av ansvarig projektgrupp, som sedan tog det vidare till 

avstämningsmöten med samordnarna, länspolismästarna samt arbetstagarorganisationer. Baserat 

på detta underlag beslutade rikspolischefen om värdegrunden, ett beslut som kommunicerades ut 

till de anställda genom Polisens intranät och i informationsblad. (Rikspolisstyrelsen, 2013) 
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Detta arbete renderade i den värdegrund som innehåller tre delar;  

“Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag 

professionellt och skapar förtroende genom att vara: 

Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika 

värde. 

Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig 

utveckling. 

Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.” 

(Rikspolisstyrelsen, 2009, s. 4ff) 

 

“Det står ju inte bara i vår värdegrund utan också i Polisförordningen att en polis ska inge 

förtroende och upplevas som engagerad och kunnig.” (Sannervik, presstalesperson)  

Sannervik beskriver att värdegrunden är något som finns närvarande ständigt och att den ska 

genomsyra allt kommunikativt arbete som sker. Informationsenheten är ansvarig att förmedla 

budskapet om Polisens värdegrund i samtliga av de kanaler som används av informationsenheten. 

(Sannervik, presstalesperson) 

 

Hur värdegrunden ter sig för varje specifikt värdeord i deras arbete utvecklas av Sannervik som 

berättar att engagemang ska finnas i allt de gör. Det visas genom att Polisen engagerar sig i både 

den misstänka och den utsattes situation och tar brottet på allvar. Att vara effektiva och 

tillgängliga går hand i hand enligt Polisen Uppsala. De ämnar att vara så transparenta i sin 

kommunikation och informationsflöden som möjligt men då polisarbetet ibland kräver sekretess 

måste viss information undanhållas medborgarna, dock utan att minska effektiviteten. De tar sig 

tid att besvara och förklara frågor direkt när de uppkommer då detta visat på en ökad effektivitet 

i längden samt förmedlar tillgänglighet. Vidare genomsyrar värdeordet tillgänglig Polisen 

Uppsalas arbete då de försöker att befinna sig där de behövs i olika situationer. (Sannervik, 

presstalesperson)  
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5.2 Innehållsanalys 

Under 2013 gjorde Polisen Uppsala 134 inlägg från sitt Facebook-konto. En klar majoritet av 

dessa innehåller både text och bild. De tre kategorierna framtagna för innehållsanalysen är 

Samhällsinformation, Tips & iakttagelser och Vardag. Med utgångspunkt i dessa har vi i denna 

innehållsanalys av Polisen Uppsalas aktivitet på Facebook kategoriserat dessa 134 inlägg under 

2013. I genomsnitt medför det ca 2,5 inlägg i veckan.   

 

 

Diagram 1. Innehållsanalys Facebook (Facebook, 2013) 

 

Totalt fann vi att 44 procent (59 stycken) av inläggen kan kategoriseras som huvudsakligen 

Vardag, 42 procent (57 stycken) som Samhällsinformation och resterande 13 procent (18 

stycken) föll under kategorin Tips & iakttagelser. (Facebook, 2013) 
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Bild 1. Exempelinlägg Samhällsinformation (Facebook, 2013) 

Exempel på ett inlägg inom kategorin Samhällsinformation är ett inlägg publicerat 2013-11-11 kl. 

11.07 som rör information om att byte till vinterdäck enligt lag ska ske den 1 december varje år. I 

inlägget hänvisar de med länk till polisen.se för mer information. Inlägget ackompanjeras av en 

bild på mekaniker som byter däck på en polisbil. (Facebook, 2013) Sannervik (presstalesperson) 

tar upp detta inlägg i syfte att exemplifiera hur information till medborgarna via kanalen kan se 

ut. Detta specifika inlägg, i likhet med flertalet inlägg inom kategorin samhällsinformation, är en 

del i olika kampanjer som drivs av Polisen. Kampanjerna genomförs i flera kanaler och tar sig 

ofta till uttryck genom samhällsinformerande inlägg på Facebook-sidan.  
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Bild 2. Exempelinlägg Tips & Iakttagelser (Facebook, 2013) 

Inlägget publicerat 2013-11-08 kl. 13.17 anger att Polisen Uppsala letar efter en försvunnen man 

som försvunnit från ett äldreboende under förmiddagen. I inlägget länkas det till polisen.se för 

mer information och bild, samt följarna uppmanas att dela statusen. Informationen förmedlas i 
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tre korta meningar och fångar uppmärksamheten genom att skriva just nu med versaler. Texten 

ackompanjeras av en bild på Polisens logga. (Facebook, 2013) Detta inlägg, och likartade, 

klassificeras inom kategorin tips & iakttagelser, vilket är den kategori som var minst 

förekommande under 2013.  

 

 

Bild 3. Exempelinlägg Vardag (Facebook, 2013) 

Sannervik beskriver inlägget publicerat 2013-10-07 kl. 16.28 med tillhörande bild på en polis 

som cyklar hem en cykel åt en cyklist som varit med och en trafikolycka och fick åka till sjukhus. 

I inläggets text så beskrivs händelsen och Polisen Uppsala skriver att “som Polis åker man på alla 

möjliga jobb och man vet aldrig i förväg vilka uppgifter man måste lösa”. Polisen besvarar och 

för en dialog med människor som kommenterar inlägget, vilket illustreras på ovanstående bild. 
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(Facebook, 2013) Detta inlägg är representativt för kategorin vardag som visar på Polisen 

Uppsalas bredd och har en lokal förankring (Sannervik, 2013) 

 

5.3 Intervju- och sekundärdatastudie 

Den information som framkom under vår intervjustudie, kompletterat med information från 

styrdokument och policys, har här nedan sammanställts.  

 

5.3.1 Varumärke & Förtroende 

I Rikspolisstyrelsens kommunikationspolicy står det beskrivet i de övergripande målen för 

polisens kommunikation att en tydlig bild av Polisen ska förmedlas och att denna bild bland 

annat ska vara att Polisen är effektiv i sitt sätt att arbeta, skapar trygghet genom att vara 

tillgängliga och att Polisen är engagerad. (Kommunikationspolicy, 2009)  

 

“Polisens arbete går inte att genomföra på att bra sätt om inte vi har kontakt med allmänheten /.../ 

vi är oerhört beroende av att de känner förtroende för att vi gör ett bra jobb” (Öijeberg, 

informationsdirektör) 

Polisen Uppsala framhäver vikten av att varumärkesbyggande är ett sätt att uppnå en god relation 

med allmänheten för att kunna genomföra sitt uppdrag. Varumärkesbyggandet görs inte med 

anledning av konkurrenssituation, utan för att uppnå en position där allmänheten känner 

förtroende för att Polisen Uppsala gör sitt jobb och därmed vill bli en tillgång i polisarbetet 

genom vittnesmål och annan informationsdelning. Öijeberg (informationsdirektör) anser att 

Polisen Uppsala, till skillnad från vinstdrivande verksamheter, har sitt bemötande av människor 

och hur de sköter sitt jobb som sina största tillgångar. Sannervik beskriver att en utmaning de har 

i verksamheten är att utöva myndighet i enlighet med det uppdrag de har på ett 

förtroendeingivande sätt. Detta ska gälla oavsett om kontakten med Polisen sker frivilligt eller 

inte, genom att behandla ärenden objektivt och att rättssäkerheten är hög. Dessutom ska de vara 

oberoende i sitt arbete. Vidare konstaterar hon att Polisens uppdrag är att minska brottsligheten 

och öka säkerheten, detta vore inte möjligt att uppnå om befolkningen saknar förtroende för 
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Polisen. Sannervik understryker att förtroende är en viktig fråga för både den patrullerande 

polisen på gatan likväl som för presstalespersonen på kontoret i polishuset. (Sannervik, 

presstalesperson) 

 

5.3.2 Sociala Media  

“Polisen visar människan bakom uniformen genom att vara öppna, visar sin vardag och föra 

dialog på det sätt man gör i sociala media.” (Stakston, 2013) 

I april 2013 gjordes en utvärdering av Polisens närvaro i sociala media. Utvärderingen utfördes 

av den externa parten JMW Kommunikation på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Resultatet av 

detta vittnade om att arbetet i sociala media skapar en närmare relation mellan Polisen och 

medborgarna. (Stakston, 2013) Polisen Uppsala försöker förmedla bilden av Polisen bakom 

uniformen och visa vilka personerna är som sitter i polisbilen (Sannervik, presstalesperson). 

 

Mål för Polisens arbete i sociala media är:  

● “Att vara tillgängliga där många människor är och på så sätt öka tryggheten 

● Att nå ut med brottsförebyggande information för att minska brottsligheten 

● Att berätta om Polisens arbete för att öka tryggheten och stärka förtroendet 

● Att nå ut med att Polisen vill ha tips för att lösa brott” 

(Stakston, 2013) 

 

5.3.3 Facebook 

Den rikstäckande nivån av Facebook hanteras av Rikspolisstyrelsen och regionala konton 

hanteras av respektive polismyndighet.  De har en strategi framtagen för deras närvaro på 

Facebook, en strategi som togs fram i början av 2011 och är gemensam för alla Polisens 

Facebook-konton. I framtagandet av denna strategi gjordes en riskanalys för att säkerställa nyttan 

med sociala media och för att minimera de risker som finns med närvaron på Facebook. 

(Stakston, 2013) Regionala Facebook-konton existerar då Polisen anser att medborgarna vill ha 

en lokal rapportering i sitt nyhetsflöde. En regional handledning för Uppsala län finns som 
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specifikt anger syftet för Polisen Uppsalas Facebook-konto samt hur det ska hanteras (Sannervik, 

presstalesperson) 

 

“Vår närvaro på Facebook ska stötta vårt arbete, vårt varumärke, så som Polisen ska uppfattas... 

det är därför vi finns där i mångt och mycket.” (Sannervik, presstalesperson)  

Polisen bedömer att de kan nå ut fler människor genom att befinna sig på Facebook än vad de 

gör via traditionell media. De ämnar att inte övergöda följarnas tidslinje genom att publicera för 

många inlägg utan gör en avvägning i antal och typ av kategori på inläggen. Det leder till att de 

ser ett behov av en balansgång mellan vardagliga statusuppdateringar till ren information. 

(Sannervik, presstalesperson) Facebook-kontot Polisen Uppsala Län startades 1 september 2011 

och administreras endast av informationsenheten. Det har 10 330 stycken följare (2014-01-03). 

De kontrollerar, postar och besvarar inlägg vardagar under kontorstid. (Facebook, 2013) 

 

“Syftet är att visa på bredden i Polisen Uppsalas arbete.” (Sannervik, presstalesperson) 

Det finns förutom information även uppdateringar med lättare karaktär, vilket oftast är exempel 

från vardagen för Polisen Uppsala. I urvalet av vilka vardagsnyheter som ska kommuniceras ut 

på Facebook så letar de efter en händelse som sticker ut. Den ska vara av intresse för 

medborgarna, även om det kan röra sig om en förhållandevis mindre lokal händelse. Att visa på 

händelser i vardagen har också till syfte att visa på Polisen Uppsalas tillgänglighet mot 

medborgarna. Då informationsenheten inte är ute i fält har Sannervik instruerat ett antal 

tjänstepoliser att skicka information och bilder från händelser i deras vardag som är relevanta. 

(Sannervik, presstalesperson) 

 

Bilder används i sociala media för att förstärka budskap, skapa en känsla eller förklara innehållet 

i en text. De visar poliser i aktiv verksamhet, i möten med andra människor och används för att 

skapa en känsla av delaktighet, närvaro och trygghet. I kommunikationspolicyn specificeras de 

riktlinjer som ska följas av Polisen kring användning av bilder i kommunikationen. Genom att 

använda ett medvetet bildspråk förstärks Polisens identitet och ökar igenkänningen bland 

målgruppen. De mål som fastställts för Polisens kommunikation genom bilder är att de ska: 
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“påverka bilden av Polisens verksamhet för att bidra till ett fortsatt högt förtroende.” (Polisen 

Kommunikationspolicy, 2009) Vidare har Polisen ett enhetligt språk. De uttrycker sig på enkel 

svenska i tal och skrift utan användande av byråkratiskt språk som kan exkludera människor. 

Syftet är att alla ska kunna ta del av den information Polisen Uppsala förmedlar via sitt 

Facebook-konto. Det enskilda mötet med varje medborgare är i fokus och Polisen Uppsala 

anpassar sig för att alla ska förstå oavsett bakgrund. (Sannervik, presstalesperson) Polisen 

Uppsala modererar kommentarer på sina inlägg enligt en tydlig policy där rasistiska 

kommentarer, påhopp på enskilda personer samt kommentarer som bryter mot svensk 

lagstiftning tas bort. (Facebook, 2013) Målsättningen är att det ska hållas en god ton med 

relevans (Sannervik, presstalesperson)  

 

“Som myndighet kliver vi då helt plötsligt in i en människas privatliv, in i deras vardagsrum.” 

(Sannervik, presstalesperson) 

Tonaliteten särskiljer sig mellan sociala media och andra kommunikationskanaler. (Stakston, 

2013) De har en annan tonalitet på Facebook som är mer lättsam jämfört med tonen på polisen.se, 

vilket beror på att kanalens uppbyggnad i sig är annorlunda. Det medför att på Facebook måste 

de förhålla sig till situationen mottagaren befinner sig i när denne sitter och läser sin tidslinje. 

Riktlinjer för den skilda tonaliteten finns nedskriven i en handledning för Polisen Uppsalas 

närvaro på Facebook. Vidare finns det en koppling mellan Polisens språk och de karaktärsdrag 

Polisen har. Språket ska vara tillgängligt och effektivt genom att vara enkelt. (Sannervik, 

presstalesperson)  
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6 Analys 

6.1 Corporate brand 

Utifrån empirin kan det hävdas att Polisen Uppsalas varumärkesbyggande fokuserar på 

organisationen som helhet snarare än genom en enskild tjänst. Alltså kan vi klassificera Polisen 

Uppsalas varumärke som ett corporate brand definierat med hela organisationen i åtanke och inte 

uppdelat i olika typer tjänster och produkter som Polisen Uppsala tillhandahåller.  

 

 

Differentiering ses som en grundläggande orsak till varför organisationer väljer att skapa ett 

corporate brand. Forskare inom området corporate brand fokuserar på hur begreppet kan hjälpa 

till att särskilja ett företag från ett annat och positionera det starkare på marknaden. (Urde, 2003; 

Balmer, 2001; Levy, 1959; Crask & Laskey, 1990) Dock säger informationsdirektören att syftet 

för Polisen Uppsalas varumärke är att skapa förtroende hos medborgarna för dess verksamhet. 

Polisen Uppsala uppvisar i både styrdokument och intervjuer att just förtroende är en central 

fråga som de fokuserar på. Vi kan därmed se att Polisen Uppsalas syfte med 

varumärkesbyggande, att skapa förtroende, inte föranleds av en avsikt att differentiera sig. 

Bennet & Gabriel (2000) samt Hebst & Voeth (2008) inkluderar båda trovärdighet och 

förtroende som en dimension inom brand personality, när de har studerat icke-vinstdrivande 

organisationer, något som Keller & Richey (2006) ej inkluderar. Detta kan ha sin grund i syftet 

med studierna, där vinstdrivande företag ej är lika beroende av att bete sig förtroendefullt, 

jämfört med ideella organisationer, vilket påpekas av Bennet & Gabriel (2000) som tillskriver 

förtroende och effektivitet den största vikten för icke-vinstdrivande organisationers framgång. 

Vår studie visar klart och tydligt att förtroende är av största vikt för Polisen, då i enlighet med 

Bennet & Gabriel (2000). Dock ser Polisen ej på förtroende som ett verktyg i sitt 

varumärkesbyggande, utan placerar det som ett huvudsakligt mål med det varumärkesbyggande 

arbetet. Därmed tillskriver Polisen Uppsala en större betydelse till förtroende som egenskap, av 

orsaken att det är grundläggande för att de ska kunna utföra sitt lagstadgade arbete, att minska 

brottsligheten (Öijeberg, informationsdirektör).  
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Herbst & Voeth (2008) påpekar  att organisationer måste ta hänsyn till det långsiktiga, 

heltäckande värde som en organisation utan vinstintresse behöver förmedla genom sitt 

varumärke. Polisen Uppsala arbetar, enligt informationsdirektör Öijeberg,  långsiktigt mot sitt 

mål genom en flerårig närvaro på sociala media samt ett kontinuerligt arbete med att ankra 

värdegrunden hos medarbetarna och det arbete de gör.  

 

Framtagandet av Polisens värdegrund är i linje med vad akademiska teorier skriver angående 

corporate brand: alla anställda fick vid tidpunkten uttrycka sin åsikt om varumärket; de 

anställdas värderingar har varit en stor del i framtagandet av en värdegrund; de anställdas syn på 

hur förtroende uppnås har format värdegrunden. Polisen Uppsala har således kopplat 

framtagandet av värdegrunden till processen för varumärkesbyggande och deras corporate brand. 

Det sättet att arbete är det som Urde (2003) förespråkar. Han framhåller att organisationens 

kärnvärderingar lägger grunden för dess corporate brand och det är i framtagandet av dessa som 

grundläggande support från medarbetare är av vikt för att dessa sedan ska framhävas i 

organisationen (Urde, 2003). Keller (2013) framhåller att arbetet med corporate brand skall vara 

kopplat till en organisations människor och värderingar. Polisen Uppsala strävar efter att 

respektive värdeord; engagerade, effektiva, tillgängliga, ska genomsyra det dagliga arbetet. 

Sannervik (presstalesperson) nämner exempelvis att genom att finnas på plats i olika situationer 

så framhäver de draget tillgängliga, samtidigt som engagemanget visas genom att de tar varje 

individs situation på allvar, oavsett brott eller relation till brottet.  

 

6.2 Corporate brand personality 

Det framhålls av de styrdokument som har presenterats samt de intervjuer som har genomförts 

att Polisen Uppsala önskar att framställa människan bakom uniformen, ett uttryck som vi tolkar 

som ett försök att personifiera Polisen Uppsalas varumärke. De omnämnda definitionerna i 

denna undersökning beskriver personifiering som tilldelandet av mänskliga karaktärsdrag till 

något abstrakt och är ett led i att bygga varumärke. Polisen använder värdegrunden som en 

ryggrad i deras arbete, oavsett vad arbetet innefattar och vilka som berörs av det. Det tolkas som 
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en åtgärd att påverka det som Fournier (1998) skulle beskriva som den mänskliga metaforen av 

Polisen, eftersom Polisen är mån om att alla möten och upplevelser av polismyndigheten ska gå i 

linje med värdegrunden. Återigen beskrivs byggandet av förtroende som avsikten för denna 

riktlinje. Van Rekom et al. (2006) poängterade vikten av att en brand personality ringar in kärnan 

i det värde som varumärket kan tillföra, Polisens avsikt att bygga ett förtroendekapital hos sina 

intressenter tyder på att förtroende är det kärnvärde, som Van Rekom syftar på, som Polisens 

varumärke ska tillföra. Det är alltså förtroende som ska uppnås genom att arbeta med en 

corporate brand personality.  

 

·    Herbst & Voeth (2008) anser att en icke-vinstdriven organisation har ett högre behov av att 

framhäva det sociala värde det skapar. Därmed har fokus lagts på framhävandet av Social 

Competence and Trust, där karaktärsdrag så som tillförlitlig, effektiv, vänlig och ärlig återfinns. 

Denna dimension inkorporerar därmed hela Polisen Uppsalas värdegrund. Genom att använda 

sociala media med hänsyn till Facebook-kanalens utformning och tonalitet (Sannervik, 

presstalesperson) har Polisen Uppsala insett det sociala värde som de skapar genom att befinna 

sig på Facebook. Något som Sannervik (2013) illustrerar genom en metafor om att deras arbete 

innebär att en myndighet kliver in i människors vardagsrum.   

   

    Herbst & Voeth (2008) inkluderar två faktorer som ej använts av Polisen Uppsala i deras 

varumärkesbyggande i sociala media. Polisen Uppsala påpekar att de ämnar möta varje människa 

på deras nivå, vilket direkt motsätter sig en brand personality som inkluderar dimensionen 

Sophistication (sofistikerad), presenterad hos både Venable et. al (2005) och Herbst & Voeth 

(2008). Deras teorier har dock främst varit avsedda att användas i differentieringssyfte och 

därmed går dimensionen Sophistication ej att applicera. En offentlig myndighet, med hela 

Sveriges befolkning som målgrupp, bör uppfattas som folklig. Denna dimension är således 

sannolikt ej lämplig i byggandet av en corporate brand personality för offentliga myndigheter.  

     

De tre corporate brand personality traits, med totalt sex övergripande karaktärsdrag, som 

presenteras i vårt teoretiska ramverk kan appliceras på de karaktärsdrag som Polisen Uppsalas 
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varumärke har i sociala media. Keller & Richeys (2006) tre corporate brand personality traits; 

heart, mind och body, stämmer relativt väl överens med Polisens framtagna värdegrund; 

engagerade, effektiva och tillgängliga. Polisens värdegrund har därmed format basen för Polisen 

Uppsalas corporate brand personality. Keller & Richey (2006) argumenterar för att 

framgångsrika organisationer under 2000-talet har dessa tre corporate brand personality traits. 

Nedan följer en analys av de tre dimensionerna. 

 

6.2.1 Heart 

Dimensionen heart innefattar att karaktärsdragen passionerad och medkänsla är en del av 

medarbetarnas beteende och därmed organisationens personlighet. Keller & Richey (2006) 

skriver att på vilket sätt medkänsla visas mot organisationens intressenter avgör hur starkt heart 

framträder hos varumärkets corporate brand personality. Att Polisen är engagerade är en del av 

värdegrunden, vilket de förmedlar genom att ta ansvar för sin uppgift samt visa respekt mot 

medborgarna. Detta visar på medkänsla mot alla deras målgrupper då de av Polisen behandlas 

och värderas lika, ett karaktärsdrag som Bennet & Gabriel (2000) beskriver som centralt för ett 

framgångsrikt varumärkesbyggande. Vidare påvisar presstalespersonen Sannervik detta 

karaktärsdrag genom att berätta att deras engagemang ska genomsyra allt det gör, så som att de 

tar ett brott på allvar och därmed visar på ansvar för sin uppgift; att öka tryggheten och minska 

brottsligheten. Hon säger att de engagerar sig för de som är misstänkta för brott och de som är 

offer för brott, något som ytterligare påvisar hur välgrundat värdeordet engagerad är i Polisens 

arbete. Veneable et al. (2005) påpekar att icke-vinstdrivna organisationer i stor utsträckning 

behöver uppfattas som omvårdande för att som varumärke kunna särskiljas från andra. Keller & 

Richey (2006) påpekar hur medkänsla kan förmedlas genom att organisationen ger tillbaka till 

samhället de verkar i. I Polisförordningen beskrivs att enskilda poliser ska uppfattas som 

engagerade, vilket kan likställas med en önskan om att varje enskild medarbetare ska känna 

passion för sitt arbete, något som både Ind (2007) tillsammans med Keller & Richey (2006) 

styrker då de anser att medarbetarnas förmåga att omfamna organisationens kärnvärderingar och 

omvandla dem till en passion är essentiellt för ett framgångsrikt företag.  
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Vår innehållsanalys av Facebook-kontot visar på att Polisen Uppsala använder denna kanal som 

ett verktyg för att förmedla att enskilda poliser, och därmed hela organisationen, visar 

engagemang och medkänsla för samhällets medborgare. Speciellt kategorin Samhällsinformation 

på Facebook visar på engagemang, då de kontinuerligt skapar inlägg med brottsförebyggande 

information som visar på att de tar ansvar för Polisens uppgift; att bedriva brottsförebyggande 

arbete. Samtidigt som de visar på medkänsla mot medborgarna då dessa inlägg skapar 

lättillgänglig information som kan bidra till att färre utsätts för skada, vilket återigen går i linje 

med vad Keller & Richey (2006) påpekar kring att medkänsla förmedlas genom att 

organisationen ger tillbaka till samhället, något som även stödjs av Bennet & Gabriel (2000) som 

trycker på att organisationer måste bry sig om den omgivning de verkar i.  För Polisen är detta 

grundläggande, då deras uppgift är att verka för samhällsnytta i egenskap av offentlig myndighet. 

Det stöds av Bennet & Gabriels (2000) skala där att visa omsorg prioriteras som ett 

karaktärsdrag som specifikt icke-vinstdrivande organisationer bör inkorporera.  

 

Veneable et. al (2005) påpekar att icke-vinstdrivande organisationer säljer en immateriell känsla. 

Öijeberg (informationsdirektör) anser att Polisens försäljningspunkt är dess humankapital, dvs. 

medarbetarna, vilket också är immateriellt. Därmed är omsorg och att visa medkänsla av vikt för 

de organisationer som förmedlar något immateriellt, så som Polisen gör (Veneable et. al. 2005). 

Genom kategorin Samhällsinformation förmedlas Polisens sympatiska och omsorgsfulla 

personlighet, vilket bidrar till att deras corporate brand personality innehåller Heart.  

 

6.2.2 Mind 

Enligt presstalesperson Sannervik går ledorden effektivitet och tillgänglighet hand i hand då de 

båda är beroende av varandra. Polisen kombinerar dessa två genom kreativa lösningar så som att 

balansera en transparent kommunikation, vilket är av värde för att skapa förtroende, med att 

förklara för målgruppen varför viss information måste vara sekretessbelagd. Keller & Richey 

(2006) påpekar att förmågan att hitta lösningar på problem som uppstår inom verksamheten är ett 

kännetecken för en organisation som uppvisar kreativ som karaktärsdrag. Polisen Uppsala visar 

även på diciplin genom att de fokuserar sina kreativa lösningar kring deras kärnverksamhet, att 
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lösa brott. Allt arbete de utför kopplas till att skapa förtroende, som i sin tur är grundläggande för 

att de ska kunna lösa brott på ett effektivt sätt. Att vara effektiva, vilket innebär resultatinriktade 

och utvecklingsdrivna, är en del av Polisens värdegrund (Rikspolisstyrelsen, 2009).  Keller & 

Richey (2006) framhäver just att ett fokus på kärnverksamheten är av vikt för att organisationer 

ska uppfattas som diciplinerade, då de annars kan uppfattas som spretiga om det inte 

framkommer vilken kärnverksamhet de arbetar mot. Bennet & Gabriel (2000) påpekar även att 

det är viktigt att en organisation visar på en bra resursanvändning, i synnerhet icke-vinstdrivande 

organisationer. Som offentlig myndighet, finansierad av skattemedel, kan detta tänkas vara extra 

viktigt för Polisen. Då Polisen är resultatinriktade och fokuserar på sitt grundläggande uppdrag 

så ämnar de förmedla att de använder sina tilldelade resurser mot kärnverksamheten i enlighet 

med vad Bennet & Gabriel (2000) diskuterar om resursanvänding och Keller & Richey (2006) 

fokus på diciplin.  

 

Användandet av Polisens Uppsalas Facebook-konto för att samla in tips och skriva efterlysningar 

är ett bra exempel på en kreativ lösning som Keller & Richey (2006) refererar till när de 

diskuterar hur företag förmedlar dimensionen Mind. I vår innehållsanalys av Facebook ser vi att 

kategorin Tips & Iakttagelser uppvisar flertalet drag som nämnda teorier diskuterar. Då Polisen 

Uppsala når fler människor via Facebook än genom massmedia (Sannervik, presstalesperson) är 

insamlande av tips via Facebook ett exempel på en kreativ lösning där fler personer nås och 

chansen att lösa fallet ökar. Därmed ökar effektiviteten samtidigt som det hjälper Polisen att 

fokusera på kärnverksamheten, att lösa brottet. Sammanfattningsvis, är Polisen Uppsals 

användande av Facebook-kontot en direkt koppling till vad Keller & Richey (2006) kategoriserar 

som framhävande av Mind inom corporate brand personality traits. 

 

Bennet & Gabriel (2000) har även upptäckt att om en organisation uppfattas som effektiv så ökar 

incitamentet för människor att bidra till ideella organisationer. Detta kan eventuellt även 

appliceras på Polisen Uppsala som icke-vinstdrivande organisation, där tips & iakttagelser är vad 

medborgarna bidrar med till Polisen (Facebook, 2013). Det kan antas att ju mer Polisen Uppsala 

förmedlar via sociala media att de tips de får in leder till att brott klaras upp, desto mer tips 

kommer de att få in då det visar på effektivitet. Kopplingen mellan Bennet & Gabriels (2000) 

resultat för ideella organisationer kan därmed appliceras på Polisen som offentlig myndighet. Att 



38 

minska brottsligheten är Polisens kärnverksamhet och Polisens arbete mäts i medborgarnas ögon 

efter deras förmåga att göra just detta, varvid de framhåller dimensionen Mind på Facebook.  

 

Vidare framhäver Veneable et. al. (2005) att det är viktigt att organisationer är tillförlitliga och 

har integritet. Denna integritet stärks genom att de på ett tillförlitligt och dicplinerat sätt sköter 

sitt arbete. Att förmedla tillförlitlighet och förtroende går enligt Bennet & Gabriel (2000) hand i 

hand, något som Polisen Uppsala har löst genom att skapa en öppenhet i deras arbete genom 

Facebook. De ger en inblick i vad för sorts arbete de gör samt finns där och deltar i en dialog och 

svarar på kommentarer vilket visar på en transparens i deras arbete. Därmed har en plattform för 

att skapa ökad tillförlitlighet från medborgarna skapats.  

 

6.2.3 Body 

Keller & Richeys (2006) anser att organisationer ska sträva efter att vara proaktiva istället för 

reaktiva i sitt handlande. Det inkorporerar Polisen på en taktisk nivå genom att ha riskanalyser 

och handledningar för sin närvaro i sociala media. På det sättet kan de förhindra eller förminska 

negativa situationer som uppstår i dialog med medborgarna på Facebook. Sannervik 

(presstalesperson) beskriver att de alltid lägger upp en bild i samband med varje Facebook-

inlägg, något som ger dem möjligheten att i efterhand gå in och redigera inlägg. De är därmed 

medvetna om riskerna som finns i språkanvändning, samt att inlägg kan misstolkas, och handlar 

därför proaktivt, i enlighet med Keller & Richeys (2006) åsikt, genom att alltid använda sig av 

denna funktion med bilder. Dock är denna redigeringsfunktion plus att de modererar rasistiska 

och kränkande kommentarer (Sannervik, presstalesperson) ett verktyg som minskar den viktiga 

tillförlitligheten som nämnda akademiker påpekar (Veneable et. al. 2005) vilket kan påverka 

förmedlandet av karaktärsdraget Mind inom Corporate brand personality-modellen negativt 

(Keller & Richey, 2006).   

 

Polisens närvaro och hantering av Facebook-kontot är även ett uttryck för en snabbtänkthet i att 

ta vara på möjligheter som uppkommer. Genom Facebook kan Polisen Uppsala snabbt reagera på 

kommentarer och tips från sina följare, ta möjligheten att besvara dessa och därmed skapa 
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möjligheter till dialog (Sannervik, presstalesperson; Facebook, 2013). Undersökningen om 

Polisens närvaro i sociala media bekräftar att en ökad närhet mellan Polisen och medborgarna 

har skapats där (Stakston, 2013). Närvaron på Facebook förmedlar därmed det karaktärsdrag som 

Keller & Richey (2006) beskriver som samarbetsvilja: organisationens vilja att samarbeta och 

skapa relationer med sina externa intressenter, dvs. medborgarna i Polisens fall. Genom att föra 

dialog på Facebook kan de även skapa djupare relationer där medborgare knyts närmare Polisen, 

exempelvis genom att förmedla att det är riktiga människor som är poliser. (Sannervik, 

presstalesperson; Facebook, 2013) Detta gör Polisen Uppsala genom inlägg i kategorin Vardag 

på Facebook enligt vår innehållsanalys (Facebook, 2013) och därmed blir Facebook en plattform 

för att skapa relationer, i enlighet med det fokus som Keller & Richey (2006) lägger på 

kopplingen mellan samarbetsvilja och relationsskapande.  

   

Polisen Uppsalas användande av Facebook som en viktig kanal att kommunicera med 

allmänheten visar prov på att de anpassar sig till en föränderlig värld. Användandet av sociala 

medier har vuxit lavinartat de senaste åren men anses fortfarande som ett modernt sätt att nå sin 

målgrupp. Polisen Uppsalas närvaro och hantering av Facebook-kontot har därmed visat sig vara 

ett bra sätt att, i enlighet med teorier av Keller & Richey (2006) samt Bennet & Gabriel (2000), 

agera proaktivt och samtidigt snabbtänkt i en värld där stora teknologiska förändringar skett och 

fortfarande sker. Bennet & Gabriel (2000) anser att organisationer bör framhäva sin moderna och 

progressiva sida, något som Polisen gör genom att vara en minglande myndighet på Facebook 

som skapar vardagliga och annorlunda inlägg, jämfört med flera andra myndigheter (författarnas 

egen jämförelse; Facebook, 2013). Polisen Uppsala poängterar att värdeordet tillgänglighet är 

viktigt att kommunicera i sociala media då att de finns på Facebook är en del i syftet att öka 

tillgängligheten mot medborgarna (Sannervik, presstalesperson). Tillgänglighet kan även kopplas 

som uttryck för att visa samarbetsvilja, då de underlättar för medborgarna att skapa relationer 

och försöker samarbeta med varje individuell medborgare genom att vara tillgängliga och öppna 

för diskussion på Facebook.  

 

Användandet av Facebook som verktyg för insamlande av tips är även en utveckling av Polisen 

Uppsalas arbete och förmedlar en vilja att utvecklas i takt med sin omvärld. Detta styrks av 
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Keller & Richey (2006) samt av Bennet & Gabriel (2000) som essentiellt i skapandet av en 

corporate brand personality då det visar att organisationen kan agera snabbt och ta till vara på de 

möjligheter som uppstår när förändringar sker i vårt samhälle. Att fömedla sitt framåttänkade är 

av vikt för organisationer för att de ska uppfattas som drivande och framgånsgrika enligt Bennet 

& Gabriel (2000), vilket därmed summerar den vikt som akademikerna lägger på denna 

personlighetsdimension. Dock fokuserar genomgånga brand personality skalor ej lika mycket på 

karaktärsdrag kopplade till Body som Keller & Richey (2006) gör, vilket ger ett resonemang om 

att snabbtänkthet och samarbetsvilja ej är lika prioriterade för en icke-vinstdriven organisation. 

Polisen, i egenskap av offentlig myndighet, fokuserar dock på att framhäva sitt relationsskapande 

och progressva tänkande via sociala media, då en majoritet av inläggen (44%) på Facebook 

kategoriseras inom Vardag (Facebook, 2013). Det framhäver Polisens värdeord Tillgängliga 

samt personlighetsdimensionen Body. 

 

Kategoriseringen av inlägg i innehållsanalysen visar att Polisen Uppsala väljer att kommunicera 

en stor andel av sina inlägg inom kategorin Vardag. Sannervik (presstalesperson) motiverar att 

dessa gör dem mänskliga, ett led i att uppfattas som tillgängliga och samarbetsvilliga, 

karaktärsdrag som är nära sammankopplade i genomgången litteratur av Keller & Richey (2006) 

samt Bennet & Gabriel (2000).  
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7 Slutsats 

Polisen bakom uniformen är enligt Polisen Uppsala en engagerad, tillgänglig och effektiv person 

som är hjälpsam, ansvarsfull och samarbetsvillig. Vår forskningsfråga var att undersöka hur 

informationsenheten personifierar Polisen Uppsala i sociala media för att uppfylla vårt syfte om 

att undersöka applicerbarhet av varumärkesteori på offentlig myndighet. Vår studie visar på att 

ovan nämnda karaktärsdrag ämnar beskriva Polisen Uppsala. Personifiering innebär att attribuera 

mänskliga karaktärsdrag på en organisation, där Polisens värdegrund har visats vara de tre 

ledorden för dess corporate brand personality. Av vår studie kan utläsas att denna personifiering, 

och därmed corporate brand personality, genomsyrar varumärket Polisen Uppsala. 

 

Polisen Uppsalas syfte med att bygga sitt varumärke är att öka förtroendet, vilket de enligt 

informationsdirektören gör genom att förmedla värdegrunden i all kommunikation. Vår studie 

visar att värdegrunden representerar Polisens varumärke. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

skapandet av en corporate brand personality är ett verktyg som hjälper Polisen att uppnå 

förtroende, något som de är lagligt förpliktade att göra.  

 

Keller & Richey (2006) framhåller att det är viktigt att en organisation bedrivs disciplinerat men 

samtidigt kreativt framförallt i att hitta effektiva lösningar. Detta stöds i andra studier och 

framhålls som speciellt viktigt för ideella organisationer (Bennet & Gabriel, 2000).  Detta är 

även applicerbart för offentliga myndigheter som finansieras med skattemedel. För offentliga 

myndigheter är det av yttersta vikt att de bedrivs effektivt och fokuserat. En organisations 

kärnvärderingar bör därför inkludera dimensionen av hur en organisation bedrivs för att ge basen 

för ett personifierat varumärke som inger förtroende. 

 

Resultatet av den innehållsanalys som genomfördes visar att vi kan dra paralleller mellan Keller 

& Richeys (2006) tre corporate brand personality traits och Polisens värdegrund. Där slutsatsen 

kan dras att engagerade och tillgängliga är de två värdeord som huvudsakligen förmedlas som 

Polisen Uppsalas corporate brand personality i sociala media. Effektiv som karaktärsdrag 

framhävs inte till lika stor grad. Orsaken till att fördelningen är sådan kan vara Polisen Uppsalas 

syn på Facebook som kommunikationskanal, då de enligt våra intervjuer bildligt kliver in i folks 
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vardagsrum och därmed är tonaliteten mer lättsam. Vår genomgång av styrdokument samt 

intervjuer bekräftar att Polisen har ett klart syfte med att arbeta enligt detta mönster. Faktum att 

Polisen, i egenskap av offentlig myndighet, fokuserar på att framhäva kategorin Vardag (en 

majoritet, 44%) via sociala media har väckt vårt intresse då andra genomgångna brand 

personality skalor utöver Keller & Richey (2006) ej i samma utsträckning inkluderar 

karaktärsdrag kopplade till Body. Det ger ett resonemang om att snabbtänkthet och 

samarbetsvilja ej är lika prioriterade för en icke-vinstdriven organisation. I och med detta kan vi 

hävda att det visar att Keller & Richeys (2006) teori är bättre lämpad att appliceras på offentlig 

myndighet då den bättre stämmer in på hur Polisen Uppsala arbetar med att skapa en corporate 

brand personality. Vi kan dock ej via endast en fallstudie på en offentlig myndighet säkerställa 

huruvida detta beror på att denna teori är avsedd för vinst-drivande organisationer, i jämförelse 

med Veneable et. al. (2005; Bennet & Gabriel, 2000; Herbst & Voeth, 2008) som alla beskriver 

karaktärdsrag inom en brand personality som är riktade mot ideella organisationer. Dock är detta 

en observation som vår undersökning resulterat i och vi anser att detta bör undersökas djupare i 

vidare forskning genom att applicera teorier inom brand personality-skalor för vinst-drivande 

företag samt för ideella organisationer på fler organisationer i en och samma studie för att få en 

jämförande bild. Följaktligen föreslår vi att en brand personality-skala för offentliga myndigheter 

tas fram genom att undersöka flertalet myndigheter i Sverige samt i Europa för att få en 

tillförlitlig skala som är både kulturellt samt organisatoriskt anpassad för karaktärsdragen hos 

offentliga myndigheter.  

 

Då Keller & Richey (2006) ämnar att deras koncept ska användas för att skapa framgångsrika 

varumärken (i deras mening vinstdrivande och differentierade) kan det diskuteras huruvida 

denna brand personality-modell är bättre anpassad att appliceras på Polisen Uppsala. Det har sin 

orsak i att polismyndighetens väg till ett starkt varumärke är att erhålla förtroende från 

allmänheten. Därmed likställer vi vinstdrivande & att differentiera, med att skapa förtroende, 

som mål. I grund och botten kan hävdas att organisationer styr sitt varumärkesbyggande mot det 

grundläggande målet de bestämt, vare sig det är vinst eller att skapa förtroende.  
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Fastän teorierna som har beskrivits i denna uppsats är avsedda för att appliceras på 

organisationer i konkurrenssituation har mycket tydliga likheter mellan det teoretiska ramverket 

och insamlad data kunnat skönjas. Att Polisens värdegrund kan kopplas så starkt till de tre 

dimensionerna av corporate brand personality traits, både genom observation av aktivitet på 

Facebook samt i styrdokument och intervjuer tydliggör att Polisens corporate brand personality 

är relevant ur ett akademiskt perspektiv. I enlighet med undersökningens syfte bedömer vi att de 

huvudsakliga teorier som har presenterats är applicerbara på Polisens varumärkesbyggande. Det 

tyder på att teorierna även kan ha relevans i studerandet av andra offentliga myndigheter.  

 

7.1 Reflektion  

Vårt arbete avgränsas till att undersöka arbetet med sociala media för Polisen Uppsala, detta för 

att kunna undersöka ovan angiven forskningsfråga i en rimlig omfattning. Då vår avgränsing 

skett organisatoriskt till följd av att Polisens verksamhet är indelad i regioner kan det vara av 

intresse att undersöka hur andra regionala polisområden arbetar för att personifiera sig. Twitter 

har i denna undersökning visats vara en icke aktiv kommunikationskanal i Polisen Uppsalas 

varumärkesbyggande då det endast är en spegel av nyheter på deras hemsida. Därmed föreslår vi 

att framtida utredningar görs på annat län inom Polisen där Twitter är ett aktivt sociala media 

konto där skrivna inlägg görs och därmed bidrar till att personifiera Polisen, i syfte att utröna hur 

användandet av två sociala media kanaler kompletterar varandra i Polisens varumärkesbyggande 

arbete. Denna uppsats har ej berört aspekter utöver personifiering av Polisen Uppsala på sociala 

media, vilket föranleder att vidare forskning kan utröna huruvida ytterligare teoretiska begrepp 

inom varumärke kan appliceras på Polisens varumärkesbyggande. Då det teoretiska ramverket 

för corporate brand personality omnämner en organisations medarbetare som essentiella för 

förmedlandet av en personlighet föreslår vi att vidare forskning undersöker hur medarbetarna, 

poliserna, bidrar till att personifiera Polisen genom sin värdegrund. Notera att inga ansatser att 

insamla förstahandsdata om hur perceptionen av varumärket ser ut i mottagarens ände har gjorts i 

denna undersökning. Som en utveckling av vår studie skulle framtida forskning därmed kunna 

undersöka medborgarnas perspektiv på hur Polisens värdegrund uppfattas och hur deras 

corporate brand personality uppfattas externt.  



44 

 

 

Som uppslag till vidare forskning finner vi anledning att dra slutsatsen att 

kommunikationsarbetet som görs på Polisen Uppsala är representativt för arbetet som sker inom 

Polisen på en rikstäckande nivå, där vår undersökning når en mer generaliserbar nivå som 

eventuellt kan bidra till framtida studier. Framförallt har det under undersökningen framgått 

tydligt att enhetlighet är något som eftersträvas inom hela polisväsendet vad gäller dess 

varumärke och många riktlinjer som vi har tagit del av gäller hela landets polisverksamhet. Om 

vi låter det antagandet gälla finns också en god grund att stå på om andra offentliga myndigheter 

ska undersökas utifrån en liknande frågeställning och grund. Vidare kan det undersökas om 

andra offentliga myndigheter kan ha nytta av att bygga en corporate brand personality likt 

Polisen Uppsala. Vi föreslår även att komparativa studier mellan vinstdrivande verksamheter och 

offentliga myndigheter genomförs för att ytterligare kartlägga de använda teoriernas giltighet.  

 

Differentiering presenterades som en viktig anledning till att bygga varumärke enligt flertalet 

teoretiker. I och med resultat av denna undersökning anser vi att differentiering bör synas mer i 

sömmarna och möjligtvis omdefinieras som begrepp. Givet att en offentlig myndighet, med 

monopol på sin marknad, agerar snarlikt ett företag i en konkurrenssituation, ställer vi oss 

frågande till huruvida differentiering påverkar och pådriver deras agerande. En vanlig tolkning 

av differentiering är att ett varumärke ska särskiljas från sin konkurrens med avsikten att framstå 

i en attraktiv dager inför sina potentiella kunder, men om konkurrens saknas och aktörer ändå 

agerar på ett snarlikt sätt kan det finnas anledning att vidare undersöka vad varumärkesbyggande 

drivs av.  

 

Trots att olika teorier har presenterats inom brand personality kan många likheter skönjas mellan 

de olika författarnas syn på hur corporate brands kan utformas beroende på vilken aktör som 

önskar bygga ett varumärke på detta sätt. Kategoriseringarna av olika karaktärsdrag samt hur 

dessa särskiljs må vara olika, men ofta är det samma grund som teorierna har som utgångspunkt. 

Aakers (1997) kartläggning och förslag på hur psykologiska modeller kan överföras till 

vaumärkesforskning har varit inspiration för de teorier som vår uppsats har behandlat. Det har 
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framgått under vår studie att teorier kring corporate brand personality både för vinstdrivande 

likväl som ideella organisationer kan appliceras på offentlig myndighet. Därmed kan vi dra 

slutsatsen att även om differentiering anges som ett vitalt skäl till att bygga varumärke så finns 

det ändå goda anledningar att använda dessa teorier när offentliga myndigheter ska användas. 
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9 Bilagor 

9.1  Bilaga 1 

 

Intervjumall, Lisa Sannervik 

 

 

1. Kan du övergripande berätta om ert kommunikationsarbete? 

2. Kan du beskriva de kommunikationsstrategier ni har och hur de har utvecklats? 

3. Vilka kanaler jobbar ni främst med? Varför just dessa? 

4. Hur ser du på varumärket Polisen?  

5. Polisen har monopol på sin verksamhet, men ändå arbetar ni med att bygga ert varumärke 

- hur kommer det sig? 

6. Vad innebär Polisens värdegrund för kommunikationsarbetet? 

7. Finns en medveten variation i er kommunikation? 

8. Hur arbetar ni för att personifiera Polisen och hur förmedlas detta i er kommunikation?  
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9.2  Bilaga 2 

 

Intervjumall, Solveig Öijeberg 

 

1. Kan du i korthet berätta om din tjänst och vilka dina vanligaste arbetsuppgifter är? 

2. Kan du redogöra för kommunikationsarbetets utveckling från starten 2002 till idag? 

3. Vad vill ni generellt förmedla med er kommunikation? 

4. Vad anser du att varumärket Polisen står för? 

5. Polisen har monopol på sin verksamhet, men ändå arbetar ni med att bygga ert varumärke 

- hur kommer det sig? 

6. Hur arbetar ni med värdegrunden på er avdelning? 

7. Om du fick beskriva varumärket Polisen med mänskliga karaktärsdrag, hur skulle du 

beskriva Polisen? Hur arbetar ni för att dessa karaktärsdrag visas i er kommunikation? 

8. Hur arbetar ni för att personifiera Polisen och hur förmedlas detta i er kommunikation?  
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9.4  Bilaga 3 

 

Kategorisering, Innehållsanalys 

 

Vardag 

1. Ger inlägget och/eller bilden ett exempel på en för polisen oväntad situation som 

behövdes lösas? 

2. Ger inlägget ett exempel på att polisen gjorde något utöver vad som kan återfinnas i deras 

arbetsbeskrivning? 

Tips & iakttagelser 

3. Efterfrågar inlägget tips och information från medborgarna för att lösa ett fall? 

4. Använder polisen sina följare på Facebook genom inlägget för att samla in tips? 

Samhällsinformation 

5. Upplyser inlägget om en kampanj eller liknande med avsikt att öka medvetenhet kring 

brottsförebyggande eller andra försiktighetsåtgärder? 

6. Innehåller inlägget information som kan upplysa Polisens intressenter om dess 

verksamhet? 


