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The public sector in Sweden has in recent decades undergone a large change due to 

market and liberalism impact. This change has meant that marketing communication 

and its concepts have been adopted by administrative authorities. In this thesis, we used 

governmentality, social constructivism and an interpretive perspective to examine the 

staff at the County Administrative Board in Kalmar County and their experiences and 

opinions of the concepts ”customer” and ”trademark”. The study was designed as a case 

study with qualitative interviews. The study showed that the experiences can be divided 

into three categories: those that are positive, those who are worried and see risks as well 

as those who believe the concepts are just empty words. We also discovered that there 

was a discrepancy between the management's view of the market influenced 

communication, which was positive and more liberal, and the rest of the staff which 

emphasized the traditional bureaucratic rhetoric. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras det problem som är upprinnelsen till den här 

studien. Problemdiskussionen börjar med en beskrivning av kommunikationen inom 

organisationer samt det pågående paradigmskifte där den offentliga sektorn påverkas av 

marknadsekonomins utbredning. Problematiseringen fokuserar på marknadsbegreppens 

roll inom statlig förvaltning och de konsekvenser och värdekonflikter implementeringen 

av dessa kan tänkas innebära. 

 

1.1 Problemdiskussion 

En av organisationskommunikationens stöttepelare utgörs av goda relationer med 

omvärlden. Inom kommunikationsvetenskap är begrepp som intern kommunikation och 

extern kommunikation vedertagna, där det sistnämnda syftar på den dialog som en 

organisation för med omgivande intressenter. Kommunikationen med externa 

intressenter kan anses vara viktig både inom näringslivet och offentlig sektor. Larsson 

(2008) gör åtskillnad på kommunikationsdefinitionerna inom dessa två arenor genom att 

använda begreppen marknadskommunikation och samhällskommunikation. 

Marknadskommunikation kan beskrivas som de insatser en organisation gör för att föra 

ut sin produkt eller tjänst på marknaden, medan samhällskommunikation är det som 

offentlig förvaltning ägnar sig åt när de kommunicerar med sin omgivning. 

 

Offentlig sektor och det privata näringslivet är två skilda arenor med olika funktioner i 

det svenska samhället. Gränsen mellan dessa är dock inte glasklar och gråzoner 

förekommer, men förvaltningsmyndigheter, så som länsstyrelserna, är att betrakta som 

renodlad statlig förvaltning (Petersson 2014). Ett viktigt begrepp inom 

förvaltningsteorin är byråkrati som myntades av Max Weber och som innebär en 

organisationsform med centralt regelbaserat styre som är hierarkiskt utformat, där 

tjänstepersonerna är neutrala och professionella och verksamheten bygger på saklighet 

och allas likhet inför lagen (Weber 1946 i Rothstein 2014). Denna legalbyråkratiska 

modell fick sitt genomslag i Västeuropa under 1800-talet. Petersson (2014) skriver att 

problemet med byråkratin som verkade så rättssäker och effektiv är att den lätt kan börja 

leva sitt eget liv, bli svårmanövrerad, oöverskådlig och cementerad.  
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Det kan konstateras att verksamhetslogiken skiljer sig mellan dessa 

förvaltningsmyndigheter och näringslivet, då företag som verkar i det senare är 

vinstdrivande och måste förhålla sig till konkurrens på en marknad medan offentlig 

förvaltning är politiskt styrd och har höga krav på sig gällande öppenhet, rättsäkerhet 

och myndighetsutövande (Dahlqvist & Melin 2010).  Från 1980-talet och framåt har den 

svenska förvaltningen enligt Lundquist (2014) genomgåtts av en omfattande 

förändringsvåg som syftat till att hejda och minska den offentliga byråkratins tillväxt 

och effektivisera verksamheten i den offentliga sektorn. För 50 år sedan styrdes den 

svenska förvaltningen centralt på detaljnivå, men den nya resultatstyrningen har gett 

kommuner, landsting och myndigheter möjligheten att arbeta mer fritt och självständigt. 

Avsikten med dessa decentraliseringsreformer under 1900-talet har varit att öka 

förvaltningens flexibilitet (Dahlqvist & Melin 2010). Hall (2012) beskriver också denna 

förändring och väljer att kalla den managementbyråkrati. Författaren menar att 

företagiseringen av offentligheten har ändrat grundförutsättningarna i hela byråkratin, 

där bland annat dessa nya termer plötsligt är vanligt förekommande: mål, strategisk 

plan, profilering, marknadskommunikation och kommunikationsplattform. 

Informationsenheterna inom offentlig sektor hade under 1980-talet en tillbakadragen 

roll, där betoning låg på formell information till medborgarna, medan statlig förvaltning 

idag i hög grad ägnar sig åt att producera retorik rörande sin verksamhet genom 

kommunikation och profilering inspirerade av företag. Om staten tidigare var auktoritär 

har den idag blivit en marknadsstat (Lundquist 2014). Dessa skiljer sig åt när det 

kommer till statsroll, påverkansinstrument, konfliktlösningsmekanism och 

samhällsmedlemmarnas roll. I auktoritetsmodellen är staten överhet, verkar genom 

styrning, löser konflikter med makt och individerna i samhället är medborgare. I 

marknadsstaten är staten säljare, påverkar genom utbud, löser konflikter med 

konkurrens och individen är kund. Lundquist (2014) skriver att denna förändring 

utmanar det gemensamma bästa och allmänintresset.  

 

Det har således på senare tid uppdagats att offentlig sektor har börjat anamma det 

privata näringslivets syn på kommunikation och dess kommunikationstermer. Dahlqvist 

och Melin (2010) skriver att varumärkesorientering inom offentlig sektor är ett nytt 

förhållningssätt som fler organisationer fått upp ögonen för. Stater, regioner och 

kommuner strävar efter att profilera sina varumärken och ett tydligt exempel på detta är 

bland annat att alla svenska kommuner idag har sin egen slogan. Även myndigheter 
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använder begrepp som varumärke och kund. En av dessa är Länsstyrelsen i Kalmar län 

och följande går att läsa om hur myndigheten beskriver sig själv på sin webbplats: 

 

Varumärke/profil 

Vi ska uppfattas som trovärdiga, kunniga och ansvarstagande och leverera snabba, 

tydliga och rättssäkra beslut. 

Vi ska stå för god service och ett bra kundbemötande. 

Det ska vara attraktivt att arbeta hos oss. 

(Länsstyrelsen i Kalmar län 2015) 

 

I detta stycke återfinns begrepp med rötter i privat näringsliv och 

marknadskommunikation. Länsstyrelsen skriver om ”bra kundbemötande” och 

definierar således sina externa intressenter som kunder och rörande den bild som önskas 

förmedlas av myndigheten används ordet ”varumärke”. Heide, Johansson och 

Simonsson (2005) skriver att varumärken har gått från att vara en fråga för avdelningen 

för marknadsföring till att idag utgå från strategisk ledningsnivå. Författarna menar att 

varumärkesbegreppets utbredning bland kommunikatörer idag har koppling till det som 

kallas för “marknadsföringsimperialism”, men att varumärke i samband med 

organisationer verkar vara svårt att skilja från just begreppet profil. Frågan är inte 

huruvida allmänheten har en bild av politiskt styrda organisationer eller om den 

förändras över tid, för det är fakta, frågan handlar istället om hur mycket och varför 

organisationen eller myndigheten ska ägna sig åt att påverka denna bild (Dahlqvist & 

Melin 2010). 

 

Detta fenomen aktualiserar frågor om vad det innebär för myndigheternas verksamheter 

när de med inspiration från näringslivet börjar betrakta sina intressenter som kunder och 

sitt myndighetsutövande som del av ett varumärke. Kan en kund existera utan en 

marknad och vad betyder det att en statligt finansierad verksamhet ägnar sig åt 

varumärkesbyggande? Vilken roll spelar kommunikationen i denna förändring? Med 

Lundquists (2014 s. 131) ord finns det i och med dessa förändringar en risk att 

“demokratin angrips köksvägen”, det vill säga där implementeringen av de politiska 

besluten sker, då den ökade kommersialiseringen av förvaltningen ställer traditionella 

demokrativärden mot nya ekonomivärden inspirerade av nyliberalism. Premfors (2009 

s. 368) skriver att de sistnämnda skapar en förvaltning med fokus på “individualism, 

kreativitet och ekonomisk effektivitet och försvårar solidaritet och reflektion”. Det finns 



  
 

4 

således en spänning och värdekonflikt rörande effektivitet kontra rättssäkerhet och 

demokrati. Fenomenet med marknadsanpassning inom offentlig sektor är 

uppmärksammat och har fått en egen benämning, new public management och även 

service management, som kommer att beskrivas i nästa kapitel tillsammans med övrig 

forskning i ämnet i syfte att ge en övergripande bild av forskningsläget.   
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2 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel följer en redogörelse för governmentalityteorin som ursprungligen är en 

idé som härstammar från Michel Foucault. Governmentality har samröre med den 

diskursiva dimensionen av kommunikation samt socialkonstruktivism och dessa 

kommer att beskrivas i samband med teorin. Denna teoretiska utgångspunkt leder oss in 

på det tolkande perspektivet som är en särskild åskådning inom organisations-

kommunikation. 

 

2.1 Governmentality 

Governmentality (på franska gourernementaliteté eller på svenska styrningsmentalitet) 

är ett begrepp som myntades av filosofen Michel Foucault under dennes föreläsningar 

och artiklar från sent 1970-tal. Begreppet består av ord som betyder “styra” och 

“inställning” och grundtanken i Foucaults teori är att all styrning inkluderar en 

föreställning om det objekt som ska styras (Nilsson 2008). En annan grundläggande 

tanke är den rörande självstyre: där styret i det långa loppet syftar till att befolkningen 

ska styra sig själv genom att den internaliserar kunskap och diskurser. Foucault 

fullföljde aldrig sitt resonemang kring governmentalityteorin, men den togs vidare av 

andra forskare (bl.a. Dean 2010 och Rose & Miller 2010). Dessa har framförallt 

fokuserat på hur liberalismen som hållning och teknik kommit att fungera som den 

västerländska världens viktigaste form av styrningsrationalitet (Nilsson 2008). 

Governmentality som teori är socialkonstruktivistisk till sin karaktär, vilket innebär att 

vi människor formar världen genom språket vi beskriver den med och eftersom 

användningen av språket förändras över tid är verkligheten aldrig statisk eller given av 

naturen (Börjesson 2003). Socialkonstruktivismen kan sammanfattas genom en tes som 

myntades av sociologen och socialpsykologen W.I Thomas och Dorothy Swaine år 

1928. Tesen kallas för Thomas teorem: ”Om människor definierar situationer som 

verkliga blir de verkliga till sina konsekvenser” (Nationalencykopledin). Wenneberg 

(2010 s. 30) använder en metafor för att beskriva socialkonstruktivism där vår kunskap 

betraktas som en ballong som vi blåser upp inifrån bland annat med hjälp av språket och 

att vi aldrig kommer att ”få veta vad som finns på utsidan av ballongen utan att denna 

kunskap påverkas av eller förstås utifrån det som finns inuti ballongen”. I 

governmentalityteorin ligger också fokus på kommunikationen som medel för att skapa 

verkligheten.   
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Den organisatoriska verkligheten är socialt konstruerad och det krävs abstrakta, 

språkliga uttryckta föreställningar för att uppfatta organisatorisk enhet och 

styrning. Därmed blir den direkt observerade framgången för enskilda 

förändringsmodeller och styrsystem något mindre intressant än de generella 

representationer, kategoriseringar och definitioner som skapar organisatorisk  

verklighet (Hall 2012 s. 108).  

 

Governmentality som teori ligger nära begreppet diskurs. För att förstå begreppet 

diskurs måste vi först närma oss ideologibegreppet som kan beskrivas på detta vis: idéer 

som utgör en övertygelse om någonting och tar sig materiellt uttryck i institutioner samt 

reproduceras i mänskliga relationer genom ritualer och praktiker (Zizek 1999 i Berglez 

2010). “När ett vinklat maktintresse framträder som neutral och okontroversiell 

information har vi att göra med ideologi” (Berglez 2010 s. 269). Ideologi har sitt 

ursprung i marxismen och handlar om makt, därför innehåller det alltid vissa aktörers 

överordnande och dominans över andra. Denna maktkamp kallas hegemoni och 

beskrivs av Fiske (1997 s. 232) som just “ideologi som kamp”. Kritisk diskursanalys 

som metod syftar till att avslöja och avtäcka den dominerande ideologin och söka efter 

dolda värderingar, men begreppet diskurs kan även användas som ett renodlat teoretiskt 

begrepp. 

 

Diskursbegreppet kan betyda åtskilliga saker men två viktiga definitioner är diskurs som 

språkuttryck i samtal och diskurs som språkskillnader mellan institutioner. Den tredje 

innebörden är att diskurs kan ses som alla de osynliga strukturerna i ett samhälle som 

skapar ramarna för vad som kan sägas och tänkas - social praktik (Ekström & Larsson 

2010). Diskurs är således tätt förknippat med språk och kommunikation. Foucault (1972 

i Nilsson 2008) menade att diskursiva formationer kan blottläggas genom betraktande 

av hur ord och begrepp bildar regelbundenheter. En diskurs består både av vad den 

inkluderar men kanske än mer av vad den exkluderar. Foucaults tankar om diskurs var 

att de “skapar det meningsutrymme som finns inom varje kultur” (Nilsson 2008 s. 66) 

och därför kan ingenting existera utanför diskursen. Foucault är kanske mest känd för 

sina tankar kring makt, kunskap och subjektspositioner.  Hall (2012 s. 109) skriver till 

exempel att diskursen kan ha en subjektskapande roll genom orden som används: 

“subjektet kund skapas som en styrbar företeelse som exempelvis önskar göra vissa val, 

vill bli tillfredsställd, ingå i marknadsliknande kontrakt o.s.v.”. Författaren har även 
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upptäckt att användandet av ordet kundorientering vid en första anblick gör kunden till 

en central del av organisationen; kunden styr till synes organisationen, men eftersom 

denne befinner sig utanför den blir en reell styrning aldrig aktuell då den är icke-

förhandlingsbar och oåtkomlig. Hall (2012 s. 131) skriver: “Det är därför motiverat att 

tala om en kolonisering - styrningen och organisationen omdefinieras utifrån 

marknadsmönster och legitimeras av ett aktörsintresse som befinner sig utanför 

organisationen, men i sig är en skapelse av organisationen (...)”. Dean (2010 s. 43) 

formulerar följande fråga: ”what forms of person, self and identity are presupposed by 

different practices of government and what sorts of transformation do these practices 

seek?”. Författaren menar att styrningen gör anspråk på identitetsskapande och 

fostrande av individer och grupper genom att skapa kategorier som till exempel 

konsumenter, arbetssökande, goda medborgare etc.  

 

Utifrån governmentality som teoretiskt perspektiv är det ointressant att skilja mellan 

retorik och praktik eftersom verkligheten skapas genom att diskurser uttrycks och 

reproduceras. En av teorins utgångspunkter är att ord skapar nya sociala praktiker i och 

med att de uttrycks och används. Fairclough (1992) menar att förändringar i språket hör 

samman med större sociala och kulturella förändringar. Författaren skriver om hur 

marknadens expansion inom olika samhälleliga områden, såsom sjukvård och 

utbildning, har lett till förändring av den diskursiva praktiken inom dessa områden, där 

till exempel elever blir klienter och kurser blir produkter. Fairclough (1992 s. 207) 

skriver: ”Marx himself noted the effects of commodification on language: referring to 

people as ’hands’ in industrial contexts, for example, is part of seeing them as 

commodities useful for producing other commodities, as embodied labour power”. Med 

ord som redskap kan således synen på verkligheten förändras. Eftersom näringslivets 

begrepp bottnar i liberalismen som styrningstradition, är det av intresse att undersöka på 

vilket sätt dessa begrepp är politiska. De grundläggande sfärerna inom liberalismen är 

samhället, ekonomin och staten där den senare inrättas på de förstnämndas villkor, och 

Hall (2012 s. 111) skriver att “bara för att liberalismen förlägger alla viktiga 

samhällsrelationer utanför politiken, innebär det inte att den skulle vara opolitisk”. Den 

traditionella kommunikationen inom offentlig förvaltning byts ut mot ekonomismens 

termer, och Lundquist (1998 s. 145) hävdar att “i den mån språket styr tänkandet leder 

ekonomismen även fortsättningsvis till problem”. Dean (2010) menar att forskare inom 

governmentalitytraditionen bör intressera sig för under vilka förhållanden vi tänker och 
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agerar, och att en ökad medvetenhet om detta har en moralisk kraft. Han skriver: “This 

is to say that, by making clear what is at stake when we try to govern in a particular way 

and employ certain ways of thinking and acting, an analytics of government allows us to 

accept a sense of responsibility for the consequences and effects of thinking and acting 

in these ways” (Dean 2010 s. 48). 

 

Utifrån beskrivningen av den teoretiska utgångspunkten i det här avsnittet blir det 

tydligt att det kan vara av intresse att undersöka vilka diskurser som är tongivande i ett 

sammanhang och hur detta påverkar maktrelationerna i ett samhälle. För att etablera den 

organisationskommunikationsvetenskapliga relevansen kommer vi i nästa avsnitt 

beskriva den socialkonstruktivistiska synen på hur organisationer skapas och 

reproduceras med hjälp av kommunikation. 

 

2.2 Det tolkande perspektivet 

Det finns flera olika ontologiska perspektiv inom organisationskommunikation och 

länge har det så kallade klassiska perspektivet varit dominerade där organisationen ses 

som en maskin: rationell och instrumentell. Det tolkande perspektivet växte fram under 

1980-talet som en motreaktion på det positivistiska paradigmet och beskrivs av Heide 

m.fl. (2012). Synen på verkligheten inom det tolkande perspektivet är 

socialkonstruktivistiskt vilket innebär att forskarna anser att ”verkligheten konstrueras 

socialt genom medlemmarnas subjektiva erfarenheter som kommer till uttryck i ord, 

symboler och handlingar” (Putnam 1983 s. 35 i Heide m.fl. 2005 s. 53). Organisationen 

skapas således av sina medlemmar och reproduceras genom sociala handlingar. Om det 

klassiska perspektivets ontologi karaktäriseras av “varande” kännetecknas det tolkande 

perspektivet av “blivande”, vilket betyder att organisationen är i ständig förändring och 

det gör att kommunikationsprocesserna och deras funktioner blir intressanta att studera.  

 

Man undersöker meddelanden som symptom på och medel för att utveckla 

sociala betydelser. Berättelser, myter, ritualer och språkanvändning är alltså 

inte enbart reflexioner av organisationen; de är pågående processer som 

konstituerar organisationernas liv (Heide m.fl. 2005 s. 55). 

 

Med det tolkande perspektivets syn på organisationer och dess kommunikation är 

således språket avgörande eftersom det är meningsskapande och konstruerar 
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verkligheten och därför bör forskare intressera sig för olika aktörers subjektiva 

upplevelser och erfarenheter (Heide m.fl. 2005). Forskningsfrågor som tar avstamp i det 

tolkande perspektivet kan till exempel handla om organisationskulturer under 

förändring eller hur grupper uppfattar och hanterar olika fenomen. Det tolkande 

perspektivet är således närliggande governmentalityteorin, då den gemensamma 

nämnaren är den socialkonstruktivistiska utgångspunkten och kommunikationen som 

medel för människors skapande av verklighet och diskurs. Inom bägge dessa synsätt 

intresserar sig forskaren för medskaparna till diskursens subjektiva upplevelser kring till 

exempel ordanvändning och olika begrepps innebörd. 

 

Det tolkande perspektivet ligger även nära organisationsvetenskapliga perspektiv på 

organisationskulturer, då ”kultur är kommunikation” (Falkheimer 2001 s. 101). Miller 

(2003) skriver att organisationskulturer kan beskrivas på följade vis: de är komplicerade 

och verkar genom olika kommunikativa uttryck, riter, narrativ och liknande. De skapas 

socialt genom interaktion och förändras över tid. De är inte enhetliga utan består av 

många subkulturer som samexisterar i harmoni eller i konflikt och de är ofta 

mångtydiga och fragmentariska. Scheins modell, skapad av Edgar Schein som är 

välkänd professor inom organisationsvetenskap, liknar organisationskulturen med en 

lök; det yttersta lagret består av konkreta artefakter och beteenden, mellanlagret utgörs 

av värderingar och den innersta kärnan är medarbetarnas grundläggande antaganden om 

världen, deras syn på till exempel tid, relationer och sanning (Miller 2003). För att 

undersöka organisationskulturer används med fördel kvalitativa metoder, då forskaren i 

första hand söker förståelse för vissa fenomen genom att undersöka kulturyttringar och 

mer djupliggande värderingar och antaganden. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Effekterna och upplevelserna av marknadsbegreppens inträde på den offentliga arenan 

är ett område som det forskats kring i viss mån, men mer studier behövs, särskilt ur ett 

svenskt perspektiv då ingen nations politiska organisation är identisk med en annans. 

New public management (hädanefter förkortat NPM) kallas de reformer som offentlig 

sektor genomgått under modern tid och dessa reformer har utvecklats till en 

teoribildning, vars grundare är Christopher Hood (1991). NPM har uppstått genom att 

forskare iakttagit förändringar inom offentlig sektor (Almqvist 2006), men det råder 

oenighet bland forskare och normgivande aktörer så som Organization for Economic 
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Co-operation and Development (OECD) gällande NPM:s innebörd och vad det är och 

bör vara, men många menar att NPM är tätt förknippat med högerpolitik och 

nyliberalism (Hall 2012). Förklaringarna till varför och hur NPM vuxit fram är också 

varierande (Almqvist 2006). Men generellt kan sägas att huvudfokus i NPM är de 

ekonomiska normerna och värderingarna, vilket i offentlig sektor innebär till exempel 

kundorientering och effektivisering av tillhandahållandet av offentliga tjänster i syfte att 

göra dem billigare. Reformerna rör både organisationens externa kontakter men även 

dess inre struktur, och dessa förändringar kan kallas “marknadisering” och 

“företagisering” (Jacobsson 1994 i Hall 2012). NPM startade i Storbritannien och har 

idag blivit en global reformering i världens stater. Ett exempel på vad NPM innebär i 

praktiken är att när offentliga sektorn utformar dokument för policys ska exempelvis 

målformulering och uppföljning som är mer företagslika ersätta traditionella regler och 

normer (Almqvist 2006). Införande av konkurrens i offentlig sektor är också en av 

NPM:s stöttepelare. Återkommande nyckelord i Almqvists (2006) beskrivning av NPM 

är just konkurrens och kontrakt, där kontrakt innebär att organisationerna ska utveckla 

sin kompetens som beställare och styra sin relation med externa aktörer. Service 

management är ett närliggande begrepp för samma fenomen. Det är ett styrnings- och 

utvecklingsperspektiv och gällande den offentliga sektorn menar Grönroos och 

Monthelie (1988) att det finns tre huvudsakliga orsaker till att införa serviceorientering: 

skapa en effektivare verksamhet, ge kunden/medborgaren den goda service denne har 

rätt till samt skapa en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Både NPM och service 

management beskriver således de marknadsinspirerade förändringar offentlig sektor 

genomgåtts av, och viktiga delar av denna ”marknadisering” och ”företagisering” kan, 

mot bakgrund av governmentalityteorin och diskursbegreppet, hävdas vara den nya typ 

av kommunikation och användning av näringslivstermer som anammats av den statliga 

förvaltningen. Kund och varumärke är två av dessa begrepp och de beskrivs mer 

utförligt i nästföljande stycken.  

 

I en norsk studie av Wæraas (2008) diskuteras de utmaningar som det kan innebära för 

offentlig sektor att använda sig av byggande av företagsvarumärke. Författaren hävdar 

att den gängse uppfattningen att en solid och konsekvent identitet är grunden i 

framgångsrika varumärkesbyggen bland företag inte är applicerbar på offentlig sektor 

då den på grund av sina många komplexa regeringsuppdrag per automatik blir spretig 

och mångfacetterad och måste tillåtas vara det. Brorsson och Karlsson (2011) har 

undersökt hur många svenska statliga förvaltningsmyndigheter som arbetar med sitt 
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varumärke genom kvantitativ innehållsanalys av deras dokument och kommit fram till 

att en tredjedel av de 248 myndigheterna i undersökningen visade upp ett komplett 

varumärke. Men författarna ifrågasätter även varför myndigheter överhuvudtaget ska 

ägna sig åt varumärkesbyggande. Erikson (2011) menar att det inte bara är företag som 

kan tjäna på att förstärka sina varumärken; myndigheter kan förändra och förbättra 

medborgarnas inställning till deras verksamhet om de på ett konsekvent vis bygger upp 

ett starkt varumärkesförtroende. Dahlquist och Melin (2010) menar att det kan finnas 

fyra huvudsakliga nyttor av varumärkesarbete inom offentlig sektor: 

kompetensutveckling (samhällsbevarare), legitimitetsutveckling (samhällsutvecklare), 

effektivitetsförbättring (planstyrd medborgarservice) och intäktsgenerering 

(marknadsstyrd medborgarservice).  

 

Ordet kund har starka rötter i näringslivet och är förknippat med utbyte på en marknad. 

Von Otter (1986) menar att det inte är självklart vilket begrepp som ska användas för 

den offentliga sektorns intressenter. Han menar dessutom att mentaliteten som 

härstammar från näringslivet där kunden är i centrum anammats av offentliga sektorn 

men ställer sig frågande till om det är passande. “Kund hör till en viss kommersiell 

referensram, det rymmer inget av det medansvar och den medaktivitet som präglar 

många av motsvarande roller i offentlig verksamhet” (Von Otter 1986 s. 27). Byrman 

(2007) har i sin studie undersökt kundbegreppets inträde i offentlig sektor och i denna 

undersökning framkom det att ordet kund används frekvent inom Försäkringskassan och 

är starkt förknippat med service, nöjdhet och ett uttalat individperspektiv. Byrman 

(2007) hävdar i sin undersökning av hur ordet kund används att det framför allt 

associeras med vinstdrivande och konkurrensutsatta verksamheter och inte med 

organisationer där individen är i beroendeställning och inte har valmöjligheter.  

 

En liknande tendens kan ses inom sjukvården: där har ordet kund börjat användas om 

patienter för att betona den personorienterade vården men att detta begrepp från 

näringslivet döljer ett oförändrat maktförhållande mellan läkare och patient där läkaren 

fortfarande är auktoritär och överordnad (Andersson, Hult & Svensson 2005). 

Begreppsförvirringen kring ordet kund beskrivs av Lundquist (1998 s. 145-146): 

“medborgaren, som i den politiska demokratin ska vara utgångspunkten och drivkraften 

i politiken med en särskild uppsättning plikter och rättigheter, reduceras till brukare 

(konsument, patient, kund eller klient) hos en viss resultatenhet till vilkens produkter 
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hon har att förhålla sig på marknaden”. Detta aktualiserar frågor kring vilka 

konnotationer som hör till ordet kund bland dem som nyttjar det, eller aktivt väljer att 

inte nyttja det, och vilken diskursiv föreställningsvärld som konstrueras i samband med 

begreppet. En av kunskapsluckorna som framträtt under litteraturgenomgången och som 

vi valt att studera närmare är dessa personers egna perspektiv och upplevelser, alltså de 

personer som arbetar inom offentlig sektor och betraktar och förhåller sig till 

marknadsbegreppen på olika vis i sin verksamhet. 

 

3 Syfte och frågeställning 

Det finns ett flertal iakttagelser om vad förändringarna inom offentlig sektor kan 

innebära för samhället och medborgarna, och i föregående kapitel beskrevs tendenserna 

i termer av new public management, service management samt den splittrade synen på 

kund och varumärke i förhållande till offentlig förvaltning. Under 

litteraturgenomgången blev det tydligt att det finns en kunskapslucka rörande hur 

medarbetarna på förvaltningsmyndigheter själva betraktar detta fenomen, och det kan 

hävdas vara relevant eftersom de i sitt dagliga arbete faktiskt utgör myndigheten som 

detta fenomen utgår ifrån. Med avstamp i det tolkande perspektivet, samt de 

socialkonstruktivistiska och diskursiva aspekterna av governmentalityteorin blir det 

tydligt att medskaparna av den organisatoriska verkligheten bör få komma till tals. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida personalen anser att den nya 

marknadsanpassningen har någon betydelse för den externa kommunikationen i deras 

verksamhet, det vill säga hur de kommunicerar med och betraktar sina intressenter och 

sig själva i förhållande till dem. Inträdet av dessa begrepp från det privata näringslivet i 

offentlig förvaltning blir intressant med tanke på att det rör sig om vitt skilda arenor. De 

två centrala begreppen i studien är kund och varumärke och fokus ligger på statliga 

myndigheter och dess medarbetare. Dean (2010) menar att forskare inom 

governmentalitytraditionen bör prioritera hur-frågor eftersom sådana frågor inte bara 

ger deskriptiva svar, utan bidrar med förståelse kring hur vi styr oss själva och andra 

och hur vi tänker kring detta. Författaren skriver: “to ask ‘how’ questions of 

government is to analyse government in terms of it’s ‘regimes of practices’” (Dean 

2010 s. 40). Frågeställningen i vår undersökning lyder således: 

 

Hur upplever personal inom statlig förvaltningsmyndighet verksamhetens anammande 

av det privata näringslivets kund- och varumärkesbegrepp? 



  
 

13 

 

Tre teman som samtliga ryms inom ramarna för denna mer övergripande 

forskningsfråga har tagits fram, med ansatsen att bryta ned frågan till undersökningsbara 

delar som alla får plats inom forskningsfrågans undersökningsområde. Dessa tre teman 

är: 

 

 Kund- och varumärkesbegreppets definitioner 

 Kund- och varumärkesbegreppets härkomst 

 Kund- och varumärkesbegreppets konsekvenser 

 

Med avstamp i governmentalityteorin blir begreppens definitioner av intresse då dess 

utgångspunkt är att det är genom språk och kommunikation vi förstår världen. Eftersom 

diskursbegreppet ligger till grund för governmentality är det relevant att ta reda på vad 

diskursen utgörs av: vilka ord som används, vilka regelbundenheter de skapar och vad 

som exkluderas – eftersom användningen av ord och uttryck är det som konstruerar 

verkligheten. Det andra temat handlar om begreppens härkomst. I avsnitt 2.3 beskrivs 

den förändringsvåg offentlig sektor genomgåtts av i termer av NPM och service 

management, och eftersom förändrad kommunikation enligt Fairclough (1992) hör 

samman med större samhälleliga förändringar är det av intresse att undersöka vad 

personalen inom en statlig förvaltningsmyndighet anger som marknadsbegreppens 

ursprung, inte minst då organisationen enligt det tolkande perspektivet är i ständigt 

tillkommande eller ”blivande”. Det sista temat avser behandla kund- och 

varumärkesbegreppets konsekvenser inom verksamheten, och då åsyftas naturligtvis 

medarbetarnas subjektiva upplevelser av konsekvenserna. Enligt Thomas teorem blir det 

människor uppfattar som verkligt även verkligt till sina konsekvenser vilket motiverar 

en undersökning på detta tema.   

 

3.1 Avgränsningar 

Det finns många intressanta aspekter av marknadsanpassning inom offentlig sektor, men 

eftersom vi utgår från teorin governmentality och det tolkande perspektivet har vi valt 

att fokusera på den diskursiva dimensionen av detta fenomen. Vi avgränsade oss till 

begreppen varumärke och kund då de är begrepp med tydlig härkomst från det privata 

näringslivet samt att de har en kommunikativ anknytning. Vi har valt att utgå ifrån en 

svensk förvaltningsmyndighet som ägnar sig åt en verksamhet som är påfallande skild 
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från näringslivet. Det finns delar av offentlig förvaltning där marknaden och 

konkurrensen spelar en större roll eftersom det numera finns möjligheter att som 

privatperson välja till exempel skola och sjukvård fritt, men i vår undersökning var det 

lämpligt med en anslagsfinansierad, icke-valbar myndighet. 
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4 Metod 

Det perspektiv som låg till grund för uppsatsen var det kvalitativa, där fokus är på hur 

individen skapar och tolkar sin verklighet. Backman (2008 s. 54) skriver att forskaren 

inom den kvalitativa forskningen betonar vikten av innebörd, kontext och process: alltså 

att denne undersöker hur individer skapar mening i sina naturliga sammanhang genom 

skeenden och förlopp. Detta förhållningssätt hör samman med förfarandet induktion, 

som innebär att generaliseringar tas fram ur tillgänglig information – det vill säga att 

upptäckter görs via empiri, snarare än att forskaren verifierar eller förkastar tidigare 

fastställda hypoteser (Merriam 1994). Inom forskning som utgår ifrån det tolkande 

perspektivet används med fördel kvalitativ metod och fallstudier (Heide m.fl. 2005), 

något som beskrivs mer ingående i nästa avsnitt. 

 

4.1 Fallstudie 

Undersökningen utformades som en fallstudie. Definitionen av en fallstudie kan sägas 

vara ett tillvägagångssätt där forskaren ”undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö 

eller kontext där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna” (Backman 2008 

s. 55). Anledningen till varför en forskare väljer att göra en fallstudie är att denne främst 

inriktar sig på insikter, upptäckter och tolkning istället för att pröva hypoteser (Merriam 

1994). Fallet i vår undersökning valdes ut med avstamp i problematiseringen; då 

uppsatsens syfte var att undersöka vilka upplevelser den nya användningen av 

marknadsinriktade begrepp inom statlig myndighetsförvaltning har gett upphov till i 

organisationsmedlemmarnas relation till sina externa intressenter föll det sig naturligt 

att utgå från ett visst exempel. Det fall som fick utgöra den mindre delen av helheten i 

vår studie är Länsstyrelsen i Kalmar län som är en statlig myndighet där vi tack vare 

tidigare praktikplats hade både formellt och informellt tillträde till intervjupersoner. 

Länsstyrelsens roll i samhället och mer specifikt den i Kalmar län beskrivs i bilaga A. 

 

4.2 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Genom att använda sig av den kvalitativa intervjun kan forskaren ta del av information 

som denne annars inte fått tillgång till (Østbye 2004). Larsson (2010 s. 57) skriver att 

den som intervjuas både kan kallas informant och respondent: informanten är en person 

som “ger sak- och bakgrundsupplysningar med värde för forskningsuppgiften” medan 

respondenten “avger sin syn och sina uppfattningar kring en fråga”. I vår studie 
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betecknades därför personerna som intervjuades som respondenter, då vi efterfrågade 

empiri i form av deras personliga reflektioner i ämnet. Østbye (2004) skriver att den 

kvalitativa forskningsintervjun kräver både mycket förberedelser och efterarbete av 

forskaren men ofta bringar värdefulla insikter och värderingar i ämnet. Det finns tre 

typer av forskningsintervjuer: ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad. Det som 

skiljer de olika typerna åt är i vilken grad forskaren bestämt frågor och ordningsföljd på 

frågorna i förväg. Vi valde att använda oss av den semistrukturerade intervjun. I denna 

har forskaren förberett en intervjuguide som denne utgår ifrån under intervjun, och vår 

intervjuguide beskrivs närmare i avsnitt 4.5 samt återfinns i bilaga B. Fördelen med 

denna intervjutyp är att forskaren har utrymme för spontana frågor och 

uppföljningsfrågor. Østbye (2004) skriver att forskningsintervjun fordrar förberedelser 

på ett par punkter. Bland annat ska forskaren skaffa sig insikter och kompetens gällande 

det intervjun rör, vilket vi gjorde genom att sätta oss in i varumärkes- och kundbegrepp 

samt offentlig sektors förändring från 1900-talet och till dags dato. 

 

4.3 Urval 

Eftersom syftet med vår studie var att undersöka hur personal inom statlig 

förvaltningsmyndighet upplevde den inom verksamheten nya användningen av 

marknadsbegreppen varumärke och kund valde vi respondenter vars svar kunde 

generera fyllig empiri. Vi anser att begreppet personal inbegriper alla människor som är 

anställda inom vår utvalda organisation Länsstyrelsen i Kalmar län, men vi valde ut 

personer vi ansåg kunde bidra med viktiga och varierande perspektiv i förhållande till 

forskningsfrågan. Vid urvalsprocessen låg fokus på att ta fram en ändamålsenlig 

respondentgrupp och därför valde vi urvalsmetoden variationsurval eftersom vi ville att 

svaren skulle kunna ge en bredd i synen på fenomenet. På Länsstyrelsen i Kalmar län 

arbetar professionella kommunikatörer, och dessa önskade vi intervjua då de är bekanta 

med begreppen kund och varumärke men trots det arbetar på olika sätt (en med 

kriskommunikation, en med webbkommunikation och en på vattenenheten). Men då 

övriga anställda handläggare träffar externa intressenter i sin dagliga verksamhet och på 

så vis representerar organisationen utåt gjorde vi bedömningen att bägge dessa 

perspektiv vore intressanta, det vill säga både de utbildade kommunikatörernas och de 

fältarbetande handläggarnas som i viss omfattning också verkar som 

“kommunikatörer”.  Vi valde ut följande respondenter: tre kommunikatörer, två 

socionomer, en ekonom, en agronom, en stadsarkitekt samt en chef från högsta 
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ledningen (landshövdingen). Anledningen till varför den sistnämnda inte är anonym 

förklaras närmare i avsnitt 4.4 som handlar om våra forskningsetiska överväganden. 

Sammanlagt blev det nio respondenter, men vi var beredda att revidera antalet om vi 

skulle upptäcka att empirin inte var tillräckligt tät. Dessa personer tillfrågades via 

informella e-postmeddelanden om sitt deltagande och samtliga personer tackade ja till 

intervju (e-postmeddelandena de mottog återfinns i bilaga C). Vi valde att dela upp 

respondenterna mellan oss och träffa dem på egen hand, för att skapa en jämlik relation 

i jämförelse med två forskare på en respondent, som enligt Alvesson (2011) kan skapa 

upplevelsen av ett polisförhör. Uppdelningen skedde baserat på vilka tider som passade 

intervjupersonerna och oss forskare bäst. Vi är medvetna om att förutsättningarna för 

intervjuerna kan ha varit olika då de genomfördes av två olika forskare, men 

intervjuguiden och de noggranna transkriberingarna hjälpte till att stärka deras 

likvärdighet. Vi valde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte och på 

respondenternas arbetsplats; när en intervju ämnar ta reda på uppfattningar och 

värderingar är personligt möte en förutsättning (Larsson 2010).   

 

4.4 Procedur 

Vi kontaktade respondenterna i god tid och fick då signaler om oro på grund av att 

intervjuämnet upplevdes som för svårt och utanför respondenternas kompetensområde. 

För att testa huruvida vår intervjuguide innehöll frågor som kunde besvaras enkelt 

genomförde vi en provintervju. Vi intervjuade en person som är anställd på 

Bolagsverket i Sundsvall, vilket också är en statlig förvaltningsmyndighet. Denne var 

informerad om att detta var en provintervju. Här blev det tydligt att alla intervjufrågor 

fyllde sitt syfte, men att vissa behövde utvecklas för att vara begripliga för 

respondenten. Det råder en fin balans mellan att som forskare styra respondenten i en 

viss riktning och att få den att förstå vad frågan innebär. Det framkom också under 

provintervjun att respondenten kontinuerligt behövde uppmuntran kring att delge sina 

personliga reflektioner och att det inte var objektivt “rätta” svar som efterfrågades. 

 

Dokumentationen av intervjuerna skedde endast genom inspelning och inte antecknande 

då detta är en förutsättning om forskaren ska kunna närvara i samtalet fullt ut (Alvesson 

2011). Under intervjuerna eftersträvade vi en ledig stil utan att försöka skapa en känsla 

av vardagsprat då vi ville uppnå en avslappnad men professionell atmosfär. Under 

intervjuerna kunde vi tack vare dess semistrukturerade karaktär frångå intervjuguidens 
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ordningsföljd och ställa spontana följdfrågor emellanåt för att uppnå ett mer kreativt 

samtalsklimat, något som visade sig vara konstruktivt då vissa respondenter framstod 

som nervösa och fåordiga. Denna fåordighet hanterade vi i vissa fall genom att använda 

oss av hjälpfrågor (se intervjuguiden i bilaga B), men vissa respondenter var mer talföra 

än andra vilket blev tydligt när vi sammanställde deras utsagor och citat. Efter varje 

genomförd intervju transkriberades det inspelade materialet snarast eftersom vi ville ha 

intervjun i färskt minne för att komma ihåg de reflektioner vi gjort som kunde spela en 

viktig roll i transkriberingen och i förlängningen i analysen. Vi valde att utesluta delar 

av intervjun som vi ansåg sakna betydelse för att öka läsbarheten, exempelvis 

hummanden och harklingar, och detta är naturligtvis en subjektiv bedömning av oss 

som forskare.  

 

4.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden vi använde oss av återfinns i bilaga B. Den inleds med konkreta frågor 

om yrkestitel och arbetsuppgifter och vi berättade också syftet med studien för att sedan 

gå in på frågor som krävde mer eftertanke. Den första av dessa efterfrågade den senaste 

gången respondenten hade ett möte med en extern intressent. Denna fråga syftade till att 

respondenten skulle börja tänka på hur den förhåller sig och kommunicerar till de 

externa intressenterna. Vi ville skapa en avslappnad stämning där respondenten fick 

berätta i anekdotform för att närma sig studiens kärnpunkt som är just hur personalen 

som representanter för länsstyrelsen betraktar sina externa intressenter och sig själva i 

förhållande till dem. Larsson (2010), doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap 

vid Lunds universitets, har skrivit en avhandling om kulturmöten där hon använder sig 

av kvalitativa intervjuer och i dessa brukar hon denna anekdotinledning med gott 

resultat, det vill säga att hon lyckades få intervjupersonerna avslappnade och talföra. De 

övriga frågorna i intervjuguiden operationaliserades fram utifrån de tre temana som 

beskrevs i kapitel tre, som i sin tur konstruerades utifrån forskningsfrågan. Med 

avstamp i kund- och varumärkesbegreppens definition, härkomst och konsekvenser 

utformades således frågorna i intervjuguiden för att på olika sätt kunna belysa dessa tre 

teman. Först behandlades kundbegreppsfrågorna och därefter varumärkesfrågorna, dels 

för att skapa tydlighet och struktur men också för att undvika att sammanföra begreppen 

och istället öka möjligheterna för respondenterna att ha olika känslor och åsikter om 

dem.  Frågorna i intervjuguiden ska ses som ett slags checklista med frågor vi ville 

avhandla under intervjun men vi strävade efter ett naturligt samtal där frågorna inte fick 
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bli som en talad enkät. Intervjuguiden ska utformas utifrån utvald teori därav en viss 

vinkling på frågorna (Larsson 2008). 

 

4.6 Sammanställning och analys 

I sammanställningen av vårt resultat valde vi en intervjuanalys med fokus på meningen, 

jämfört med analyser som till exempel fokuserar på språket. Vi använde oss av en 

variant av meningskoncentrering för att hitta naturliga enheter och centrala teman i 

materialet. Kvale (2010 s. 221) förklarar att det är ett sätt att ”handskas systematiskt 

med data som förblir uttryckta i vardagsspråkliga termer, och hur stränghet och disciplin 

kan tillämpas i dataanalys utan att data därmed nödvändigtvis förvandlas till 

kvantitativa uttryck”.  

 

I genomgången av empirin valde vi att använda oss av intervjuguiden och strök under 

meningsskapande ord och markerade de uttalanden som vi ansåg särskilt besvarade de 

frågor rörande kund och varumärke vi lagt fokus på i vår intervjuguide. Dessa 

uttalanden kunde vi därefter sortera in enligt tre teman under varje begrepp: begreppets 

definition, dess härkomst och dess konsekvenser. Med hjälp av citat som evidens 

strävade vi efter att samla liknande uttalanden och belysa dessa teman utifrån flera olika 

vinklar och perspektiv. Vi försökte lyfta uttalanden som både stöttar och kontrasterar 

varandra. Vid utskriften av citaten prioriterade vi grammatisk läsbarhet före exakt 

ordalydelse. Vi valde att redovisa de båda begreppen kund och varumärke tillsammans 

för att undvika upprepningar i analysen. 

 

I analysen av respondenternas utsagor använde vi oss av de teoretiska perspektiven 

beskrivna i kapitel två för att sätta citaten i ett större sammanhang och presentera 

möjliga tolkningar utifrån governmentality samt en socialkonstruktivistisk och diskursiv 

utgångspunkt. Då vår forskningsfråga handlade om personalen på statlig 

förvaltningsmyndighets upplevelser av de två utvalda marknadsbegreppen fokuserade vi 

på att låta respondenterna göra sina röster hörda i resultatkapitlet. Vår ansats var att 

tolka det de sa, men framför att lyfta fram deras subjektiva erfarenheter och känslor. 

 

I resultatet valde vi att numrera respondenterna och hänvisa till dem som till exempel 

R1 och R2 (respondent 1 och respondent 2). Endast i de fall där det är relevant lät vi det 

framgå vad den enskilda respondenten har för arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter.   
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4.7 Forskningsetiska överväganden 

Vi utgick framförallt från Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) i våra 

forskningsetiska överväganden. Innan våra intervjuer ägde rum informerade vi 

respondenterna om vad vår undersökning gick ut på och varför de var utvalda att delta i 

den samt hur uppgifterna de delgav skulle hanteras. Vi reflekterade kring vad vi som 

forskare kunde lova dem: då det finns ett begränsat antal personer med yrkestiteln 

kommunikatör i utvald organisation kunde vi inte garantera total anonymitet men 

däremot valde vi att inte namnge dem för att citaten inte skulle kunna kopplas till 

specifik respondent. Det enda undantaget var landshövdingen som vi anser har en sådan 

särpräglad roll i organisationen och att det för läsaren är av intresse att känna till vilka 

citat som härrör från honom. Denna avanonymisering skedde med landshövdingens 

godkännande. Vi anser att vår studie är av sådan karaktär att den inte behandlar känsliga 

ämnen vilket sänker kraven på skyddsåtgärder. Vi lade stor vikt vid god dokumentation 

av insamlad källdata vilket bland annat innebär att vi spelade in (efter respondentens 

godkännande) och transkriberade samtliga intervjuer och hur vi resonerade kring 

trovärdigheten i återgivandet av dessa redogörs för i förra avsnittet. Reliabilitet 

(tillförlitlighet) handlar om att undersökningen ska ha gått rätt till. För att stärka vår 

studies reliabilitet var vi noga med öppenhet och transparens, genom att bifoga till 

exempel utskickade e-postmeddelanden och intervjuguide i uppsatsens bilagor samt 

genom att välja ut “rätt” intervjupersoner och sträva efter djupa och ärliga utsagor från 

dessa.   

 

En utmaning rörande intervjuer som metod är validiteten (giltigheten). Kan en intervju 

göra anspråk på kunskapsgenerering om ett fenomen eller är det bara “pratet” i just den 

intervjun forskaren kan uttala sig om? Alvesson (2011) menar att materialet måste 

genomgå den kritiska granskningens stålbad, det vill säga att forskaren är tydlig och 

öppen med varför denne menar att intervjumaterialet kan visa på vissa sanningar. Vår 

ambition var därför att uppnå god validitet genom att undersöka alternativa tolkningar 

av empirin och eftersträva tillräckligt fylligt material. Angående studiens 

generaliserbarhet sällade vi oss till den mer modernare forskningstradition som frångår 

den traditionella synen på vetenskapens nyckelbegrepp. 
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Generaliseringen har blivit mindre intressant när forskningen använder 

socialkonstruktivistiska utgångspunkter. Sökandet efter universell kunskap och 

kulten av det individuellt unika ersätts av heterogenitet och en kontextualisering av 

kunskapen (Larsson 2010 s. 45). 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för vår insamlade empiri samt analys av denna. I de tre följande 

avsnitten beskrivs i tur och ordning hur personalen på länsstyrelsen upplever orden 

kund och varumärkes betydelse, var de kommer ifrån och vad de innebär i deras 

verksamhet. Resultatredovisningen baseras med andra ord på de tre temana som 

presenterats i kapitel tre. Vi har valt att väva samman båda begreppen under de tre olika 

rubrikerna och kontinuerligt analysera resultatet av undersökningen, det vill säga 

respondenternas återgivningar. Varje avsnitt följs av en kort sammanfattning. Analysen 

bygger på den teoretiska utgångspunkten som beskrivs i kapitel två: den 

socialkonstruktivistiska governmentalityteorin och även det kulturella perspektivet och 

det organisationskommunikationsvetenskapliga tolkande perspektivet. 

 

Under våra nio intervjuer blir det tydligt att respondenterna föredrar olika ord för 

länsstyrelsens externa intressenter. De mest förekommande begreppen är: kund, 

brukare, klient, samverkanspartner, samarbetspartner, kollegor på annan plats, 

medborgare eller allmänhet. För ett flertal av respondenterna är det inte aktuellt att 

använda ett särskilt begrepp för de externa intressenterna då de arbetar gentemot olika 

organisationer och då bara använder till exempel ordet “kommunen” eller specifik 

persons namn. Det går inte att urskilja några mönster i hur orden används eller i hur de 

definieras och dessa variationer kommer vi redogöra för nedan. Det ska poängteras att 

tre respondenter bestämt hävdar att de aldrig har hört ordet kund användas inom 

länsstyrelsen, men senare under intervjuerna framkommer det att de ändå har gjort det. 

 

Det blir under intervjuerna även tydligt att samma spretiga begreppsflora som vi 

upptäcker rörande de externa intressenterna är aktuell i fallet med ordet varumärke 

också. Vissa föredrar att använda just ordet varumärke, medan andra väljer profil, bild 

eller image. R5 säger uttryckligen ”Vi har inget varumärke.”. Vederbörande säger också 

att ”man behöver jobba med begrepp som är bekväma för de som ska utföra arbetet och 

då är inte varumärke ett bra begrepp i det här huset” (R5).  
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5.1 Vad betyder egentligen begreppen kund och varumärke?  

Konsensus verkar råda kring att kundbegreppet bygger på någon slags transaktion, 

antingen av varor eller tjänster, men huruvida det är applicerbart på länsstyrelsens 

verksamhet råder det osäkerhet kring:  

 

En kund för mig… då är det ett avtal man gör på något sätt, jag ska handla 

någonting av dig som jag behöver. Länsstyrelsen är ju en organisation där man inte 

alltid kan välja, utan vi har ju monopol på vissa saker, och då tycker jag att 

kategorisera någon som kund ur det perspektivet tycker jag inte är rättvist mot 

kunden (R4).  

 

Kund är när man vill köpa en vara eller om man vill ha tillgång till en tjänst. Och 

egentligen har vi ju massa tjänster här som vi kan erbjuda gratis, så på det sättet 

passar ju “kund” egentligen bättre (R7). 

 

I min värld är kundbegreppet något där du kan välja på flera olika saker och därför 

menar jag att man som allmänhet som har kontakt med en myndighet inte har 

någon valfrihet (R8). 

 

Landshövdingen menar dock att det är irrelevant att låta valfriheten definiera och 

avgränsa ordet kund. Vederbörande förklarar: 

 

Jag var ju under herrans många år chef för hela apoteksverksamheten i Sverige 

innan den avreglerades och då var det ju monopol. Om man skulle gå till apoteket 

så var det Apoteket AB man gick till och de var kunder ändå (landshövdingen). 

 

Vissa respondenters definitioner av ordet kund är direkt motstridiga. R3 förklarar att 

kund är en person som man har en ömsesidig dialog och ett långvarigt förhållande med 

och att personer som kontaktar länsstyrelsen i en specifik fråga vid ett enskilt tillfälle 

istället borde kallas för medborgare eller allmänhet. R5 däremot, hävdar att man vid 

längre relationer blir samarbetspartners, men att privatpersoner som kontaktar 

länsstyrelsen för att de vill ha någonting av dem och få service är kunder. Betraktat ur 

det tolkande perspektivet (Heide 2012) blir det tydligt att verkligheten inom 

organisationen skapas på olika sätt; det finns en konflikt mellan de olika 

verklighetsuppfattningarna. Den tar sig uttryck genom kommunikationen eftersom den 
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enligt det tolkande perspektivet har en meningsskapande roll. Inom samma myndighet 

finns det således minst två vitt skilda konstruerade ”verkligheter” och detta skulle kunna 

bero på att länsstyrelsen har en hierarkisk tradition där alla enheter är separerade och de 

olika kommunikativa världarna möts för lite för att en gemensam uppfattning ska kunna 

skapas. R5 säger själv: 

 

Vi har inte haft den diskussionen internt i huset om vad vi kallar de som använder 

våra tjänster, om de är kunder, brukare eller samarbetspartners – alltså vi har inte 

haft den diskussionen så…(R5)  

 

Generellt verkar ordet service vara starkt förknippat med kundbegreppet. R9 säger att 

begreppet utgör ett konceptuellt tänkande och att det är lätt att visualisera hur man ska 

behandla en kund. Andra ord som av respondenterna uppges vara sammanhörande med 

kundbemötande är till exempel tillmötesgående, tillgänglighet, öppenhet, vänlighet, 

glädje och fördomsfrihet, som samtliga kan sägas vara positivt laddade ord. R9 menar 

att många har en grundföreställning om vad det innebär att vara kund och att det är för 

att begreppet är tydligt som det används inom organisationen. R3 ger uttryck för 

liknande tankar när vederbörande säger: 

 

Vi är själva kunder när vi går till en butik. När vi träffar de som jobbar i butiken så 

förväntar vi oss någonting av dem och kan vi föra över den bilden på oss själva när 

vi möter våra kunder eller våra besökare så har vi vunnit en stor del i 

kommunikationsledet (R3). 

 

Detta kan hävdas vara grunden i Foucaults diskursbegrepp: att det med varje tillämpat 

ord tillkommer en specifik föreställningsvärld, och i detta fall utgörs den av ett särskilt 

förhållningssätt till de externa intressenterna. Som svar på frågan om varför 

respondenten tror att det på länsstyrelsens webbplats står att de ska sträva efter ett bra 

kundbemötande ger R7 ett mer ambivalent intryck när denne påstår: 

 

Jag har tänkt att det står fel där. Jag säger själv ”kommunen” eftersom att man i 

lagstiftningen alltid benämner det kommunen – ”länsstyrelsen åligger att samverka 

med kommunen” (R7). 
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Även kring definitionen av ordet varumärke råder det delade åsikter bland 

respondenterna. Flera av dem uppfattar att varumärke i första hand förknippas med en 

fysisk sak och mer sällan med en tjänst. 

 
Vi vill inte prata om varumärke för att i det här huset så är… man ser varumärke 

som varumärke – en produkt. Och vi har i så fall 250 varumärken i det här huset, 

det vill säga våra verksamhetsområden (R5). 

 

Varumärke tycker jag är lite mer fråga om en soffa kanske… (R8). 

 

I uttalandet om att varumärke är mer förknippat med en soffa märks en motvilja mot 

begreppet och en mer konservativ syn på vilka kommunikationstermer som är lämpliga 

inom offentlig sektor anas. R4 upplever däremot begreppet varumärke som den 

värdegrund verksamheten är byggd på, med verksamhetsberättelser, visioner och allt 

som omfattar en verksamhet som man vill visa utåt. Landshövdingen vidgar ytterligare 

varumärkesdefinitionen genom att tona fram ett möjliggörarperspektiv. Han säger att 

ordet varumärke är förknippat med möjliggörande istället för det traditionella 

myndighetsutövandet som istället är gränssättande. Han ställer således den mer 

konservativa kommunikationssynen i kontrast till en mer liberal och positiv inställning 

till det nya begreppet varumärke. Landshövdingens uttalande knyter också an till 

påståendet om att diskursen utgör ramarna för vad som kan sägas och tänkas i ett 

samhälle. Enligt landshövdingen skapar ordet i sig ett större och mer positivt 

handlingsutrymme för både myndigheten och dess externa intressenter.  

 

Vilka är då de diskurser som tar sig uttryck i respondenternas intervjusvar rörande 

kund- och varumärkesbegreppets definition? Det går att urskilja tre diskurskategorier: 

den liberala och marknadsinriktade diskursen där tongångarna är positiva och 

optimistiska, den ambivalenta diskursen där osäkerhet råder kring begreppens innebörd 

och tillämpbarhet inom förvaltningsmyndighet samt den traditionellt byråkratiska, där 

förhållningssättet är konservativt och avståndstagande till de nya begreppen och dess 

tänkbara innebörder. Dessa åskådningar och hållningar kan sägas spegla den tidigare 

forskning kring marknadsbegreppens inträde i offentlig sektor som beskrivits i avsnitt 

2.3. Dessa reformer, NPM och service management, bottnar i nyliberalism och 

högerpolitik, vilket kan ge upphov till en positiv inställning till marknadsbegreppen, 

medan den mer kritiska diskursen hör samman med det förhållningssätt som menar att 
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begreppen tillhör en viss kommersiell referensram som inte är applicerbar på 

allmännyttiga, demokratiska institutioner. 

 

5.1.1 Sammanfattning av begreppens definition 

Det kan konstateras att respondenterna definierar begreppen kund och varumärke på vitt 

skilda sätt, vissa av definitionerna motsäger till och med varandra. Flertalet anser att 

ordet kund hör samman med valfrihet samt försäljning av produkter och tjänster och det 

sistnämnda gäller även för varumärkesbegreppet. Landshövdingen menar dock att bägge 

orden är tillämpbara i statlig myndighet. Respondenterna verkar överrens om att 

begreppen medför särskilda föreställningsvärldar, känslor och koncept. Dessa kan sägas 

utgöras av god service förknippat med kundbegreppet och immateriella värden 

önskvärda att visas upp förknippat med varumärkesbegreppet. Diskurserna som 

framträder är den liberalistiska, den ambivalenta och den traditionellt byråkratiska.   

 

5.2 Varifrån kommer kundbegreppet och varumärkesbegreppet? 

Under intervjuerna frågar vi respondenterna om de märkt någon förändring av 

användningen av ordet kund över tid. Svaren kan kategoriseras på två vis: dels har 

respondenterna uppmärksammat den samhällsövergripande förändringen av offentlig 

sektor som beskrivs i kapitel ett, men det rör sig även om mer person- och 

ledarskapsbaserade förändringar. Dessa förändringar verkar härröra från 

landshövdingsbytet år 2012 och införandet av ny ledning: 

 

Landshövdingen förde in det här på ett mycket tydligt sätt med den nya 

länsledningen. Tidigare länsråd och landshövding var ju helt andra personer och 

Annelie Fiskesjö som var länsråd innan – hennes devis var att ”land ska med lag 

byggas” och det var en statsbyråkrats tänk, utan att på något sätt förringa det (R1).  

 

Den nya landshövdingen hade lite annan bakgrund. Han kommer från 

apoteksbolaget senast och med ganska stor förändringsprocess bakom sig: att stöpa 

om apoteken från att vara helt statliga till att privatisera apoteken – sett den 

processen och lett den på nära håll (R1). 

  

Det har blivit mer frekvent använt sedan vi fick den nya landshövdingen för han 

kommer från den privata världen, så han pratar ju gärna om kundperspektivet (R5). 
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Majoriteten av våra respondenter pekar tydligt i landshövdingens riktning när vi frågar 

om varifrån förändringen härstammar. Enligt det tolkande perspektivet är en 

organisation i ständig förändring och kommunikationen är en del av denna förändring, 

och det här fallet är ett åskådliggörande exempel på att en persons nya vokabulär och 

retorik kan göra så att en hel organisation uppfattar sin verksamhet på ett nytt sätt. På 

frågan om vilken förändring som skett kring kundbegreppet över tid, svarar 

landshövdingen själv: 

 

Jag är ju företagsledare så jag försöker ju sätta min prägel på den här myndigheten 

utifrån de erfarenheterna. Det innebär nog att jag lägger mig mer i de frågorna än 

vad min organisation kanske tycker att jag ska göra (landshövdingen). 

 

Det kan hävdas att varje människa har sin egen diskursiva föreställningsvärld utifrån de 

begrepp den använder sig av för att uppfatta och tolka sin omgivning, vilket för 

tankarna till Wennebergs (2006) metafor om hur vår kunskap betraktas som en ballong 

som blåses upp med språkets hjälp. Ingenting kan således existera utanför diskursen och 

R9 visar på en medvetenhet om detta när denne talar om landshövdingens 

marknadsinfluenser och konstaterar: 

 

Det är ju inte konstigt att man för in sitt tänkande, människor är ju inte maskiner, 

utan man bygger sitt sätt att tänka kring vissa strukturer, så det är inte alls konstigt. 

Däremot tycker jag inte att det är bra. Men det är inte konstigt (R9). 

 

Som vi redan nämnt har respondenterna även iakttagit förändringen av 

kundbegreppsanvändandet på ett samhälleligt plan. Flera respondenter talar om att det 

ligger i tiden. 

 

Jag har ju jobbat inom offentlig verksamhet innan och det här med kundbegreppet 

har kommit smygande under tidsperioden 80, 90, 20-hundra då man började 

använda ordet kund (R8). 

 

Det tror jag har att göra med inställningen till att vi ska främja tillväxt och 

utveckling och så har man anammat det här beteendet att man ska låtsas att våra 

besökare – de som söker oss – ska vara någon slags kund och det tror jag är en 

sådan här trendgrej. Det är inte att stå för vad man är, kan jag tycka (R8). 
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Ja, det har väl blivit ett modernt ord, många som använder det. Det blir ju så att fler 

och fler hakar på ett nytt ord även om man inte tycker att det passar in (R2). 

 

Ordet kund har väl kommit på grund av att det är mer konkurrens även i den 

offentliga sektorn om man tittar på kommuner, privata vårdföretag och privata 

läkare, så handlar det om att man blir mer och mer kund oavsett och då försöker 

man nog anamma det även i myndighetsvärlden men det är väldigt många i det här 

huset som inte blir bekväma med det (R5). 

 

Just denna obekvämhet som R5 talar om återkommer vi till i nästa avsnitt som 

behandlar de konsekvenser personalen på länsstyrelsen upplever att kundbegreppets 

implementering får i verksamheten och där utvecklas även analysen av dessa 

upplevelser. 

 

Rörande varumärkesbegreppets inträde på länsstyrelsen hävdar landshövdingen att de 

arbetar mycket med varumärkestänket i verksamheten, men att det i huset råder 

diskussion om detta. Han menar att: 

 

 (…) det är bra att använda just beteckningen varumärke för jag tror det är lite 

uppfordrande till organisationen att tänka i termer av att det är en poäng att ha ett 

bra renommé för att ibland tror jag att man kan tänka att utifrån ett 

myndighetsperspektiv att det gör detsamma vad folk tycker om en egentligen 

(landshövdingen).  

 

Liknande tankar visar R4 prov på när vederbörande säger att varumärkesbyggandet 

utifrån medborgarnas önskemål ger energi. 

 

Jag tror att det taggar upp och skärper till oss att faktiskt vara mer professionella. 

Att vi förstår att vi inte sitter här för vår egen skull, utan vi sitter här för 

medborgarnas och aktörerna i samhällets skull. Och vi är till för dem och inte 

tvärtom (R4). 

 

Samma förklaringsmodell till varför begreppet kund används återkommer i intervjuerna 

om varumärke: ”Folk förstår vad det är för någonting” (R4). Respondenten menar att 

det är en bra beskrivning av en företeelse och att länsstyrelsen inte behöver kalla det för 

något annat, när det i och med företagens användning av ordet redan är begripligt i 
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samhället.  Respondenten hävdar att det är viktigt att paketera länsstyrelsens produkt 

och att ”det är ett friskt sätt att se på organisationer” (R4). R7 är inne på samma spår. 

Vederbörande säger att man visar att det finns en fräschör om man hänger med i den 

nya tiden och på så vis kan länsstyrelsen undvika att myndighetens kunskap stämplas 

som ålderdomlig och gammal. Den språkliga kategori som får representera värden som 

tillgänglighet och fräschör blir i det här fallet ”företag” eller till och med ”butik”: 

 

Jag tror det har att göra med att man vill göra sig känd bland befolkningen. Man 

vill framstå lite mer tillgänglig. Man vill framstå som ”oroa er inte, för att kontakta 

oss, vi är lika moderna som vilken butik som helst”. Jag tror det är oerhört mycket 

påverkan från den privata sfären. Vi ska försöka implementera att vi har något 

slags företag (R8). 

 

Detta uttalande går att tolka ur ett organisationskultursperspektiv som att två kulturer 

kolliderar eller smälter samman inom verksamheten: den traditionella myndigheten 

möter den privata företagskulturen. I samtalen om varför varumärkesbegreppet trätt in i 

den statliga förvaltningen återkommer några respondenter till ett resonemang som liknar 

det rörande kunden och dess eventuella valmöjligheter. Resonemanget handlar om 

konkurrens, och R5 säger att ”Det är en konkurrensutsättning – vi är inte ensamma på 

marknaden längre inom vissa branscher” (R5). Ytterligare en respondent berör 

fenomenet: 

 
Jag tror det är en konkurrenssituation – att man märker att det vi gör kanske inte 

alltid kommer vara kvar utan det bygger på att vi får skattemedel från politiker och 

politiker påverkas av väljare och väljare måste ju veta vad vi gör, så därför måste ju 

vi berätta för väljarna och skattebetalarna vad vi gör (R4). 

 

5.2.1 Sammanfattning av begreppens härkomst 

Rörande kundbegreppet och varumärkets härkomst ger respondenterna två 

förklaringsmodeller. Den första går ut på att landshövdingen i och med sitt tillträde 

medfört sitt marknadsinfluerade tankesätt på grund av erfarenheter han har från tiden 

som chef i näringslivet. Den andra förklaringen pekar i riktning mot en mer 

samhällsövergripande förändring, där respondenterna observerat att 

marknadsanpassning ligger i tiden och att det är lite av en trend att utge sig för att vara 

något slags företag.  Det råder motstridiga känslor kring begreppen kund och varumärke 
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inom länsstyrelsen, men vissa anser att de införts för att de kan konnotera fräschör samt 

göra myndigheten mer engagerad och alert. 

 

5.3 Vilka konsekvenser får användandet av kundbegreppet och 

varumärkesbegreppet? 

I intervjuerna visar respondenterna ett ambivalent förhållningssätt kring införandet av 

ordet kund i länsstyrelsens verksamhet. Landshövdingen redogör för följande 

iakttagelse rörande kundbegreppets implementering: 

 

Jag vet att det ibland när jag pratar om det internt stöter på patrull. Det är väl att 

några inte tycker relationen är en renodlad kundrelation. (…) Argumentet är väl att 

relationen till de som vi jobbar med handlar inte om att betjäna dem på olika sätt 

med saker utan det handlar om att använda lagstiftningen för att avgöra frågor (…) 

och det är klart, då blir det inte ett riktigt kundförhållande, va (landshövdingen)? 

 

Det verkar finnas tydlig motvilja mot begreppet internt i länsstyrelsehuset. R8 säger 

uttryckligen: ”Länsstyrelsen har inga kunder.”. R5 förklarar att det finns en ovana och 

ett ifrågasättande kring kundbegreppet: 

 

Man är inte van att använda det, alltså man har jobbat här i 25 år och då har vi 

aldrig haft kunder. Det är ingen diskussion som förs heller faktiskt, mer än att det 

knorrades när vår nya landshövding kom för tre år sedan när han började prata om 

våra kunder, och de sa ”Vad pratar han om nu?” (R5). 

 

En av respondenter som värjer sig mot begreppet kund tar fokus på det maktförhållande 

den externa intressenten själv inte kan rå över. R4 beskriver ”villervallan” som råder 

kring de olika begreppen och R8 samt R7 utgår också från ett maktperspektiv när de 

förklarar konsekvenserna av ordet kunds inträde i statlig förvaltningsmyndighet: 

 

Jag har jobbat inom socialtjänsten. Är man en brukare av någonting eller är man en 

klient och hur ser vi på de olika begreppen framför allt utifrån ett maktperspektiv? 

Att vi sätter oss här uppe och ser ner på brukare som brukar vården då vi inte är 

jämbördiga i vår relation, och det är vi inte i socialtjänsten heller och jag tycker 

inte vi är det i en myndighet heller. Vi är inte jämlika ur ett maktperspektiv (R4). 
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Jag tror att man lurar folk genom att kalla dem för kunder. Och det har att göra med 

att begreppet drog igång i och med att man privatiserar så mycket och då finns det 

ju plötsligt en valmöjlighet – du är inte bara brukare, du kan vara kund. Men i 

många delar av den offentliga verksamheten kan du inte vara kund för du har inget 

att välja på. Men det ger en falsk känsla av att du kan påverka mer än vad du kan 

(R8). 

 

I det här förhållandet är det inte kunden som har rätt utan det är länsstyrelsen som 

har rätt (R7). 

 

Detta är ett tydligt exempel på vad Hall (2012) menar när han skriver om kolonisering: 

att kundorientering retoriskt gör den externa intressenten till organisationens nav, trots 

att den är just extern och därmed maktlös. R9 tror att det är farligt att blanda ihop 

begreppen kund och medborgare, för du har alltid medborgerliga rättigheter oavsett om 

du är en kund eller inte. Vederbörande menar att man decimerar en kunds möjligheter 

och leder dens tanke fel i och med att man låter den tro att den har valmöjligheter fast 

den inte har det. Det är ”både ett sätt att förstärka och försvaga” människan som kallas 

för kund. R9 tycker inte att ”man ska försöka koka ned medborgerliga rättigheter till en 

produkt”, vilket är ett uttalande som påminner om det Faircloughs (1992) upptäckt 

rörande att skolkurser transformeras till produkter. Inom governmentalitytraditionen är 

det av intresse att undersöka på vilket sätt viss styrning gör anspråk på 

identitetsskapande av individer och grupper och respondenternas reflektioner visar att 

deras retorik faktiskt har en subjektskapande roll – kund och medborgare är olika 

personer och de behandlas (styrs) därmed på olika sätt. Här blir båda 

governmentalityteorins grundtankar applicerbara: all styrning inkluderar en 

föreställning om vad som ska styras och i långa loppet ska befolkningen styra sig själva. 

Som R9 poängterar styr en kund och en medborgare sig själva på olika vis då orden är 

förknippade med varierande grad av rättigheter.   

 

Det förekommer både positiva, negativa och neutrala reflektioner kring konsekvenserna 

av implementeringen av kundbegreppet. R7 och R5 är mestadels neutrala när de 

generellt reflekterar kring följderna: 

 

Om jag skulle börja kalla kommunen för kund skulle jag behöva ändra hela sättet 

jag jobbar på. Då skulle jag behöva tänka service hela tiden och alltid sätta dem i 

första rummet (R7). 
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Pratar man om de som vi jobbar med som kunder så blir man ganska fastlåst i ett 

arbetssätt. Jag kan tycka att det är bättre att använda flera begrepp beroende på vad 

de vill, för vi jobbar på olika sätt (R5).  

 

Dessa citat är ytterligare ett exempel på att diskursen skapar de strukturer som vi förstår 

världen utifrån och sett ur ett governmentalityperspektiv påverkar diskursen även 

styrningen (Hall 2012). Respondenterna hävdar att de agerar på olika sätt baserat på 

vilka begrepp de använder sig av för att förstå omvärlden. Thomas teorem är 

applicerbart här: om medarbetarna uppfattar sina externa intressenter annorlunda 

förändras även deras beteende gentemot dem – definitionerna blir verkliga till sina 

konsekvenser. R5 och landshövdingen kan båda se positiva konsekvenser av 

kundbegreppet även om den förstnämnda ändå inte vill använda sig av ordet själv: 

 
Det har varit ett ”vi och dem”. Nu försöker man istället närma sig andra genom att 

använda det här kundbegreppet som folk kan relatera till, men fortfarande tycker 

jag att vi inte har kunder riktigt på det sättet, men det är ett sätt att närma oss 

omvärlden och öppna upp och visa att vi är också som alla andra (R5). 

  

Kundrelationen handlar om en relation där kunden kan ställa krav på en 

organisation oavsett vad den håller på med, när man inte kan göra det går det över 

till något annat. (…) Det är jätteviktigt alltså, vi måste vara öppna för att alla som 

vi jobbar med känner att de kan ställa krav och ha synpunkter (landshövding). 

 

Det mest kritiska förhållningssättet kan sammanfattas genom följande citat av R8. 

Precis som i Andersson m.fl. (2005) kan ordet kund användas för att dölja ett oförändrat 

maktförhållande mellan auktoritär och underordnad, där jämlikheten bara blir en 

chimär. 

 

Det är något slags låtsasbegrepp, att vi ska vara så framåt, men jag menar – det 

kanske är bättre att bli framåt genom att göra ett vettigt jobb och inte behöva kalla 

det för kund som om det borgar för att det blir så jävla bra (R8).   

 

Det blir tydligt att vissa respondenter är av den åsikten att ord skapar sociala praktiker. 

R9 säger: 
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Om du har en diskurs som förutsätter utbyte med köp och sälj och du börjar föra 

över den diskursen i en ny miljö så får du ju med förväntningar i den nya miljön. 

Och om du plockar in den här köp- och säljdiskursen i den världen där vi faktiskt 

gemensamt ska äga och förvalta, då blir hela vårt sätt att se på samhället som att 

det är köp- och säljbart (R9). 

 

Detta kan sägas vara ett exempel på hur ideologi, i det här fallet liberalism, kamoufleras 

och blir osynlig när den är överordnad, d.v.s. hegemonisk. Respondenten betonar att 

marknadsbegrepp aldrig kan vara neutrala, precis som Hall (2012) skriver är de alltid 

politiska och precis som Dean (2010) hävdar måste ansatsen vara att ta ansvar för vilka 

följder en viss styrningsdiskurs för med sig som enligt R9 är att hela samhället blir till 

salu. 

 

Rörande konsekvenserna av varumärkesbegreppet säger landshövdingen: ”Det handlar 

bara om det här med ordets makt över tanken” (landshövding). På sättet han formulerar 

det kan det uppfattas som att det är oviktigt och inget att bry sig om, medan forskare 

inom den socialkonstruktivistiska governmentalitytraditionen skulle säga att det är 

ordets makt över tanken som är det mest väsentliga då det är just det som avgör hur 

styrandet tar sig uttryck. Landshövdingen menar att vissa ord använder man inte i vissa 

organisationer men att det inte är någon som helst skillnad på begreppet bild och 

begreppet varumärke. R4 är också positiv när denne menar att ordet varumärke 

konnoterar att länsstyrelsen idag önskar kommunicera mer istället för att ensidigt 

informera. Ett begrepp kan enligt Fairclough (1992) ändra den sociala och kulturella 

praktiken, och då är det rimligt att ställa frågan om processen skulle kunna verka i 

motsatt riktning; kan den sociala praktiken ändra innebörden av ett begrepp? Skulle det 

gå att implementera de marknadsmässiga begreppen i statlig förvaltning och få de att 

fungera traditionellt byråkratiskt genom att myndigheten gör dem till sina? Enligt 

Byrman (2007) går det att urskilja dylika tendenser då hon skriver att många verkar vara 

beredda att vidga ordet kunds betydelse trots dess ideologiska rötter. En av våra 

respondenter kontrar dock med att det bara rör sig om ett tomt ord: ”Vi har inte rent 

praktiskt gjort verkstad av att vara mer tillmötesgående och tillgängliga, men vi har det i 

ord och låter påskina att vi är det.” (R8). 
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R9 anser att ordet implementerats för lättvindigt. Respondenten menar att 

organisationen är för spretig för att sammanfattas i ett varumärke, och den ska vara 

såpass spretig. R3 instämmer i och med citatet:  

 

Hur skulle vi kunna få ihop det till att liksom, när man säger Länsstyrelsen i 

Kalmar län så *knäpper med fingrarna* kommer det upp samma bild – jag tror inte 

det (R3). 

 

R9 tycker att man kan ta delar av marknadslogiken för att ladda sitt ”varumärke” och 

skapa förtroende och handlingsutrymme, men säger samtidigt: ”Jag tycker inte vi ska 

jobba med det begreppet alls.”. Denne har inga problem med ordet ”märke”, men 

däremot med ordet ”vara”. Respondenten säger: 

 
Man kan ta den pragmatiska delen och lyfta in och lämna den lite djupare delen om 

hur vi tänker och låtsas att vi lämnar den utanför, men den som vet någonting om 

diskurser vet ju att det förändrar också vårt sätt att förstå världen. Därför är det 

olyckligt att låtsas att man är ett företag som ska köpa och sälja (R9). 

 

Respondenten upplever således att de nya marknasbegreppen innebär ett reellt hot mot 

organisationens traditionella värdegrund. Enligt governmentalityteorin är det av intresse 

att betrakta vilka generella kategoriseringar som skapar organisatorisk verksamhet och i 

det här fallet använder R9 kategorin ”företag” för att sätta ord på hotet och vad denne 

vill undvika för länsstyrelsens räkning. Flera respondenter uppvisar en oro kring vad 

införandet av det marknadsorienterande begreppet varumärke kan innebära för 

verksamheten. Respondenterna säger:  

 

Om vårt varumärke, vårt sätt att synas blir så viktigt att vi blir beredda att inte följa 

lagar och regler då tycker jag det är helt förkastligt, för det måste vara grunden 

(R3). 

 

Det är inte säkert att hela det här kundfokuserade… Det är alltså en avvägning och 

balansen mellan rättssäker tillsyn och konsultativt arbetssätt, det är inte så enkelt i 

alla lägen (R1) 

 

Landshövdingen menar dock att ett mer marknadsorienterat sätt att tänka inte kan 

riskera de byråkratiska värdena i dess positiva bemärkelse eftersom ”det är gjutet i varje 
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medarbetares ryggmärg, det är liksom basen att du ska bedriva verksamheten rättsäkert” 

(landshövdingen). Ur governmentalityperspektivet är det dock inte intressant att skilja 

mellan retorik och praktik då det är de språkliga uttrycken som skapar den sociala 

praktiken. Konflikten rörande traditionell byråkrati och modernt marknadstänk blir 

påtaglig när respondenterna får tänka fritt kring begreppets inträde i den statliga 

förvaltningen. Om det ligger till på det viset som forskarna inom det tolkande 

perspektivet anser så konstrueras verkligheten inom en organisation socialt genom 

medlemmarnas subjektiva erfarenheter och tar sig språkliga och praktiska uttryck. Det 

är således värt att notera att det verkar råda en diskrepans mellan ledningens 

verklighetskonstruktion och flera övriga medarbetares. Respondenterna har till exempel 

olika syn på ordet byråkrati. Landshövdingen säger: 

 

För många är ju byråkratibegreppet väldigt viktigt. (…) Och då är det säkert många 

i min organisation som tycker det är lite obekvämt när jag inte är på den planhalvan 

längre. När jag kom hit så hade jag ett annorlunda sätt att se på det här än förra 

länsledningen. Det stora kompetensutvecklingsprojektet man drev här i 

myndigheten när jag kom hette Byråkratilyftet – det är inte riktigt min värld så att 

säga *skratt* (landshövdingen). 

 

Sett ur ett organisationskulturellt perspektiv är det intressant att se på hur respondenten 

skrattar och tydligt tar avstånd från ordet Byråkratilyftet. Det beteendet skulle kunna 

betraktas som det yttre lagret i Scheins modell (den modell som inom 

organisationsvetenskapen åskådliggör organisationskulturens olika beståndsdelar och 

lager) – ett slags artefakt som visar på djupare värderingar rörande byråkrati som icke-

önskvärt, något som i sin tur grundas på än djupare antaganden om hur samhället är och 

bör vara beskaffat. Därför blir det även relevant att undersöka direkt kontrasterande 

artefakter som skulle kunna vittna om andra grundantaganden. R8 är till exempel 

medveten om att ordet byråkrati har en negativ klang men ger uttryck för en vilja att ta 

tillbaka ordets ursprungliga betydelse.  

 

Det behöver ju inte betyda att en byråkratisk myndighet gör saker oerhört långsamt 

och illa skött. Det är ju inte det som det behöver stå för. Man kan ju vara en snabb 

byråkrat som gör saker rättsäkert men för den sakens skull behöver man inte 

använda ordet kund eller varumärke – utan det är mer vad man vill förknippas med 

eller om man tror att det är ett sätt att framstå som modern (R8). 
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Respondenten är tveksam till om det privata näringslivets begrepp egentligen har någon 

positiv innebörd. Vederbörande tycker att dessa företag ofta sköts slarvigt, att kunder 

inte alltid blir väl bemötta inom den privata sfären och att ordet därför står sig slätt mot 

den rättsäkerhet som en myndighet bör erbjuda. Länsstyrelsen måste stå för något mer 

långsiktigt och gediget när den handskas med skattebetalarnas pengar och de värdena 

verkar vara mer tillämpbara i och med byråkratibegreppet jämfört med 

marknadsbegreppen (R8). I dessa kontrasterande åsikter kring marknadsbegreppens 

konsekvenser åskådliggörs det som är utmärkande för organisationskulturer: 

mångtydighet och fragmentisering. När oron kring konsekvenserna av motstridiga 

användningar av begrepp inom organisationen framträder så här tydligt är det möjligt att 

tala om socialt konstruerade subkulturer som existerar i organisationskulturen i visst 

mått av konflikt. Just denna oro kring att det hållbara perspektivet rörande människa 

och miljö får stryka på foten när marknadsekonomin tar steg in i det offentliga är 

återkommande i majoriteten av intervjuerna. En av respondenterna menar att 

länsstyrelsens uppdrag inte är att tillfredsställa behov idag genom att enbart utgå från 

medborgarnas önskemål och därför börja exploatera länet, utan att tillfredsställa 

önskemål över tid genom välgrundad analys. 

 

Hela det ekonomiska samhället är ju en förbrännare – det äter ju resurser. Det är 

det farligaste av allt. När vi inte förmår hålla det här resursätandet stånget så leder 

vi plötsligt inte något längre, då är vi en följare. Jag tycker inte att en länsstyrelse 

får vara en följare på det viset. Det måste finnas någon som tänker ett steg till, som 

har det strategiska tänket som uppdrag hela tiden och aldrig nöjer sig med att vara 

nöjd (R9).  

 

Om man tittar på vad som kan få mänskligheten att gå under, olika scenarier, så 

läste jag nyligen att ett sådant är vår ekonomi och jag tror att det ligger mycket i 

det. För genom ekonomin skapar vi strukturer som inte är hållbara och genom att 

inte ha hållbara strukturer men motivera dem genom att de är köp- och säljbara så 

påskyndar vi processer som jag tror är farliga – inte bara för mänskligheten utan för 

miljön (R9).  

 

Om ord som kund och varumärke således är förknippade med att i första hand 

tillfredställa medborgarnas önskemål idag blir de redskap för att ändra hela den 

traditionella byråkratin. Det resonemanget ligger nära det Marx menade när han 



  
 

37 

uttryckte sina tankar kring hur människor förvandlades till verktyg och förkroppsligad 

arbetskraft i produktionen när de kallades för ”händer” i industriella kontexter. Det kan 

också sägas vara ett åskådliggörande exempel för hela den liberalistiska sfärshierarkin, 

där staten förväntas inrättas på samhällets och ekonomins villkor.  

 

5.3.1 Sammanfattning av begreppens konsekvenser 

Flera respondenter belyser maktperspektivet när de talar om konsekvenserna av 

begreppen varumärke och kunds inträde i sin verksamhet. De menar att 

myndighetsutövande inte är förknippat med valmöjlighet för ”kundens” räkning och att 

det inte råder ett jämlikt förhållande mellan myndighet och individ. Det framträder 

också reflektioner kring begreppens subjektskapande roll, där ordens användning i 

praktiken skapar olika slags externa intressenter – medborgare och kunder som 

behandlas på olika sätt och själva har olika förväntningar på myndighetsutövandet. 

Konsensus verkar råda bland respondenterna kring att begreppens utbredning kan 

förändra organisationen, och vissa är positivt inställda till förändringarna och andra är 

negativa. Det finns respondenter som menar att begreppen bara är tomma ord och 

floskler och att länsstyrelsen med hjälp av dessa vilseleder sina externa intressenter. 

Den största oron rörande konsekvenserna av länsstyrelsens anammande av begreppen är 

den möjliga konflikten mellan den traditionella byråkratitraditionen med rättssäkerhet 

och hållbar långsiktighet som ledstjärnor och den moderna resursätande 

marknadsdiskursen som gör hela samhället köp och säljbart.   
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6 Diskussion och slutsatser 

Denna uppsats problematisering utgjordes av den möjliga spänning som kan tänkas 

uppstå när förvaltningsmyndigheter lånar eller infiltreras av kommunikationsuttryck och 

begrepp från det privata näringslivet som är en vitt skild arena med annan 

verksamhetslogik. Kunskapsluckan bestod av avsaknaden av medarbetarnas perspektiv 

då vi med avstamp i socialkonstruktivistiska teorier utgick från närheten mellan social 

praktik och diskurs, vilket gjorde medskaparna av organisationskulturens subjektiva 

upplevelser relevanta att lyfta. Forskningsfrågan som låg till grund för undersökningen 

lyder som följer: 

 

Hur upplever personal inom statlig förvaltningsmyndighet verksamhetens anammande 

av det privata näringslivets kund- och varumärkesbegrepp? 

 

Vi valde att presentera resultaten utifrån tre perspektiv: begreppens definition, härkomst 

och konsekvenser och denna uppdelning bottnade i nedbrytningen av forskingsfrågan 

till dessa tre teman. Inom samtliga teman rådde oenigheter och ett brett spektrum av 

åsikter. Vi har valt att fokusera på den mångfald av åsikter som ventilerats, trots att en 

och samma person kan ha haft direkt motstridiga åsikter vid olika tillfällen under 

intervjun. Målet har alltså inte varit att kartlägga och tillskriva varje person en specifik 

ståndpunkt. Vi har lyckats identifiera en uppdelning av personalens upplevelser i tre 

läger: 

 

1. Entusiasm och optimism inför marknadsbegreppens möjligheter 

2. Känslan av att marknadsbegreppen är desillusionerande och skapar chimärer  

3. Oro och riskmedvetenhet kring marknadsbegreppens hot mot byråkratin  

 

Syftet med vår undersökning har inte varit att ta reda på vilken av dessa upplevelser det 

ligger mest sanning i eller avgöra vems framtidsförutspåelser som kan förväntas slå in, 

utan att låta personalen göra sin röst hörd. Med hjälp av governmentalityteorin och det 

tolkande perspektivet har vi kunnat dra slutsatsen att det är de känslor som beskrivits 

ovan som utgör verksamheten och formar myndighetsutövandet på Länsstyrelsen i 

Kalmar län. Detta bekräftar en av grundidéerna i governmentalityteorin. Även den andra 

idén rörande styrets subjektskapande ansatser bekräftades, då respondenterna talade om 
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att kund och medborgare upplever sig ha olika grader av rättigheter. Det vi inte hade 

kunnat ana är dock hur mångfacetterat detta upplevelsespektrum inom länsstyrelsen är, 

vilket innebär att myndighetsutövandet i själva verket kan variera från person till person 

beroende på verklighetsuppfattning och föreställningsvärld. 

 

Vår spekulation om hur förklaringarna till begreppens definition, härkomst och 

konsekvenser kan vara så spretiga är myndighetens komplexa natur och hierarkiska 

tradition. Länsstyrelsen är uppdelad i många självgående enheter som sällan verkar 

interagera med varandra och dialogen som förs kring marknadsbegreppens inträde i 

verksamheten verkar vara obefintlig. Vi upplever att det råder ett glapp mellan ledning 

och handläggare/tjänstepersoner; det skulle kunna definieras som ideologi som kamp i 

det hänseende den nya marknadsinriktningen i governmentalityanda betraktas som den 

moderna tidens styrningsrationalitet. Precis som Hall (2012) skriver kan dessa begrepp 

aldrig vara opolitiska då de är liberalistiska till sin karaktär. Det har varit fascinerande 

att få ta del av landshövdingens tankesätt och hans företagsinspirerade drivkrafter – inte 

minst då han var den som var mest positivt inställd till förändringarna och att 

majoriteten av respondenterna hänvisade till honom i alla frågor som rörde begreppens 

härkomst. Detta aktualiserar frågor om huruvida dessa marknadsinfluenser verkligen är 

personbaserade eller om landshövdingen i medarbetarnas föreställningsvärld bara fått 

personifiera den mer samhällsövergripande förändringen som skett. Om det ligger till på 

det förstnämnda viset kan det hävdas handla om ett karismatiskt styre som utgår från en 

stark auktoritet, jämfört med det traditionella, byråkratiska regelstyret. I så fall kan det 

anses vara problematiskt att en hel myndighets verksamhet tar en annan riktning baserat 

på en enskild individs tidigare erfarenheter, värderingar och grundläggande antaganden. 

Under sammanställningen av resultatet insåg vi att det kunde ha varit intressant att 

intervjua fler personer från länsstyrelsens ledning, till exempel länsråd och enhetschefer 

för att se om även de hade en mer positiv inställning till marknadsbegreppen. 

 

En iakttagelse vi gjort gällande språkets diskursiva roll är att samtliga respondenter 

uttrycker sig med hjälp av kategoriseringar, motsatser och språkliga dikotomier. Oavsett 

om de är för marknadsanpassning eller traditionell byråkrati väljer de att definiera sig 

själva med hjälp av vad de inte är, och detta med emfas. Landshövdingen skrattar när 

han talar om Byråkratilyftet och en av respondenterna fnyser när denne talar om att ”vi 

ska framstå som något slags företag”. En viktig observation är hur samtal om orden 
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varumärke och kund spontant kan leda till så långtgående samhällsdystopier – ett 

fenomen som kanske tydligast åskådliggörs genom R9:s uttalande om att ekonomin kan 

vara en av de saker som kan få samhället att gå under. Det är således ingen långsökt 

koppling mellan marknadsbegreppen och det Lundquist (2014) skriver om hotet mot 

demokratin som angriper via köksvägen och detta har vi fått bekräftat genom vissa 

respondenters intervjusvar.  

 

Denna starka motvilja hos vissa respondenter gentemot marknadsbegreppen kan sägas 

bero på att begreppen är så konnotativt laddade med värden från näringslivet. I analysen 

ställde vi oss dock frågan om det skulle vara möjligt att omvandla ordens innebörd så de 

lämpar sig bättre för den traditionella byråkratin. Denna fråga bottnar i den 

socialkonstruktivistiska synen på verkligheten och kommunikationen som skapar denna 

som icke-statisk och därmed förhandlingsbar. Byrman (2007) anade sådana tendenser i 

sin undersökning, men kom ändå fram till att benägenheten att använda ordet kund var 

som minst i verksamheter utan konkurrens och vinstintresse, med monopol där 

”målpersonen” inte betalar något och varan de får del av framför allt är immateriell. Vår 

observation är att dessa konnotationer är starkt befästa även inom myndigheten 

Länsstyrelsen i Kalmar län. Vår undersökning hade kunnat utvecklas genom att med 

inspiration från Byrman komplettera intervjustudien med enkäter, i syfte att skapa 

triangulering och tillföra undersökningen en kvantitativ dimension. På detta vis hade 

begreppen kund och varumärkes konnotationer kunnat kartläggas på ett tydligare sätt. 

 

Då vår undersökning har en socialkonstruktivistisk ansats har generaliserbarheten och 

jakten på universell kunskap lägre prioritet. Vi har reflekterat kring huruvida vårt 

resultat kan hävdas säga någonting mer än just det som blivit sagt i intervjuerna, men 

kommit fram till att detta är av mindre relevans eftersom undersökningen och dess 

slutsatser i vilket fall som helst vidgar förståelsen kring marknadsbegreppens roll i 

statlig myndighetsförvaltning och belyser medarbetarnas upplevelser av fenomenet. Det 

går att tänka sig att de tre läger som vi identifierat (entusiasm, känsla av desillusionering 

samt oro) inte bara återfinns inom Länsstyrelsen i Kalmar län utan även i svenska 

förvaltningsmyndigheter generellt. Om det förhåller sig på det viset är naturligtvis 

omöjligt att fastslå genom den undersökning vi gjort, men resultaten visar på en 

intressant komplexitet i medarbetarnas förhållningssätt till problemet.  
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I nästföljande avsnitt diskuteras vilka aspekter av undersökningen som kan utvecklats i 

framtiden och vilken ny forskning som kan behöva göras framöver. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

I vår undersökning blev det tydligt att flertalet respondenter hänvisade begreppens 

härkomst till landhövdingen och därför anser vi att det vore av intresse att utöka studien 

till att omfatta flera länsstyrelser och skapa en komparativ undersökning i syfte att ta 

reda på i vilken mån ledningens tidigare erfarenheter och värderingar påverkar 

myndighetens upplevelser av de nya marknadsbegreppen.  

 

Eftersom fenomenet med marknadsbegrepp inom offentlig sektor, NPM och service 

management har svept fram som en förändringsvåg över tid kunde en ny studie utföras 

om ett antal år för att undersöka om/hur attityderna till utvecklingen har förändrats. Det 

är möjligt att begreppen vid det laget är så normaliserade att det inte råder någon 

konflikt bland medarbetarna, eller så har myndigheterna återgått till en mer traditionellt 

byråkratisk syn på sina externa intressenter och roll i samhället. 

 

Det är inte bara medarbetarna på länsstyrelsens upplevelser som är relevanta att 

undersöka, även de externa intressenternas upplevelser vore intressanta att ställa i 

kontrast till dessa. Betraktar de sig själva som medborgare eller kunder och är bilden av 

myndigheten Länsstyrelsen i Kalmar län något annat än ett företags varumärke?  

 

Slutligen kunde vidare forskning istället för att anta ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv fokusera på de konkreta, faktiska konsekvenserna av marknadsbegreppens 

inträde i offentlig sektor. Vår respondent R8 uttryckte att de nya orden bara är tomma 

floskler och att ingen förändring skett i praktiken, vilket vi tycker hade varit 

betydelsefullt att undersöka. Detta har i viss mån redan undersökts vilket vi redovisat i 

kapitlet om tidigare forskning i termer av NPM och service management, men det vore 

intressant att belysa ett svensk perspektiv och möjligen ställa detta i kontrast till hur 

fenomenet tar sig uttryck i andra länders kulturer.   
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IV 

Bilagor 
 

Bilaga A Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kalmar län är en av 21 länsstyrelser i Sverige. Länsstyrelsens roll i 

samhället är att vara regeringens förlängda arm och ansvara för den statliga 

förvaltningen i länet under ledning av respektive läns landshövding. Länsstyrelsens 

uppdrag slås fast i lagen (SFS 2007:825) där det bland annat framgår att den ska 

implementera och följa upp nationella mål men samtidigt hävda länets intressen 

gentemot regeringen. Den har en direkt verkställande roll, men arbetar även 

samordnande i nätverk. Exempel på uppgifter som länsstyrelsen ägnar sig åt är 

jämställdhet, integration, livsmedelstillsyn, hållbar samhällsplanering, boende, lantbruk 

och landsbygd, djurskydd och krisberedskap. Med andra ord är länsstyrelsen en 

kunskapsorganisation med bred kompetens där det arbetar alltifrån agronomer och 

socionomer till jurister och kommunikatörer. Länsstyrelsens uppdrag beskrivs mer 

ingående i det årliga regleringsbrevet (Socialdepartementet 2015) där det framgår vilken 

budget de olika uppdragsområdena har och vilka redovisningsansvar som finns. 

Eftersom alla Sveriges län är olika väljer varje länsstyrelse hur de vill organisera sitt 

arbete efter sina egna förutsättningar. 
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Bilaga B Intervjuguide  
 

 Förklaring av hur studiens syfte och hur materialet kommer att användas 

o Vi gör en undersökning om näringslivet inverkan på offentlig sektor 

 Kontrollfrågor rörande persondata/yrkestitel/arbetsuppgifter 

 

 Vi ber respondenten berätta om det senaste mötet denne haft med externa 

intressenter utanför Länsstyrelsen, vem/vilka den träffade och hur mötet gick 

till. Fysiskt möte eller telefon är valfritt. Vi berättar att frågan är till för att 

komma in i tänket kring hur hen förhåller sig till externa intressenter.  

 

Frågor som ska behandlas under intervjun 
 

Kundbegreppet 

 Vad kallar du länsstyrelsens externa intressenter (t.ex. den som beskrevs i mötet 

ovan)? Använder du just ordet intressenter, eller kanske brukare, kund, klient, 

medborgare etc? (Hjälpord) 

o Varför? 

 Har du hört ordet kund användas om de externa intressenterna? I vilket 

sammanhang? Vad tycker du om det? 

 På länsstyrelsens (er) webbplats står det att ni ska ha ett bra kundbemötande - 

vad tror du det betyder? Varför tror du att det står just kundbemötande? 

 (Om respondenten pratar om service och effektivitet fråga om motsättning 

mellan rättsäkerhet/legitimitet och effektivitet) 

 Definitionen av ordet kund är inte helt fastställd - vad betyder ordet kund för 

dig? Hjälpfråga: när du du själv en kund? När är du inte en kund? 

 Vilken är den största skillnaden mellan en kund och en medborgare? Gällande 

till exempel möjlighet att påverka och välja/välja bort? Jämför med ”kunden har 

alltid rätt”. 

 Har du märkt någon förändring över tid av användningen av ordet kund inom 

länsstyrelsen? 

o Hur? Vad tror du det beror på? Vad tror du det betyder? Egna tankar.  

 

 

Varumärkesbegreppet 

 Vad tycker du begreppet varumärke betyder? 



  
 

VI 

 Vad skulle du säga länsstyrelsens varumärke innebär?  

 Vilket ord använder du helst för att beskriva vad länstyrelsen representerar? 

Bild, varumärke, profil, eller annat? (Hjälpord)  

o Varför?  

 Tycker du det är viktigt att länsstyrelsen verkar för att synas utåt? 

o Varför/varför inte? 

 Varför tror du att det är vanligare nuförtiden att offentlig sektor jobbar med 

marknadsföring och varumärkesbyggande? 

 Tycker du att detta är något statligt finansierade myndigheter ska ägna sig åt?  

o Varför/varför inte? 

 

Övrigt 

 Har du något mer att tillägga? 

 Övriga frågor och diskussioner kan uppstå under intervjun 
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Bilaga C E-postmeddelanden till respondenter 
  

E-post till personer som Sofia redan träffat 

Hej personen namn! 

Jag har nu tillsammans med en studiekamrat (Emma) börjat mitt arbete med min c-

uppsats (på programmet Internationell kommunikation vid Linnéuniversitetet) som 

utgår från Länsstyrelsen som fallstudie. Undersökningen handlar om näringslivets 

inverkan på offentlig sektor och vi har valt ut dig som intervjuperson för att vi tror att 

du har viktiga synpunkter att delge oss i ämnet. Det handlar såklart inte om 

kunskapsfrågor, utan personliga åsikter och reflektioner. Vi hoppas att du har tid att 

ställa upp på en intervju som kommer att ta max en timme. Du kommer antingen bli 

intervjuad av mig (Sofia) eller Emma, och vi kommer gärna till din arbetsplats när du 

tycker att det passar. Förslag på tid är under nästa vecka, det vill säga vecka 16, eller 

möjligen vecka 17.  

Ser fram emot att ses! 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Ånholm & Emma Roback 

 

E-post till personer som Sofia inte redan träffat 

Hej personens namn! 

Jag heter Sofia Ånholm och kanske känner du igen mitt namn eftersom jag nu under 

vårterminen har haft min praktik hos Elisabeth Edberg-Karlsson och varit runt mycket i 

huset. Jag har nu tillsammans med en studiekamrat (Emma) börjat mitt arbete med min 

c-uppsats (på programmet Internationell kommunikation vid Linnéuniversitetet) som 

utgår från Länsstyrelsen som fallstudie. Undersökningen handlar om näringslivets 

inverkan på offentlig sektor och vi har valt ut dig som intervjuperson för att vi tror att 

du har viktiga synpunkter att delge oss i ämnet. Det handlar såklart inte om 

kunskapsfrågor, utan personliga åsikter och reflektioner. Vi hoppas att du har tid att 

ställa upp på en intervju som kommer att ta max en timme. Du kommer antingen bli 

intervjuad av mig (Sofia) eller Emma, och vi kommer gärna till din arbetsplats när du 

tycker att det passar. Förslag på tid är under nästa vecka, det vill säga vecka 16 eller 

möjligen vecka 17.  

Ser fram emot att ses! 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Ånholm & Emma Roback 


