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Abstract 
The aim of this thesis is to better understand branding work in government agencies. What can 

systematic branding work result in, in a government agency, besides a strong brand in itself? Can 

it contribute to the democratic mission that government agencies have?  

Based on background information on government agencies, their mission in terms of 

communication, their particular characteristics in relation to the private sector; brands and how 

they are developed; as well as theories in organizational communication, and research on the 

possibilities and risks of branding work in the public sector, a qualitative case study on the 

Swedish Patent and Registration Office (PRV) was carried out.  

The case study consists of a study of PRV’s brand platform, their website as well as an interview 

with the person responsible for developing the platform. The information gathered during the 

case study indicates that PRV’s brand work seems to have resulted in a number of positive 

outcomes. One is, according to the informant, that the organization became more focused on 

their external stakeholders and their needs, which was one of the aims of their branding work.  

My conclusion after carrying out the case study and analysing it according to my theoretical 

framework, is that systematic branding work in government agencies can result in a number of 

positive outcomes. These include a better balance between stakeholders’ different interests, a 

more dialogue oriented organization, increased legitimacy and development of the organization as 

a whole. Also trust in the authority can increase. Branding work and its outcomes can therefore, 

it seems, positively contribute  to government agencies’ democratic mission. 

Keywords: brands, branding work, brand orientation, democracy, public sector 
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1. Introduktion 
Under de senaste 15 åren har jag arbetat som kommunikatör, mestadels inom offentlig sektor 

(myndigheter). Jag har i mitt arbete ansvarat för en del varumärkesrelaterade frågor, främst 

utveckling av grafiska profiler. Min erfarenhet har varit att det är svårt att ta ett större grepp om 

frågan om varumärken och få till ett systematiskt arbete på det området. Det beror framförallt på 

att det inte ansetts vara prioriterat i relation till andra uppgifter, att det inte är något som en 

myndighet ska ägna sig åt eller för att det finns mycket föreställningar om vad varumärkesarbete 

handlar om, och hur det ska utföras (antingen att det är något man kan göra ”då och då” eller att 

det ska gå ut på sådant som syns direkt). Förklaringen till detta är förmodligen att det i mångt och 

mycket handlar om dålig kunskap om vad ett systematiskt varumärkesarbete kan ge.  

Efter beslutet att skriva denna uppsats kändes val av ämne – varumärkesarbete inom 

myndighetsvärlden – därför naturligt. Jag tror att ett mer systematiskt varumärkesarbete definitivt 

ger vinster och min målbild var därför att uppsatsen skulle mynna ut i en rekommendation om att 

myndigheter bör arbeta med sitt varumärke, egentligen oavsett ambitionsnivå, och helst en enkel 

beskrivning av hur det skulle gå till. 

Vid inläsningen av ämnet insåg jag först och främst att varumärkesarbete inom den offentliga 

sektorn (som myndigheter tillhör) är ett relativt nytt forskningsområde. Det finns därför inte ett 

överflöd av studier eller teorier som testats i verkligheten. Av det som jag ändå har hittat insåg jag 

att det finns ett antal fallgropar som jag inte tidigare varit medveten om. De utgörs framför allt 

om skillnaderna mellan myndigheter och den privata sektorn, från vilken varumärkestänk och 

metoder kommer från – skillnader som gör varumärkesarbete inom myndigheter mer 

komplicerat. Det handlar till exempel om att myndigheter till skillnad från privata företag är 

politiskt styrda: de ska förhålla sig till många olika mål och agendor och rymmer ofta mycket olika 

verksamhet under ett och samma tak. Exempelvis har vissa myndigheter såväl service till som 

reglering av en och samma målgrupp, som del av sitt uppdrag. Här kan jag nämna min 

arbetsplats, myndigheten Post- och telestyrelsen, som har i uppdrag att både tillhandahålla service 

till telekomoperatörer, till exempel genom att tillhandahålla nummer och samtidigt bedriva tillsyn 

att numren används på korrekt sätt. 

I uppsatsarbetet fick jag nya perspektiv på myndigheters särdrag och har insett att det är svårt att 

rakt av översätta metoder för varumärkesarbete från det privata till en myndighets verksamhet. 

En annan lärdom var att när myndigheter arbetar med sitt varumärke kan det ge vissa positiva 

effekter - såsom att myndigheten och dess uppdrag blir tydligare och mer tillgängligt för sina 

målgrupper – men att dessa effekter kan ha negativa konsekvenser för samhället i stort. Här 
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tänker jag på den forskning som pekar på att myndigheters strävan att synliggöra sin verksamhet 

kan bli högre prioriterade än att genomföra sin verksamhet på ett öppet och rättvist sätt i enlighet 

med offentlighetsprincipen och meddelarfriheten (se mer om detta i avsnitt fyra).  

Att en myndighet som arbetar med sitt varumärke kan uppnå uttalat positiva effekter, som ökar 

förtroendet för myndigheten ifråga och därmed till förvaltning och demokrati, som samtidigt kan 

påverka samhället i stort på ett negativt sätt fann jag väldigt spännande. Jag kunde samtidigt 

konstatera att det inte längre var självklart att varumärkesarbete kunde vara odelat enkelt att 

genomföra och alltid bli lyckat, som jag tidigare varit inne på. 

Inriktningen har därför ändrats något. Jag har försökt lägga min tidigare målbild åt sidan och 

istället vid inläsningen av litteraturen vara öppen för de olika perspektiv som finns på 

myndigheters arbete med varumärken, och se vad det leder fram till. Jag vill också undersöka hur 

myndigheters varumärkesarbete kan påverka det demokratiska uppdraget. 

1.1 Syfte och upplägg 
 Jag vill med den här uppsatsen få en ökad förståelse för varumärkesarbete inom myndigheter. Jag 

vill se vad det kan ge för effekter, såväl positiva som negativa. Som jag nämnde i introduktionen 

ovan har jag personligen erfarit en skeptisk inställning hos myndigheter att arbeta med sitt 

varumärke. Samtidigt kan jag notera att insikten om varumärkets värde ökar. Kan den här kluvna 

inställningen tyda på att varumärkesfrågan är i något av ett brytningsskede just nu, inom det 

offentliga? Jag upplever det som en spännande tidpunkt att studera vad myndigheters 

varumärkesarbete kan ge. 

Ett övergripande ansvar eller uppdrag för myndigheter – och annan offentlig verksamhet – är att 

verka för demokratin. Detta är en viktig skillnad mot privat verksamhet som inte har något 

motsvarande ansvar. Jag tycker att det här är en väldigt betydelsefull och spännande aspekt av 

myndigheters (och andra offentliga organisationers) verksamhet. Jag vill därför studera om och 

hur ett systematiskt varumärkesarbete kan bidra till detta demokratiska uppdrag. 

När jag använder begreppet ”demokratiskt uppdrag” utgår jag från det demokratiska ansvaret 

samt de demokratiska värderingar och principer som myndigheter har att förhålla sig till. Dessa 

finns angivna i regeringsformen, demokratiutredningen respektive den statliga värdegrunden 

(beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2):  

- den grundläggande målsättningen att offentlig verksamhet ska verka för demokrati och 

dess grundläggande värderingar (Regeringsformen kapitel 1§2) 
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- den värdering som ligger till grund för demokratin är människors lika värde 

(demokratiutredningen SOU2000:1) 

den demokratiska principen är den överordnande principen för statlig verksamhet, och en mycket 

viktig princip för statligt anställda att förhålla sig till och utöva (Värdegrundsdelegationen 2013). 

Hur exakt detta uppdrag ska genomföras är däremot inte så tydligt. Vad jag kan bedöma finns det 

inte definierat som ett specifikt uppdrag i myndigheters instruktioner eller liknande. Jag har 

därför utgått från antagandet att myndigheter förväntas bedriva sin verksamhet utifrån det 

demokratiska ansvaret, värderingar och principer, såsom människors likabehandling. Och att 

verka för ett gott förtroende för sin verksamhet då förtroende för den offentliga verksamheten är 

en grundbult i en demokrati. Eller som Gromark och Melin (2013) uttrycker det: ”… förtroende 

är en viktig utgångspunkt för välfungerande demokratier… Om offentliga organisationer kan 

bidra till ett ökat förtroende, bidrar de därmed till en starkare demokrati.” (fritt översatt, sid. 

1106).  

Jag vill därför studera hur ett systematiskt varumärkesarbete kan bidra till de värderingar och 

principer som finns angivna i ovanstående dokument samt ett ökat förtroende. 

Syftesformulering 

Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om varumärkesarbete inom myndigheter. Min 

specifika frågeställning är vad ett systematiskt varumärkesarbete ger för myndigheter, utöver ett 

starkt varumärke i sig?  

Som nämnts ovan intresserar jag mig särskilt för myndigheters demokratiuppdrag. Hur kan 

varumärkesarbete vara till hjälp i det uppdraget? 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: 

Kapitel 1 ger en bakgrund till mitt val av studieområde – varumärkesarbete i myndighetsvärlden -

och uppsatsens syfte. Här anges även ett par avgränsningar jag gjort samt en litteraturöversikt. 

Kapitel 2 syftar till att placera mitt studieområde i ett sammanhang. Jag ger bakgrundsinformation 

om myndigheternas uppdrag, kommunikationsverksamhet och deras förutsättningar att bedriva 

varumärkesarbete. Jag beskriver här kort skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn. 

Kapitel 3 syftar även det till att placera studieområdet i ett sammanhang. Till skillnad från det 

föregående kapitlet, som gav en allmän bild av myndigheternas uppdrag, kommer jag här in på de 
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mer varumärkesspecifika sammanhangen. Det ges en definition av varumärken samt en historik 

och nulägesbild av varumärkesarbete inom offentlig verksamhet.  

Kapitel 4 utgörs av en redogörelse för teorier inom organisationskommunikation samt 

möjligheter och risker med varumärkesarbete. Jag har även beskrivit en modell över 

varumärkesskapande.  Avslutningsvis beskrivs det teoretiska ramverk som jag kommer att basera 

min empiri på. 

Kapitel 5 beskriver metod för empiri och val av studieobjekt. Jag beskriver här 

operationaliseringen av mitt teoretiska ramverk, som jag ska utgå från i analysen av min empiri. 

Kapitel 6 innehåller resultatet av min empiri. 

Kapitel 7 innehåller analysen av min empiri i relation till det teoretiska ramverket. 

Kapitel 8 är uppsatsens sista kapitel och här redogör jag för de slutsatser jag drar utifrån analysen. 

Jag reflekterar kring uppsatsens implikationer samt ger ett par rekommendationer och förslag på 

ämnen till fortsatt forskning. 

1.2 Avgränsningar 
Till att börja med fokuserar jag på svenska myndigheter i min uppsats. Inte offentlig sektor i stort 

eller myndigheter i andra länder. 

Myndigheter har många uppdrag och mål att förhålla sig till. Som framgår av syftesformuleringen 

ovan har jag valt att framför allt studera vad varumärkesarbete kan innebära för uppdraget att 

verka för demokrati.  Anledningen är att jag personligen kom att intressera mig för 

demokratiaspekten av varumärkesarbete när jag började min inläsning inför uppsatsarbetet. Det 

jag fastnade för var myndigheternas ansvar att verka demokratisk – ett viktigt ansvar och något 

som särskiljer dem från den privata sektorn - och huruvida varumärkesarbete kan bidra till detta. 

Dessutom upptäckte jag att forskningen på området inte är särskilt omfattande.  

Det finns en hel del litteratur om varumärken men den handlar framför allt om varumärken inom 

den privata sektorn. Jag har, utifrån min syftesformulering, valt att fokusera på litteratur om 

varumärken inom offentlig verksamhet.  

Med tanke på att det just inte finns mycket litteratur eller forskning på området, särskilt inte på 

kopplingen mellan myndigheters varumärkesarbete och påverkan på deras demokratiska uppdrag, 

hoppas jag att min uppsats kan utgöra ett bidrag.  
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2. Bakgrund till myndighetsvärlden 
Detta och följande kapitel (kapitel 3) syftar till att placera mitt studieområde – varumärkesarbete i 

myndighetsvärlden – i ett sammanhang. Jag ger bakgrundsinformation till myndigheter, deras 

kommunikationsverksamhet och förutsättningar att bedriva varumärkesarbete. 

Jag börjar med en definition av myndighet och berättar sedan om myndigheters ansvar att verka 

för demokrati. Därefter kommer jag att tydliggöra ett antal skillnader mellan den offentliga och 

privata sektorn. Slutligen beskriver jag hur deras informationsuppdrag och –ansvar ser ut.  

2.1 Vad är en myndighet? 
En myndighet är en institution som genomför de beslut som regering och riksdag fattar. 

(Wikipedia 2015). Sveriges myndigheter inkluderar regering, domstolar och 

förvaltningsmyndigheter. Förvaltningsmyndigheter kan vara både kommunala och statliga. En 

statlig förvaltningsmyndighet lyder oftast under regeringen. Regeringen låter dock de olika 

departementen utgöra kontaktpunkter till myndigheter (ibid.). 

Vidare bestämmer regeringen oftast ramarna för en myndighets verksamhet i en 

myndighetsinstruktion, som är en förordning med bestämmelser om bland annat myndighetens 

uppgifter och ledningsform (Wikipedia 2015). Regeringen beslutar även om förutsättningarna för 

den enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om 

myndighetens mål och ekonomiska ramar 

Myndigheter är finansierade på olika sätt: vissa finanserias helt och hållet genom statsanslag (det 

vill säga skattefinansiering) medan andra tar in avgifter för att helt eller delvis finansiera sin 

verksamhet (Ekonomistyrningsverket 2015). Detta och myndighetens bakomliggande uppdrag 

kan påverka hur myndigheten betraktar och benämner sina målgrupper, inklusive den stora 

målgruppen ”medborgare”. Exempelvis använder myndigheterna Patent- och registreringsverket 

(PRV) och Statistiska Centralbyrån (SCB) - som både erbjuder tjänster varav flertalet är 

avgiftsfinansierade - begreppet ”kunder” när de beskriver sin verksamhet och dess avnämare på 

sina respektive webbplatser (www.prv.se respektive www.scb.se). Myndigheten Socialstyrelsen 

pratar på sin webbplats (www.socialstyrelsen .se) om ”medborgare”. 

2.2 Myndigheters demokratiuppdrag 

Myndigheter ska arbeta i enlighet med sina instruktioner och regleringsbrev, enligt ovan. De ska 

dessutom verka för en mängd olika lagar och politiska mål. Ett övergripande ansvar är att 

myndigheter ska verka för demokrati. Vad innebär det, mer exakt? 
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Till att börja med: anledningen till att en viss verksamhet bedrivs i offentlig regi kan bero på att 

den är viktig för att medborgare ska känna sig trygga och rättvist behandlade.  En sådan 

verksamhet kräver ”…, demokratisk insyn och rättssäkerhet.” (Dahlqvist och Melin 2010, sid. 

44). 

 

I slutet av 1990-talet tillsatte regeringen en demokratiutredning för att se över de förutsättningar, 

problem och möjligheter som det svenska folkstyret stod inför (SOU 2000:1). Utredningen skulle 

även granska orsaker till sjunkande valdeltagande och ge förslag på hur medborgarnas 

engagemang för och delaktighet i det demokratiska systemet skulle kunna öka (ibid.).  

 

I utredningen nämns att demokratiutredningar brukar ha sin grund i att demokrati är det mest 

effektiva samhällsskicket, det vill säga de betonar nyttan med demokrati (SOU 2000:1). Den 

senaste demokratiutredningen utgår dock från en lite annorlunda utgångspunkt, nämligen en 

moralisk där människors lika värde är i fokus (ibid., sid. 17-21).  

 

Utredningen betonar makthavarens ansvar i frågan och tar stöd i regeringsformens formulering: 

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 

människans frihet och värdighet.” (Regeringsformen, kapitel 1§2). Staten bör därför främja sådant 

som stöder demokratin – ”All maktutövning bör alltså vila på demokratins grund.” (SOU: 2000:1, 

sid 20). 

 

Regeringsformen som nämns ovan är en grundlag som framför allt handlar om landets statsskick, 

det vill säga det politiska system som används för att styra Sverige. Där står det även att ” Det 

allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden…” 

(Regeringsformen, kapitel 1§2) samt att ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna 

uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället…” (ibid.). 

 

Utöver ovanstående formuleringar kring hur myndigheter ska verka för demokrati, finns det en 

värdegrund definierad för de statligt anställda (Värdegrundsdelegationen  2013). I arbetet att ta 

fram den har man identifierat de principer, värden, lagar och förordningar som ligger till grund 

för den statliga värdegrunden. Det konstateras att värdegrunden kan sammanfattas i sex 

grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt 

effektivitet och service (ibid., sid. 5). Demokrati kommer alltså som nummer ett i listan och anses 

vara ”…den överordnande principen…” (ibid., sid. 5). Statsförvaltningen ska förverkliga 
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statsmakternas beslut och ”…statens verksamhet syftar ytterst till att förverkliga 

regeringsformens demokrativärden..” (ibid., sid. 6). Det betonas att de som arbetar inom det 

offentliga ska vara medvetna om att medborgarna är uppdragsgivare och att det är skattemedel 

som finansierar verksamheten. Värdegrunden anger vidare att den offentliga förvaltningen är en 

del av demokratin och att de som arbetar där ”… tjänar vissa gemensamma mål, vilket skiljer 

dem från anställda i den privata sektorn.” (ibid., sid. 6). 

 

En av de andra fem principerna i Värdegrunden är respekt för alla människors lika värde, vilket är 

en viktig demokratisk aspekt. Den statsanställda ska i utförandet av sina uppgifter ”… uppfylla 

krav på ickediskriminering och hänsyn till enskildas personliga integritet.” (Värdegrunden 2013, 

sid. 20). Arbetet ska utföras utifrån nyckelorden ”…jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och 

integritet.” (ibid.).  

 

Det kan alltså konstateras att en viktig uppgift för myndigheter och deras anställda – oavsett 

verksamhetsinriktning och finansieringsform - är att verka för demokratiuppdraget enligt 

regeringsformen, den senaste demokratiutredningen och den statliga värdegrunden. 

Sammantagetsättsett ansvar att verka demokratiskt och likabehandling av människor i centrum. 

2.3 Skillnader mellan privat och offentlig sektor  

Innan vi går vidare och närmar oss de varumärkesspecifika delarna av uppsatsen är det viktigt att 

förstå skillnaderna mellan privat och offentlig sektor, där myndigheter ingår, då detta påverkar 

varumärkesarbetet. Jag utgår från Dahlqvists och Melins (2010) särskiljning mellan sektorerna. 

Denna särskiljning lyfts fram i en bok som handlar om varumärkesarbete, varför jag anser den 

vara relevant även för detta sammanhang.  

De menar att det är verksamhetslogiken som skiljer privat från offentlig sektor. Det är framförallt 

de följande områdena som ger denna skillnad (Dahlqvist och Melin 2010, sid 40-43):  

• Transparens: till skillnad från den privata sektorn som inte måste erbjuda någon insyn alls 

i sin verksamhet, ska den offentliga sektorn agera i enlighet med offentlighetsprincipen.  

• Styrelsearbete: inom ett privat företag kan en styrelse relativt enkelt enas kring 

målsättningen för verksamheten, det vill säga att öka vinsten. I en myndighets styrelse 

sitter personer med olika politiska inriktningar och det kan därmed uppstå motsättningar 

som har att göra med politisk ideologi eller möjligheten till politiska vinster.  

• Resultat: den privata sektorn handlar i mångt och mycket om att generera vinst. Inom den 

offentliga är inte den ekonomiska vinsten viktigast. De resultat som uppnås syftar till att 
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ge en politisk vinst, det vill säga att de politiker som gett en myndighet ett visst uppdrag 

vill kunna visa på resultat när det är dags för val. 

• Intäkter: privata företag ska löpande generera intäkter medan de allra flesta offentliga 

instanser får en summa vid årets början som ska spenderas enligt en given budget.  

• Kommunikation: den privata sektorn har längre erfarenhet av att arbeta med 

kommunikation och är mer kommunikationsmogen än den offentliga.   

En annan viktig skillnad mellan privat och offentlig sektor är offentliga organisationers 

motsägelsefulla verksamhet (Waeraas 2008). Om man jämför med ett privat företag finns det 

givetvis även där olika funktioner inom organisationen. Men i ett privat företag har de alla ett 

gemensamt mål i det att de ska producera produkter eller tjänster som ska säljas med största 

möjliga vinst. I en offentlig verksamhet såsom en myndighet kan det finnas många olika 

sakområden som skiljer sig åt i både mål och utförande. Det finns myndigheter som arbetar med 

både olika slags sakfrågor samt väldigt olika uppdrag såsom reglering och service. Myndigheten 

Post- och telestyrelsen kan tjäna som exempel: här arbetar man med spektrum-, nätsäkerhet-, 

konkurrens-, konsument- och postfrågor. Inom respektive område (som i sig präglas av olika 

identitet och värderingar) pågår mycket olika former av verksamhet såsom service, tillsyn och 

reglering - samtidigt. 

 

Den statliga värdegrunden nämner en annan aspekt av den motsägelsefullhet som råder inom det 

offentliga, nämligen den konflikt som kan uppstå de olika principer som utgör värdegrund för 

den offentliga verksamheten (Värdedelegationen 2013). Ett exempel är principen om effektivitet 

– det vill säga att verksamhetens mål ska nås utifrån rimliga arbetsinsatser och inom givna 

ekonomiska ramar - som kan stå i konflikt med den service som medborgare har rätt till, som kan 

vara tidskrävande. 

2.4 Myndigheters informationsverksamhet 

Bland de allmänna uppgifter som åläggs myndigheter finns ett generellt informationsansvar, 

”Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens verksamhet…” 

(Myndighetsförordningen SFS 2007:515). Informationsverksamheten ska, liksom all annan 

myndighetsverksamhet, bedrivas sakligt och opartiskt (Regeringsformen 1§9).   

 

Myndigheter kan utöver det generella informationsansvaret få särskilda informationsuppdrag 

specificerade i de instruktioner som utfärdas årligen, myndighetens instruktion respektive 

regleringsbrev. Om jag återigen exemplifierar med Post- och telestyrelsen har myndigheten i 2014 
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års regleringsbrev fått i särskilt uppdrag att genomföra informationsinsatser mot slutanvändare 

inom framförallt området fast telefoni, i frågan om det teknikskifte som Teliasonera för 

närvarande genomför (PTS regleringsbrev 2014, 3.3).  

Utöver det informationsarbete som rör allmänhetens insyn i det löpande arbete som bedrivs på 

en myndighet kan myndigheter använda information som ett arbetsverktyg. Att informera om en 

fråga kan vara ett sätt att mjukt styra åt ett visst håll och därmed kunna slippa att reglera om 

frågan (SOU 2008:128, sid. 41). Här kan PTS än en gång utgöra ett exempel: efter en period med 

mycket klagomål på oseriös telefonförsäljning, framförallt mot äldre, gick myndigheten först ut 

med information om problemet och vad man som konsument kunde göra för att undvika 

problem med detta. När klagomålen fortsatte att komma in och till och med öka informerade 

PTS att man såg allvarligt på problemet och om situationen inte förbättrades, förslagsvis genom 

att branschen själv satte upp etiska riktlinjer för sin telefonförsäljning, skulle myndigheten 

undersöka möjlighet att reglera i frågan. PTS informerade även operatörerna om denna 

inriktning. Den resulterade i att branschen satte upp en etisk handlingsplan för telefonförsäljning. 

I dagsläget finns alltså inte något behov av reglering på detta område. 

Ett par olika statliga utredningar (SOU 2007:107 respektive 2008:128) har undersökt den del av 

myndigheters informationsverksamhet som är av det mer opinionsbildande slaget. Med 

opinionsbildning menas här ” extern informationsaktivitet riktad mot allmänheten i syfte att 

aktivt påverka dess kunskaper, attityder eller beteenden i en avsedd riktning” (SOU 2007:107, sid. 

74). Kritik har i olika sammanhang framförts mot just opinionsbildande informationsverksamhet, 

särskilt om den bedrivs i situationer där en politisk fråga står inför ett avgörande. Enligt en 

utredning finns det risk för rollkonflikter mellan myndigheters opinionsbildande verksamhet och 

myndighetsrollen som ställer krav på integritet och objektivitet. Det kan till exempel vara oklart 

och förvirrande utifrån vilket syfte och i vilken roll en myndighetsperson uttalar sig i en fråga, om 

det inte är så att myndigheten ifråga har ett formellt uppdrag att verka opinionsbildande. För att 

undvika detta bör det tydliggöras i myndighetens instruktion vilken sorts informationsuppdrag 

myndigheten har (SOU 2008:128, sid. 42-43). 

2.5 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag beskrivit myndigheter, deras demokratiuppdrag, skillnadernas mellan 

privat och offentlig sektor samt myndigheters informationsverksamhet. Syftet med dessa 

beskrivningar är att ge en bakgrund, ett sammanhang, till mitt studieområde, varumärkesarbete 

inom myndigheter.  
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3. Bakgrund till varumärkesarbete inom den offentliga 
sektorn 

Liksom det föregående avsnittet syftar detta till att placera mitt studieområde – varumärkesarbete 

i myndighetsvärlden – i ett sammanhang. Jag börjar avsnittet med en definition av varumärke för 

att sedan ge en kort historik och nulägesbild av varumärkesarbete inom offentlig sektor. Därefter 

granskar jag vad som är sagt om myndigheters varumärkesarbete från uppdragsgivarens håll, samt 

beskriver kort myndigheters förutsättningar att bedriva ett systematiskt varumärkesarbete. 

3.1 Vad är ett varumärke? 
Ett varumärke är i grund och botten ”Ett namn, begrepp, form, symbol eller annat särdrag som 

identifierar och särskiljer en försäljares varor eller tjänster gentemot en annan försäljares.” (fritt 

översatt, American Marketing Association 2015). Ett starkt varumärke är alltså tydligt avgränsat 

eller särpräglat gentemot andra produkter och organisationer. Ett varumärke ska även vara unikt 

(Waeraas 2008). Varumärken finns på både produkt- och organisationsnivå. 

Begreppet varumärke motsvaras av två saker i engelskan. Det ena är ”trademark” som innebär 

registrering av ett kännetecken. Det andra är ”brand” som avser ”… de associationer som ett 

varumärke ger upphov till.” (Dahlqvist och Melin 2010, sid. 81). Det är dessa associationer, ”… 

denna mentala bild av vad ett kännetecken representerar som de facto är varumärket.” (ibid.). 

Själva varumärkesarbetet ”… syftar till att med utgångspunkt från en genomtänkt strategi 

etablera, förstärka eller förändra bilder i människors medvetande” (Dahlqvist och Melin 2010, sid. 

24). Man tar internt fram en identitet som förmedlas till människor utanför organisationen. Den 

här identiteten tolkas av människor utanför organisationen och det uppstår bilder – eller en image 

- i deras medvetande kring varumärket (ibid., sid. 100). Varumärken byggs alltså inifrån och ut, 

men definieras utifrån och in (ibid., sid. 53). För den organisation som arbetar med sitt varumärke 

är målsättningen att identitet och image stämmer väl överens med varandra (ibid., sid. 100). 

Myndigheten Skatteverket är ett exempel på en organisation som genom ett långsiktigt och 

ihärdigt varumärkesarbete håller på att nå detta mål. Deras vision är ett samhälle där alla vill göra 

rätt för sig (Skatteverket 2015). Detta har ställt stora krav på bemötande, service och så vidare – 

ett internt kultur- och varumärkesarbete som pågått under lång tid (Sveriges kommunikatörer 

2014). Resultatet är att de idag ligger i topp bland myndigheter i den förtroendebarometer som 

Medieakademin och TNS Sifo genomför årligen bland allmänhet – så många som 58% har 

mycket eller ganska stort förtroende för Skatteverket (Medieakademins/TNS Sifo:s 

förtroendebarometer 2015). På företagarsidan var det 2014 så mycket som 79% som hade 

förtroende för Skatteverket (Skatteverket 2014). 
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3.2 Historik till nuläge 
En kort historik kan vara på sin plats, innan vi kommer in på dagens varumärkesarbete (det 

följande är baserat på Dahlqvist och Melin 2010, sid. 30-33, såvida inte annat anges): 

Bland de första kända varumärkesyttringarna finns brännmärkning av boskap. Det går igen i det 

engelska ordet för varumärke, ”brand” som härstammar från fornnordiskans ”brandr”. 

Varumärken användes sedan för att ange varors ursprung. Det första kända fallet gäller romerska 

oljelampor av lergods. Under den industriella revolutionen uppstod behovet av att skydda 

framgångsrika märkesprodukter från kopior, vilket ledde till att flera länder införde 

varumärkeslagstiftningar.  

Varumärket kom att bli en alltmer värdefull tillgång. Under slutet av 1980-talet skedde ett par 

stora förvärv av varumärkesportföljer, till exempel Nestlés förvärv av Rowntree som inkluderade 

varumärken som After Eight och Kit Kat. Snart därefter uppstod diskussioner kring vissa bolags 

val att inkludera varumärkets värde i sin balansräkning. Sammantaget blev det tydligt att 

varumärkets värde kunde bli väldigt högt – till och med överstiga andra materiella tillgångar.  

Att etablerade varumärken är mycket värdefulla är allmänt känt idag. Och det gäller både privat 

och offentlig sektor. En anledning till att varumärkets värde har aktualiserats i den offentliga 

sektorn under senare år är att den i allt högre grad har konkurrensutsatts. Det har lett till att allt 

fler inom offentlig sektor insett vikten av att vara känd och få acceptans för sin verksamhet 

(Dahlqvist och Melin, 2010, sid 76). Resultat av detta kan man bland annat se vid utförsäljning av 

offentlig verksamhet där man blivit tvungen att beakta varumärkets värde, då det annars skulle bli 

väldigt skeva prislappar. Ett exempel på en sådan skev prissättning är när vårdcentralen Serafen i 

centrala Stockholm såldes ut för knappa 700 000 kronor år 2007 – ett pris som enligt uppgift var 

till stor del baserat på inventariernas värde (Dagens arena2015). När vårdcentralen såldes vidare 

ett par år senare, från en privat aktör till en annan, var prislappen ca 20 miljoner kronor.  

Varumärkesarbete och forskning om varumärken har länge varit koncentrerat till näringslivet och 

i viss mån till ideell verksamhet. Forskning på varumärkesarbete inom den offentliga sektorn är 

ett relativt nytt område, bland annat för att forskningen haft en tendens att klumpa ihop den 

offentliga verksamheten med ideell verksamhet. Det kan bero på att det finns likheter mellan 

dessa sektorer, främst att de inte är vinstdrivna (Gromark och Melin 2013, sid 1105). En 

ytterligare förklaring är att den offentliga sektorn skiljer sig mycket åt mellan länder (ibid.). 

En studie som utfördes 2013 (Fredriksson och Pallas) visade att 17 av Sveriges vid det tillfället 

252 förvaltningsmyndigheter hade varumärkespolicies.  
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3.3 Bör myndigheter arbeta med sitt varumärke? 
Myndigheters informationsuppdrag är tämligen väl definierat – se det föregående kapitlet. Men 

det finns inget uttryckligt angivet kring myndigheters varumärkesarbete. Det enda jag funnit i min 

efterforskning är: 

 

• Arbetsgivarverkets uppmaning om att myndigheter bör arbeta med ”employer branding”, 

det vill säga sitt arbetsgivarvarumärke (Arbetsgivarverket 2008, sid. 28). Det är den del av 

varumärkesarbetet som framförallt handlar om att positionera en arbetsgivare i potentiella 

rekryters huvuden. I ett statligt utredningsbetänkande upprepas rekommendationerna 

från Arbetsgivarverkets rapport utan att ordet varumärke nämns. (SOU 2008:118, sid. 

166) 

• Statsheraldikern – som ansvarar för att heraldiska vapen och symboler utförs och används 

enligt gällande normer och regler, och ingår i myndigheten Riksarkivet  - genomförde 

2007 en undersökning av myndigheters symboler. Det framgår där att myndigheters 

visuella framtoning är brokig, det finns inget gemensamt inslag i myndigheternas 

symboler som signalerar att det handlar om statlig verksamhet (Riksarkivet 2008). Detta 

har sin bakgrund i den förändring som svensk förvaltning genomgått under de senaste 50 

åren, från central detaljstyrning till resultatstyrning. Den har inneburit att myndigheterna 

fått större utrymme och flexibilitet att driva och utveckla sin verksamhet (Riksarkivet 

2008). Den här utvecklingen har påverkat varumärkesfrågan: från att myndigheter tidigare 

enats under gemensamma märkningar och symboler (heraldiskt vapen respektive 

statsemblem) är det nu stor variation på myndigheters identiteter och visuella framtoning 

(Dahlqvist och Melin 2010, sid. 34-36). 

 

Med anledning av den här stora variationen symboler har statsheraldikern föreslagit att 

myndigheter ska använda något element i sin grafiska profil, som signalerar att det 

handlar om just statlig verksamhet. ”Myndigheters frihet att skapa egna varumärken eller 

”visuella identiteter” måste ställas mot medborgarnas intresse av en tydlig deklaration att 

det handlar om någon form av myndighetsutövning.” (Riksarkivet 2008, sid. 26).  

 

I praktiken finns det en misstänksamhet inom offentlig sektor mot varumärkesarbete, då det ofta 

associeras med den privata sektorns försäljning av produkter. Vidare finns starka associationer till 

visuella och kanske mer ytliga aspekter av varumärkesarbetet såsom logotyper och slogans 

(Dahlqvist och Melin 2010, sid 24). Samtidigt kan man ana en ökad insikt kring varumärkets 
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värde, till exempel i anslutning till de utförsäljningar av offentlig verksamhet jag nämnt ovan (se 

avsnitt 3.2). Det här är en intressant motsägelsefullhet som jag dock kommer att lämna därhän 

eftersom den inte ryms inom undersökningen. 

3.4 Myndigheters förutsättningar att bedriva varumärkesarbete 
Jag har i ett tidigare avsnitt (2.3) beskrivit skillnader mellan privat och offentlig verksamhet på ett 

allmänt plan. Nu ska vi studera skillnader igen men med ”varumärkesglasögon” på, och med ett 

särskilt fokus på myndigheters förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt varumärkesarbete: 

Forskning som bedrivits på den privata sektorns varumärkesarbete menar att ett 

organisationsvarumärke (”corporate brand”) är ett uttryck för organisationens identitet och 

värderingar. Idealet har varit att framställa en organisation med en enda identitet, vilken ska 

kommuniceras enhetligt och tydligt (Waeraas 2008, sid 205). Det man kan se i starka varumärken, 

menar Waeraas, är mycket riktigt att de är enhetliga ifråga om sin identitet och värderingar.  

Men problemet för offentliga verksamheter är att de sällan är enhetliga i sin identitet (Waeraas 

2008, sid. 210). Tvärtom kan man se att många sådana organisationer har flera identiteter i och 

med att de har ett flertal funktioner som präglas av olika värderingar. I vissa fall ska dessa 

funktioner både ge service och utföra specifika uppdrag, vilket i sig kan vara motsägelsefullt. Sist 

men inte minst lyfter Waeraas fram motsägelsen med att den offentliga verksamheten har i 

uppdrag att ta hänsyn till både allmänhetens och individens intressen – samtidigt. Han 

sammanfattar det med att ”Offentliga organisationer är ”per definition” inkonsekventa eftersom 

inkonsekvens och multipla identiteter är det som kännetecknar den offentliga sektorn…” (fritt 

översatt, Waeraas 2008, sid. 212). 

Så hur kommunicerar dessa organisationer sin identitet? Enligt Waeraas sker det genom att man 

antingen väljer att lyfta fram värderingar och identiteten från en del av organisationen, en sub-

identitet, vilket ger en motsägelsefull kommunikation i och med att detta inte representerar hela 

organisationen. Ett exempel som Waeraas lyfter fram är norska skattemyndighetens beskrivning 

av sig själv som ”tillmötesgående, professionella och innovativa”. Det vill säga, de lyfter enbart 

fram servicedelen av sin verksamhet, och nämner inte något om sin myndighetsroll eller liknande 

(Waeraas 2008, sid. 213). Eller så tar man fram ett antal värderingar som ska representera hela 

organisationen, med resultatet att de blir generella och vaga. Waeraas exemplifierar med norska 

livsmedelsverket som presenterar sig som ”öppna, generösa, energiska, ärliga” (Waeraas 2008, sid. 

214). Inget av dessa alternativ är särskilt framgångsrikt när det gäller att framställa sina unika 

egenskaper (ibid., sid 213-214). Waeraas anser att offentliga organisationer istället bör visa upp 

sina motsägelsefulla värderingar och olika identiteter, i sitt varumärke. Sammantaget menar han 
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att det ger en sann bild av organisationen – som samtidigt är unik. Och det är ytterligare en viktig 

aspekt av ett starkt varumärke, att det är unikt. 

En annan viktig faktor i varumärkesarbetet är hur ledning och nyckelpersoner ser på det här 

området (Dahlqvist och Melin 2010, sid. 109-110). Som nämnts tidigare finns det inom den 

offentliga sektorn en skeptisk inställning till nyttan av varumärkesarbete. Det kan orsaka problem, 

för en organisations ledning och nyckelpersoner måste känna till och förstå nyttan med ett starkt 

varumärke för att både kunna förmedla den till övriga medarbetare, och för att arbetet faktiskt 

ska bli framgångsrikt.  

3.5 Sammanfattning 
Det här kapitlet har syftat till att ge en bakgrund till varumärkesdelarna av mitt studieområde, vad 

varumärkesarbete kan ge en myndighet. Jag har definierat varumärken, kort återgett dess historik 

fram till dagens varumärkesarbete inom offentlig sektor, samt resonerat kring myndigheters 

förutsättningar att bedriva varumärkesarbete. Detta och det föregående kapitlet ligger till grund 

för de kommande kapitlen i uppsatsen. 

 

 



20 
 

4. Teori  
Det följande kapitlet syftar till att placera mitt ämne i ett teoretiskt sammanhang. Jag kommer att 

presentera teorier och modeller som både syftar till att öka förståelsen för mitt studieområde, och 

som jag ska använda mig av i de följande kapitlen, metod och analys. 

Jag inleder med en för min studie relevant teori, ”communicative constitution of organization” 

eller kommunikation som konstituering av organisationer. Jag beskriver sedan hur 

varumärkesbyggande går till. Denna del av teorikapitlet syftar till att öka förståelsen för mitt 

studieområde och kommer inte att användas i metod- och analyskapitlen. Kapitlet avslutas med 

två teoretiska perspektiv kring möjligheter respektive risker med varumärkesarbete inom det 

offentliga. 

4.1 Organisation skapad av kommunikation 

Varumärkesarbete ligger rent teoretiskt i området organisationskommunikation. Det finns olika 

inriktningar inom detta område. Traditionellt sett har de haft fokus på intern kommunikation 

men allt fler forskare menar att det är svårt att dra en gräns mellan den interna och externa 

kommunikationen, att de snarare hör ihop (Heide et al. 2013, sid 64).  

En inriktning inom området organisationskommunikation handlar om hur vi förstår och förklarar 

organisationer och olika organiseringsfenomen ur ett kommunikationsperspektiv (Heide et al. 

2013, sid. 65).  En teori – eller snarare en samling perspektiv - inom den här inriktningen tar upp 

både interna organiseringsfrågor, materialitet och extern positionering. Eftersom detta är aspekter 

som ingår i varumärkesarbetet anser jag det vara en intressant och relevant teoretisk 

utgångspunkt. Teorin kallas ”communicative constitution of organization” (CCO) eller 

kommunikation som konstituering av organisationer.  

CCO handlar huvudsakligen om de interna kommunikationsprocesserna, hur  

”… komplexa kommunikationsprocesser konstituerar organiserande och organisationer och hur 

de här processerna och deras resultat samtidigt på ett reflexivt sätt formar kommunikationen.” 

(Heide et al. 2013, sid 74). Men teorin tar även upp en extern aspekt som är relevant utifrån ett 

varumärkesperspektiv, hur organisationen positionerar sig i förhållande till sin omvärld. Detta 

åskådliggörs i McPhees och Zaugs modell över de kommunikationsflöden som dessa forskare 

anser ingår i organisationsskapandet (McPhee och Zaug 2000).  
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De fyra flöden som forskarna har identifierat syftar till att 1. förhandla med/mellan 

organisationens medlemmar, 2. strukturera sig själv genom beslut och kontrollmekanismer, 3. 

koordinera aktiviteter och att 4. positionera sig i förhållande till sin omvärld. Flödena är beroende 

av varandra (McPhee och Zaug 2000). 

En organisation består av människor, eller medlemmar som de kallas i det här sammanhanget 

(McPhee och Zaug 2000). Organisationen måste etablera och bibehålla ett kommunikationsflöde 

med dessa medlemmar, här kallat medlemsförhandling. Det handlar om allt från rekryteringen av 

nya medlemmar och att introducera dem till, och engagera dem i, organisationens arbete. 

Självstrukturering handlar om skapandet av de interna relationerna inom en organisation, som så 

småningom ska resultera i olika arbetsprocesser (McPhee och Zaug 2000.). Här skapas 

organisationsscheman, manualer, policyer, budgetar och så vidare.  Det här inslaget i CCO 

nämner även andra forskare men beskriver det då som att teorin har inslag av materialitet, det vill 

säga hur kommunikation förhåller sig till fysiska objekt och strukturer (Heide et al. 2013). Det 

handlar om hur ”… det materiella och strukturella existerar som texter – exempelvis dokument, 

policyer som blir objekt skapade av tidigare interaktioner…” (ibid., sid. 74). 

Kommunikationsprocesser och det materiella/strukturella påverkar alltså varandra.  

Självstruktureringsflödet innebär att arbete fördelas och verksamhetsplaner bestäms (McPhee och 

Zaug 2000). Men i utförandet av arbetet kan det uppstå problem, behov av förtydliganden och 

kompletteringar till beslut, policyer och så vidare. Där krävs en kommunikationsinsats som kallats 

aktivitetskordination (ibid.). I mångt och mycket går det ut på att i praktiken hitta sätt att snabbt 

lösa problem, fylla i luckor och så vidare. 

Figur 1: McPhees och 

Zaugs modell av CCO 

(McPhee och Zaug 2000). 

2 

1 

3 4 
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Det sista flödet, institutionell positionering, handlar om att organisationen finns i ett redan 

etablerat sammanhang med andra aktörer på plats (McPhee och Zaug 2000). Dessa aktörer 

inkluderar kunder, konkurrenter, leverantörer osv. Organisationens medlemmar anses förhandla 

med sina externa målgrupper kring både sin egen och organisationens identitet och position, för 

att ta plats i det här sammanhanget. Forskarna betonar positionering i det här sammanhanget 

eftersom de anser att det inkluderar skapandet av identitet och hur organisationen försöker hitta 

sin plats i relation till de här redan existerande aktörerna (ibid.). 

4.2 Hur byggs ett varumärke? 
Att bygga ett varumärke är en process som kräver nya förhållningssätt och ibland även 

kulturförändringar (Dahlqvist och Melin 2010, sid. 109). Det är en process som tar lång tid och 

består av många olika moment (ibid.).  

Här nedan finns en modell för hur varumärkesuppbyggandet går till (Dahlqvist och Melin 2010, 

sid. 108). Den är relevant utifrån två perspektiv: den handlar inte om produkter utan om 

varumärkesarbete för organisationer, och den är utvecklad med just offentliga organisationer i 

åtanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Modell över skapandet av ett varumärke (Dahlqvist och Melin, 2010). 

Moment 1: Insikt och planering 
Moment 2: Informationsinsamling och 
nulägesanalys 
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Modellen består av fyra faser: analys, formulering, aktivitet och utvärdering. Inom varje fas finns 

ett antal moment. Här följer en kort sammanfattning av respektive fas. 

• Analys: Här betonas insikt och planering. Ledningen måste förstå vad varumärkesarbetet 

innebär och vad det kan ge. De måste ha samsyn i hur arbetet ska planeras och bedrivas, 

vilket kräver att de alla sitter på samma underlag. En nulägesanalys av varumärket ska 

genomföras liksom analyser av hot och möjligheter i omvärlden som påverkar 

varumärket. 

• Formulering: Utifrån analysen ska en varumärkesstrategi formuleras. Den ska 

sammanfattas i en varumärkesplattform som består av verksamhetsidé, vision, 

varumärkesarkitektur (det vill säga ”rollfördelning” mellan organisationens olika 

varumärken), identitet, värdegrund, kärnvärden och positionering.  

• Aktivitet: Varumärkesstrategin ska förankras hos organisationens medarbetare. Strategin 

ska sedan förankras rent strukturellt, dvs. bestämma hur organisationen kring 

varumärkesarbetet ska se ut. Dessutom ska en kommunikationsstrategi inklusive 

aktiviteter tas fram, för den interna och externa kommunikationen som ska leda till att 

stärka varumärket. 

• Utvärdering: Varumärkesarbetet måste utvärderas för att säkerställa att det når uppsatta 

mål. Det ger möjlighet att upptäcka och ändra eventuella felaktigheter i arbetet. Dahlqvist 

och Melin betonar att varumärkesarbetet är en lärandeprocess och utifrån det 

perspektivet blir utvärderingar väldigt viktiga. 

Hur bibehålls varumärket, när det väl har byggts upp? En viktig aspekt att ha i åtanke här är att 

ett varumärke byggs inifrån och ut men definieras utifrån och in. Det enda som kan styras i 

varumärkesprocessen är således den egna uppbyggnaden av varumärket och hur lyhörd man är 

för reaktionerna utifrån på varumärket. Genom regelbundna utvärderingar skapas möjlighet att 

reflektera över varumärkets utveckling (Dahlqvist och Melin 2010, sid. 160). Utifrån detta är ett 

svar på frågan ovan, hur ett varumärke bibehålls, att ”… aldrig se den varumärkesskapande 

processen som avslutad” (Oknelid et al. 2004, sammanfattning). Ett annat är att organisationen 

måste genomsyras av sina kärnvärden för att få alla inom organisationen att bli medvetna om dess 

mål och strategi. Det resulterar förhoppningsvis i att alla arbetar i samma riktning. Sist men inte 

minst är det viktigt att organisationen agerar ”självsäkert och konsekvent i enlighet med 

kärnvärdenas riktlinjer” (ibid.) för att varumärkets styrka ska kunna bibehållas. 
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4.3 Varumärkesarbete inom offentlig verksamhet – möjligheterna 

För att kunna besvara frågan jag inledningsvis ställde, vad ett systematiskt varumärkesarbete ger 

för en myndighet, måste jag studera möjligheterna och riskerna med detta arbete. Tillsammans 

med övriga teorier utgör detta en grund för min kommande empiri och den analys jag gör. 

”New Public Management” (NPM) har varit det dominerande förhållningssättet inom den 

offentliga sektorn under de senaste 30 åren (Gromark och Melin 2013). NPM har lånat verktyg 

och förhållningssätt från den privata sektorn vilket lett till ett starkt resultat- och kundorienterat 

synssätt, och ett tydligt fokus på marknaden (det vill säga ett marknadsorienterat synsätt). 

Ekonomiska värden och kundnöjdhet står i centrum. Det här syns bland annat i myndigheters 

visionsformuleringar som kommit att präglas mycket av det privata näringslivets värderingar, 

genom ordval såsom ”service”, ”kundnöjdhet” och ”effektivitet” (Waaranperä 2013, sid. 12).  

 

I enlighet med det här förhållningssättet har just det ekonomiska varit i fokus, och offentliga 

organisationer har länge kämpat med sparkrav. Det har lett till att offentliga verksamheter läggs 

ner och slås ihop (Gromark och Melin 2013, sid. 1099). Många offentliga organisationer känner 

således av ett hot mot sin existens och strävar efter att skapa legitimitet och förtroende för sin 

verksamhet. Biståndsmyndigheten Sida skulle kunna utgöra ett exempel här: Sida har under det 

senaste året, efter olika turer kring ansvarsfördelningen mellan myndigheten och 

Utrikesdepartementet, argumenterat i media för att få ett större ansvar baserat på sin kompetens 

och förmåga att ta ett helhetsgrepp (Svenska Dagbladet 2013).  

Marknadsorienteringens egenskaper och – enligt dess kritiker – brister, har resulterat i ett antal 

problem i tillämpningen inom offentlig sektor. Till exempel, i en offentlig verksamhet är sällan 

ekonomisk vinst och kundnöjdhet de viktigaste målen, utan det är snarare långsiktig 

samhällsnytta (Gromark och Melin 2013, sid. 1103). En liknande reflektion gör Waaranperä 

(2013) i studien av myndigheters visionsformuleringar när hon konstaterar att fokus på 

effektivitet, kundnöjdhet och så vidare – vilket är prioriteringar från den privata sektorn - kan 

riskera att ”… de demokratiska principerna som är grundläggande för offentlig förvaltning att 

helt trängas undan.” (Waaranperä 2013, sid. 12). 

Gromark och Melin (2013, sid. 1100) menar att ett alternativt förhållningssätt som antagligen 

passar den offentliga sektorn bättre är varumärkesorientering. Det kan erbjuda ett mer balanserat, 

holistiskt och långsiktigt perspektiv samtidigt som det betonar kontinuitet och interaktion istället 

för vinst och resultat. Dessutom möjliggör varumärkesorientering en prioritering av demokratiska 

värderingar snarare än ekonomiska värden (ibid., sid. 1100).  
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Varumärkesorientering – vad innebär det? 

Begreppet varumärkesorientering myntades redan i början av 1990-talet. Ett par forskare, Frans 

Melin och Mats Urde, frågade sig då huruvida varumärken kunde utgöra en mer strategisk resurs 

än tidigare, då varumärken främst använts till produktmarknadsföring (Gromark och Melin 2013 

med hänvisning till Mats Urde, 1994). De kom fram till att det var möjligt och att det till och med 

kunde bidra till att tydliggöra en organisations strategiska inriktning och bidra till planering och 

prioritering. Vidare menade de att ett varumärkes symboliska innebörd är en resurs både externt 

gentemot kunder, och internt (ibid., sid. 1104-05). 

En varumärkesorienterad organisation sätter alltså varumärkesarbetet i centrum för 

organisationen och använder det som ett sätt att utveckla verksamheten. Varumärket blir ”... det 

nav kring vilket verksamhetens strategier kretsar.” (Dahlqvist och Melin 2010, sid. 107) och 

varumärkesstrategin är nära sammankopplad med verksamhetsutveckling. Varumärket är alltså 

något som genomsyrar hela organisationen och inte en aktivitet som enbart en marknads- eller 

kommunikationsavdelning driver och ansvarar för.  

Varumärkesorientering och demokrati 

En av de viktigaste funktionerna med ett varumärke är att skapa förtroende, och förtroende för 

offentlig verksamhet är viktig i en demokrati. En offentlig organisation som arbetar med sitt 

varumärke och med att få förtroende för sin verksamhet kan därmed bidra till en starkare 

demokrati. Eller som forskarna uttrycker det: ”Om offentliga organisationer kan bidra till ökat 

förtroende, bidrar de därmed till en starkare demokrati. Tydliga, distinkta och transparenta 

organisationer är enklare att ha att göra med…” (fritt översatt från Gromark och Melin 2013, sid. 

1106). De lägger till att offentliga organisationer som arbetar med sitt varumärke därmed inte ska 

ses som att de använder offentliga medel i onödan.  

En varumärkesorienterad organisation sätter sina intressenter i fokus och balanserar alla deras 

intressen med organisationens mål, vision och kärnvärden. Synsättet har starkt fokus på 

interaktion mellan interna och externa intressenter. Interaktionen karaktäriseras av ömsesidigt 

beroende och möjlighet till påverkan. ”Det här angreppssättet verkar därmed vara bättre lämpat 

för demokratiska organisationer som ska kännetecknas av dialog, inte monolog.” (fritt översatt 

från Gromark och Melin 2013, sid. 1116). Den här interaktionen mellan interna och externa 

intressenter, och den vikt som läggs vid den, ligger till grund för varumärkesorienteringens syn på 

hur varumärket skapas, nämligen att det utvecklas inom en organisation och förs sedan ut 

(Dahlqvist och Melin 2010, sid.53). Det tas sedan emot av externa intressenter som får en bild i 

sina medvetanden, en så kallad image (ibid., sid. 100). Det externa och interna perspektivet möts 
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varpå varumärket utvecklas vidare och stärks. Jag kan här påminna om det tidigare nämnda 

exemplet Skatteverket som under lång tid arbetat med att stärka sitt varumärke. De har satt upp 

mål för verksamheten, i undersökningar med sina målgrupper fått en ökad förståelse för hur man 

ser på Skatteverket och vilken sorts interaktion med myndigheten som ger bäst effekt för viljan 

att betala skatt. De har sedan verkat för att skapa en kultur och organisation för att få till 

förutsättningarna att nå målen (Skatteverket 2014). 

Fördelar med ett starkt varumärke 

Här ovan har jag återgett forskning kring varumärkesorientering och dess potential att bidra till 

en offentlig organisations uppdrag att verka för demokratiska värderingar. Utöver den interaktion 

mellan de externa och interna intressenterna som beskrivs och hur den bidrar till att förankra en 

organisations mål, vision och kärnvärden – samt öka förtroendet för organisationen i stort, ger 

varumärkesarbete ytterligare ett antal fördelar för en offentlig organisation (Gromark och Melin 

2013). De handlar om legitimitetsutveckling, kompetensförstärkning, effektivitetsförbättring och 

intäktsgenerering. I relation till uppsatsens ämne och syfte, framförallt hur varumärkesarbete kan 

bidra till myndigheters demokratiuppdrag, kommer jag här att fokusera på legitimitetsaspekten: 

Ett starkt varumärke kan skapa legitimitet för en organisation. Med legitimitet menas här lagar, 

moral och en acceptans som baseras på rådande normer och värderingar (Gromark och Melin 

2013, sid. 1113). Det är två saker som ligger till grund för denna acceptans, nämligen attraktion 

och förtroende. Attraktion innebär att varumärket anses vara intressant och relevant för individ 

och samhälle. Vilket i sin tur innebär att en organisation måste uppfattas som speciell på något 

sätt. Förtroende utvecklas över tid och påverkas av organisationens ledarskap, stabilitet och 

förmåga att lösa problem samt i vilken utsträckning den tar ett socialt ansvar. 

4.4 Varumärkesarbete inom offentlig verksamhet – riskerna 

Forskarna Fredriksson och Pallas (2013) har studerat hur myndigheter ser på sin kommunikation 

och hur de förhåller sig till den som ett medel för att genomföra sitt uppdrag. De har kartlagt 

vilka principer som styr myndigheters kommunikationsarbete genom att granska och analysera 

myndigheters styrdokument för kommunikationsverksamheten. 

Resultatet visar att myndigheternas kommunikationsverksamhet främst syftar till att 

• uttrycka myndighetens identitet, göra den synlig, påverka bilden av organisationen och 

skapa förtroende (ryktbarhetens princip). Det har motiverats med att det underlättar för 

en myndighet att genomföra sitt uppdrag, att rekrytera och så vidare, om den är mer 

känd. Men det är inte alla myndigheter som kopplar denna vilja att synas till själva 
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verksamheten. I dessa fall ges synligheten ett värde i sig själv, som något som ska bekräfta 

myndighetens existens och ge den betydelse. ”Syns vi inte, finns vi inte”. ” (Fredriksson 

och Pallas 2013, sid. 28) 

• bidra till verksamhetens måluppfyllelse, vara välordnad, planerad och strategisk och 

koordinera verksamheten (produktionens princip) 

• kommunikationen ska fungera som samhällsinformation, ge upplysning och service åt 

medborgare, underlätta för journalisters granskning och faktasökande och redovisa 

resultat till uppdragsgivare. Kommunikationen syftar här till att stödja samhällets 

demokratiska processer (de civilas princip) 

Att myndigheter anger synlighet som det viktigaste målet för sin kommunikationsverksamhet är 

något som Fredriksson och Pallas är kritiska till (Svenska Dagbladet 2013). De menar att 

anledningen till att myndigheter fått den här prioriteringen är att regering och den 

förvaltningspolitik som råder är för otydlig och snabbt föränderlig. Den bild som myndigheten 

därmed förmår skapa av sig själv blir då viktigare än vad man faktiskt åstadkommer. Och det kan 

resultera i att man åsidosätter meddelarfrihet och offentlighetsprincip för att få till just en bra bild 

av den egna verksamheten. Det hotar grunden i svensk förvaltning genom att det ”leder 

verksamheten bort från det substantiella och långsiktigt meningsfulla” (ibid., sista stycket i 

ledaren). Och det kan innebära stora risker i relationen mellan myndighet och medborgare. 

4.5 Sammanfattning 
Det teoretiska ramverk jag kommer att utgå från i syfte att besvara min ursprungliga 

frågeställning kring vad ett systematiskt varumärkesarbete kan ge, utgörs av följande: 

• Varumärkesarbetets möjligheter: 

o Balans mellan allas intressen. Interna och externa intressenters intressen 

balanseras mot organisationens mål, vision och kärnvärden.  

o Interaktion mellan interna och externa intressenter. Interaktionen karaktäriseras 

av ömsesidigt beroende och möjlighet till påverkan. Mer dialoginriktad 

organisationen. 

o Legitimitetsutveckling. Varumärkesarbetet kan öka attraktion och förtroende för 

en organisation, vilket ger en ökad acceptans. Det ligger i sin tur till grund för en 

ökad legitimitet.  

o Utveckling av organisationen. I en varumärkesorienterad organisation sätts 

varumärket i centrum för verksamheten och utgör motor för organisationens 

utveckling. 
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• Riskerna med varumärkesarbetet 

o Synlighet som mål i sig. Om kommunikations- och varumärkesarbetet lägger stor 

vikt vid synlighet (ryktbarhetens princip) utan att koppla detta till organisationens 

mål och uppdrag, kan det resultera i att bilden av verksamheten blir viktigare än 

verksamheten i sig. Detta kan vara skadligt för demokratin.  

• CCO-modellen över de olika moment, eller flöden, som skapar organisation. 

o Medlemsförhandling: engagera medlemmar i organisationens arbete. 

o Självstrukturering: skapa interna relationer som ska resultera i arbetsprocesser. 

Här skapas manualer, beslut, policyer och så vidare.  

o Aktivitetskordination: i det löpande arbetet uppstår behov av att lösa problem 

genom att förtydliga, komplettera och så vidare, organisationens olika vägledande 

dokument (beslut, policyer och så vidare). 

o Institutionell positionering: organisationens medlemmar förhandlar med externa 

målgrupper kring sin egen och organisationens identitet och position. 

I nästa kapitel kommer jag att presentera metoddelen av uppsatsen. Jag kommer där att tydliggöra 

hur jag operationaliserat det teoretiska ramverket ovan i min undersökning, vad exakt jag 

undersökt och hur, för att komma närmare svaret på min frågeställning: vad ett systematiskt 

varumärkesarbetete ger. 
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5. Metod  
För att kunna svara på min ursprungliga frågeställning, vad ett systematiskt varumärkesarbete ger 

för myndigheter, särskilt i relation till dess demokratiuppdrag, har jag gjort ett antal metodval. Jag 

redogör för dessa val i det här kapitlet.  Jag beskriver även hur mitt teoretiska ramverk har 

operationaliserats.   

5.1 Val av metod och studieobjekt 
I syfte att få en så djup förståelse som möjligt för mitt studieområde bestämde jag mig för att 

genomföra en kvalitativ undersökning. Ett kvalitativt upplägg syftar till att besvara frågor om ”… 

människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten. …”(Hedin et al. 2011, sid. 

3). Man utgår från att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och försöker genom den kvalitativa 

studien att få en djupare förståelse för en upplevelse eller liknande (ibid.). Ett kvalitativt 

undersökningsresultat syftar inte till att kunna generaliseras utan ska just ge en fördjupad 

förståelse. Ett sätt att göra detta är att genomföra en fallstudie där man har möjlighet att 

”koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som 

inverkar på företeelsen i fråga.” (Bell 2000, sid. 16). Jag bestämde mig för att använda fallstudie 

som metod.  

Det var därefter dags att välja studieobjekt, det vill säga den myndighet jag skulle genomföra min 

fallstudie på. Det var viktigt att myndigheten jag valde skulle lära mig så mycket som möjligt, ge 

förståelse och insikt (Merriam 2010). Jag behövde alltså hitta en myndighet som har en 

varumärkesstrategi, gärna sedan ett par år, för att kunna ta del av deras erfarenheter att ta fram 

policyn och få deras syn på vad resultatet av den är. 

Vilken myndighet skulle jag då välja? Ett medvetet, icke-sannolikhetsurval som inte syftar till att 

användas för någon form av generalisering kan vara ett lämpligt tillvägagångssätt för en kvalitativ 

studie (Merriam 2010, sid. 61). Min tolkning av detta har varit att det viktigaste är att hitta ett 

studieobjekt som kan erbjuda mig den information jag söker, det vill säga en fördjupad förståelse 

av mitt studieområde. Utöver kravet på att myndigheten ifråga ska ha en varumärkespolicy sedan 

ett par år tillbaka och vara tillgängliga för genomförandet av en fallstudie, kunde det således bli 

vilken myndighet som helst.  

Eftersom det finns nästan 350 myndigheter i Sverige bestämde jag mig därför för att begränsa 

urvalet något. Jag kontaktade en grupp av myndigheter som jag har kontakter på, närmare 

bestämt de som ligger under näringsdepartementet och som ingår i ett kommunikationsnätverk 

som även jag är medlem i. Jag förklarade syftet med min studie och frågade huruvida någon av 

dem har en varumärkesstrategi. Jag fick bara ett positivt svar, från Patent- och registreringsverket 
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(PRV). De hade en varumärkesplattform sedan ett antal år tillbaka och erbjöd sig att sätta mig i 

kontakt med den person hos dem som arbetet med deras varumärkesplattform. PRV:s 

varumärkesarbete framstod därför som ett gott val för fallstudien. 

Per mejl/e-post frågade jag min kontakt på PRV om jag kunde få ta del av 

varumärkesplattformen, vilket jag fick (se bilaga 3). Jag tog sedan kontakt med den person som 

varit ansvarig för att ta fram plattformen, den tidigare kommunikationschefen för PRV, Ola 

Bergfeldt. Han är inte längre kvar på PRV utan arbetar sedan ett par år tillbaka på ett privat 

företag. Jag skrev ett mejl där jag beskrev syftet med min uppsats och min önskan att genomföra 

en fallstudie på PRV. Vidare angav jag att frågeställningarna inte var helt klara vid det tillfället 

utan gav en inriktning, att det skulle handla om arbetet att fram myndighetens plattform och få 

hans reflektioner kring resultatet. Jag angav att intervjun skulle ta ca en timme. 

Bergfeldt svarade att han kunde ställa upp på en intervju. Intervjun ägde rum ett par dagar senare. 

För att slippa anteckna under intervjun och istället kunna prata fritt bad jag om att få spela in 

intervjun. Informanten godkände detta. Intervjun har transkriberats (se bilaga 2).  

Fallstudien genomförs i tre steg:  

- studie av PRV:s varumärkesplattform (ett policydokument) 

- studie av PRV:s webbplats (www.prv.se) i syfte att se om och hur plattformen reflekteras 

i denna viktiga kommunikationskanal, 

- en kvalitativ intervju med Ola Bergfeldt, som alltså hade ansvarat för och samordnat 

arbetet med myndighetens varumärkesplattform. I enlighet med en definition av 

fallstudieforskning ställer jag ”… frågor som rör process (varför eller hur något sker) och 

frågor som rör förståelse (vad, varför och hur).” (Merriam 2010, sid. 57). 

Anledningen till att jag studerar både varumärkesplattformen, webbplatsen och genomför en 

intervju är att jag gärna vill få en tydligare, mer komplett bild av hur arbetet gått till och vad det 

resulterade i, än om jag enbart skulle studera plattformen och webbplatsen eller enbart höra om 

erfarenheterna. 

Fördelar och nackdelar med en fallstudie 

En fördel med att använda fallstudie som metod är att den ger möjlighet att studera en viss 

händelse eller företeelse, och att identifiera de faktorer som påverkar händelsen ifråga (Bell 2000). 

Bell menar att fallstudien kan ge information som kan vara dold i andra sorters undersökningar 
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såsom enkätundersökning, men som kan vara ”… avgörande för hur ett system eller en 

organisation fungerar.” (2000, sid. 16).  

När man gör en fallstudie är det nödvändigt att göra ett urval av det som ska studeras och 

forskaren väljer sedan vilket material som lyfts fram. Det är därmed svårt att i efterhand 

kontrollera informationen och resultatet, vilket är en nackdel (Bell 2000). Kritiker menar att det 

inte heller går att generalisera resultat från en fallstudie och ifrågasätter därför värdet med en 

sådan studie (ibid.) 

Syftet med min fallstudie är att få en fördjupad förståelse för hur ett varumärkesarbete går till och 

vad det kan ge för effekt, inte att ta fram generaliserbara resultat, varför jag anser att fallstudie 

som metod fortfarande är relevant för mig. 

Fördelar och nackdelar med en fallstudie på PRV 

Som tidigare nämnts ville jag genomföra en studie av en myndighet som har en 

varumärkesstrategi eller motsvarande dokument, gärna sedan en tid så att det är möjligt att 

reflektera över hela processen att arbeta fram varumärket och resultatet av arbetet. Här passar 

PRV bra in då de arbetade fram sin varumärkesplattform redan 2010. PRV:s uppdrag att erbjuda 

tjänster mot en avgift samt faktumet att de konkurrerar med andra institutioner i detta (se mer i 

resultatkapitlet), gör att de eventuellt har fler och andra anledningar att arbeta med sitt varumärke 

än en myndighet med en renodlad samhällsstöttande, skattefinansierad verksamhet. Att 

genomföra studien på PRV kan alltså ge en bredare bild av en myndighets varumärkesarbete, 

vilket kan vara positivt. Samtidigt inser jag att deras speciella förutsättningar kan ge en otypisk 

bild av en myndighets varumärkesarbete. Men återigen, syftet med min studie är att få en 

fördjupad förståelse för hur en myndighet arbetar med sitt varumärke och vad det kan ge, och ska 

inte användas för någon form av generalisering, varför jag anser att PRV:s speciella 

förutsättningar inte är ett problem. 

5.2 Operationalisering av teoretiskt ramverk  
Med utgångspunkt i mitt teoretiska ramverk genomför jag fallstudien i syfte att öka min förståelse 

för vad en varumärkesstrategi – eller plattform i det här fallet – kan ge för effekter. Vilka är dess 

möjligheter och risker? Hur ser de olika processerna ut i organiseringen av arbetet? 

Här beskriver jag operationaliseringen av det teoretiska ramverket. Jag börjar med att ange teorin 

ifråga, sedan hur jag gått tillväga för att veta mer om den aspekten på PRV. 
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Varumärkesarbetets möjligheter 

1 Balans mellan allas intressen. Interna och externa intressenters intressen balanseras mot 

organisationens mål, vision och kärnvärden.  

PRV Jag vill här ta reda på om och hur PRV balanserat olika intressen i relation till myndighetens 

mål genom att vid intervjun ställa öppna, breda frågor hur syftet med varumärkesarbetet 

formulerades och hur processen såg ut för att ta fram plattformen. Jag vill även fråga huruvida 

PRV utvärderade plattformen, för att få veta om och hur den lyckats balansera de olika intressena 

och målen.  

2 Interaktion mellan interna och externa intressenter. Interaktionen karaktäriseras av ömsesidigt 

beroende och möjlighet till påverkan och ger en dialoginriktad organisationen. 

PRV För att få veta i vilken utsträckning PRV interagerat med både interna och externa 

intressenter i arbetet att ta fram plattformen kommer jag att fråga hur processen såg ut. Jag tänker 

även fråga om relationen med externa målgrupper påverkats på något sätt efter att plattformen 

tagits fram, för att även den vägen försöka se om myndigheten satsar på dialog. Dessutom 

kommer jag att studera själva plattformen för att se om denna interaktion på något sätt 

framkommer där, och om den signalerar en önskan om dialog. När jag tittar på PRV:s webbplats 

kommer jag att se huruvida det där erbjuds möjlighet till interaktion. 

3 Legitimitetsutveckling. Varumärkesarbetet kan öka attraktion och förtroende för en 

organisation, vilket ger en ökad acceptans. Det ligger i sin tur till grund för en ökad legitimitet.  

PRV Jag vill fråga informanten vad syftet var med varumärkesplattformen, för att se om det på 

något handlar om en önskad legitimitetsutveckling. Här är jag särskilt intresserad av om 

informanten beskriver syftet med plattformen som ett sätt att öka attraktion, förtroende eller 

acceptans. Jag kommer även att studera plattformen för att se huruvida myndigheten önskar att 

uppfattas på något särskilt sätt, som kan bidra till ökad attraktion och acceptans . På PRV:s 

webbplats kommer jag att se hur organisation och dess tjänster beskrivs. 

4 Utveckling av organisationen. I en varumärkesorienterad organisation sätts varumärket i 

centrum för verksamheten och utgör motor för organisationens utveckling. 

PRV För att få en uppfattning om i vilken utsträckning PRV:s varumärkesarbete bidragit till en 

utveckling av organisationen kommer jag att ställa en bred fråga om resultatet av plattformen och 

vad en eventuell utvärdering visat. 
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Risker med varumärkesarbete 

5 Synlighet som mål i sig. Om kommunikations- och varumärkesarbetet lägger stor vikt vid 

synlighet (ryktbarhetens princip) utan att koppla detta till organisationens mål och uppdrag, kan 

det resultera i att bilden av verksamheten blir viktigare än verksamheten i sig. Detta kan vara 

skadligt för demokratin.  

PRV Här kommer frågan om syftet med plattformen att ge värdefull information. Ingår ökad 

synlighet som del av syftesformuleringen, och är det i sådana fall kopplat till organisationens 

övergripande mål - eller ett mål i sig själv? 

CCO-modellen 

6 Medlemsförhandling - engagera medlemmar i organisationens arbete. 

PRV Jag kommer att fråga om och hur medarbetare engagerats i arbetet att ta fram plattformen 

och sedan implementera den. Jag vill även fråga om ledningens engagemang då de utgör 

medlemmar i organisationen. Dessutom är deras engagemang särskilt viktiga för att 

varumärkesarbetet ska bli framgångsrikt. 

7 Självstrukturering - skapa interna relationer som ska resultera i arbetsprocesser. Här skapas 

manualer, beslut, policyer och så vidare.  

PRV För att få en uppfattning om hur arbetet att ta fram plattformen gick till kommer jag, som 

nämnts redan, att fråga brett om processen. Jag kommer att fråga hur slutresultatet – plattformen 

– motsvarade det ursprungliga syftet med arbetet. Jag kommer även att göra en studie av själva 

plattformensamt hur plattformen reflekteras på PRV:s webbplats. 

8 Aktivitetskordination - i det löpande arbetet uppstår behov av att lösa problem genom att 

förtydliga, komplettera och så vidare, organisationens olika vägledande dokument (beslut, 

policyer och så vidare). 

PRV Den här aspekten av CCO-modellen mynnar ut i en intervjufråga om en eventuell 

utvärdering av plattformen. Vad jag vill veta är huruvida det visat sig vid en utvärdering om det är 

någon del som behövde kompletteras, förtydligas, ändras eller liknande. Jag skulle här även gärna 

ta del av informantens personliga reflektioner kring slutresultatet. 

9 Institutionell positionering - organisationens medlemmar förhandlar med externa målgrupper 

kring sin egen och organisationens identitet och position. 
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PRV De tidigare föreslagna frågorna om såväl process - där jag hoppas få veta om startpunkten 

för arbetet inklusive nulägesbeskrivningen vid det tillfället – som resultatet, kommer att indikera 

hur PRV arbetade med sin positionering. Och om den positionen förflyttades under resans gång. 

Jag har även ovan föreslagit en fråga om hur de externa kontakterna påverkades av 

varumärkesarbetet, och svaret på den frågan är relevant även här.    

För att sammanfatta ovanstående om operationalisering av det teoretiska ramverket ska jag, i min 

fallstudie av PRV, ställa följande intervjufrågor: 

1. När ni bestämde er för att arbeta med ert varumärke, vad var då det uttalade målet/syftet 

med det här arbetet? 

2. Hur gick ni tillväga (processen att nå målet/syftet)? 

3. Var ledningen engagerad i arbetet? Om ja, hur? 

4. Engagerades medarbetare i processen att ta fram plattformen och/eller under 

implementeringen av den? Hur i sådana fall? 

5. Hur skulle du beskriva det slutliga resultatet i förhållande till er ursprungliga 

målsättning/syftesformulering? Om någon avvikelse förekom, vad tror du att den 

berodde på? 

6. Utvärderade ni processen och/eller resultatet? Både internt och externt? Vad visade den 

utvärderingen, i sådana fall? 

7. Påverkade arbetet med varumärkesplattformen era kontakter med externa målgrupper på 

något sätt? Om ja, hur? 

Jag ska dessutom särskilt titta på följande i min studie av varumärkesplattformen: 

- Vad innehåller plattformen? 

- Nämns något om interaktion mellan interna och externa intressenter? Signalerar 

plattformen en önskan om dialog? 

Vill PRV uppfattas på något särskilt sätt, som kan bidra till ökad attraktion och 

acceptans? 

Slutligen kommer jag att studera PRV:s webbplats: 

- Hur reflekteras plattformen där, överlag? 

- Erbjuds möjlighet till interaktion mellan interna och externa intressenter? Signalerar PRV 

någon vilja till dialog på webbplatsen? 

- Hur framställs PRV:s organisation och huvudsakliga erbjudanden?  
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5.3 Intervjumetod 
Eftersom jag är mån om att få ta del av informantens erfarenheter och personliga synpunkter och 

redan bestämt mig för ett kvalitativt upplägg, har jag bestämt att det blir en kvalitativ intervju. Jag 

har ett antal frågor att ställa till honom (se föregående avsnitt) vilket lett mig in på en strukturerad 

intervju, till skillnad från en helt ostrukturerad. För att ge informanten utrymme att reflektera fritt 

vill jag inte styra diskussionen i detalj, utan anser att öppna frågor (det vill säga utan givna 

svarsalternativ) vore lämpligt. En halvstrukturerad intervju är därför det mest lämpliga upplägget 

då den ger ”… både struktur och flexibilitet” (Hjerm et al. 2014, sid. 150). 

En fördel med en halvstrukturerad intervju är att den, även om man har ett antal genomtänkta 

frågor, består av ”… mångsidig social interaktion med mycket utrymme för spontanitet. Det 

behöver inte skada validiteten, utan kan användas för att gräva djupare i intervjupersonens 

livsvärld.” (Hjerm et al. 2014, sid. 151). En nackdel kan vara att detaljerade frågor kan begränsa 

interaktionen. Som nämnts ovan anser jag mina frågor vara relativt öppna, så jag anser inte att 

denna nackdel är relevant i det här fallet. 

5.4 Analysmetod 
För att kunna analysera intervjun, plattformen samt webbplatsen kommer jag att använda mig av 

en kvalitativ analysmetod, närmare bestämt ”the constant comparative method” (Hjerm et al. 

2014, sid. 33). Den innebär att jag ska jämföra de mönster jag hittar i mitt material med ny data 

som framkommer. Jag ska även utgå från tidigare forskning och mina ”teoretiska perspektiv” 

(ibid., sid. 33), det vill säga mitt teoretiska ramverk beskrivet ovan. Den här analysmetoden kan 

delas in på olika sätt. Det sätt jag valt att utgå från är uppdelad i tre nivåer (ibid., sid. 34): 

1. Reduktion av data (kodning): grovt ordna data genom att ge dem koder och så småningom 

reducera data till en uppsättning kategorier. Det handlar om att ”... inslag i data – stora som 

små – som du anser eller tror vara uttryck för samma sak tilldelas en kod.” (Hjerm et al. 2014, 

sid. 37) 

2. Presentation av data (tematisering): ordna data mer noggrant genom att titta på hur de olika 

koderna relaterar till varandra, och kategorisera dem i relation till den teoretiska 

utgångspunkten och min egen ökade förståelse för materialet (ibid., sid. 40). 

3. Slutsatser och verifiering (summering): utifrån kodning och tematisering kan slutsatser dras. 

Slutsatserna kan även verifieras genom att gå tillbaka till kodnings- och tematiseringsleden, 

liksom data i sig. Detta görs för att säkerställa att slutsatserna är väl underbyggda (ibid., sid. 

41). 
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Analysmetoden är iterativ till dess att resultaten är ”… stabila och väl underbyggda” (Hjerm et al. 

2014, sid. 35). 

Hur genomför jag då denna analysmetod i praktiken? Som nämnts ovan i operationaliseringen av 

det teoretiska ramverket kommer jag att leta efter svar på ett antal frågor i min fallstudie (se 5.2). 

Mitt tillvägagångssätt är att först och främst läsa in mig på vad plattformen innehåller, framförallt 

de varumärkesrelaterade delarna. Jag kommer sedan att koda informationen i plattformen genom 

att markera de delar av texten som rör vilja till dialog och ökad interaktion, respektive eventuella 

uttryck för PRV:s vilja att uppnå attraktion och acceptans hos sina målgrupper.  

Vad gäller webbplatsen kommer jag att börja med att göra ett urval av vilka sidor jag ska studera. 

Jag väljer att fokusera på det som först möter besökaren respektive den sida som beskriver 

organisationen: det vill säga förstasidan (www.prv.se), ”Om oss”-sidan 

(http://www.prv.se/sv/om-oss/) samt respektive tjänsteområdes förstasida (fyra totalt). Jag 

skriver ut sidorna ifråga och märker upp de innehållsaspekter jag letar efter, i enlighet med det 

operationaliseringen av mitt teoretiska ramverk.  

 

Analysen av intervjun går till på ett liknande sätt: utifrån frågorna som var resultatet av 

operationaliseringen av det teoretiska ramverket, markerar jag upp de svar jag hittar i 

transkriberingen med frågans siffra. 

 

Vad gäller nästa analysnivå, tematisering av data, kommer jag att utgå från min operationalisering 

av teorin. Data jag märkt upp som svar på mina frågor kommer jag alltså att sortera in, 

kategorisera, under respektive moment i det teoretiska ramverket. 

Att dra slutsatser kommer allra sist. Jag kommer då att utgå från det teoretiska ramverket och 

analysera såväl intervjun som plattformen utifrån denna. 

5.5 Källkritik och etiska ställningstaganden 
I kontakten med informanten angav jag ämnet för min uppsats och att jag ville intervjua honom 

som del av min fallstudie. Jag har inte angivit något om vad jag själv tycker i ämnet så jag anser 

inte att jag styrt honom i någon riktning, uppmuntrat svar åt något visst håll. 

Som nämnts ovan ställde jag ett antal öppna frågor kring arbetet att ta fram 

varumärkesplattformen och resultatet av den. Jag valde att inte ställa specifika frågor kring 

möjligheter respektive risker med ett sådant arbete. Anledningen är att jag inte ville leda 

informanten i någon riktning eller komma in på allmänt hållna synpunkter på möjligheter och 

risker med myndigheters varumärkesarbeten, utan jag ville höra hans egen beskrivning av just 

PRV:s arbete och hans reflektioner kring deras slutliga varumärkesplattform. Men i och med att 
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jag inte ställde specifika frågor kring möjligheter och risker med PRV:s varumärkesarbete inser jag 

att jag kan ha missat att få specifik information kring dessa aspekter. 

Informanten var ansvarig för och till stor del ensam att driva PRV:s varumärkesarbete, som 

bedrevs för drygt fem år sedan. Det finns således en risk för att vissa aspekter glömts bort. 

Givetvis finns även en risk att andra aspekter framställts som mer positiva eller negativa än vad 

som faktiskt var fallet – även här spelar den tid som förflutit viss roll, hur man minns händelser, 

liksom hur man är lagd som person. Men eftersom detta är en kvalitativ undersökning där 

informanten uppmuntrats att ge sina personliga reflektioner och inte objektiva sanningar, anser 

jag det ändå möjligt att dra hållbara slutsatser av intervjun. 

Sist men inte minst vill jag nämna att jag erbjöd informanten att svara anonymt, vilket avböjdes. 

I enlighet med den analysmetod jag valt ska den data som jag samlar in kategoriseras utifrån dess 

inbördes relationer. Men i och med att jag har i förväg förberett intervjufrågor och specificerat 

aspekter att studera i plattformen och på webbplatsen utifrån mitt teoretiska ramverk, kommer 

jag inte att ha en helt förutsättningslös kategorisering. Jag anser dock inte detta vara 

problematiskt då denna kategorisering är relevant för min studie. 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Validiteten i min undersökning - det vill säga, att jag verkligen mäter det som jag avser att mäta 

(Ejvegård 1996, sid. 67) – är god. Det handlar om en kvalitativ fallstudie vars resultat syftar till att 

ge en inblick, inte att utgöra grund för generalisering eller liknande, och vars intervjuperson ger 

svar på och återger sina personliga reflektioner kring de frågor jag ställt. Sammantaget upplever 

jag att jag får den information jag efterfrågar, och att den informationen fördjupar min förståelse 

för uppsatsämnet.  

Att använda fallstudie som metod, och på enbart en enda myndighet, innebär att reliabiliteten 

(eller tillförlitligheten) eventuellt inte kan betraktas som lika hög. Det resultat jag får är PRV-

specifikt och handlar till stor del om personliga reflektioner kring arbetet på den myndigheten. 

Det skulle antagligen inte bli samma resultat om jag studerade en annan myndighet. Men 

eftersom mitt syfte inte är att resultatet ska kunna användas för generaliseringar anser jag inte 

detta vara problematiskt.  

Utifrån min beskrivning av metod ovan anser jag att min undersökning vore möjlig att 

reproducera och att snarlika resultat då skulle uppnås. 
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5.7 Sammanfattning 
Jag har ovan beskrivit val av metod och studieobjekt samt hur jag operationaliserat det teoretiska 

ramverket jag tog fram i teorikapitlet. Jag har dessutom resonerat kring validitet, reliabilitet, 

källkritik och kommenterat etiska ställningstaganden. Utifrån detta genomför jag min fallstudie 

som syftar till att ge en fördjupad förståelse för mitt studieområde, vad varumärkesarbete kan ge 

en myndighet. 
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6. Empiriska resultat 
I syfte att få en förståelse för hur varumärkesarbetet fungerar på en myndighet, i verkligheten, har 

jag genomfört en fallstudie på myndigheten PRV. Jag börjar det här kapitlet med att kort 

presentera PRV och redogör sedan kortfattat för resultaten av min studie. Studien består av två 

delar, en granskning av myndighetens varumärkesplattform och en intervju med den person som 

samordnade arbetet att ta fram plattformen. I nästa kapitel analyseras dessa resultat i relation till 

det teoretiska ramverk jag använt som utgångspunkt för metod och empiri (se det föregående 

kapitlet). 

6.1 Introduktion till Patent- och Registreringsverket (PRV) 
PRV beskriver sitt uppdrag på följande sätt på sin webbplats (www.prv.se): ”Vårt uppdrag är att 

skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Vi hjälper också 

personer att byta namn och ansöka om utgivningsbevis för tidskrifter.” Vidare nämns på 

webbplatsen att myndigheten ska främja tillväxt i Sverige genom att öka kunskap om företags 

immateriella tillgångar. Det ska ske genom kommunikations- och utbildningsinsatser. Inom 

ramen för sin verksamhet erbjuder PRV svenska företag ett antal söktjänster inom patent-, 

varumärkes- eller designområdet. Dessa tjänster erbjuds mot betalning.  

En slutsats efter att tagit del av myndighetens uppdrag och granskat hur verksamheten beskrivs 

på PRV:s egen webbplats (www.prv.se), är att PRV huvudsakligen riktar sig till företag, 

existerande och blivande. Andra målgrupper är allmänheten och tidningsbranschen. 

Myndigheten är avgiftsfinansierad och har ca 350 anställda. PRV finns i Stockholm och 

Söderhamn. 

6.2 Studie av varumärkesplattformen 
Varumärkesplattformen arbetades fram under 2009-2010. Arbetet drevs av Ola Bergfeldt som 

började som kommunikationschef 2009. Plattformen beslutades av myndighetens generaldirektör 

2010. 

Innehållsmässigt består varumärkesplattformen av en varumärkesdel och en grafisk profil 

inklusive riktlinjer om klarspråk. Varumärkesdelen består av följande relativt kortfattade avsnitt: 

- En ”brand story” 

- Bilden av PRV 

- Varumärkesstruktur 

- PRV:s vision, mission, värderingar och kärnvärden 

- Personlighet 
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- Varumärkeslöfte 

- PRV:s devis 

- Riktlinjer kring användning av varumärket 

Värderingarna är ”tillförlitlighet, tydlighet, öppenhet”. Dessa har översatts till ett antal 

kärnvärden, det vill säga hur PRV vill uppfattas, nämligen ”kundorienterad myndighet, 

kunskapsbank, internationell dörröppnare”. 

Varumärkesplattformen innehåller inte någon närmare information om förankringsarbete, hur 

arbetet att implementera plattformen ska organiseras eller kommunikationsstrategier och -

aktiviteter för implementation. 

Varumärkesplattformen finns i bilaga 3. 

6.3 Studie av PRV:s webbplats 
Jag studerade de sidor som angivits under metodkapitlets avsnitt 5.4 (www.prv.se med diverse 

undersidor, 2015). Som nämnts ovan består plattformen av både en varumärkesdel och en grafisk 

profil och språkliga riktlinjer. Min studie visar att webbplatsen på det stora hela verkar följa de 

grafiska och språkliga riktlinjerna.  

De flesta av plattformens varumärkesdelar är också synbara. Vision, mission och så vidare finns 

med. Vissa formuleringar är något ändrade, dock utan att tappa andemeningen. Det kan ju bero 

på att plattformen kan ha uppdaterats sedan dess implementation 2010. Det är en proaktiv ton på 

ett par av webbsidorna jag studerat. Till exempel erbjuds inte bara tjänster kring nya idéer och 

varumärken utan PRV erbjuder även en utbildning för företag i syfte att identifiera vilka 

immateriella tillgångar de redan har, som de kanske inte tänkt på själva. 

Den enda aspekt jag inte riktigt kan se reflekterad är den internationella. I plattformens vision 

påtalas att PRV är en internationellt respekterad myndighet (PRV 2010). Ett av kärnvärdena är att 

vara en internationell dörröppnare”, vilket anges innebära att företag med fördel ”… kan välja 

Sverige som utgångsland och starta med en svensk varumärkesansökan hos PRV.” (ibid.) 

Dessutom berättar informanten om den konkurrens som PRV erfar från andra internationella 

myndigheter (se mer i kommande avsnitt samt bilaga 2) Jag hade därför antagit att PRV skulle 

framställa sina tjänster i relation till sina konkurrenter, eventuellt genom att påtala att de ur ett 

internationellt perspektiv har ovanligt korta handläggningstider eller vad deras fördel nu må vara. 

Men på webbplatsen framkommer ingen sådan argumentation utan texterna om tjänsterna är 

neutralt beskrivande, Till exempel beskrivs en internationell söktjänst så här: ”Vi erbjuder svensk 
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och internationellt näringsliv kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design.”. 

(PRV 2015) Det vill säga inget om vad fördelen är att köpa tjänsten i Sverige. 

Vad gäller interaktion erbjuds besökare på webbplatsen att kontakta PRV vid frågor eller för mer 

information. Det finns telefonnummer, epostadresser och facebook-länk för detta. Detta 

erbjudande finner jag relativt långt ner på sidorna jag tittat på. Det finns inte specifika möjligheter 

till direktkontakt såsom chattar med medarbetare. Men, PRV erbjuder en annan sorts kontakt: det 

finns på alla sidor jag studerat information om utbildningar och seminarier som PRV håller. Där 

ges det ju möjlighet att möta PRV. 

Överlag anser jag att webbplatsen reflekterar såväl syftet med varumärkesarbetet som själva 

plattformen. Den är relativt lätt att hitta på och det ges tydlig, pedagogisk information. Rent 

estetiskt är den relativt enkel. 

6.4 Intervju med Ola Bergfeldt 
Jag intervjuade PRV:s tidigare kommunikationschef Ola Bergfeldt i slutet av april 2015. Ola var 

den person som ansvarade för och samordnade myndighetens varumärkesarbete under perioden 

2009-2010. Han lämnade PRV år 2012 och arbetar nu på ett privat företag. 

Här återger jag i stora drag vad som framkom under intervjun (intervjun är återgiven i sin helhet i 

bilaga 2): 

Bakgrund och syfte med arbetet 

Informanten berättar att PRV:s högsta ledning ville att myndigheten skulle uppfattas som mer 

kundtillvänd, populär och mänsklig. Det skulle underlätta i både utförandet av myndighetens 

uppdrag och i försäljning av PRV:s avgiftsbelagda tjänster. I bakgrunden fanns bland annat en 

ökad konkurrens på marknaden. 

Han bestämde i samråd med marknadschefen att det behövdes en grund att stå på för att nå det 

uttalade målet. "Annars kommer vi att göra en massa saker utan att de hänger ihop. Och leder det 

till något vet vi inte till vad, för vi har ingen plan, inget att hålla oss i.", säger informanten. Man 

beslutade därför att ta fram en varumärkesplattform. 

 

Processen 

I arbetet att ta fram plattformen utgick informanten från både externa och interna synpunkter 

kring vilka man är på myndigheten, vilka styrkor man har, vilka värderingar man arbetar utifrån 

och så vidare. 
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Arbetet med att ta fram varumärkesplattformen kom att bli ett stort förändringsarbete. Från det 

att informanten genomförde den attitydsundersökning som låg till grund för det kommande 

varumärkesarbetet (som visade att kunderna hade en ganska annorlunda, mer negativ syn på PRV 

än vad de man trodde internt) till att plattformen var på plats var han uppe i ledningsgruppen 

många gånger och genomförde ett stort antal workshops internt. Dessa insatser syftade till att 

motivera och förankra varför det behövdes en varumärkesplattform, och att få input till den. 

Många var initialt ifrågasättande men enligt informanten förstod de allteftersom varför 

plattformen behövdes, och bidrog därefter till arbetet. De avdelningar eller funktioner som redan 

hade mycket externa kontakter såsom kommunikationsenheten och kundtjänsten var positivt 

inställda från början och bidrog löpande till arbetet med plattformen. 

 

En starkt bidragande anledning till att informantens arbete ändå flöt på bra var att 

generaldirektören var den som hade beställt arbetet och gett det hög prioritet: ”… vår 

generaldirektör som hade satt sin kråka på det här – det här var en av de viktigaste sakerna 

framåt, vi kommer inte att bli trovärdiga annars. Så jag kunde öppna vilka dörrar som helst.” 

Även marknadschefen bidrog mycket till arbetet. Informanten säger att ”… hon var en plog, hon 

tog många smällar för att jag skulle kunna gå in och göra saker.”. 

 

Vad resulterade varumärkesarbetet i? 

Rent produktmässigt resulterade arbetet i en relativt kortfattad varumärksplattform. Informanten 

menar att han utformade den så enkelt och avskalat som möjligt ”… för jag kände att annars 

kommer den bara att bli en hyllvärmare”.  

 

Informanten har under intervjun indikerat att varumärkesarbetet resulterade i ett par olika vinster 

för PRV. Den kanske viktigaste var att arbetet med plattformen utvecklade verksamheten i en 

positiv riktning. Genom den inledande undersökningen som han genomförde fick man internt en 

större insikt i hur man uppfattades av sina målgrupper. De svagheter som målgrupperna hade 

identifierat ifrågasattes först men övergick sedan att bli något att fundera på och arbeta med.  

 

Arbetet verkar därefter ha resulterat i en ökad enighet internt kring myndighetens identitet och 

värderingar. Jag baserar det intrycket på att de värderingar som togs fram, som skulle gälla för 

hela myndighetens arbete, producerades av medarbetarna och förankrades internt. De kom även 
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att ligga till grund för det utåtriktade arbetet utfört av både kommunikationsenheten och de 

personer som informanten coachade i presentationsteknik. 

 

Antagligen gav arbetet även en extern tydlighet ifråga om vem man är. Det gjordes aldrig någon 

utvärdering eller uppföljande attitydsundersökning när plattformen väl var klar och hade 

implementerats, men hans intryck är att plattformen gav ökad tydlighet och enhetlig riktning. 

Den Nöjd-Kund-Index(NKI)-undersökning som gjordes efteråt gav en mer positiv bild av 

myndigheten. Informanten säger: "Det här med att bygga varumärken handlar bara om en sak, 

och det är att någon ska uppfatta dig, oavsett vad du gör så kommer de att uppfatta dig. Och har 

man ingen plattform för hur man vill bli uppfattad eller tar hjälp att bete sig på olika sätt, då 

kommer den här uppfattningen att bli starkt varierande. Du kommer inte kunna tala om vem du 

är, vad du står för." 

 

Informanten och hans kollegor lyckades dessutom skapa en förståelse för hur PRV kan bidra och 

möta sina målgruppers behov. Han verkar ha vänt tämligen introverta värderingar kring kvalitet i 

det egna arbetet, till exempel att det är viktigt att en viss fråga handläggs inom en viss tid, till att 

se till kundens hela behov. Han betonade saker såsom "... är vi behövda? Känner ni stöd hos oss? 

Kommer ni vidare i era affärer när ni jobbar med oss?”. Så processen att ta fram plattformen 

verkar ha gett en medvetenhet att det är viktigt att veta sin roll i relation till målgruppernas 

behov, och hur man uppfattas.  

 

En åsikt som informanten för fram är att den här plattformen matchar PRV väl i dess nuvarande 

form, det vill säga med uppdrag att vara en avgiftsfinansierad myndighet med stor möjlighet att 

utforma arbetet på egen hand. Och att den skulle kunna användas bredare, till exempel som 

underlag för rekryteringar och intervjufrågor. Men om PRV skulle få en annan roll i framtiden, 

om myndigheten inte längre är avgiftsfinansierad och förlorar sin konsultverksamhet för att 

istället få ett preciserat myndighetsuppdrag, anser han att plattformen inte är tillämplig längre. 

Han menar att plattformen kräver motivation hos människorna som arbetar inom myndigheten 

att nå uppsatta mål och att de måste få utrymme att skapa sin verksamhet själva. Den 

motivationen och det utrymmet skulle försvinna tror informanten, om det blir en begränsning i 

den avgiftsfinansierade verksamheten och verksamheten överlag blir mer detaljstyrd från politiskt 

håll. 
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6.5 Sammanfattning 
Detta kapitel redogör för resultatet av min fallstudie på PRV, som bestod av både en studie av 

myndighetens varumärkesplattform, webbplats och en intervju. I nästa kapitel kommer jag att 

analysera detta resultat utifrån det teoretiska ramverket.   
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7. Analys 
Här kommer jag att analysera resultatet av min fallstudie med utgångspunkt från det teoretiska 

ramverk jag definierade i teorikapitlet (se sid. 31-32). 

7.1 Varumärkesarbetets möjligheter 
Balans mellan allas intressen. Kort efter att informanten börjat på PRV fick han i uppdrag av 

generaldirektören att genomföra ett varumärkesarbete. Anledningen var att konkurrensen ökade 

på området samt att efterfrågan och försäljning av myndighetens avgiftsbelagda tjänster 

minskade. Resondentens uppdrag var därför att göra myndigheten mer kundtillvänd, populär och 

mänsklig. 

Internt verkar det ha rådit delade meningar om behovet av varumärkesarbetet, främst för att man 

ansåg sig leverera kvalitativa tjänster redan. Men den attitydsundersökningen som informanten 

började med att göra visade att de externa målgrupperna, kallade ”kunder”, inte var så nöjda med 

PRV:s tjänster som man trott inom myndigheten. Detta fick så småningom chefer och 

medarbetare att förstå behovet av varumärkesarbetet och faktiskt bidra. Informanten nämner 

också ökad konkurrens på marknaden och att det fanns synpunkter på att en myndigheter säljer 

den här sortens tjänster. Man kan tolka det som att det uppstod en förståelse för att om 

myndigheten inte lyckas sälja tjänster i en högre utsträckning och utformar dem på ett mer 

annorlunda sätt, kan uppdraget komma att förändras till många medarbetares nackdel. 

Informanten genomförde ett stort antal workshops med medarbetare för att få deras input till 

arbetet. Medarbetarna var alltså med och utformade de värderingar, kärnvärden med mera som 

kom att ingå i den slutliga plattformen. 

Externt indikerar den NKI-undersökning som informanten nämner, som genomfördes efter att 

varumärkesplattformen implementerats, att kunderna var mer nöjda med PRV då. En tolkning är 

att PRV faktiskt lyckades utforma sin plattform efter både de interna och externa behoven.  

Interaktion mellan interna och externa intressenter. Målet med varumärkesarbetet var enligt 

informanten, framför allt att bli mer kundtillvänd, populär och mänsklig. I plattformen står det 

som del av den inledande ”brand storyn” att PRV ska arbeta för ”… en tätare dialog…” med sina 

kunder och lägger stor vikt vid detta: ”Det är avgörande för hur vår verksamhet ska uppfattas 

och hur den ska kunna utvecklas.”. Under personlighetsavsnittet står det under rubriken 

”Öppna” att ”Vi lyssnar och är beredda att utveckla nya tjänster för att lösa problem och 

underlätta för våra kunder.”. Sist men inte minst anges i anslutning till värderingarna för PRV, att 

värderingen ”Öppenhet” bland annat innebär att ”Vi vill ha en dialog med våra kunder”.  
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Den NKI-undersökning som genomfördes efter att plattformen implementerats visade ”… att 

PRV har blivit mycket mer extrovert organisation, starkt utåtriktad som söker kontakt snarare än 

att vänta på att bli kontaktad.”, enligt informanten. Webbplatsen har utöver den vanliga 

kontaktinformationen (telefonnummer, epostadress och Facebook-länk angiven) erbjudanden om 

olika aktiviteter som man kan anmäla sig till, där man kan träffa PRV. Min tolkning är att 

myndigheten blev mer dialoginriktad i samband med varumärkesarbetet. 

Legitimitetsutveckling. Plattformen säger inte uttryckligen att man vill att PRV ska uppfattas 

attraktiv eller speciell. Däremot nämns att PRV har en unik uppsättning tjänster, att ett starkt 

varumärke kan ”attrahera kompetens”, och att man vill bli ”omtyckt”. En tolkning av 

plattformen är alltså att man vill göra myndigheten mer attraktiv för kunderna och potentiella 

medarbetare.  

Webbplatsen är rent grafiskt relativt enkel och gör i mitt tycke inga anspråk på att visuellt 

utmärka sig, att vara särskilt attraktiv. Däremot kan jag uppleva att enkelheten har en pedagogisk 

fördel – jag upplever att webbsidorna jag studerat är lättöverskådliga och tydliga. Målgrupperna 

kan säkert men enkelhet hitta eftersökt information. Vidare så berättar PRV på sin webbplats om 

de olika tjänster som erbjuds och betonar myndighetens kompetens och servicevilja att utföra 

dessa tjänster. Till exempel på sidan om skydd av varumärken står det tidigt i texten att ”PRV 

hjälper dig gärna. Med vår långa erfarenhet är vi idag en av Europas mest ansedda experter på att 

skydda idéer.” 

Informanten säger att ett av målen med varumärkesarbetet var att göra PRV mer populärt. Det 

arbete som sedan gjordes för att styra om verksamheten till att bättre svara mot kundernas behov, 

som man sedan fick positiv återkoppling på i den undersökning som gjordes efter att 

varumärkesplattformen implementerats, kan ha gjort PRV mer attraktivt att vända sig till. Det är 

rimligt att tro att detta också kan öka förtroendet för PRV:s verksamhet. 

Utveckling av organisationen. Varumärkesarbetet möttes initialt av ifrågasättanden. Informanten 

förmedlar en bild av att de flesta på myndigheten var tämligen övertygade att de gjorde rätt saker 

och med god kvalitet, i relation till kundernas behov. Varumärkesarbetets inledande 

attitydsundersökning visade dock på skillnader mellan hur kunderna uppfattade verksamheten, 

och hur medarbetare såg på myndighetens roll och erbjudande. Genom varumärkesarbetet kunde 

organisationen enas om värderingar och verksamhetsidé, hur man bäst möter kundernas behov 

samt vad myndighetens roll och erbjudande skulle vara. Den kan tänkas att den här ökade 

enigheten kring värderingar, roll och så vidare – en tydligare identitet helt enkelt – reflekterades 
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även externt. Min tolkning är att PRV:s varumärkesarbete kom att innebära en ganska omfattande 

utveckling av verksamheten. 

7.2 Riskerna med varumärkesarbetet 
I intervjun nämns inget om den sortens risk som Fredriksson och Pallas pekar på i sin studie av 

myndigheters kommunikationsverksamhet (2013) där ökad synlighet i flera fall har blivit ett mål i 

sig, viktigare än verksamheten i sig. Det står om en annan sorts risk i plattformen: att det är 

viktigt att själv uttrycka vem man är, vad man står för och så vidare. Annars kan andra göra det 

och att det ”i värsta fall” kan vara någon som inte har PRV:s bästa för ögonen. 

Den enda risk informanten nämner är att genomförandet av olika kommunikationsaktiviteter i 

syfte att förbättra bilden av sig själv, utan att ha en grund såsom en varumärkesplattform att stå 

på. Han menar att det kan resultera i en ännu mer splittrad uppfattning av organisationen ifråga.  

Informanten säger alltså att han ville att PRV:s kommunikationsaktiviteter skulle vara kopplade 

till en plattform, för att de ska vara genomtänkta och bidra till de mål man satt upp i plattformen. 

Man kan tänka att han skulle kunna hålla med Fredriksson och Pallas om att det är riskabelt att 

arbeta med synlighet som mål, utan kopplingar till verksamhetens övergripande mål. I PRV:s fall 

är plattformen kopplad till organisationens övergripande mål (att bidra till ökad efterfrågan på 

sina tjänster). Plattformen nämner inte synlighet som ett mål. 

7.3 CCO-modellen 
Medlemsförhandling: I intervjun nämner informanten att varumärkesarbetet var ifrågasatt initialt 

men att han ”förhandlade” fram en insikt och förståelse hos både chefer och medarbetarna. Han 

nämner även de workshops han genomförde för att både arbeta fram och förankra 

varumärkesplattformen. De avdelningar och enheter som hade mest externa kontakter, 

kommunikationsenheten och kundtjänst, var med i hela arbetet. 

I det längre perspektivet kan det här flödet även handla om både individers vilja att bli 

medlemmar i en organisation och att stanna kvar i den. Det vill säga, kommunikationsflödet har i 

det avseendet starka beröringspunkter med området ”employer branding”. Informanten nämner 

också detta som ett möjligt framtida användningsområde för varumärkesplattformen som han 

tycker innehåller ”… verktygen, om man bara läser och tolkar den. Du kan ju rekrytera folk efter 

den. Du kan ju använda värderingarna för att bygga upp intervjusituationer och så vidare.”. 

Självstrukturering: Informanten nämner i intervjun både det uppdrag han fick från myndighetens 

generaldirektör och att han inledde varumärkesarbetet med en attitydsundersökning. Båda 

användes i diskussion med framför allt ledningsgruppen som argument för att ta arbetet vidare. 
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PRV:s varumärkesplattform var klar ungefär ett år efter att arbetet påbörjats och beslutades då av 

myndighetens generaldirektör. Informanten nämner att han gjorde plattformen så enkel som 

möjligt för att den verkligen skulle komma att användas: ” Jag gjorde avsiktligen plattformen 

relativt avskalad och enkel. Alltså… mindre innehåll än man skulle kunna göra. Väldigt avskalat, 

för jag kände att annars kommer den bara att bli en hyllvärmare.” En beskrivning av plattformen 

finns i avsnitt 6.2.  

Aktivitetskordination: De arbetsprocesser som informanten förberedde inför i 

självstruktureringsflödet kom här att verkställas. Han och en kollega på kommunikationsenheten 

var ansvariga för varumärkesarbetet. De arbetade fram och formulerade själva 

varumärkesplattformen, samt formgav den ihop med den grafiska profil med mera som ingår i 

plattformen. Informanten förankrade plattformen genom såväl deltagande i ledningsgruppen som 

genomförandet av olika workshops och presentationsträningstillfällen som erbjöds de personer 

på myndigheten, som ofta talade externt. Ansvaret för att förvalta varumärkesplattformen kom 

att ligga på kommunikationsenheten. 

Informanten tycker själv att plattformen blev bra. Han nämner egentligen bara en sak han velat 

göra annorlunda och det handlar om tiden det tog att ta fram plattformen. Tydligen 

upphandlades en kommunikationsbyrå som kom på plats först i samband med att plattformen 

var klar. Informanten menar att om den byrån funnits på plats tidigare hade arbetet gått betydligt 

snabbare och han hade kunnat genomföra fler interna förankringsaktiviteter kring den, än vad 

som nu hanns med. 

Eftersom plattformen inte utvärderats framkom det inte under intervjun om det var något som 

man upptäckt saknades, behövde kompletteras eller så i samband med att den implementerades. 

Institutionell positionering: Att döma av informantens redogörelse var den här plattformen 

mycket viktig för PRV. Myndigheten är egenfinansierad genom avgifter men är utsatt för 

konkurrens från andra patentmyndigheter och privata företag, och intäkterna går ner. Synen på 

PRV var dessutom ganska kritisk, enligt den attitydundersökning som informanten genomförde i 

början av arbetet. 

Detta reflekteras i plattformen: ordval såsom ”affärsrelationer”, ”kundrelationer”, 

”kundorienterad”, ”konkurrenter” och ”lojala relationer” tyder på att PRV agerar i konkurrens 

med andra organisationer och företag som erbjuder liknande tjänster, och att PRV:s målgrupper 

till stor del utgörs av betalande aktörer, ”kunder”. Att skapa en mer kundtillvänd och efterfrågad 

organisation i relation till de här andra aktörerna var därför viktigt.  
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Informanten berättar även att PRV använde plattformen i all extern kommunikation, till exempel 

i arbetet med webbplatsen och i formgivning av myndighetens informationsmaterial. Den gavs ut 

till de kommunikationskonsulter som anlitades. Som tidigare nämnts tränade informanten de 

personer som ofta anlitades för externa presentationer så att de skulle förmedla innehållet i 

plattformen. Han och hans kollegor gjorde allt för att plattformen skulle reflekteras i all extern 

kommunikation.  

Som nämndes i resultatkapitlet upplever jag att plattformen reflekteras på webbplatsen. Men jag 

upplever inte att man på de sidor jag studerat på webbplatsen försökt att framhäva eller 

differentiera PRV gentemot andra patentmyndigheter eller parter som utför liknande tjänster. 

PRV går snarare direkt på det ärende man kan tänkas ha inom respektive verksamhetsområde 

genom att tidigt på sidorna erbjuda sökningar i databaser, möjlighet att via webbplatsen beställa 

intyg och så vidare. För den som vet vad den behöver hjälp med kan detta givetvis vara effektivt. 

Och gissningsvis är denna effektivitet kanske ett bra sätt att konkurrera med andra.   

Enligt CCO skapar kommunikationsprocesser organiserande och organisationer, och processerna 

och deras resultat formar kommunikationen. En parallell kan dras till varumärkesbyggandet: 

varumärken byggs inifrån och ut, och definieras utifrån och in. Det är således viktigt att vara 

lyhörd för återkoppling utifrån och beakta den i det fortsatta varumärkesbyggandet. I PRV:s fall 

berättar informanten att myndigheten inte utvärderade plattformen eller arbetet att ta fram den. 

Men den NKI-undersökning som genomfördes en tid efter att plattformen implementerats, 

visade på förbättringar i önskad riktning. Överlag menar informanten att verksamheten kom att 

utvecklas positivt som konsekvens av varumärkesarbetet. Den interna enigheten ökade genom de 

gemensamt framtagna värderingarna, externa identititen blev tydligare och så vidare. 
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8. Slutsats 
I inledningen av uppsatsen angav jag följande syfte och frågeställning: 

Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om varumärkesarbete inom myndigheter. En specifik frågeställning 

är vad ett systematiskt varumärkesarbete ger för myndigheter, utöver ett starkt varumärke i sig? Här är jag 

särskilt intresserad av myndigheters demokratiuppdrag. Hur kan varumärkesarbete vara till hjälp i det 

uppdraget? 

Jag har nu genomfört en studie av vad ett systematiskt varumärkesarbete kan ge en myndighet, 

och kan konstatera att dess möjligheter är att det kan ge bättre balans mellan allas intressen, ökad 

interaktion mellan de interna och externa intressenterna, mer dialoginriktad verksamhet och ökad 

legitimitet samt utveckling av organisationen. Även förtroendet för myndigheten kan öka.  

Fallstudien på PRV indikerar att myndigheten i och med skapandet av sin varumärkesplattform 

hade goda förutsättningar att uppnå flera av dessa positiva effekter. Då de inte utvärderade vare 

sig plattformen eller processen samt att min informant lämnade myndigheten bara något år efter 

att plattformen implementerats, är det svårt att säga något definitivt om vad arbetet långsiktigt 

gav PRV. Men informanten menade att han såg positiva effekter såsom ett ökat fokus på de 

externa målgrupperna vilket i sin tur bidrog till organisationens mål, under den tid han ändå var 

kvar. Den NKI-undersökning de gjorde en tid efter att plattformen implementerats gav också ett 

mer positivt resultat än tidigare undersökningar. 

Men varumärkesarbetet kan innebära risker. Om det får för starkt fokus på synlighet, att syftet 

blir att skapa en bra bild av sin verksamhet, kan det komma att överskugga myndighetens 

sakverksamhet. Det kan i sin tur leda till att grundläggande demokratiska principer såsom 

meddelarfrihet och offentlighetsprincip åsidosätts. I PRV:s fall kan jag inte se att den risken 

förelåg/föreligger - synlighet är överhuvudtaget inte ett uttalat mål och plattformen är istället 

baserad på att varumärkesarbetet ska stötta organisationens mål och bidra till dess överlevnad. 

Analysen av resultatet utifrån CCO-modellen indikerar att man fick en ökad förståelse för 

kundernas behov, ökad enighet kring sin identitet vilket antagligen reflekterades externt och så 

vidare. Varumärkesarbetet gav en positiv utveckling av hela organisationen enligt informanten, 

genom att det verkar ha ökat möjligheterna för att nå organisationens övergripande mål. 

Min slutsats är att varumärkesarbetet kan ge ett antal positiva effekter för en organisation. Att 

balansera allas intressen, satsa på dialog och ökad legitimitet och förtroende – allt bidrar till att 

sätta människan i fokus och ett mer demokratiskt förhållningssätt, såsom det är definierat i 
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demokratiutredningen och den statliga värdegrunden. Jag anser därmed att ett systematiskt 

varumärkesarbete kan bidra positivt till myndigheters demokratiuppdrag. 

8.1 Implikationer 
Den kanske mest uppenbara implikationen av min uppsats är att fler myndigheter borde arbeta 

med sitt varumärke på ett systematiskt sätt, för att erhålla de vinster som min studie visar att 

arbetet kan ge. Särskilt då ett sådant arbete verkar kunna bidra på ett positivt sätt till 

myndigheternas demokratiuppdrag. 

Men en annan implikation, i och med att varumärkesarbete just verkar kunna ge positiva effekter 

för en myndighet, är att varumärkesorientering borde studeras noggrannare som ett alternativt 

förhållningssätt för myndigheter och övrig offentlig sektor. Och kanske borde man hitta 

alternativa ord till ”varumärke” och ”varumärkesarbete” för att bättre passa myndighetsvärlden. 

Jag ska förklara vad jag menar:  

Som jag nämnde inledningsvis har jag funnit att det finns en skeptisk inställning till 

varumärkesarbete inom myndigheter. Jag har tänkt att det beror på bristande kunskap men inser 

att det också kan handla om ovana, att det här är något som man traditionellt sett gör inom den 

privata sektorn och inte inom den offentliga. Och associationen är då antagligen att det är ett 

arbete som syftar till att sälja, eller kanske ”försköna”. Det vill säga, negativt laddade aspekter för 

en myndighet.  

Samtidigt börjar det väckas en insikt om att varumärket är viktigt. Jag har själv märkt det i olika 

sammanhang, både på samhällsnivå ifråga om exempelvis utförsäljning av offentlig verksamhet 

och under de anställningar jag själv haft på myndigheter. Det kan till exempel dyka upp i relation 

till vissa beslut, hur dessa kan påverka organisationens varumärke. Dessutom, i såväl Gromarks 

och Melins teori om varumärkesorientering och annan litteratur jag tagit del av, verkar det finnas 

en samsyn kring att tillämpningen av New Public Management (NPM) inom offentlig sektor inte 

varit eller är optimalt. Det har för starkt fokus på privata näringslivets värderingar, såsom 

kundnöjdhet, finansiella målsättningar och så vidare. Men få har trots detta studerat eller 

implementerat varumärkesorientering som ett seriöst alternativ.  

För att komma runt den här kluvna inställningen har ett par myndigheter som jag känner till, som 

ändå valt att arbeta mer systematiskt med sitt varumärke, valt att så smått dölja det genom att ge 

det andra namn. Det mynnar till exempel ut i riktlinjer kring ”tonalitet”, eller som en bilaga till en 

grafisk profil. Det vill säga arbetsområden som vid första anblick är acceptabla för en myndighet 

att arbeta med. 
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Så för att sammanfatta: trots att det finns tydliga indikationer på att varumärkesarbete kan ge 

positiva effekter upplever jag att det inte är helt rumsrent för myndigheter att arbeta med sitt 

varumärke. Konsekvensen av detta är att det inte verkar utforskas eller accepteras i den 

omfattning det i mitt tycke verkar förtjäna. Och slutligen: det är en detalj i sammanhanget, men 

jag undrar om det inte krävs en omrubricering av varumärkesområdet när det ska tillämpas inom 

myndigheter. Med tanke på den skeptiska inställning som finns till varumärkesarbete kan jag 

tänka mig att ett nytt namn som bättre speglar dess vinster för en offentlig verksamhet, skulle 

kunna bidra till ökad acceptans. Ska man kanske ta det på ”bredare front” och prata om 

organisationsutveckling istället? Eller – för att koppla an tydligare till arbetets bidrag till de 

demokratiska vinsterna: förtroendearbete? Jag undrar om det inte är en mycket viktig detalj för 

att ge en ökad acceptans för varumärkesarbetet inom just myndighetsvärlden.  

8.2 Förslag på framtida forskningsfrågor 
I den litteratur jag tagit del av finns det inte många exempel på varumärksorienterade 

myndigheter. Det finns överlag relativt lite forskning på vad den sådan orientering kan ge för 

effekter, och vad den innebär för myndighetens demokratiska uppdrag. Fallstudien på PRV:s 

varumärkesarbete indikerar att den organisationen är varumärkesorienterad. Men det vore 

intressant att studera fler myndigheter som bestämmer sig för att bli varumärkesorienterade, hur 

arbetet drivs och vad det ger för effekt. Kan det ge alla de effekter som Gromark och Melin 

pekar på? Om inte, varför? 

Ett annat område som vore intressant att förstå bättre är motsägelsefullheten mellan den 

skeptiska inställning som finns hos många inom den offentliga sektorn, som lyfts fram i 

litteraturen och som jag själv erfarit, och den insikt som allt fler inom sektorn verkar få ifråga om 

varumärkens värde. Varför arbetar inte fler myndigheter med sitt varumärke när det 

uppenbarligen kan ge positiva effekter? 

I den litteratur jag tagit del av som förespråkar varumärkesarbete i myndigheter, nämns synlighet 

som något positivt. Ökad synlighet kan bland annat resultera i ökad acceptans, vilket i sin tur kan 

ge ökat förtroende. Det är mycket viktigt i en demokrati att det finns förtroende för myndigheter. 

Samtidigt menar forskarna Fredriksson och Pallas att myndigheter inte ska satsa på synlighet som 

ett mål i sig, då det i flera fall visat sig prioriteras högre än sakverksamheten. De menar att det här 

målet snarare kan vara skadligt för demokratin. Jag upplever, i och med att det finns så olika 

perspektiv på synlighet som mål för kommunikationsverksamheten och varumärkesarbetet, att 

det finns utrymme för ytterligare forskning här. Det vore förmodligen värdefullt för hela den 

offentliga sektorn att ta del av resultatet av sådan forskning. 
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Slutligen en reflektion jag gjort under såväl inläsningen som genomförandet av studien är att 

varumärkesskapande och organisationsutveckling hänger ihop. Detta framkom framförallt bland 

annat när vi pratade om vad PRV:s varumärkesarbete resulterade i. De vinster som informanten 

beskrev handlade till stor del om verksamhetsutveckling, främst synpunkten att myndigheten blev 

mer externt orienterad för att bättre kunna svara mot kundernas behov och efterfrågan. Jag 

tycker därför det vore intressant att se en kombination av dessa två processer i en sammanslagen 

modell, som alltså består av såväl stegen i varumärkesskapandet som de olika flöden som skapar 

– och vidareutvecklar - organisationen.   
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