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Abstract 

 

Search Engine Optimization – more than web visibility 

This study intends to increase the understanding of how Swedish universities use search 

engine optimization to create web visibility. The study also intends to increase the under-

standing of how employees in the university sector justify the use and aim of the tool. 

The research was conducted from a brand perspective, which has derived from the uni-

versities need of brand building. The data collection methodology consisted of qualitative 

interviews and the analysis of the empirical material was made from a hermeneutic per-

spective. The research field of strategic communication and digital media has been the 

basis of the concepts and theories that have been developed for the analysis process, and 

the study intends thereby contribute to this field of research. This study shows that the 

strategic work of search engine optimization is developed on the basis of personal com-

mitment, even though it’s known to be able to support several important functions within 

the organization. Usability, relevance and visibility have been three prominent parts in 

describing the purpose of the tool. On account of universities need to be transparent and 

accessible search engine optimization could therefore be a tool of importance. The results 

also shows that search engine optimization, despite its foothold in a market-oriented ap-

proach, has been adapted to universities operations. The employees think and act based 

on principles for communication compatible with a brand-oriented approach. On the con-

trary, the study revealed a linguistic discrepancy which has impeded the introduction of 

the strategic work with brand issues within the business. 
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Sammanfattning  

 

Sökmotoroptimering – mer än synlighet online 

Denna studie ämnar öka förståelsen för hur svenska universitet använder sökmotoropti-

mering i sitt arbete för att synliggöra information på webben. Studien ämnar även öka 

förståelsen för hur verksamma inom universitetsbranschen motiverar användningen av 

och målet med verktyget. Ett varumärkesperspektiv är allomfattande studien och härrör 

från en utveckling inom universitetsbranschen som genererat ett ökat behov av varumär-

kesbyggande. Insamlingsmetoden bestod av kvalitativa intervjuer och analysen av det 

empiriska underlaget gjordes utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Forskningsfältet stra-

tegisk kommunikation och digitala medier har legat till grund för de begrepp och teorier 

som tagits fram inför analysprocessen och studien ämnar därmed bidra till detta forsk-

ningsfält. Analysen visar att det strategiska arbetet med sökmotoroptimering drivs utifrån 

ett personligt engagemang trots att det sägs kunna stödja flertal viktiga funktioner inom 

verksamheten. Användarvänlighet, relevans och synlighet har varit tre framstående delar 

i beskrivandet av verktygets ändamål. Med avseende på universitetens behov av att vara 

transparenta och tillgängliga kan sökmotoroptimering därmed vara ett viktigt verktyg. 

Studien visar även att sökmotoroptimering trots sitt fäste i ett marknadsorienterat synsätt 

har anpassats till universitetens verksamhet. Analysen åskådliggör att de verksamma tän-

ker och handlar utifrån kommunikationsprinciper förenliga med ett varumärkesorienterat 

synsätt. Samtidigt uppdagades en språkdiskrepans som försvårat introducerandet av att 

strategiskt arbeta med varumärkesfrågor inom verksamheten. Slutligen vill vi nämna att 

arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av båda författarna.  

 

Nyckelord: marknadsorientering, varumärkesorientering, New Public Management, 

myndighet, universitet, synlighet online, sökmotoroptimering, strategisk kommunikation 
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1.0 Inledning 

 

Denna studie har utförts inom forskningsområdet strategisk kommunikation och digitala 

medier och syftar att ge en ökad förståelse för hur sökmotoroptimering strategiskt an-

vänds av universitet i relation till deras specifika verksamheter och målsättningar som 

statliga myndigheter. I kommande avsnitt redogörs inledningsvis hur ökad konkurrens 

och krav på effektivisering drivit statliga myndigheter att anamma ett mer marknadsori-

enterat förhållningssätt. Detta problematiseras i förhållande till hur en varumärkesori-

entering bättre skulle kunna tjäna statliga myndigheters verksamheter och målsättningar. 

I skenet av dessa motsättningar lyfts sedan problematiken hur användningen av sökmo-

toroptimering motiveras inom den konkurrensutsatta universitetsbranschen. Avslutnings-

vis presenteras studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund & problemformulering 

Under de senaste trettio åren har den marknadsorienterade styrnings- och ledningsme-

toden New Public Management fått ett starkt fäste inom den offentliga sektorn. Anled-

ningen till att statliga myndigheter genomförde denna förändring och anammade den pri-

vata sektorns marknadsstrategier och kundperspektiv kom från behovet att göra dessa 

skattefinansierade verksamheter mer effektiva och resultatinriktade (Gromark & Melin, 

2013). Trots sitt genomslag har New Public Management kommit att kritiseras starkt ef-

tersom den privata och offentliga sektorn står på helt olika värdegrunder. Där den privata 

sektorn fokuserar på individens behov och bästa, har den offentliga sektorn ett större de-

mokratiskt perspektiv och mål att bidra till samhället som helhet.   

Oavsett om ett marknadsperspektiv lämpar sig för den offentliga sektorn eller inte 

är det ett faktum att även dessa typer av organisationer måste anpassa sig och förändras 

för att överleva. Förutom att utgifterna inom offentlig sektor bör hållas nere utsätts dessa 

organisationer för alltmer ökad konkurrens, hot om avveckling och sammanslagningar 

samt minskad finansiering, vilket har gett upphov till organisatoriska utmaningar (Fred-

riksson & Pallas, 2013). Hur kritiserat New Public Management än är så är det ett faktum 

att många offentliga organisationer idag befinner sig på en marknad och således måste 
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bevisa sig legitima och trovärdiga för att rättfärdiga sin verksamhet (Gromark & Melin, 

2013). 

Sveriges lärosäten för högre utbildning, som är så kallade förvaltningsmyndigheter, 

är ett gott exempel på ett fält inom offentlig sektor som präglas av hög konkurrens. Här 

är det inte bara förmågan att attrahera de bästa studenterna som är av stor betydelse, utan 

universitet och högskolor har även ett starkt behov och intresse att rekrytera kompetent 

personal, locka finansiärer samt knyta respekterade forskare till sig. För en del lärosäten 

finns även ambitionen att konkurrera på en internationell marknad om dels utbytesstu-

denter, dels attraktiva positioner på rankningslistor som listar världens bästa universitet 

och högskolor. För att möta dessa utmaningar kan ett starkt varumärke och hög synlighet 

anses vara betydande faktorer i universitens arbete för både legitimitet och trovärdighet. 

I jämförelse med New Public Management utgår Gromark och Melin (2013) från 

att en varumärkesorientering är en mer lämplig metod inom offentlig sektor. En varumär-

kesorientering bidrar till att göra organisationer mer synliga, tydliga och relevanta, vilket 

skapar en större medvetenhet och acceptans för verksamheterna i fråga. På grund av att 

varumärkesarbete starkt förknippas med marknadsföring väljer författarna att separera 

varumärke och marknad från varandra och således se dem som självständiga förhållnings-

sätt. Fredriksson (2014) argumenterar även för vikten av synlighet då en organisation 

måste visa vad den uträttar för att kunna uppmärksammas för det. Till skillnad från ett 

marknadsorienterat synsätt går en varumärkesorientering hand i hand med de demokra-

tiska värderingar som den offentliga sektorn vilar på, såsom möjligheten att skapa legiti-

mitet och tillit (Gromark & Melin, 2013). 

Det finns många kanaler som kan tänkas vara relevanta för universitet och högsko-

lors arbete med synlighet, men med teknologins och Internets starka närvaro i dagens 

samhälle är det idag ingen som ifrågasätter vikten av att ha en bra webbsida. Dessvärre 

så innebär det inte att intressenter hittar en webbsida bara för att den existerar. Statistik 

visar att över hälften av Internetanvändarna idag använder en sökmotor snarare än direkta 

länkar från andra webbsidor (Bih-Yaw, Chen-Yuan & Zih-Siang, 2013). Ytterligare stu-

dier har dessutom visat att Internetanvändare inte bara sällan ser förbi den första resultat-

sidan utan är allt mer otåliga i sin sökprocess (Morville & Rosenfeld, 2007). En hög rank-

ning kan även ge en effekt i processen att förbättra varumärkets anseende genom trovär-

dighet (Wolk & Theysohn, 2007). Sökmotorer är därmed en faktor som offentliga orga-

nisationer inte bör förbise i sitt arbete med synlighet och förtroendeskapande på webben. 
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Sökmotoroptimering, eller SEO (Search Engine Optimization), kan tänkas vara ett verk-

tyg av betydelse för universitet och högskolors arbete för att synliggöra sin verksamhet 

online. 

I befintlig forskning går det dock att utläsa tendenser på att SEO betraktas som ett 

marknadsverktyg där ekonomisk avkastning står i centrum (Pant & Srinivasan, 2010, 

Killoran, 2013, Wang & Vaughan 2014 och Kritzinger & Weideman, 2013). Om SEO 

anammas utifrån ett marknadsperspektiv kan detta verktyg kritiseras i enlighet med hur 

New Public Management har förkastats inom offentlig sektor. Vissa forskare har dock 

visat intresse för och undersökt hur organisationer kan synliggöra sig och förstärka varu-

märket med SEO (Yoo, 2014; Dou, Lim, Su, Zhou, & Cui, 2010; Wolk & Theysohn, 

2007). I och med att universitet i allt större utsträckning har börjat arbeta med sökmotor-

optimering är det således av intresse att undersöka hur detta verktyg används i dessa or-

ganisationer. På grund av att SEO har sitt ursprung i marknadsföring och privat sektor 

kan det tänkas att detta digitala verktygs närvaro och betydelse för offentliga verksam-

heter inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar inom forskning och litteratur. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ge en förståelse för hur SEO strategiskt används av univer-

sitet i relation till deras specifika verksamheter och målsättningar som statliga myndig-

heter. I och med att synlighet anses vara en av flera betydande faktorer i universitets ar-

bete för både trovärdighet och legitimitet kommer denna studie fokusera på synlighet on-

line utifrån ett varumärkesperspektiv. Vår förhoppning är att med detta bidra till ökad 

kunskap om hur sökmotoroptimering kan gynna organisationer inom offentlig sektor. 

För att uppnå vårt syfte inleds studien med att undersöka hur universitet strategiskt 

arbetar med SEO. Utifrån denna kunskap leds därefter studien in på att undersöka vilka 

bakomliggande motiv och behov universiteten har för sökmotoroptimering och synlighet 

online. Detta syfte resulterar därmed i följande frågeställningar: 

 

 Hur arbetar universitet strategiskt med synlighet online och SEO 

utifrån ett varumärkesperspektiv? 
 

 Vilka motiv och behov driver universitet att synliggöra sina va-

rumärken online med hjälp av SEO? 
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Vi vill understryka att studien i huvudsak kommer koncentreras till den andra frågeställ-

ningen då den första frågeställningen snarare ger en grundläggande förståelse. Detta in-

nebär inte att den första frågeställningen är omotiverad då den fortfarande bidrar till stu-

diens resultat och möjliggör en djupare kunskap. 

  



5 
 

2.0 Teori 

 

Nedan presenteras de teoretiska förhållningspunkter som legat till grund för studiens 

analytiska del. New Public Management, marknadsorientering, varumärkesorientering, 

rationaliseringsprinciper samt SEO är centrala ämnen som presenteras ingående. Ut-

gångspunkterna synlighet och offentlig sektor är återkommande. Utöver detta inbegrips 

tidigare forskning löpande i texten. 

 

2.1 New Public Management – ett marknadsperspektiv 

Market orientation, hädanefter marknadsorientering, har sedan 1950-talet lockat till sig 

oräkneliga praktiker och forskare sedan Drucker presenterade en affärsfilosofi där mark-

nadsföring beskrevs som en självklar och central funktion i organisationer (1954, med 

referens: Gromark & Melin, 2013). Marknadsorientering är ett klassiskt koncept inom 

marknadsföring som kan beskrivas som en aktivitet för att utveckla mätinstrument med 

målet att dels identifiera de faktorer som bidrar till högre effektivitet och bättre prestanda, 

dels identifiera individuella kunders behov (Urde, Baumgarth & Merrilees, 2013). Mark-

nadsorientering kan även utifrån ett kulturellt perspektiv beskriva en organisations tanke-

sätt och inställning där kunden, utan undantag, sätts framför andra intressenter. Att kund-

perspektivet står så starkt i fokus inom marknadsorientering förtydligas och förstärks då 

inga andra intressenter än just kunden omnämns i definitioner av marknadsorientering 

(Gromark & Melin, 2013). 

Detta marknadsperspektiv har förutom privat sektor även kommit att påverka of-

fentlig sektor både i Sverige och internationellt. Under namnet New Public Management 

kom statliga verksamheter att genomgå organisationsförändringar där fokus låg på eko-

nomisk avkastning och effektivitet (Christensen & Lægreid, 2007) och sedan trettio år 

har detta paradigm haft en dominerande position inom offentlig sektor (Gromark & Me-

lin, 2013). Pollitt (2007) definierar New Public Management som ett tvådelat fenomen. 

På en högre nivå kan New Public Management beskrivas som en generell teori där den 

offentliga sektorn kan förbättras genom att anamma den privata sektorns affärsidéer, tek-

niker och värderingar. På en lägre, vardaglig, nivå beskrivs istället de koncept och meto-

der som kännetecknar New Public Management, som större fokus på prestationer och 
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mätning av resultat, konkurrensutsatthet, kvalitetsförbättrande tekniker samt synen på 

medborgare som kunder (Pollitt, 2007). 

För att få en bredare förståelse för varför den offentliga sektorn influerats av den 

privata sektorns organisationsprinciper är isomorfism ett användbart begrepp (Ashworth, 

Boyne & Delbridge, 2007). Begreppet ger inte bara en förståelse för varför organisationer 

förändras utan även varför det oftast leder till homogenitet inom och mellan branscher. 

Ashworth et al. (2007) vill i enlighet med DiMaggio och Powell (1983) mena att isomor-

fism kan uppstå på grund av såväl tydliga direktiv som genom medvetna eller omedvetna 

anpassningar över längre tid. Ett exempel på det förstnämnda kan vara nya lagar som 

berör universitetsbranschen och ett exempel på det sistnämnda kan vara hur ny teknologi 

eller otydliga mål genererar en osäkerhet som driver universitet till att efterlikna varandra. 

DiMaggio och Powell (1983) menar dessvärre att de många gånger bärande argumenten 

inför en förändringsprocess förbättrad standard och effektivare organisation sällan upp-

nås. Istället uppnås homogenitet. Isomorfismens påverkan på organisationer kan i och för 

sig vara fördelaktig på kort sikt, bland annat genom ett förbättrat rykte. De negativa kon-

sekvenserna är desto allvarligare och inbegriper bland annat att en norm skapas som häm-

mar organisatorisk såväl som samhällelig utveckling. Även Ashworth et al. (2007) pro-

blematiserar detta och menar att en organisationsprincip inte möjligen kan passa alla typer 

av organisationer.  

Även om det marknadsorienterade förhållningssättet inom offentlig sektor i vissa 

fall mätbart har bidragit till just ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och minskade kost-

nader så finns det forskare som starkt kritiserar New Public Management då detta förhåll-

ningssätt står i konflikt med den värdegrund som kännetecknar offentlig sektor. Hood 

(1995) menar att det ekonomiska perspektiv som präglar New Public Management hotar 

centrala värden inom offentlig sektor, såsom trovärdighet, legitimitet, rättvisa, lagar, jäm-

ställdhet och säkerhet (Gromark & Melin, 2013). Ytterligare faktorer som står i konflikt 

med varandra är övergången från allmänhetens bästa och ett större demokratiskt perspek-

tiv till att fokusera på individens behov och synen på medborgare som kunder (Gromark 

& Melin, 2013). Problematiken ligger även i att om effektivitet var offentlig sektors enda 

mål med sin verksamhet så räcker inte det för att rättfärdiga dessa organisationers ex-

istens, då även privata organisationer kan vara kostnadseffektiva (Dahlqvist & Melin, 

2010). Med ökad individualism och en större tilltro till konkurrens i samhället är det där-

för av vikt för organisationer inom offentlig sektor att visa varför verksamheten i fråga 

bör ligga i statens händer (Gromark & Melin, 2013). Då New Public Management har 
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kommit att kritiseras som en olämplig ståndpunkt inom offentlig sektor argumenterar där-

för forskarna Gromark och Melin (2013) för att dessa organisationer bör lämna mark-

nadsorientering och övergå till ett nytt förhållningssätt för att således kunna bemöta de 

nya utmaningar och hårdare klimat som idag är ett faktum. 

 

2.2 Från marknadsorientering till varumärkesorientering 

Gromark och Melin (2013) argumenterar för fördelarna med ett varumärkesorienterat 

synsätt inom offentlig sektor i jämförelse med marknadsorientering och New Public Ma-

nagement. Varumärke är inget nytt begrepp inom offentlig sektor och det är därmed få 

som höjer på ögonbrynen när landsting, kommuner eller sjukhus pratar om sina varumär-

ken. Dock uppfattas varumärke och marknad som samexisterande där arbetet med varu-

märket ofta ligger under organisationers marknadsavdelningar. Att varumärkesoriente-

ring och marknadsorientering uppfattas ha ett samband framhävs även av det faktum att 

båda inriktningarna har en stark kundorientering eftersom ett framgångsrikt varumärke 

inte kan utvecklas utan en förståelse för intressenters preferenser (Reid, Luxton & 

Mavondo, 2005). 

Trots att kritiken är omfattande gentemot en marknadsorientering inom offentlig 

sektor finns det forskare som ser marknadsorienteringen som en hygienfaktor. Då mark-

nadsorientering inte är lika utbrett och vanligt inom offentlig sektor har studier visat att 

denna inriktning gett större effekt för just offentliga verksamheter och ideella organisat-

ioner i jämförelse med den privata sektorn (Rodriguez Cano, Carrillat & Jaramillo, 2004). 

Rodriguez Cano et al. (2004) betonar även att i en konkurrensutsatt miljö avgörs offent-

liga organisationers överlevnad på dess förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster och 

produkter samtidigt som de har knappa resurser. Gromark och Melin (2013) väljer trots 

detta att separera varumärke och marknad och ser en varumärkesorientering som ett själv-

ständigt förhållningssätt som löser den problematik som marknadsorientering genererar 

inom offentlig sektor. 

Ett argument för att separera dessa två orienteringar är att det starka kundfokus som 

kännetecknar marknadsorientering riskerar underminera andra intressenters intressen till 

följd av att de får en lägre prioritet. Detta är problematiskt eftersom medborgare har andra 

roller och intressen utöver att vara just kunder (Brewer, 2007). Med varumärkesoriente-

ring flyttas istället fokus från kunden till intressenter i allmänhet. Genom att balansera 
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olika intressenters intressen i förhållande till organisationens mission, vision och kärn-

värden kan organisationer utveckla ett starkt varumärke och därmed bli mer synlig, tydlig 

och relevant för alla sina intressenter (Gromark & Melin, 2013). 

Den mest framträdande anledningen till varför marknadsorientering är olämplig 

grundar sig som tidigare nämnt i problematiken att ekonomiska värden prioriteras framför 

demokratiska. Med fokus på att öka konsumtion sätts individers fördelar framför kollek-

tiva vinster. Genom ett marknadsperspektiv riskerar offentliga organisationer att göra sig 

själva utbytbara eftersom deras verksamhet lika gärna kunde skötas av ett företag inom 

privat sektor med god erfarenhet av att effektivisera och öka verksamhetens vinster 

(Dahlqvist & Melin, 2010). Varumärkesorientering värderar i sin tur också prestation, 

men på ett annat sätt. Med en varumärkesorientering går prestation hand i hand med dels 

offentliga organisationers långsiktiga mål att överleva, dels med den värdegrund som 

dessa organisationer står på, vilket är en förutsättning för att bibehålla legitimitet (Gro-

mark & Melin, 2013). 

 

2.3 Varumärkesorientering inom offentlig sektor 

Oavsett om varumärke och marknad ses frånskilda eller tätt sammanvävda inom statliga 

myndigheter så har röster höjts för fördelarna med varumärkesarbete inom offentlig sek-

tor. Genom att anamma ett gemensamt förhållningssätt och utveckla en sammanhängande 

varumärkesstrategi kan organisationer i offentlig sektor inte bara bli mer synliga, utan 

även uppfattas som mer tydliga och relevanta, vilket i sin tur skapar en ökad medvetenhet 

och erkännande av verksamheterna (Dahlqvist & Melin, 2010). Organisationer inom pri-

vat sektor har länge förstått fördelarna med att vara välkänd och omtyckt eftersom de inte 

bara hamnar i en mer attraktiva position för att göra fler affärer, utan att ökad legitimitet 

och trovärdighet även förenklar deras relationer med politiker, investerare och andra vik-

tiga intressenter (Gromark & Melin, 2013). 

Att utveckla ett starkt varumärke är inte bara viktigt för externa relationer utan även 

för interna, eftersom ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ökar chanserna avsevärt att både 

behålla kompetent personal inom verksamheten och locka till sig ny arbetskraft (Herrbach 

& Mignonac, 2004). Det är därför av vikt att vara välkänd, omtyckt och trovärdig för att 

kunna rekrytera den kompetens som krävs. I många fall präglas statliga myndigheter även 

av extrem specialisering och betydelsen av att driva kompetensutvecklingen framåt blir 

därför av stor betydelse då detta innebär ett ansvar för verksamhetens fortsatta expertis 
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(Dahlqvist & Melin, 2010). Utvecklingen av samhället går således hand i hand med ut-

vecklingen av organisatorisk kompetens inom statliga myndigheter (Gromark & Melin, 

2013). 

Ytterligare en fördel med att arbeta för ett starkt varumärke som statlig myndighet 

är den positiva påverkan det har på en organisations legitimitet. För att uppnå legitimitet 

är faktorerna acceptans och kännedom av stor relevans. Huruvida statliga myndigheter 

lyckas skapa acceptans för sina verksamheter beror dock i sin tur på om de uppfattas som 

attraktiva och tillitsfulla, vilket uppstår när det bedöms vara relevant och intressant för 

antingen individer eller samhället. För att uppfattas som relevant och intressant behöver 

unika karaktärsdrag identifieras för att kunna positionera organisationen effektivt 

(Dahlqvist & Melin, 2010). Tillit kan i sin tur förknippas med en organisations anseende 

och rykte, vilket påverkas av en organisations stabilitet, ledarskap, kompetens, förmåga 

att lösa problem och sociala ansvarstagande. Både organisationens mission och vision 

och hur dessa mål kommuniceras spelar med andra ord roll för huruvida en organisation 

uppfattas som attraktiv och tillitsfull, vilket i sin tur påverkar legitimiteten (Gromark & 

Melin, 2013). 

Förutom att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt skapa ökad synlighet, legitimitet 

och medvetenhet för verksamheten kan ett starkt varumärke bidra till ökade intäkter. För 

offentliga organisationer som är utsatta för konkurrens, såsom exempelvis lärosäten inom 

högre utbildning, kan extra resurser vara a och o för fortsatt utveckling och konkurrens-

kraft. Dock så visar studier att både ledning och personal inom offentliga verksamheter 

upplever en identitetskris när de försöker lösa detta genom att anpassa sig efter marknads-

mässiga villkor med växande krav på effektivisering och ökade intäkter (Skålén, 2004). 

Med identitetsproblemet uppstår en tvekan att arbeta med marknadsföring, och därför 

även en tvekan att strukturerat och systematiskt arbeta med varumärket. I jämförelse med 

företag inom privat sektor sätter detta offentliga organisationer i en konkurrensnackdel 

vilket kan få negativa effekter eftersom förmågan att bygga starka varumärken är avgö-

rande för långsiktig överlevnad (Dahlqvist & Melin, 2010). 

 

2.4 Principer för kommunikation inom offentlig sektor 

Att kommunikation är ett prioriterat och värdesatt område för svenska myndigheters ar-

bete och uppdrag är ingen nyhet, med däremot är det inte alltid lika tydligt vad som styr 
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verksamheten och vilket eller vilka mål som myndigheter vill uppnå med sin kommuni-

kation (Fredriksson & Pallas, 2013). Ett betydande och centralt uppdrag myndigheter har 

är att möjliggöra för medborgare att dels kunna hålla sig informerade om vad som händer 

i samhället, dels informera om de rättigheter och skyldigheter man har som medborgare. 

Detta går under offentlighetsprincipen, som regleras av grundlagen om tryckfrihetsför-

ordning. Offentlighetsprincipen särskiljer även myndigheter som arbetsplats i jämförelse 

med företag inom näringslivet i och med att de som är anställda inom offentlig sektor har 

meddelarfrihet, vilket innebär att de både har friheter men även skyldigheter att ge insyn 

och berätta om verksamheten för både medier och allmänhet (Dahlqvist & Melin, 2010). 

Fredriksson och Pallas (2013) lyfter förutom offentlighetsprincipen fram det faktum 

att myndigheters kommunikation inte enbart är samhällsinformation och dialog med med-

borgare, utan att det även berör marknadsföring och varumärke. Kommunikationsarbetet 

har även fått en betydande roll i arbetet med att bemöta ökade krav på effektivisering och 

professionalisering inom offentlig sektor. De syften och målsättningar som svenska myn-

digheter har med sin kommunikation kan därmed skilja sig åt. De olika argumenten till 

vad kommunikationen ska syfta till kan förklaras utifrån så kallade rationalitetsprinciper. 

Rationalitetsprinciper kan förklaras som tankesystem som säger vad som är rätt och fel, 

vad som är viktigt och vilka mål som är värda att sträva mot. Med rationaliseringsprinci-

per skapas mening i det vi gör och individer och organisationer styrs att göra det som de 

anser är mest passande i en given situation. Rationaliseringsprinciperna är socialt kon-

struerade och kan identifieras dels på många olika nivåer i samhället, dels inom olika 

branscher och yrkesgrupper. (Fredriksson & Pallas, 2013). 

I enighet med Boltanski och Thévanot (2006) utgår Fredriksson och Pallas (2013) 

från de sex rationalitetsprinciperna kreativitet, tradition, ryktbarhet, det civila, mark-

naden och produktionen i sin studie av svenska myndigheters strategidokument för kom-

munikation, där varje rationaliseringsprincip står på sin egen värdegrund med specifika 

idéer, handlingar, roller och symboler. I och med att det oftast är flera olika principer som 

styr offentliga organisationers kommunikation är det oundvikligt att det uppstår konflik-

ter mellan principerna, eftersom de är mer eller mindre oförenliga med varandra (Fred-

riksson & Pallas, 2013). Genom att analysera 173 svenska statliga myndigheters strategi-

dokument för kommunikation har Fredriksson och Pallas (2013) identifierat vilka ration-

alitetsprinciper som styr och påverkar denna sektors kommunikationsarbete. Då deras 

studie analyserar myndigheters strategidokument tycker vi det är av intresse att undersöka 
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vilka principer som används i praktiken för att motivera syftet med kommunikationsin-

satser och sökmotoroptimering. 

Till följd av att det civilas, ryktbarhetens och marknadens principer är av störst till-

lämplighet avgränsas denna studie till att fokusera på dessa tre rationalitetsprinciper. Kre-

ativitetens, traditionens och produktionens principer bortprioriteras eftersom det inte är 

av relevans att undersöka hur eller om universiteten motiverar sin kommunikation utifrån 

känslomässigt engagemang och fantasi (kreativitetens), auktoritet och ceremonier (trad-

itionens) eller kontroll och planering (produktionens) (Fredriksson & Pallas, 2013).  

Däremot är det civilas principer centrala eftersom denna studie baseras på organi-

sationer inom offentlig sektor och det är av intresse att undersöka om universiteten moti-

verar sin kommunikation i enlighet med deras offentliga uppdrag. Att undersöka huruvida 

universiteten utgår från marknadens principer kan å sin sida motiveras eftersom ett mark-

nadsorienterat förhållningssätt i likhet med New Public Management kan kritiseras. Rykt-

barhetens principer, vilka är samstämmiga med Gromark och Melins (2013) varumärkes-

orientering, är också av vikt då vår studie utgår från ett varumärkesperspektiv.  

 

2.4.1 Det civilas principer 

Med det civilas principer blir lagar och förordningar mer centrala i kommunikationsar-

betet, såsom offentlighetsprincipen och meddelarskydd. Detta visar sig genom att myn-

digheterna framhäver öppenhet och transparens som syftet och målet med sin kommuni-

kation då detta ska bidra till större spridning av samhällsinformation och bättre mediere-

lationer. Med samhällets demokratiska processer i centrum har kommunikationen upp-

draget att informera invånare om vad som händer samt att möjliggöra mediers granskning 

av verksamheten. Informationen ska med andra ord vara neutral, relevant, begriplig och 

sann där samhällets intresse prioriteras före myndighetens. (Fredriksson & Pallas, 2013). 

Med det civilas principer är journalister, medier och politiker viktiga målgrupper. I 

och med att journalister och medier har som uppdrag att granska makthavare i samhället 

ska myndigheter bistå dessa med den information de efterfrågar, oavsett vilket syfte myn-

digheten har med sitt kommunikationsarbete i andra sammanhang. De skyldigheter som 

myndigheter har mot politiker är i sin tur att redovisa hur uppdraget verkställs och 

huruvida målen uppnås. (Fredriksson & Pallas, 2013). 
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2.4.2 Ryktbarhetens principer 

Kommunikationsinsatser som verkar utifrån ryktbarhetens principer strävar efter målet 

att bli sedd och eftertraktad samt bidra till utvecklandet av organisationens anseende 

(Fredriksson & Pallas, 2013). Med varumärkesarbete blir därför målet och syftet med 

kommunikationen att skapa en tydlig identitet och synlighet för offentliga organisationer. 

Den kommunicerade bilden av varumärket måste vara övertygande, enig och trovärdig 

för att således kunna bidra till anseendet (Fredriksson & Pallas, 2013). De vanligaste stra-

tegierna för att skapa en tydlig identitet och bild av en organisation är att arbeta med 

positionering och unikhet för att kunna sticka ut och differentiera sig (Sataøen & Wæraas, 

2015), vilket även är strategier som identifierats i Fredriksson och Pallas (2013) analyser 

av myndigheters strategidokument för kommunikation. 

Att arbeta med företagsvarumärken beskrivs, till skillnad från produktvarumärken, 

som en mer komplicerad process eftersom alla anställda kan ses som talespersoner för 

varumärket (Wæraas, 2008). Detta går hand i hand med Fredriksson och Pallas (2013) 

beskrivning av kommunikatörens roll utifrån ryktbarhetens principer. Kommunikatören 

ställs ofta inför utmaningen att samordna verksamheten och kommunikationen så att or-

ganisationen talar med en unison röst. 

Varumärkesarbetets syfte med att öka synligheten kan dels vara synligheten i sig, 

dels att uppnå andra av verksamhetens mål, såsom att synlighet är en nödvändighet för 

att kunna utföra uppdrag statliga myndigheter fått av Regeringen. Kommunikation utifrån 

ryktbarhetens principer kan även ha syftet att skapa förtroende för myndigheter och bidra 

till att stärka både organisationens existensberättigande och den verksamhet som drivs. 

(Fredriksson & Pallas, 2013). 

 

2.4.3 Marknadens principer 

Arbetet för differentiering och unikhet ligger som ovan nämnt under ryktbarhetens prin-

ciper och varumärkesarbete men kan även innefattas under marknadens principer. Att 

marknadens principer och ryktbarhetens principer går in och ut ur varandra kan förklaras 

utifrån att termen varumärke är hämtad från marknadsföring (Heide, Johansson & Si-

monsson, 2012). Däremot är marknadens principer i jämförelse med ryktbarhetens prin-

ciper menad att vara flexibel och anpassningsbar. Ett vanligt verktyg för detta är att ge-

nomföra olika marknadsundersökningar för att på så vis kunna anpassa sig och förbättra 

sina erbjudanden. Genom att lyssna till kunders åsikter och behov kan verksamheten bli 

mer framgångsrik. Statliga myndigheter använder marknadsundersökningar för detta 
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syfte men de kan även använda dem för att öka medvetenheten om deras kunders åsikter 

och attityder för att på så vis gynna deras relationer med kunder. (Fredriksson & Pallas, 

2013). 

Utifrån marknadens principer ligger även fokus på konkurrenter, vilket skapar ett 

kommunikativt behov att arbete med särskiljande och positionering i förhållande till 

dessa. Eftersom målet för statliga myndigheter sällan är att skapa ökad försäljning utan 

snarare att få kunderna att göra ett val, såsom exempelvis att universitet vill att potentiella 

studenter ska välja just deras lärosäte, handlar det i större utsträckning om att positionera 

sig i förhållande till andra etablerade verksamheter som erbjuder samma tjänster (Fred-

riksson & Pallas, 2013). I resultatet av analyserna av myndigheters strategidokument för 

kommunikation visades just högskolor och universitets strategidokument innehålla utsa-

gor förenliga med marknadens principer: ”[…] av de 34 universitet och högskolorna som 

är myndigheter är det 71 procent som för fram marknadens principer när man beskriver 

utgångspunkterna för sitt kommunikationsarbete.” (Fredriksson & Pallas, 2013, s. 19). 

 

2.4.4 Principer i konflikt 

I och med att rationaliseringsprinciperna står på egna värdegrunder och myndigheters 

kommunikationsarbete ofta motiveras utifrån fler än en princip uppstår konflikter gäl-

lande kommunikationens syfte och målsättningar. En av konflikterna är den mellan det 

civilas och ryktbarhetens principer. 

Fredriksson och Pallas (2013) argumenterar att kravet att vara öppen och tillgäng-

liggöra verksamhetens alla delar för allmänhet och media inte går väl ut med målet att 

kommunicera med en unison röst och ge en sammanhängande berättelse. Wæraas (2008) 

är av samma mening och argumenterar att det är en stor utmaning, om inte omöjligt, för 

offentliga organisationer att kommunicera en konsekvent identitet och tala utifrån en uni-

son röst då dessa verksamheter av naturen är inkonsekventa och komplexa. Eftersom de 

måste tillgodose många olika och ofta motstridiga värden och behov i samhället präglas 

statliga myndigheter av inkonsekventa värden och varierade identiteter.  

Samtidigt som myndigheter har många olika intressen som inte nödvändigtvis är 

samstämmiga har anställda inom denna sektor, genom offentlighetsprincipen och medde-

larskyddet, både skyldigheter och rättigheter att lämna ut dokument samt ge sin person-

liga uppfattning. Detta komplicerar arbetet att kommunicera med en unison röst och där-
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för är det inte ovanligt att myndigheter ger direktiv och sätter upp gränser för sina an-

ställda om när de kan kommunicera med utomstående och vad de får säga, eller att en 

specifik talesperson är utsedd (Fredriksson & Pallas, 2013). 

Ryktbarhetens principer kan också stå i konflikt med marknadens principer. De på-

minner som sagt om varandra eftersom båda principerna berör arbetet med differentiering 

och unikhet. Dock uppstår konflikter mellan dessa inom de offentliga verksamheternas 

kontext. Även om ryktbarhetens principer fokuserar på uppmärksamhet så är syftet med 

arbetet att skapa förtroende och legitimitet, vilket är någonting som uppstår genom sam-

stämmighet och varaktighet. Med marknadens principer anammas istället en utgångs-

punkt där ledordet är flexibilitet för att således snabbt kunna anpassa verksamheten efter 

kunders förväntningar och behov. Med marknadens principer riskerar med andra ord of-

fentliga verksamheter att uppfattas som splittrade och ombytliga. (Fredriksson & Pallas, 

2013). 

Marknadens principer kan även kritiseras i förhållande till det civilas principer. 

Trots att båda principerna utgår från omvärldens förväntningar på verksamheten så på-

verkar deras olika värdegrunder och förhållningssätt till intressenter kommunikationsar-

betet avsevärt. Problematiken uppstår i att där det civilas principer tar hänsyn till omvärl-

dens villkor och bästa fokuserar istället marknadens principer på huruvida kommunikat-

ionen kan stärka och förbättra den egna organisationens position. Utifrån de uppdrag som 

statliga verksamheter har och den kontext de befinner sig inom kan dock inte kommuni-

kationen begränsas till endast dem som har råd att köpa eller ta del av myndighetens er-

bjudanden. (Fredriksson & Pallas, 2013). 

Vi har nu illustrerat hur olika principer inom offentlig sektor kan problematisera 

kommunikationsarbetet och huruvida konflikter kan uppstå beroende på vilka mål och 

syften som prioriteras. 

 

2.5 Sökare, sökmotorer & SEO 

I och med att internetanvändare idag oftare vänder sig till sökmotorer snarare än direkta 

länkar från andra webbsidor för att hitta produkter, event, tjänster eller information har 

sökmotorer idag fått en lika framträdande som dominant position online (Bih-Yaw et al., 

2013). Forskning har inte bara visat att användaren sällan ser förbi den första resultat-

sidan, utan att de främst fokuserar på de översta resultaten (Grzywaczewski, Iqbal, Shah 

& James, 2010). Att rankas högt på en sökmotors SERP (Search Engine Result Page) är 
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därför av vikt för att organisationer och företag över huvud taget ska kunna konkurrera 

och framstå som ett alternativ för sökaren. Halavais (2009) beskriver på ett väldigt träf-

fande sätt hur webben har förvandlats till ett medialt ekosystem drivet av en uppmärk-

samhetsekonomi. Eftersom vår studie bedrivs i en svensk kontext kommer vi hädanefter 

syfta på Google när vi nämner sökmotor då det är den ledande sökmotorn i Sverige (SRF, 

2015). 

Med internetanvändarnas förändrade sökbeteende och Googles starka position på 

webben har Internet marketing och SEM (Search Engine Marketing) blivit ett allt mer 

prioriterat område. Termen SEM myntades av Sullivan (2001) under tidigt 2000-tal för 

att hänvisa till det flertalet aktiviteter som används för att arbeta med Internet marketing 

strategiskt, såsom SEO och PPC (pay-per-click) (Kritzinger & Weideman, 2013). Syftet 

med SEM är att främja webbplatser genom ökad synlighet i sökmotorernas SERPs genom 

att exponera dem för potentiella besökare och kunder med målet att locka dem att an-

tingen använda en tjänst eller köpa en produkt (Grzywaczewski et al., 2010; Kritzinger & 

Weideman, 2013). SEO och PPC är båda strategier inom SEM, men med helt olika för-

utsättningar. Där PPC baseras på köpta sökord för hög rankning är SEO däremot en så 

kallad organisk sökmotoroptimering där rankning sker i förhållande till sökordens rele-

vans (Grzywaczewski et al., 2010). Eftersom sponsrade länkars höga placering på SERPs 

är ett resultat av en auktion där företaget med störst budget vinner så tenderar sökare att 

lita mer på de organiska sökresultaten eftersom de uppfattas och är menade att rankas 

efter relevans (Berman & Katona, 2013). 

SEO kan definieras som en process för att redigera en webbplats innehåll och kod 

för att förbättra synligheten inom en eller flera sökmotorer (SEMPO, u.å.). Det är inte 

ovanligt att dessa arbetsuppgifter läggs på IT-avdelningen, men eftersom SEO i slutändan 

handlar om en förståelse för relationen mellan innehåll och målgrupp är det därmed vä-

sentligt att kunskapen finns hos innehållsskapare, såsom webbredaktörer (Morville & Ro-

senfeld, 2007). I likhet med detta menar Pant och Srinivasan (2010) att sökmotorer är 

bron mellan innehållskapare och informationskonsumenter. 

Utöver svårigheten att skapa en förståelse för SEO på fler avdelningar än IT-

avdelningen så för det operativa arbetet även med sig utmaningar som kommer från den 

beroendeställning SEO-praktiker har i förhållande till Google och dess regler. För att för-

stå beroendeställningen behövs en förståelse för vad en sökmotor är i grunden. En sök-

motor är en mjukvara som kan beskrivas likt en automatiserad teknologi som kan hantera 

en stor mängd information, rangordna den och i sitt slutskede generera läsbara resultat för 



16 
 

människan (Su, Kuzmanovic, Hu, & Koh, 2014; Morville & Rosenfeld, 2007). Sökresul-

tatens rangordning baseras på grad av relevans och det är i utmaningen att skapa teknologi 

för att kunna mäta relevansen mellan innehåll och sökord som SEO fått sitt utrymme. För 

trots att sökmotorer ständigt utvecklas och i sig fungerar komplext så kan de ännu inte 

kunnat matcha människans komplexitet. Mjukvara kan till synes inte felfritt avläsa sådant 

som ironi och bilder, därutöver är det inte ovanligt att sökningar görs utan syfte (Killoran, 

2013; Morville & Rosenfeld, 2007).  

De algoritmer som avgör huruvida en webbsida är relevant eller inte uppdateras 

således ständigt av Google, varav långt ifrån alla är offentliggjorda. Googles makt är lätt 

att ifrågasätta, men ett vanligt argument och förklaring för denna sökmotors starka posit-

ion kan förtydligas med Googles egen definition av verksamhetens syfte: “Google's goal 

is to provide users with the most relevant results and a great user experience.” (Google, 

u.å.a). Detta har bidragit till uppfattningen att genom att utforma sin webbsida för använ-

daren så utformar man den även för Google och således blir mer relevant och förtjänar att 

rankas högt (Bråth & Wahlgren, 2013). 

  

2.5.1 SEO, synlighet & varumärke 

Synlighet och kringliggande effekter såsom ökad medvetenhet och legitimitet är relevant 

för alla sorters organisationer. SEO har trots detta i litteratur, forskning och praktik fått 

störst uppmärksamhet som ett marknadsverktyg där ekonomisk avkastning står i centrum 

(Pant & Srinivasan, 2010; Killoran, 2013; Wang & Vaughan 2014). Forskning om SEO 

har därmed huvudsakligen fokuserat på hur bästa praxis kan uppnås, såsom exempelvis 

vilka algoritmer som ger bäst resultat (Su et al., 2014) eller huruvida SEO eller PPC ger 

högst avkastning (Kritzinger & Weideman, 2013). SEO som verktyg har därmed en stark 

koppling till privat sektor och lyfts framför allt fram som en självklarhet inom E-handel 

där synlighet och hög rankning bidrar till ökad trafik, konkurrensmöjligheter, ROI och 

överlevnad. 

Wang och Vaughan (2014) definierar synlighet online i enlighet med den rådande 

normen av ett marknadsföringsperspektiv och menar på att SEO och synlighet online bör 

ses som ett marknadsföringsverktyg för bland annat ökad effektivitet och word of mouth. 

Begreppet kan emellertid definieras på olika sätt. En aning bredare definition menar istäl-

let på att synlighet online innebär till vilken grad en Internetanvändare sannolikt kommer 

möta en webbsida i dennes miljö (Drèze & Zufryden, 2004). Den sistnämnda definitionen 

är den vi kommer utgå ifrån eftersom vi vill kunna inbegripa ett större perspektiv och 



17 
 

öppna upp för alternativa organisationsprinciper, såsom marknadsorientering och varu-

märkesorientering.  

Det finns forskare som anser SEO vara ett koncept inom marknadsföring (Bih-Yaw 

et al., 2012; Wolk & Theysohn, 2007; Berman & Katona, 2013). Likväl finns det en viss 

tvetydighet om vad SEO syftar till. Antingen sägs SEO syfta till att stärka ett företagets 

position på marknaden, eller så sägs det ge större effekter än så, exempelvis anses det 

kunna stärka varumärket (Yoo, 2014; Dou et al., 2010). Just sambandet mellan SEO och 

varumärket lyfts fram i en del studier, dessvärre är det ofta otydligt om varumärket är 

underliggande marknadsföring eller om det kan ses som ett självrådande koncept. 

Ett exempel där marknadsföringsperspektivet tagits an är en studie gjord av Wolk 

och Theysohn (2007) där marknadsmixens Promotion utgörs av en hemsidas synlighet 

och trovärdighet. Studien resulterade i att synlighet i sökresultaten inte är den enda fak-

torn som driver trafik till ens hemsida utan valet att klicka sig in görs i kontexten av 

varumärket och sökarens attityd gentemot organisationen. Trovärdighet anses vara en be-

tydande faktor online där den fysiska interaktionen uteblir och studien visade att en orga-

nisations trovärdighet påverkades av synligheten och varumärkesbyggandet (Wolk & 

Theysohn 2007, med referens: Yoon, 2002). Vidare refererar de till Brynjolfsson och 

Smith (2000) som menar att synligheten i sig påverkas positivt av varumärkesbyggande. 

Dessutom kan en organisations synlighet online i bredare bemärkelse förstärka medve-

tenheten om organisationen och på så vis gynna varumärket. Därmed behöver en hög 

rankning på SERPs inte endast vara bra för att driva trafik till ens hemsida utan bidra med 

mer än så (Dou et al., 2010). Vi vill med detta visa på hur relationen mellan synlighet, 

trovärdighet och varumärke bör ses tätt sammanvävda. 

Att SEO inte mer frekvent belyses utifrån ett varumärkesperspektiv är förundrans-

värt eftersom nästan alla val vi gör av olika varumärken är minnesbaserade. En stor del 

av varumärkesarbetet handlar därför om att påverka människors beteenden och val, vilket 

uppnås genom att öka möjligheten att varumärket vinner den omedvetna kampen om vårt 

medvetande (Walvis, 2008). Genom neurobiologisk forskning visar Walvis (2008) hur 

varumärken i mycket högre utsträckning lagras i långtidsminnet och kan återhämtas om 

den information som kommer med varumärket är av personligt intresse. För att bli vald 

som varumärke måste med andra ord varumärket vara av hög relevans för att kunna åter-

kallas från långtidsminnet och bli positivt utvärderat. Dessa neurobiologiska resultat visar 
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vikten av målgruppsanpassad information, vilket är grundidén med SEO. Dessutom med-

för SEO ökad synlighet för ett varumärke som i sin tur bidrar till högre medvetande. Desto 

högre rankning, desto trovärdigare och mer relevant uppfattas varumärket. 

Den forskning och litteratur som behandlar SEO har sin grund i marknadsföring 

och fokuserar ofta på ROI och konkurrens genom hög rankning och synlighet. Även om 

det är enkelt att motivera varför E-handelsföretag och organisationer inom privat sektor 

bör investera i det långsiktiga arbetet med att implementera SEO så saknas forskning om 

hur organisationer inom offentlig sektor kan och bör arbeta med detta verktyg. Lourenço, 

Moura e Sá, Jorge och Pattaro (2013) poängterar att informationsteknik har en central roll 

inom just offentlig sektor eftersom öppenhet och transparens visar att de tar sitt uppdrag 

om redovisningsskyldighet på allvar. Svenska universitet har börjat få upp ögonen för 

SEO för att kunna synas och hittas där medborgarna söker efter information och tjänster, 

nämligen Google. Dock saknas kunskap om hur och varför universitet arbetar med detta 

i grunden marknadsorienterade verktyg. Då typiska marknadsmässiga mål såsom ökad 

avkastning och effektivitet kan kritiseras inom offentlig verksamhet är det av intresse att 

undersöka hur användandet av SEO motiveras och hur verktyget anpassas till den offent-

liga sektorns kontext som universitet befinner sig inom och måste förhålla sig till. 

Detta avsnitt har dels använts i studiens analysprocess men ämnar även inge den 

förståelse som behövs för de ämnen som fortsättningsvis kommer beröras. Sammanfatt-

ningsvis har teoriavsnittet, med inslag av tidigare forskning, berört tre ämnesområden. 

För det första likheter och skillnader mellan varumärkesbyggande inom marknadsorien-

tering och varumärkesorientering, för det andra tre rationalitetsprinciper och konflikter 

dem emellan. Avslutningsvis introducerades SEO som ett verktyg för varumärkesbyg-

gande inom den offentliga sektorn.  
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3.0 Metod 

 

I följande avsnitt redogörs studiens insamlingsmetod, urval, genomförande och analys-

metod för att ge en förståelse för hur studien formats. Hur studien uppnått tillfredsstäl-

lande kvalitet lyfts kontinuerligt inom avsnittets olika delar men konkretiseras i en avslu-

tande diskussion. 

 

3.1 Val av insamlingsmetod & avgränsning 

En pragmatisk ansats har varit en förhållningspunkt för denna studie och vi har därmed 

låtit studiens syfte och frågeställningar styra våra metodval. Frågeställningarna med ka-

raktär av hur och varför gjorde att vi valde metoden kvalitativ intervju. Denna metod 

lyfter fram den mänskliga erfarenheten som en väsentlig faktor för att kunna producera 

kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Utan en förståelse för personers verklighet inom 

universitetsbranschen hade vi inte kunnat begripliggöra eller besvara frågeställningarna 

och studiens syfte. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) såg vi även fördelaktigt 

på den kvalitativa intervjuns deskriptiva karaktär som är något som skapar möjlighet till 

att upptäcka och förhålla sig till eventuella kontextuella faktorer.  

En utmaning i den empiriska insamlingen är enligt Roulston (2010) att hitta en ba-

lans i dels valet mellan metoder, dels att avgöra när insamlingen av empiri uppnått en 

mättnad. Detta är någonting som vi haft i åtanke då vi i studiens inledande fas övervägde 

att inkludera en innehållsanalys av strategidokument, men eftersom en innehållsanalys 

inte hade besvarat vårt syfte togs beslutet att inte använda en kombination av olika meto-

der. Med fokus på intervjupersonernas upplevelser och förfaranden var det av störst in-

tresse att vid behov utöka studien med ytterligare intervjuer. Valet av antalet intervjuer 

styrdes i en övervägning mellan tidsresurs och studiens syfte, något som Kvale och Brink-

man (2014) menar på är av vikt för att kunna uppnå en högkvalitativ studie där tid måste 

åläggas till analys av empirin. Vi intervjuade därmed personer i det antal som behövdes 

för att kunna göra grundade tolkningar och besvara syftet. Strategidokument kan likväl 

ses som en kontextuell faktor som hade kunnat ge en kompletterande bild av vår andra 

frågeställning och vi bad därmed våra respondenter att utveckla sina svar i de fall strate-

gidokument nämndes. Genom detta uppnåddes den viktiga balans Roulston (2010) talar 

för. 
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3.2 Urval 

Urvalet av universitet och intervjupersoner gjordes via ett inledande kravbaserat intensi-

tetsurval med efterföljande kravbaserat kedjeurval (Roulston, 2010), vilket resulterade i 

nio intervjuer med fem olika universitet representerade (se bilaga 3). För att skapa insyn 

i hur urvalsprocessen mer detaljerat gick till kommer vi nedan gå igenom processen steg 

för steg. 

Ursprungligen tog studien sin form i vårt personliga engagemang för SEO och in-

nehållsskapande på webben. I ett tidigt stadie tog vi reda på att både privat och offentlig 

sektor arbetade med SEO och efter ett inbokat möte med en yrkesverksam inom området 

väcktes ett intresse för varför den offentliga sektorn arbetade med verktyget. Vi tog i detta 

skede kontakt med Lars Uhlin, kommunikationsstrateg på Lunds universitets varumär-

kesavdelning, och fick en inblick i universitetets behov och utmaningar. 

Eftersom universitet inte arbetar likbördigt med SEO strävade vi efter ett urval som 

skulle resultera i tillräckligt rikt material för studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Inled-

ningsvis undersökte vi därmed universitetens hemsidor efter indikationer på att de arbe-

tade med SEO och vem som kunde tänkas vara ansvarig, exempelvis via befattningsbe-

skrivningar, och valde ut de universitet varifrån vi fått starkast indikationer. Vi inser att 

detta tillvägagångssätt påverkat urvalet eftersom universitet kan ha utelämnat sådan indi-

kerande information. Vi anser emellertid inte att det har påverkat studiens kvalitet nega-

tivt eftersom studien inte syftade till att undersöka samtliga universitet eller de som arbe-

tade mest med SEO. Till följd av denna process fick vi kontakt med sex universitet och 

bokade in intervjuer med fem av dem. Bortfallet grundar sig i bristande material. En av 

SEO-intervjuerna genomfördes med två personer eftersom de själva argumenterade för 

att de skulle kunna komplettera varandra, vilket vi inte ansåg skulle påverka studiens re-

sultat negativt. Sammanfattningsvis genomfördes intervjuer med sex personer som arbe-

tar med sökmotoroptimering. 

Vårt varumärkesperspektiv genererade behovet att därutöver komma i kontakt med 

personer som kunde ge oss en inblick i universitets varumärkesarbete. Eftersom vi var 

medvetna om att de inbokade intervjuerna skulle komma att influeras av respektive uni-

versitets kontext så önskade vi komma i kontakt med personer från samma universitet. 

Att genomföra ett kedjeurval blev därmed lämpligt. Risken fanns dock att våra kontakt-
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personer inte skulle hänvisa till tillräckligt representativa personer för universitetens va-

rumärkesarbete. Vi försökte motverka detta genom att tydligt berätta att vi sökte en person 

som aktivt arbetade med universitetets varumärke samt säkerställde vi intervjupersoner-

nas relevans när vi väl personligen kom i kontakt med dem. Vi fick kontakt med fem 

personer, dock avböjde en person på grund av tidsbrist och denna urvalsprocess resulte-

rade därmed i fyra varumärkesintervjuer från fyra av de fem redan representerade univer-

siteten. 

 

3.3 Intervjuns deltagare – intervjuare & respondent 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) behöver intervjuaren besitta färdighet, känslighet och 

kunskap för att kunna få fram ett högkvalitativt material. Eftersom vi inte har den skick-

lighet som erfarenhet ger så var vi noga med att göra en grundlig förstudie av de berörda 

ämnena. Vi kunde därmed koncentrera oss på det sociala samspelet under intervjun samt 

ställa relevanta följdfrågor, något som är avgörande för att få fram kvalitativ kunskap. 

Utöver detta rekommenderar Kvale och Brinkmann (2014) att före intervjun fundera över 

vilka roller intervjuaren och respondenten har i samtalet för att på så vis förstå målet med 

intervjun. Med studiens syfte i åtanke såg vi oss som intervjuare intresserade av respon-

dentens åsikter, attityder och erfarenheter men även som aktivt medverkande i samtalet. 

Respondenterna i fråga såg vi som personer med unik kunskap om sin egen verklighet 

och universitetsbranschen. 

Av praktiska skäl utsågs en intervjuare ha ansvar för samtalet medan den andra 

satt bredvid med möjligheten att ställa frågor vid behov. Enligt Roulston (2010) är just 

detta utförande, att vara fler, något som kan få positiva effekter på studiens kvalitet. Vi 

har därmed fortsatt varit noggranna med att båda vara delaktiga i studiens olika delar.  

 

3.4 Intervjuguide & transkribering 

Vi utformade i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) intervjuguider som innehåller 

korta, lättförstådda frågor som är ämnade att täcka studiens teoretiska områden utan att 

använda ett akademiskt språk (se bilaga 1 & 2). Vårt val av att göra en halvstrukturerad 

intervju medförde emellertid att vi ställde följdfrågor utöver de som på förväg formule-

rats. 
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Vi förhöll oss därutöver till en rad etiska riktlinjer som Kvale och Brinkmann 

(2014) presenterar. Det betyder att vi före intervjuerna funderade över hur mycket in-

formation som skulle ges till respondenterna, hur vår roll skulle komma att påverka inter-

vjutillfällena samt vilka konsekvenser studien skulle kunna få för respondenterna samt 

organisationerna. Detta medförde att vi genomförde en orientering. Detta innebar att vi 

informerade respondenterna om studiens övergripande syfte, frågade efter samtycke till 

att samtalet spelades in samt informerade om respondenternas rätt till anonymitet och att 

avbryta intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Under intervjuerna var vi noga med att både inkludera tematiska och dynamiska 

element för att samtalen skulle bli både relevanta och lediga i sin karaktär. Genom att 

ställa breda frågor försökte vi därutöver undvika att påverka respondenternas svar. Inte 

förrän i eventuella följdfrågor valde vi att gå in mer detaljerat på ämnena i enlighet med 

studiens teoretiska begreppsram (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi vill också lyfta fram att 

vi medvetet undvek att formulera frågorna i guiden med frågeordet varför trots vår strä-

van efter att få veta varför respondenterna gör som de gör. Anledningen till detta är för 

att Kvale och Brinkmann (2014) menar på att frågeordet snarare uppmuntrar spekulativa 

förklaringar än spontana beskrivningar, och vi är ute efter det senare. Längs intervjupro-

cessens gång blev vi dessutom klokare om vilka frågor som fungerade samt vilka som 

behövde utvecklas. Att optimera sin intervjuguide kan enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) skapa en problematik eftersom intervjuerna inte har samma underlag och därmed 

inte direkt kan jämföras med varandra. Vi optimerade trots detta våra guider då en direkt 

jämförelse av respondenternas svar inte var av relevans för vår studie.  

Slutligen vill vi nämna att samtliga intervjuer skedde via telefon och tog ungefär 45 

minuter. Följande transkribering av intervjuerna delades upp oss sinsemellan och resul-

terade i cirka 100 sidor text. För att underbygga kommande analys var vi måna om att 

skapa en enhetlig transkription och förde därmed en kontinuerlig dialog med varandra om 

tillvägagångssättet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.5 Analysmetod 

Ett hermeneutiskt perspektiv har legat till grund för studien vilket är något som främst 

visar sig i vår analytiska del. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det därmed är av 

vikt att fundera över hur den teoretiska kunskapen är tänkt stödja analysen av empirin 
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redan inom ramen för studiens intervjuprocess. Därför påbörjades den analytiska proces-

sen redan i framställningen av vårt empiriska underlag. Genom ett teoretiskt tolknings-

perspektiv under intervjuerna säkerställdes kunskap som i följande steg, tillsammans med 

den teoretiska referensramen, skapade möjligheten att fördjupa respondenternas utsagor 

med hjälp av teori och tolkning. Eftersom det teoretiska avsnittet legat till grund för res-

terande steg i studien kan vår studie beskrivas haft en induktiv ansats. 

Den teoretiska tolkningen innebar att vi vid upprepande tillfällen gick igenom em-

pirin med olika teoretiska begrepp i åtanke. Vi använde oss inledningsvis av ett kodnings-

schema för att enklare kunna ta oss an empirin i förhållande till teorin (se kodningsmallar 

i bilaga 4). Vi har emellertid inte letat efter uttalanden inom ett teoretiskt begrepp i för-

hållande till hur många gånger de uppstått utan värderat varje fenomen med likvärdigt 

intresse. Det var även i vårt kodningsarbete vi uppmärksammade den mättnad som Kvale 

och Brinkmann (2014) framhåller som viktig i relation till studiens metod. 

 

3.6 Kvalitetsförsäkran 

Roulston (2010) presenterar ett reflexivt förhållningssätt som grundläggande för en kva-

litativ studie. Vi har därmed förhållit oss till detta genom att vara medvetna om att det vi 

läst om metodologiska angreppssätt har påverkat oss såväl som intervjutillfället och att 

det därmed även har påverkat analys och resultat. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter 

även de fram ett reflexivt förhållningssätt och menar att forskningsprocessens alla steg 

påverkas av kontextuella faktorer och därmed har en inverkan på studien. I vårt fall kan 

sådana faktorer utgöras av teoretisk förkunskap, studiens syfte, vår syn på intervjuns rol-

ler, tidspress samt våra egna åsikter om orienteringsperspektiv. Att studien har påverkats 

av detta är vi därmed medvetna om men hur vi förhåller oss till sådana faktorer är desto 

viktigare. Vi har valt att problematisera de kontextuella faktorer som kan ha inneburit 

negativ påverkan på studiens kvalitet. Medvetenheten om de kontextuella faktorernas på-

verkan och problematiseringen av dessa resulterade i avvägningar som möjliggjort en hög 

standard på studiens kvalitet. 

Kvaliteten kan även påstås grunda sig i studiens validitet, det vill säga om forskare 

undersöker det de säger sig undersöka samt hur generaliserbara resultaten är. Validiteten 

vilar på valet av metod och om det är anpassat till syftet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

har redan argumenterat för att studiens syfte genom vårt pragmatiska förhållningssätt styrt 

studien och att det passade sig väl att genomföra kvalitativa intervjuer med verksamma 
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inom universitetbranschen. Studiens resultat hoppas vi sedan genom en analytisk genera-

lisering kunna kasta ljus på andra situationer och komplettera människans nuvarande upp-

fattning av vår omvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabilitet som kan förklaras ge-

nom reproduktionsbarhet är ytterligare något vi har diskuterat, vi ser det som något som 

exempelvis vår intervjuguide kan hjälpa till med. Dock har inte reliabiliteten stått i fokus 

för vår kvalitativa studie, dels för att kvalitativ forskning inte ämnar att återupprepas, dels 

för att det enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan hämma den intuitiva förmåga som är 

av vikt i utformandet av en kvalitativ studie.   
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4.0 Analys 

 

Utifrån syftet att skapa en förståelse för hur SEO strategiskt används av universitet i 

relation till deras specifika verksamheter och målsättningar som statliga myndigheter 

kommer vi nu genom de presenterade vetenskapsteoretiska ramarna att analysera studi-

ens empiri. De frågeställningar som ämnas besvaras med denna analys är: 

  

 Hur arbetar universitet strategiskt med synlighet online och SEO ut-

ifrån ett varumärkesperspektiv? 

 

 Vilka motiv och behov driver universitet att synliggöra sina varu-

märken online med hjälp av SEO? 

 

Inledningsvis analyseras SEO-intervjuerna i förhållande till studiens första frågeställ-

ning. Därefter påbörjas besvarandet av studiens andra och mer centrala frågeställning 

där rationalitetsprinciperna tillämpas på samtliga intervjuer för att undersöka hur re-

spondenterna motiverar sitt arbete. Efter detta följer en analys utifrån både ett varumär-

kesorienterat och marknadsorienterat perspektiv. Vi ökar förståelsen genom att ta in kon-

textbundna faktorer som visar att universiteten är organisationer i utveckling och bundna 

till samhället i stort. Slutligen diskuteras detta i förhållande till universitetens användning 

av SEO och synliggörande online. 

 

4.1 Ett verktyg med användaren i fokus 

Ur SEO-intervjuerna framkom det att universitetens arbete med SEO varierar både i om-

fång och aktivitetsgrad. Det gjordes dessutom en tydlig distinktion mellan huruvida arbe-

tet bedrevs för en intern sökmotor eller Google. I de fall där arbetet fokuserades på den 

interna sökmotorn argumenterades detta med att det förhoppningsvis indirekt skulle få 

positiva utslag på Google. Karaktäristiska drag kunde emellertid utrönas i samtliga SEO-

intervjuer. Eftersom respondenterna alla i någon mån var ansvariga för universitetets 

webbsida genom förvaltning och utveckling så togs synligheten på webben likt en själv-

klarhet och SEO var något som behövde inkluderas i informationsarkitekturens system. 

Ett återkommande uttalande i respondenternas svar på frågan hur de arbetade med SEO 

var att de utvecklade sina webbsidor korrekt utifrån ett sökmotorperspektiv. Detta innebär 
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att innehåll som publiceras på universitetens webbsidor också måste göras korrekt i för-

hållande till sökmotorperspektivet, men eftersom de intervjuade SEO-ansvariga inte an-

svarar för allt innehåll som universiteten publicerar så håller de i utbildningar för dem 

andra som gör detta. 

 

Sen så handlar det mycket om det här med att utbilda våra redaktörer, återigen 

det är våra redaktörer som fyller våra webbplatser med innehåll. De behöver 

göra det på ett korrekt sätt. Gör de inte det så blir det inte bra. 

 

– Maria Sjögren, kommunikatör i digitala tjänster Karolinska Institutet 

 

Här kan vi se hur universiteten hanterar den utmaning som Morville och Rosenfeld (2007) 

menar är vanlig när det ska avgöras vem som har ansvaret för SEO. Expertkunskapen 

gällande SEO finns förvisso centralt och närmast IT-avdelningen även bland de under-

sökta universiteten men kunskapen förs alltså ut i organisationerna genom utbildningar. 

På så vis ges redaktörerna den viktiga kunskap som behövs för att kunna skapa innehåll 

både utifrån ett intressentperspektiv såväl som ett sökmotorsperspektiv (Pant & Sriniva-

san, 2010). Samtliga av de respondenter som höll i utbildningar inom sökmotoroptime-

ring poängterade dock att det inte var en enkel uppgift då antalet webbsidor och redaktörer 

är hundratals och att redaktörerna har ett varierat intresse för utbildningarna. 

Mattias Jacobsson, webbutvecklare på Göteborgs universitet, nämnde att de arbe-

tade i enlighet med WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), vilket är en inter-

nationell standard som innehåller riktlinjer för webbsidor. Det är dessutom en standard 

som E-delegationen rekommenderar alla offentliga organisationer i Sverige att följa ef-

tersom riktlinjerna är skapade med syftet att göra information tillgänglig för alla via web-

ben, även de i behov av hjälpmedel, och ska på så vis kunna främja samhället (Myndig-

heten för delaktighet, 2014). Vice ordförande för utvecklingen av denna standard är in-

tressant nog Loretta Guarino Reid som är Accessibility Software Engineer på Google 

(Google, u.å.b). SEO går hand i hand med tillgänglighetsperspektivet (W3C, u.å.) och 

tillsammans med det empiriska underlaget inges en förståelse för hur viktigt det är att 

universitet som statlig myndighet förhåller sig till detta. Ett exempel på vad arbetet med 

SEO sägs syfta till inom universitetet är att det hjälper organisationen att nå ut med vad 

de som universitet bedriver för verksamhet (Maria Sjögren, kommunikatör i digitala 

tjänster Karolinska Institutet). Då universiteten som statliga myndigheter dessutom har 
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en redovisningsskyldighet så är just informationstekniska verktyg något som enligt Lou-

renço et al. (2013) är av vikt att lägga resurser på. 

Trots detta svarade samtliga SEO-praktiker att hur och i vilken mängd de arbetar 

med SEO avgörs utifrån deras eget engagemang. Två respondenter nämner därutöver att 

de önskar arbeta mer med SEO i framtiden. Respondenterna hade emellertid även argu-

mentet för att inte satsa mer resurser på SEO, argument som tydligt härrör från uppfatt-

ningen om att så länge man utformar sin webbsida för användaren så kommer det få po-

sitiva utslag på Google. Trots detta gavs det i samma intervjuer exempel på motsatsen, 

exempelvis märkbara förbättringar efter nämnda utbildningar inom sökmotoroptimering. 

Okunskap kan dessutom medföra problem i universitens arbete för att tillgängliggöra in-

formation knuten till universiteten. Ett exempel är hur texter laddas upp felaktigt av stu-

denter vilket medför att sökmotorer inte kan tyda dem och därmed inte visa dem i något 

sökresultat. Dokumenten kan även vara utformade på ett sådant vis så att informationen 

som där delges kommer högre upp i sökresultaten än en annan mer lämpad information 

(Anders Bergqvist, webbkoordinator Örebro universitet). Detta kan också tänkas ha att 

göra med Googles oförmåga att kunna avläsa allt mänskligt material, såsom ironi och vad 

bilder föreställer. Den här något oeniga bilden kan dock förklara vad det är som gör att 

webbansvariga inte lägger eller får mer resurser till SEO 

Vi kan ur empirin tillsammans med teorin sammanfattningsvis se att frågan hur ger 

en förståelse för hur arbetet berör fler i organisationen än de som sitter centralt med ut-

vecklandet av webbsidan, att arbetet får utslag externt samt att arbetet dessutom är av 

betydelse ur ett större tillgänglighetsperspektiv. 

                   

4.2 Principer för kommunikation inom universitet 

Efter att vi nu fått en förståelse för hur universiteten arbetar med SEO och insett att det 

har en betydande påverkan på organisationens arbete kan vi gå närmre in på bakomlig-

gande anledningar till varför de bedriver en sådan verksamhet. I tidigare teoriavsnitt pre-

senterades tre av Fredriksson och Pallas (2013) rationalitetsprinciper och vi kommer vi-

dare i analysen använda oss av dessa för att undersöka vilka som är bakomliggande re-

spondenternas uttalanden och arbetsprocesser inom universiteten. Från och med nu inbe-

grips även varumärkesintervjuerna, vilket ger en kompletterande förståelse för hur uni-

versitet ser på arbetet för att synliggöra sig online. 
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I empirin identifierade vi att respondenterna pratade utifrån alla tre rationalitets-

principer men eftersom varje princip utgår från sin värdegrund, specifika idéer och hand-

lingar är det oundvikligt att konflikter uppstår dem emellan. I och med universiteten age-

rar inom den offentliga sektorn är det civilas principer något unikt framträdande i denna 

studie och en kontext som universiteten inte kan bortse från. Det civilas principer kom 

emellertid sällan på tal utan att en konflikt lyftes. I de fall det civilas principer inte ham-

nade i konflikt var när respondenterna pratade om universitetens syfte gällande att bedriva 

forskning och kommunicera forskningens bidrag till allmänheten. Flertalet respondenter 

påpekade att SEO i längden kunde hjälpa till med detta.  

I och med detta kommer vi inledningsvis analysera de fall ryktbarhetens principer 

lyfts i empirin utan att problematiseras för att sedan går närmre in på konflikten mellan 

ryktbarhetens och det civilas principer. Därefter analyseras marknadens principer i för-

hållande till det civilas principer.  

 

4.2.1 Ryktbarhetens & det civilas principer 

I intervjuerna med SEO-praktikerna framkom flera motiv och anledningar till varför uni-

versitet ska arbeta med sökmotoroptimering, men med ett tydligt användarperspektiv kom 

relevans att bli nyckelordet under alla intervjuer. Vid intervjun med respondenten på Lu-

leå universitet beskrevs exempelvis sökupplevelsen som en faktor som kan ha en bety-

dande påverkan på bilden av en verksamhet: 

  

Det handlar ju om att hitta relevant information. Att när du söker någonting så 

att du når det förväntade resultatet. Det är väl det jag ser som det absolut vik-

tigaste i alla verksamheter, att man hittar rätt. Det är det du bedöms utav. 

 

– Henrik Sundberg, webmaster Luleå universitet 

  

Genom att göra webbplatser och innehåll så relevant för användaren som möjligt och 

möta dennes förväntningar på resultatet kan detta i sin tur bidra till en ökad trovärdighet. 

Då ryktbarhetens principer för kommunikation handlar om att synliggöra en organisation 

och göra den mer eftertraktad (Fredriksson & Pallas, 2013) kan SEO därmed starkt bidra 

till en förbättrad rankning och ökad synlighet genom att göra en webbsida mer användar-

anpassad och relevant. 
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Utöver ökad synlighet och relevans nämns målgruppernas förändrade sökbeteen-

den, Internetvanor och Google som viktiga anledningar till varför universitet måste arbeta 

med SEO. Webben har blivit en given kanal för att både hitta information och kommuni-

cera och flera respondenter beskriver söksidan på Google som sitt universitets förstasida. 

Detta stämmer således överens med Googles starka position på webben (Bih-Yaw et al., 

2013) och visar på att både statliga myndigheter liksom privata företag måste anpassa sig 

efter denna sökmotors regler om de vill konkurrera om uppmärksamheten. Implemente-

ringen av SEO blir lika mycket en naturlig utveckling såsom ett måste i och med intres-

senternas starka närvaro online och universiteten är därför tvungna att anpassa sin kom-

munikation till de kanaler som är mest lönsam och når flest människor. Majoriteten av de 

studerade universiteten bekräftar denna bild i och med att de lägger allt mindre resurser 

på annonser och print till förmån för sociala medier och Google då dessa kanaler ger 

bättre effekter av de investerade pengarna. 

Synlighet på webben beskrivs även som en självklarhet för att universiteten ska 

kunna synliggöra sina utbildningar, forskning och forskare: 

  

Jag ser det som vi inte existerar utan synlighet på webben. Vår verksamhet är 

väldigt speglad i webbplatsen och vårt fokus ligger på utbildning och forskning. 

Att hitta vår utbildning och för att hitta våra forskare och vår forskning. Det är 

grunden i alltihopa, hjärtat hos oss är våra utbildningar, våra utbildningssidor 

när det gäller att rekrytera nya studenter. 

 

– Linda Sohlberg, webbsamordnare Linnéuniversitetet 

  

Citatet visar på att respondenten ser webbsidans utbildningssidor som Linnéuniversitetets 

främsta kanaler i rekryteringsarbetet av nya studenter och att sprida deras forskningsre-

sultat. Detta går i enighet med ryktbarhetens principer där synlighet motiveras för att 

uppnå verksamhetens mål men även ses som ett verktyg för att kunna utföra det uppdrag 

man fått av Regeringen (Fredriksson & Pallas, 2013). SEO kan därmed användas som ett 

verktyg för att allmänheten ska kunna hitta information om forskning och förhoppnings-

vis uppnå verksamhetens mål att rekrytera nya studenter och forskare. 

Respondenterna berättar att behovet av synlighet och att kunna hittas online även 

har ökat i universitetsbranschen i och med att internationella studenter utanför EU nu 

måste betala för att utbilda sig i Sverige. Med ökad global konkurrens är det således ännu 
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viktigare att visa varför det är värt att betala för en utbildning vid ett svenskt universitet. 

Att synas och rankas högt på sökmotorers rankningssidor gynnar inte bara arbetet att re-

krytera fler studenter, utan skapar även fler möjligheter att komma i kontakt med forskare, 

svenska såsom internationella, och relevanta samarbetspartners. Att knyta till sig duktiga 

forskare och kommunicera forskningsresultat är en grundpelare för universitet, då detta 

bidrar till dels deras uppdrag som statlig myndighet, dels stärka varumärket. På Karo-

linska Institutet används exempelvis SEO taktiskt för att ge både medarbetare och fors-

kare synliga profilsidor på universitetets webbplats som blir sökbara inom universitetets 

kontext och varumärke. Respondenten framhåller nyttan med sökmotoroptimering ef-

tersom forskare inte bara får ökad synlighet på sitt namn, utan även på deras forsknings-

ämne. 

Den ökade konkurrensen bidrar även till ett större behov för universiteten att skapa 

en tydlig identitet genom att positionera sig och uppfattas unika på marknaden (Sataøen 

& Wæraas, 2015). Under intervjun med Anders Bergqvist och Mari Sandin, webbkoor-

dinatorer på Örebro universitet, beskrevs exempelvis SEO som en del i universitetets 

marknadsföring och positionering på nätet. För att locka till sig de bästa medarbetarna, 

studenterna och forskarna är det av vikt att tjänster för professorer, medarbetare och stu-

denter hamnar så högt som möjligt på Googles första SERP. Det är därmed uppenbart att 

respondenterna upplever att de är på en marknad och konkurrerar om både studenter, 

medarbetare och forskare. Majoriteten av respondenterna problematiserar dock synlighet 

online och sökmotoroptimering då de menar att en hög rankning i sig inte räcker. Synen 

på SEO är att det är ett effektivt och nödvändigt verktyg för relevans och ökad synlighet, 

men att det är sökarens kännedom och uppfattning om universitetet, dess varumärke, som 

avgör om personen i fråga väljer att klicka sig vidare in på webbsidan. Var och hur man 

syns lyfts också upp som betydande faktorer. Respondenternas uppfattningar ger oss så-

ledes en ökad förståelse för hur de förhåller sig till en hög placering på en SERP. En 

förståelse om att SEO inbegrips i ett mångfasetterat fenomen ökar ytterligare om det dess-

utom sätts i relation till Wolk och Theysohns (2007) teori om SEOs plats i varumärkes-

byggande. Det vill säga, synlighet kan öka organisationens trovärdighet, vilket är något 

som har en fördelaktig inverkan på varumärket. Varumärket är i sin tur en faktor som 

påverkar sökaren i dennes val att klicka sig in på en webbsida, vilket slutligen är något 

som kan ha en inverkan på synligheten.            

Sökmotoroptimeringens starka koppling till webbsidors innehåll gör att responden-

terna tydligt hänvisar till ryktbarhetens principer för kommunikation när de motiverar 
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arbetet med sökmotoroptimering. Förutom att skapa synlighet och göra en organisation 

mer eftertraktad berör även ryktbarhetens principer utvecklandet av en verksamhets 

image och anseende (Fredriksson & Pallas, 2013). För att uppnå detta är det känt att en 

organisations kommunikation bör vara övertygande, enig och trovärdig, vilket även är 

respondenternas uppfattning. De menar att kommunikationen och informationen som pre-

senteras måste vara sann, ärlig, ändamålsenlig och visa på en transparens för att på så vis 

skapa trovärdighet. Synligheten i sig skapar med andra ord ingen trovärdighet utan re-

spondenterna lyfter fram förmågan att vara konsekventa i sitt uttryck och kommunicera 

med en unison röst. Enligt Fredriksson och Pallas (2013) är det just förmågan att kom-

municera en tydlig identitet som gör att en organisation uppfattas som enig och trovärdig. 

Varumärket utifrån ryktbarhetens principer måste därför vara övertygande, enig och tro-

värdig för att kunna bidra till anseendet. 

Vi finner det intressant hur respondenterna ser SEO och varumärket som integre-

rade och beroende av varandra och om det är ett starkt varumärke som krävs för att sök-

motoroptimering ska nå sin fulla potential kan SEO komma att hamna i ett helt nytt per-

spektiv inom både forskning och läroböcker. Dock så är en del i varumärkesarbetet att 

skapa en ökad medvetenhet om en organisation, vilket en högre rankning bidrar till (Wal-

vis, 2008). SEO må vara starkast och effektivast när det tjänar ett välkänt varumärke, men 

kan ändå motiveras eftersom det ökar möjligheterna för ett varumärke att synas och bli 

ett alternativ för intressenter. 

Även om innehållet på universitetens webbsidor utformas för att sticka ut ur mäng-

den och locka studenter att ta del av informationen anses sökmotoroptimering inte vara 

ett direkt verktyg för att visa det unika och positionera verksamheten. SEO beskrivs sna-

rare i termer av att vara en byggsten i utformningen av webbsidor och dess innehåll där 

de som arbetar behöver ha en god förståelse för hur det fungerar och vad det innebär att 

arbeta med sökmotoroptimering. SEO ses därmed som en naturlig del som bidrar till hel-

heten. Genom en god förståelse för sökmotoroptimering, med fokus på användarvänlighet 

och relevans, kan innehållet bli korrekt, hålla en högre klass och röd tråd vilket i sin tur 

motsvarar sökarnas förväntningar. Detta kan sammanfattas med en trestegsmodell som 

konkretiserades av Henrik Sundberg, webmaster på Luleå universitet. En hög rankning 

skapar synlighet och uppfattningen att organisationen är relevant och trovärdig, men det 

är i samband med sökarens attityd och bild av verksamheten som avgör om sökaren går 

in på webbsidan. När sökaren väl har klickat in sig måste innehållet matcha dennas för-

väntningar för att stanna kvar på sidan. Om förväntningarna bemöts bidrar detta i sin tur 
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till en positivare syn på varumärket. Dessa tre steg är således inte linjära och SEO och 

varumärkesbyggande kan därmed sägas ha en ömsesidig påverkan på varandra. 

Detta visar på flertalet exempel där SEO har en tydlig koppling till ryktbarhetens 

principer och universitetens varumärkesbyggande. I intervjuerna blev det dock tydligt att 

varumärkesarbetet inom universiteten inte alltid är så enkelt. Maria Deckeman, varumär-

kesstrateg på Karolinska Institutet, ser hur två specifika förändringar både skapat ett större 

behov att hålla ihop varumärket, men även hur det gjort det svårare. För det första har det 

blivit viktigare att ha kontroll över var varumärkets gränser börjar och slutar i och med 

att finansiering kommer från fler håll och antalet samarbeten ökat. Hon menar även att 

valet av samarbetspartners är av stor betydelse då samarbeten med vissa företag kan ha 

en negativ påverkan på Karolinska Institutets trovärdighet. För det andra har internation-

aliseringen och de förändrade reglerna att ta betalt för studenter utanför Europa också satt 

större press på universitet att sticka ut ur mängden och utveckla ett starkt varumärke. 

Martina Sjövind, kommunikatör på Göteborgs universitet, beskrev istället utma-

ningen att samordna universitetet visuellt med logotyper, bildspråk och typsnitt för att 

kunna kommunicera en enhetlighet, men påpekade specifikt att den större och mer kom-

plexa utmaningen är att jobba med varumärket i organisationen som helhet. Eftersom 

många universitet är decentraliserade i och med att de erbjuder flertalet utbildningar och 

har många olika fakulteter så skapas lätt flera underliggande varumärken. 

  

Det gör så att varumärkesarbetet kan vara svårt, att hitta något som är bra för 

alla delar. Till exempel att försöka sig på att kontrollera hela universitetet varu-

märke digitalt, i det vi lägger ut, det är väldigt svårt, näst inpå omöjligt skulle 

jag vilja säga. 

 

– Martina Sjövind, kommunikatör Göteborgs universitet 

  

Universiteten som erbjuder en stor bredd av utbildningar har därmed en större utmaning 

att kommunicera en enhetlig bild och tydlig identitet. Micael Jonsborg, marknadsförare 

på Örebro universitet, bekräftar att även om de större universiteten har mer välrenomme-

rade och starkare varumärken kan de få en problematik i sin varumärkeskommunikation 

just för att de är så utspridda. Tack vare en centralt belägen kommunikationsavdelning 

har Örebro universitetet lyckats styra sitt varumärkesarbete och kunnat hålla det relativt 

samlat på lärosätet. 
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Wæraas (2008) belyser just problematiken för offentliga organisationer att kommu-

nicera en enhetlig bild av verksamheten och en konsekvent identitet då dessa verksam-

heter av naturen är inkonsekventa och komplexa. Detta är en problematik som härrör från 

konflikten mellan ryktbarhetens och det civilas principer. Martina Sjövind, kommunika-

tör på Göteborgs universitet, beskriver exempelvis utmaningen att kommunicera med så 

många olika målgrupper och typer av människor där universitetet å ena sidan ska locka 

studenter men å andra sidan ska visa sig konkurrenskraftig inom forskning. Hon menar 

att dessa två pelare som verksamheten vilar på, utbildning och forskning, har helt olika 

parametrar för kommunikation. Utöver studenter och forskare har universitet dessutom 

andra intressenter såsom allmänheten, journalister och politiker. Med offentlighetsprinci-

pen och meddelarskyddet som kriterium ställs därför höga krav på öppenhet och transpa-

rens, vilket inte går väl ut med målet att kommunicera med en unison röst och ge en 

sammanhängande berättelse (Fredriksson & Pallas, 2013). 

Konflikten mellan det civilas och ryktbarhetens principer visar sig även i svårig-

heten i att alla människor i en specifik verksamhet blir budskapsbärare av varumärket. 

Maria Deckeman, varumärkesstrateg på Karolinska Institutet, problematiserar just arbetet 

att samordna varumärket och få alla att bli goda ambassadörer då myndigheter inte kan 

styra och bestämma vad medarbetare får säga och inte. Hon menar att de i jämförelse med 

privata företag inte kan peka med hela handen utan i mycket större omfattning behöver 

arbeta med att skapa en förståelse hos forskare och medarbetare och visa på syftet varför 

de behöver göra saker på ett visst sätt. 

Samtidigt som meddelarskyddet uppfyller ett viktigt uppdrag så skapar det alltså 

samtidigt svårigheter för dessa organisationer att kommunicera en enhetlig bild. Med den 

digitala utvecklingen och sociala mediers popularitet har även nya utmaningar utvecklats 

och kommit att ställa nya krav på universiteten i deras varumärkesarbete, då det är så 

många fler som företräder dem i den digitala kontexten. Eftersom de digitala kanalerna 

komplicerar varumärkesarbetet allt mer ser vi, i likhet med Fredriksson och Pallas (2013) 

analys av myndigheters strategidokument, samma tendenser på Karolinska Institutet där 

de arbetar med att ta fram policyregler för hur medarbetare ska bete sig online.         

   

Men det är något som vi jobbar med väldigt aktivt att liksom försöka hitta po-

licyregler för hur vi alla inom universitetet då beter oss online. Och hur vi före-

träder varumärket. Men också att ha en öppenhet och transparens. Där är vi 

väldigt tydliga med hela yttrandefriheten att vi inte lägger munkavel utan att vi 
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uppmuntrar folk att uttrycka sig men att vi också skiljer på när de är talesperson 

och när man talar utifrån sig själv.   

 

– Maria Deckeman, varumärkesstrateg Karolinska Institutet 

  

Citatet visar hur det civilas principer prioriteras före ryktbarhetens på universitetet, men 

också hur komplex situationen är. Genom policyregler samt att särskilja när medarbetare 

talar utifrån sig själv och när de talar för organisationen har de lyckats hitta ett sätt att 

skapa medvetenhet om varumärket Karolinska hos sin personal utan att begränsa deras 

yttrandefrihet.   

 

4.2.2 Marknadens & det civilas principer 

Organisationer som följer marknadens principer lyssnar till individens behov, visar sig 

ofta vara ombytliga och drivs av vinstmaximering (Fredriksson & Pallas, 2013). Med 

tanke på att forskning om SEO i majoritet fokuserar på verktygets förmåga att ge högre 

ekonomisk avkastning (Pant & Srinivasan, 2010; Killoran, 2013; Wang & Vaughan, 

2014) och huruvida bästa praxis kan uppnås (Su et al., 2014) är det av intresse att se om 

verksamheter inom offentlig sektor motiverar användandet av sökmotoroptimering uti-

från marknadens principer då ett marknadsorienterat förhållningssätt och New Public Ma-

nagement är så kritiserat. Här önskar vi därför analysera konflikten mellan marknadens 

principer och det civilas principer när de i empirin åskådliggjorts. 

Ett vanligt verktyg inom marknadsföring är att genomföra olika undersökningar för 

att lära sig mer om målgruppernas åsikter och preferenser för att kunna anpassa sig och 

förbättra erbjudanden. De deltagande universiteten i denna studie arbetar alla med under-

sökningar för att lära sig mer om studenters eller medarbetares attityder och åsikter, eller 

var och hur nya studenter först kom i kontakt med universitetet online. Syftet med dessa 

undersökningar kan däremot inte sägas ligga under marknadens principer i Fredrik och 

Pallas mening (2013) då universiteten inte använder resultaten för att se vilka utbildningar 

som är lönsamma eller inte. Marknadsundersökningarna ses snarare som en naturlig del 

av universitetens verksamhet för att kunna förbättra undervisningen, trivseln på campus-

området och universitetet som arbetsplats. Under intervjun med Linda Sohlberg, webb-

samordnare på Linnéuniversitetet, framgick det att de gör insatser som ökar sannolikheten 

att de utbildningar som det går lite sämre för hamnar i sökträffarna. Dessa insatser tyder 
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på att populära utbildningar inte prioriteras framför mindre populära och att utbudet där-

med inte kortsiktigt styrs av efterfrågan. 

Marknadens principer framträder främst i intervjuerna med de respondenter som 

arbetar med universitetets varumärke. Detta visar sig i deras resonemang om att befinna 

sig på en marknad, arbeta med marknadsföring, kampanjer och reklaminköp och posit-

ionering i förhållande till andra konkurrerande utbildningar och universitet. Eftersom den 

allmänna bilden är att varumärkesarbete ligger under marknadsföring (Heide et al., 2012) 

finner vi det inte överraskande att intervjupersonerna talar i dessa termer eller har arbets-

uppgifter som kan kategoriseras under både marknadens och ryktbarhetens principer. Ma-

ria Deckeman, varumärkesstrateg på Karolinska Institutet, poängterar hur behovet av mer 

resurser och samarbeten med näringslivet gjort att ett “marknadstänk” blivit mer centralt 

i verksamheten än det varit tidigare. För att kunna leva upp till Karolinska Institutets vis-

ion att väsentligt förbättra människors hälsa räcker inte statliga medel för att utveckla 

forskningen och göra medicinska framsteg, vilket har gjort att universitetet för varje år 

blir mer och mer beroende av andra finansieringskällor. Det ökade behovet av resurser 

och samarbeten med näringslivet har inneburit att Karolinska Institutet behövt förändras 

och anpassa sig till marknadens principer för att kunna konkurrera på den privata sektorns 

villkor. Ur intervjun framkom det även att en diskussion till följd av detta väckts angående 

universitetens forskningsuppdrag. Diskussionen berörde att om forskning skulle bedrivas 

utifrån marknadsmässiga villkor löper den risken att bli partisk samtidigt som risken ökar 

att forskningsresultatens spridning bli beroende av hur tilltalande den är för tänkt publik. 

Frågan som ställs i och med detta är om forskningen skulle gynnas av att ansvaret för 

uppdraget istället förflyttades till en oberoende aktör. Genom detta skulle det därmed vara 

möjligt att säkerställa att forskningen enbart baseras på relevans och kvalitet. Detta var 

emellertid inte något vår respondent i intervjun tog ställning i utan diskussionen ansågs 

vara av intresse i förhållande till de ämnen vi berörde under intervjun.  

I samband med att respondenterna förklarade universitetets syfte med kommunikat-

ionsarbete var emellertid det civilas principer överväldigande och hade en fokuspunkt på 

forskningen de bedrev. Inom ämnet påpekades det dessutom av flertal respondenter att 

SEO kunde hjälpa till med detta: 

 

Att vi kan betala tillbaka till samhället med de framsteg som vi gör i vår organi-

sation och för att vi ska kunna göra det på ett effektivt sätt så då måste vi ju vara 

hittbara. 
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– Maria Sjögren, kommunikatör i digitala tjänster Karolinska Institutet 

 

Citatet förklarar den övergripande synen respondenterna hade om synliggörandet online. 

De ansåg SEO vara ett verktyg som kunde hjälpa till att göra information hittbar och 

därmed förenkla kommunikationsprocessen. SEO sades dessutom kunna användas inom 

ett tillgänglighetsperspektiv. Ett flertal respondenter nämnde detta på ett eller annat vis 

och vi vill ana en koppling mellan dessa uttalanden och E-delegationens rekommendat-

ioner om att göra innehåll tillgängligt för så många i samhället som möjligt (Myndigheten 

för delaktighet, 2014). För att möta detta tillgänglighetsperspektiv behöver man enligt 

Linda Sohlberg, webbsamordnare Linnéuniversitetet, ha ett användarfokus där sök och 

synliggörandet av information ingår.  

Utöver det egna arbetet med att göra information tillgänglig och synliggöra den i 

syftet att bidra med något till samhället så framträdde det civilas principer tydligt bland 

samtliga universitet när respondenterna såg journalister och media som en nyckelmål-

grupp. Att få ut forskningen med hjälp av medierelationer var en självklarhet och ett ex-

empel på hur detta gjordes var att de via pressansvariga kunde säkra ett bra samarbete 

mellan forskare och journalister. Journalistikens granskande uppdrag togs även upp under 

en intervju och problematiserades i förhållande till att universiteten inte endast är finan-

sierade av statliga medel längre. Uppfattningen var emellertid att granskningen av uni-

versitetet trots detta inte minskat och att det fortfarande bidrar till att de som universitet 

behåller sin noggrannhet med att alltid kunna motivera sina ageranden (Maria Deckeman, 

varumärkesstrateg Karolinska Institutet). 

För att återkomma till hur universiteten influeras av den privata sektorn och hur det 

upplevs problematiskt så vill vi lyfta följande citat: 

 

Det är ju en speciell värld ändå, en akademi. Det är det som är meningen, att 

pengar ska gå till utbildning och forskning. Men så länge du lever konkurrens-

utsatt så måste du också synas. Men jag brukar vända den diskussionen till att 

vi måste ju också ha någonting att visa då. 

 

– Susanne Håkansson, varumärkesstrateg Linnéuniversitetet 

 

Något som även var intressant i den här diskussionen och som delvis delges ur citatet är 

att respondenten lyfter en återkommande intern kommunikationsförbistring. Att vända på 
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ord och nyttja snarlika begrepp för att skapa en förståelse för hur varumärkesbyggande 

kan gynna organisationerna var ett återkommande fenomen i såväl varumärkesintervju-

erna som SEO-intervjuerna. Fenomenet kunde vi se uppstå när behovet av att synliggöra 

sig på grund av universitetens förändrade villkor mötte faktumet att de är statliga myn-

digheter och att de alla är medvetna om att de bör agera utifrån det civilas principer. Ma-

joriteten av respondenterna ville medvetet inte förlika sig med marknadens principer, vil-

ket är de principer som uppfattas ligga bakom de marknadsföringstermer som ändå an-

vänds. Oavsett måste universiteten arbeta och prata om varumärkesbyggande och det är 

just i detta arbete och samtal som det skapas en förvirring. Detta eftersom varumärkes-

byggandet kräver åtgärder som är starkt kopplade till marknadsföring (Reid et al., 2005), 

såsom marknadsundersökningar, och eftersom respondenterna inte vill prata om sitt ar-

bete utifrån marknadens principer så letar de efter sätt att prata om att synliggöra sig och 

sin forskning utifrån det civilas principer istället. Ur intervjuerna skapas en insikt om 

vilken utmaning detta är och att det är förståeligt att missförstånd uppstår mellan verk-

samma inom universiteten. I intervjun med Susanne Håkansson, varumärkesstrateg på 

Linnéuniversitetet, berättas exempelvis att det är “fult” att prata om marknadsföring men 

att det blir allt mer accepterat eftersom de lyckas prata om det i andra kommunikations-

termer. Denna lingvistiska problematik är högst väsentlig att vara medveten om eftersom 

den komplicerar studiens syfte att ta reda på bakomliggande motiveringar och behov i 

universitetens verksamhet.  

Ur intervjun med Mattias Jacobsson, webbutvecklare på Göteborgs universitet, 

framkom det att SEO är av vikt att arbeta med då universitetet är konkurrensutsatt, en 

term som enligt Fredriksson och Pallas (2013) antyder på marknadens principer. Inom 

samma ämne uttalade sig Anders Bergqvist, webbkoordinator på Örebro universitet, sig 

såhär: 

 

Vi är väldigt medvetna om konkurrensen, både om studenter och om arbetskraft så 

att sökmotoroptimeringen är ett av de viktigaste, eller ja, inte ett av de viktigaste, 

men det är en väldigt viktig del i marknadsföring och positionering på nätet natur-

ligtvis.  

 

– Anders Bergqvist, webbkoordinator Örebro universitet 
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Här problematiseras inte marknadens principer men när detta görs senare i samtalet så 

kommer respondenterna fram till att det är viktigt att “hitta en balans”, något som är åter-

kommande i majoriteten av intervjuer. Det gjordes dock bara tydligt i ett fall att vid svå-

righeter att finna denna balans så skulle konflikten mellan det civilas och marknadens 

principer alltid lösas genom att prioritera ageranden utifrån det civilas principer. Detta 

betyder emellertid inte att de andra respondenterna i studien resonerat på ett annat sätt. 

    

4.3 Motivets betydelse  

När det kommer till i vilken omfattning respondenterna talar i termer av rationalitetsprin-

ciperna så står det klart att ryktbarhetens principer är i majoritet. Det är dock inget som 

förvånar oss då studien grundar sig i ett varumärkesperspektiv. Det som istället blir in-

tressant är hur ryktbarhetens principer motiveras eftersom de kan falla under både ett 

marknadsorienterat och varumärkesorienterat förhållningssätt. Vi har tidigare redogjort 

för hur arbetet med varumärket ofta starkt förknippas med marknadsföring eftersom båda 

har en stark kundorientering och förutsätter god kännedom om intressenternas preferenser 

(Reid et al., 2005). För organisationer i offentlig sektor kan det dock uppfattas komplext 

att arbeta med varumärket då det i många fall förknippas med ett marknadsorienterat för-

hållningssätt, vilket inte faller väl ut med den värdegrund som denna sektor står på. Gro-

mark och Melin (2013) väljer just därför att separera varumärket och marknad från 

varandra för att bli två enskilda orienteringar och framhåller varumärkesorienteringen 

som mer lämplig i offentliga organisationers arbete för ökad trovärdighet och legitimitet. 

Eftersom våra respondenter i majoritet kommunicerar utifrån ryktbarhetens principer är 

det av intresse att undersöka om de förhåller sig till sitt varumärkesarbete enligt Gromark 

och Melins (2013) definitioner av en varumärkesorientering eller marknadsorientering.  

En marknadsorienterad inriktning inom offentlig sektor kan upptäckas genom att 

bland annat se om de förlikar sig med begrepp inom New Public Management. Om orga-

nisationen influeras eller drivs utifrån detta perspektiv ska man även kunna se att mark-

nadens principer verkar inom organisationen. De fall då ryktbarhetens principer också 

kan tänkas underligga det marknadsorienterade synsättet är när syftet med varumärket är 

att prestera och skapa så hög avkastning som möjligt utan åtanke på universitetets samt-

liga intressenter. I de fall ryktbarhetens principer står i konflikt med marknadens principer 

kan det sistnämnda därför tänkas prioriteras. På så vis går det att ta reda på huruvida en 
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person eller verksamhet förhåller sig till det marknadsorienterade förhållningssättet eller 

inte. 

Vi vill mena på att ett varumärkesperspektiv i enlighet med det varumärkesoriente-

rade förhållningssättet kan upptäckas genom att ryktbarhetens principer gör sig tydliga 

med motivet att främja bilden av universitetet som en stabil och legitim organisation sam-

tidigt som det offentliga uppdraget står i centrum. Det civilas principer gör sig därmed 

tydliga och i en eventuell konflikt mellan ryktbarhetens och det civilas principer så ses 

argument utifrån det sistnämnda mest motiverbart. Vi kan sammanfattningsvis och för-

enklat säga att beroende i vilken mån ryktbarhetens principer integreras med antingen 

marknadens eller det civilas principer så går det att avgöra inom vilken orientering re-

spondenterna uttalar sig. 

I tidigare analys utifrån Fredriksson och Pallas (2013) tre rationaliseringsprinciper 

uppdagades det att New Public Management med sitt fäste i det marknadsorienterade 

perspektivet påverkat respondenterna och deras verksamhet. Det betyder inte att respon-

denterna agerade i linje med marknadens principer utan det vi kan se är en språkförbist-

ring som inte bara skapar diskussioner utan kan hindra argumentation för att investera i 

utveckling av varumärkesarbetet. Endast vid få tillfällen har vi identifierat tendenser på 

att respondenterna inte bara talar utan agerar utifrån marknadens principer och ett mark-

nadsorienterat förhållningssätt. 

Därutöver kan det marknadsorienterade synsättet och dess påverkan på universite-

ten åskådliggöras om de verksamma upplever en identitetskris. Enligt Skålén (2004) upp-

lever både ledning och personal detta när de måste anpassa sig efter marknadsmässiga 

villkor där effektivisering och ökade intäkter står i centrum. Den kommunikativa förvir-

ring som nyligen nämnts kan ses som ett tecken på detta. Respondenterna skildrade även 

en utveckling genom åren där livliga diskussioner om hur och varför universiteten ska 

arbeta med sitt varumärke tonats ner allt eftersom man lyckats sätta andra ord på kom-

munikationsprocesserna samt lyckats kommunicera ut fördelarna med detta arbete. Detta 

fenomen kan förstås genom att bli införstådd med vad Dahlqvist och Melin (2010) menar 

på händer när identitetsproblemet blir ett faktum. Det vill säga att personer inom verk-

samheten ställer sig tveksamma till att strukturerat och systematiskt arbeta med varumär-

ket eftersom det är så starkt kopplat till marknadsföring. Respondenternas uttalande om 

att varumärkesarbetet blir allt mer accepterat kan ses positivt då Dahlqvist och Melin 

(2010) menar att det annars hade kunnat få negativa konsekvenser på lång sikt med rätt-

färdigandet av organisationens existens på spel.  
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Sammanfattningsvis visar studien tendenser på att när identitetskrisen varit ett fak-

tum har det funnits personer i universitetet som fortsatt tala för att arbeta med universite-

tets varumärke. Allt eftersom kommunikationen förändrats och de inom organisationen 

insett att varumärkesbyggande inte behöver ske utifrån ett marknadsorienterat perspektiv, 

så har identitetskrisen och dess effekter tonats ner. Med en ökad förståelse inom univer-

siteten för att varumärkesbyggande inte nödvändigtvis behöver ske inom ett marknadso-

rienterat perspektiv så kan det troligtvis bli ännu enklare för de verksamma inom univer-

siteten att argumentera för kommunikationsinsatser kopplade till varumärket, vilket även 

är en önskan som framförts i flertal intervjuer. 

Att det civilas och ryktbarhetens principer kan innefattas i ett varumärkesorienterat 

perspektiv trots att de i vissa fall står i konflikt med varandra kan verka problematiskt 

men speglar universitets samtida kontext väl genom att visa på att situationen är komplex. 

Vi vill därför nu gå djupare in hur denna komplexitet och förvirring kan ha uppstått inom 

universiteten och ta oss ytterligare ett steg djupare i förståelsen av universitetens ökade 

behov av varumärkesbyggande. Vi vill på så vis få en ännu tydligare bild av vår andra 

frågeställning innan vi övergår till studiens resultat. 

 

4.4 Universitet – en komplex verksamhet   

En faktor som påverkar universitetens kommunikationsarbete är respondenternas uppfatt-

ning av organisationerna som omogna och långsamma när det kommer till varumärkes-

arbete. I de fall frågan lyfts upp ute i verksamheten sägs de ofta mötas av okunskap. Va-

rumärkesarbete och strategiskt arbete med webben sägs inte få den uppmärksamhet som 

de bör utan har fått spela en mer operativ roll. En av anledningarna sades grunda sig i 

universitetens decentraliserade verksamhet. Ur intervjuerna framkom det att arbetet med 

webben sällan fungerar optimalt eftersom det dels är så många som arbetar med det, dels 

att de som jobbar saknar kompetens eller arbetar deltid med dessa arbetsuppgifter. Uni-

versitetens institutioner och avdelningar kommunicerar dessutom ofta på egna villkor 

utan åtanke på universitetet som helhet. I SEO-intervjuerna framkom det därutöver att de 

trots investeringar i att utbilda personalen i sökmotoroptimering hade svårt att nå ut till 

alla på grund av universitetens storlek och decentraliserade verksamhet. 

Ytterligare en faktor som gör universitet svårmanövrerade är deras breda intressent-

grupp. Detta gör offentliga organisationer unika i jämförelse med privata företag, men 

desto svårhanterligare. Micael Jonsborg, marknadsförare på Örebro universitet, lyfter att 
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på grund av att intressenter befinner sig på allt fler kanaler är det svårt att hänga med i 

utvecklingen. Han menar att företag numer får hjälp av konsulter just för att tackla sådana 

problem och att det är en naturlig utveckling, men att det dessvärre blir en utmaning för 

universitetsbranschen då de inte har samma resurser för kommunikationsinsatser. Den här 

utmaningen tillsammans med Rodriguez Canos et al. (2004) argument om att offentliga 

organisationer behöver kunna bedriva en högkvalitativ verksamhet med begränsade re-

surser inger en förståelse för vad det är som gör att universitet försöker ta till sig nya 

principer och tekniker för att hantera sin situation. 

Enligt samtliga respondenter så går utvecklingen, om än långsamt, likväl framåt. 

Medarbetares ifrågasättande om varför de ska arbeta med strategiskt varumärket eller 

SEO har minskat och intresset för vad som behöver göras för att uppnå ett bra resultat har 

ökat. Susanne Håkansson, varumärkesstrateg på Linnéuniversitetet, lyfter att detta in-

tresse bland annat kan tänkas bero på man sakta men säkert inser att universiteten är kon-

kurrensutsatta. Maria Deckeman, varumärkesstrateg på Karolinska Institutet, är inne på 

samma spår och framhåller att de är beroende av fler finansiärer för att kunna utvecklas. 

Det krävs mycket för att vara i framkant i världen och en spelare i internationella sam-

manhang. Utifrån Deckemans resonemang går det att utläsa hur framstående forskning är 

en stark bidragande faktor för universitetets varumärkesarbete, vilket kan förstås utifrån 

Gromark och Melins (2013) argumentation om att varumärkesorientering kan hjälpa kon-

kurrensutsatta myndigheter att få ökade intäkter. 

Detta visar på flera exempel där universitetet som statliga myndigheter har svårt att 

möta den ökade konkurrensen och snabba utvecklingen, även om kommunikationsinsat-

ser inte längre ifrågasätts i lika stor utsträckning som tidigare. I och med att universiteten 

tydligt befinner sig på en marknad är det inte konstigt att dessa organisationer bygger 

starkare varumärken, positionerar sig och förbättrar sina verksamheter för att sticka ut ur 

mängden. Även om marknadsperspektivet är kritiserat så kan rivaliteten med andra ord 

tänkas driva universitetens kvalitetsutveckling framåt. 

  

Konkurrens, det tycker jag är bra. Det gör ju också att man anstränger sig lite 

grann. Jag tror att den konkurrensen bland annat gör så att städer ser till att 

bygga studentboenden och sådant åt det hållet. 

  

– Micael Jonsborg, marknadsförare Örebro universitet 
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Det av Gromark o Melins (2013) kritiserade marknadsorienterade perspektivet kan med 

andra ord inte bara göra att universiteten blir mer attraktiva och bättre, utan att det även 

ger positiva effekter för samhället i stort. Rodriguez Cano et al. (2004) framhäver att i en 

konkurrensutsatt miljö avgörs offentliga organisationers överlevnad just på dess förmåga 

att erbjuda högkvalitativa tjänster och produkter samtidigt som de har knappa resurser. 

Vi finner det däremot intressant att bara en respondent problematiserade varifrån driv-

krafterna att förbättras egentligen bör komma. 

  

Nu sköter vi upp de här utbildningarna och nu ser vi till att de blir väldigt bra 

eftersom det blir en hårdare konkurrens. Däremot kan jag tycka att det inte ska 

påverkas av sådana krafter utan jag hoppas på att alla universitet ska jobba med 

sina utbildningar och få de så bra som möjligt oavsett konkurrensnivå. 

                                                     

– Susanne Håkansson, varumärkesstrateg Linnéuniversitetet 

  

Citatet visar på en kritisk inställning till att det krävs konkurrens för att verksamheten ska 

förbättras och att arbetet med att utveckla kvalitativa utbildningar således borde vara 

grundläggande för alla universitet. Hennes inställning visar ett avståndstagande gentemot 

marknadens principer och en åsikt om att kvalitet är borde vara möjlig utifrån det civilas 

principer. 

 

4.4.1 En komplex situation kommer inte utan effekter 

Ovanstående utmaningar är gemensamma för samtliga universitet och kan generera att de 

medvetet såväl som omedvetet anammar liknande drag i enlighet med det Ashworth et al. 

(2007) skriver om isomorfism. Tidigare i analysen har vi nämnt att utlandsstuderande 

numer behöver betala för sina studier i Sverige, ett direktiv som kan ses som en av de 

direkta faktorer som Ashworth et al. (2007) nämner formar branscher till att bli homo-

gena. Vi kan även se antydelser på omedvetna anpassningar till universitetens omkring-

liggande miljö.  

Att omvärlden och dess kommunikationsutveckling påverkar universitetens kom-

munikationsprocesser är en självklarhet enligt Martina Sjövind, kommunikatör på Göte-

borgs universitet. När ämnet tas upp om varför SEO används i universiteten trots att det 

är sprunget ur E-handel svarar Anders Bergqvist, webbkoordinator på Örebro universitet, 
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att de förvisso tittar på E-handelswebbsidor men att de enbart anammar smarta gränssnitt-

lösningar och anpassar det till sin webb, exempelvis hur man på bästa vis synliggör olika 

typer av information. Större isomorfistisk påverkan angående arbetet med webben verkar 

ske universiteten emellan. Ett exempel på detta är nätverket Suniweb där alla som jobbar 

med universitets och högskolors webbplatser årligen träffas och utbyter erfarenheter, 

idéer och i vissa fall även kod. I intervjuerna framhävs endast fördelar med Suniweb, men 

även andra med samarbeten. Erfarenhetsutbytet sägs vara av vikt eftersom de driver 

samma typ av verksamhet, har samma målgrupp och upplever samma problem. Mari San-

din, webbkoordinator på Örebro universitet, berättar i linje med detta att universiteten ser 

relativt likadana ut när det kommer till den digitala närvaron. 

Respondenterna skildrar en bransch där man i en öppen miljö hjälps åt och vid första 

anblick verkar det därmed inte särskilt problematiskt. Enligt Ashworth et al. (2007) kan 

det däremot ge negativa konsekvenser genom att en norm skapas så hämmas organisato-

risk utveckling. En respondent uttryckte sig i termer som kan antyda på att detta skett då 

han berättade om att det fanns en tradition att inte våga för mycket i universitetbranschen 

(Mattias Jacobsson, webbutvecklare Göteborgs universitet). Att samarbeten inom univer-

sitetsbranschen skapar isomorfism samt att det anses vara oproblematiskt går dock inte 

hand i hand med att flertal respondenter nämnt positionering och särskiljning som bety-

dande faktorer för att klara den ökade konkurrensen. Varifrån de isomorfistiska dragen 

kommer anser vi dock vara av betydelse här. Att de inom universitetsbranschen anammar 

liknande drag är inte överraskande då de är lagbundna att ha en viss samverkan, men att 

efterlikna exempelvis den privata sektorns organisationsprinciper kan diskuteras. 

Att universiteten på grund av samverkan liknar varandra fullt ut är förövrigt ingen 

realitet. Ur intervjuerna framkommer det att en rad olika faktorer särskiljer dem, bland 

annat budget, ålder och geografiskt läge, vilket är något som Ashworth et al. (2007) menar 

på är det mest problematiska med att undersöka ifall organisationer anammar isomorfist-

iska drag. Isomorfism verkar på många nivåer men sällan totalitärt. Det här stödjer att vi 

ställt oss mindre frågande till huruvida isomorfism emellan universiteten bör vara under 

diskussion, snarare bör universitetens mer eller mindre medvetna anpassningar till om-

världen diskuteras. Att efterlikna en allt mer föränderlig omvärld med en förhoppning om 

anpassning utan eftertanke är inte förenligt med ett varumärkesorienterat perspektiv då 

en stabil organisation är att föredra. Därutöver kan anammandet av andra organisations-

principer, såsom New Public Management, skapa identitetsproblem inom personalen som 

i sig också kan försvåra arbetet med varumärket. 
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Vi har utifrån det civilas, marknadens och ryktbarhetens principer för kommunikat-

ion identifierat flera behov och intressen som motiverar universitetens användning av 

sökmotoroptimering för att synliggöra sig online. Respondenterna har även visat på flera 

exempel där principerna står i konflikt med varandra. I och med att ryktbarhetens princi-

per, beroende på syfte, kan kategoriseras under antingen en varumärkes- eller marknads-

orientering har motivet med varumärkesarbetet visat sig ha betydelse för huruvida uni-

versitetens personal kan stödja kommunikationsinsatserna. Detta avsnitt har avslutnings-

vis även uppdagat flera isomorfistiska effekter som utvecklats från universitetens kom-

plicerade kontext där de dels konkurrerar med varandra, dels samarbetar. 
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5.0 Slutsatser & diskussion 

 

Utifrån ett varumärkesperspektiv har denna studie ämnat öka förståelsen för hur univer-

sitet strategiskt arbetar med SEO för synlighet online och vilka motiv och behov som är 

bakomliggande användningen av verktyget. I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras 

studiens resultat och avsnittet avslutas sedan med rekommendationer för framtida forsk-

ning.  

 

5.1 Slutsatser & diskussion av studien 

Vår studie visar att de respondenter som arbetar med universitetens webbsidor ser SEO 

som ett självklart verktyg för både informationsarkitektur och tillgänglighet. I vissa fall 

lyfts sökmotoroptimering till och med upp som ett perspektiv i arbetet med universitetens 

webbsida där bedömningskriterierna är användarvänlighet och relevans i förhållande till 

webbsidans syfte och målgrupper. Eftersom SEO är starkt sammankopplat med webbsi-

dors innehåll krävs det därför även att universitetens webbredaktörer har kunskaper om 

hur de ska gå till väga för att sökmotoroptimera sina sidor och därmed göra de synligare 

och lättare att hitta. Arbetet med sökmotoroptimering berör därför fler än de ytterst an-

svariga för universitetens webbsidor, vilket ökar kravet på att kunskap och förståelse för 

SEO även finns på fler avdelningar än på IT- och kommunikationsavdelningen. 

Studien visar däremot att det ibland saknas förståelse och intresse ute i organisat-

ionerna för fördelarna med detta tekniskt komplicerade verktyg eftersom SEO inte alltid 

tilldelas tillräckligt med resurser. Användningen av SEO är således helt beroende av re-

spondenternas kunskaper och engagemang för dessa frågor och deras förmåga att över-

tyga andra i organisationen om detta. De faktorer och argument som respondenterna lyfter 

fram för att motivera arbetet med SEO har dock visat sig vara av betydande relevans för 

universitetens verksamhet och mål. 

För det första är Googles starka position och användarnas förändrade sökbeteenden 

en faktor som universiteten inte bör ignorera och SEO beskrivs därmed som ett konkur-

rensverktyg då en hög rankning och ökad synlighet ökar chanserna för universiteten att 

bli ett alternativ för både studenter, medarbetare och forskare. Med ökad global konkur-

rens växer universitetens behov att både positionera sig och synliggöra sin verksamhet 
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online. För det andra anses SEO ha en viktig funktion i universitetens arbete och skyldig-

het att offentliggöra sin verksamhet för både media och allmänhet. Sökmotoroptimering 

blir därmed ett verktyg som med fördel kan användas för att genomföra universitetens 

uppdrag att kommunicera ut forskningsresultat. För det tredje har studien dessutom visat 

att sökmotoroptimering kan ha en starkare koppling till varumärkesarbetet än vad tidigare 

forskning visat. Även om respondenterna inte inkluderar sökmotoroptimering till univer-

sitetens varumärkesarbete är det deras övertygelse att synligheten i sig inte räcker. 

Huruvida sökaren väljer att gå in på en webbsida avgörs av personen i frågas kännedom 

och uppfattning om universitetets varumärke. SEO må öka möjligheterna för att öka syn-

ligheten online och därmed medvetenheten om en organisation, men det är i kombinat-

ionen med ett starkt och välkänt varumärke som verktyget når sin fulla potential. 

Sökmotoroptimerings starka koppling till webbsidors innehåll är ytterligare en fak-

tor som sammanbinder SEO och varumärkesarbete. I och med att de högst rankade sökre-

sultaten uppfattas som mest relevanta och trovärdiga av sökaren måste således dessa för-

väntningar mötas när sökaren väl är inne på webbsidan. Innehållet på webbsidan måste 

därför vara sann, ärlig, ändamålsenlig och transparent för att på så vis behålla sin trovär-

dighet. Om förväntningarna uppfylls får det en positiv effekt på varumärket. Synligheten 

i sig skapar med andra ord ingen trovärdighet utan respondenterna lyfter fram förmågan 

att vara konsekventa i sitt uttryck och kommunicera med en unison röst. Eftersom målet 

att kommunicera en tydlig och enig identitet inbegrips i varumärkesarbete kan därmed 

SEO bidra till att universitetens varumärke online överensstämmer med denna identitet. 

Sökmotoroptimering, med sitt tydliga fokus på användarvänlighet och relevans, är därför 

ett fördelaktigt verktyg i universitetets varumärkesarbete online. 

SEO motiveras huvudsakligen utifrån det civilas och ryktbarhetens principer inom 

universiteten. Resultatet är av stort intresse då det visar att detta i grunden marknadsori-

enterade verktyg har anpassats till universitetens behov och kontext som statlig myndig-

het. Respondenterna har inte motiverat deras behov och intressen att arbeta med verktyget 

utifrån marknadens principer, såsom en stor del av befintlig forskning och praktik gjort, 

utan snarare framhävt hur SEO hjälpt dem sprida information om deras verksamhet och 

forskning till allmänheten samt hur detta verktyg är av stor betydelse för att synas och bli 

ett alternativ för presumtiva studenter, forskare och medarbetare. Respondenternas in-

ställning till att kommunicera utifrån marknadens principer har istället visat sig vara pro-

blematiskt och komplicerat i dessa organisationer. Trots att de upplever sig vara på en 

marknad och konkurrera med varandra ifrågasätts behovet av marknadsföring och vilken 
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budget det arbetet egentligen bör få. Eftersom deras verksamheter är skattefinansierade 

och ständigt granskas av allmänhet och media finns det en stor medvetenhet och försik-

tighet om hur pengarna används. Studien har dock visat att även om respondenterna an-

vänder termer och begrepp som kan inkluderas i marknadens principer så agerade de inte 

i enlighet med ett marknadsorienterat synsätt. Istället var det tydligt att det civilas princi-

per, såsom universitetens underliggande uppdrag att utbilda och bedriva forskning, var 

målet med verksamheten. 

Att anställda på universiteten inte vill förlika sig med marknadens principer utan 

försöker vrida på ord och använda snarlika begrepp för sitt kommunikationsarbete visar 

hur tabubelagt och känsligt det är för statliga myndigheter att anamma en marknadsori-

entering i likhet med privat sektor. Vi finner det problematiskt hur detta även får en ne-

gativ påverkan på universitetens arbete med sina varumärken. Vi har med denna studie 

argumenterat för att kommunikation utifrån ryktbarhetens principer är försvarbart i de fall 

det kan kategoriseras under en varumärkesorientering, eftersom det civilas principer 

också är förenliga här. Genom att hela tiden undersöka och påminna sig om de bakom-

liggande motiven till kommunikationen kan universitetens kommunikatörer bli tryggare 

i att deras arbete går hand i hand med verksamhetens uppdrag och målsättningar att bed-

riva högkvalitativ utbildning och forskning. 

Universiteten behöver därigenom inte gå miste om de många fördelar som en varu-

märkesorientering medför. Förutom att universitetens personal slipper uppleva en identi-

tetskris, då marknadens och det civilas principer står i konflikt med varandra, kan det bli 

enklare att argumentera för behovet av mer resurser till både varumärkesarbete, sökmo-

toroptimering och synlighet online. Genom att anamma ett gemensamt förhållningssätt 

och utveckla en sammanhängande varumärkesstrategi kan universiteten inte bara bli mer 

synliga, utan även uppfattas som tydligare och relevanta, vilket i sin tur skapar en ökad 

medvetenhet och erkännande av verksamheterna (Dahlqvist & Melin, 2010). En varumär-

kesorientering skulle därmed vara behjälplig i universitetens arbete att rättfärdiga sin 

verksamhet och visa varför uppdraget bör ligga i statens händer i en tid då samhället allt-

mer präglas av en tilltro till individualism och konkurrensutsatthet. 

Samtidigt har de uppdagade konflikterna mellan det civilas och ryktbarhetens prin-

ciper i universitetens kommunikationsarbete visat att en varumärkesorientering också kan 

medföra vissa problem och utmaningar. Frågan kvarstår om det är möjligt för organisat-

ioner inom offentlig sektor att kommunicera en enhetlig bild när deras verksamheter ofta 

har flera mål och multipla målgrupper. Att universiteten är decentraliserade och har fler 
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fakulteter som står för sig själva visar också på utmaningarna för dessa organisationer att 

anamma en varumärkesorientering. Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet skapar 

även de svårigheter för universiteten att tala med en unison röst eftersom det inte går att 

kontrollera och styra vad medarbetarna säger eller inte om organisationen i samma ut-

sträckning som i privata företag. Att universitet tar sig an organisationsprinciper i enlighet 

med den privata sektorn skapar därmed en komplex situation. Studien har även visat att 

universiteten både är skeptiska och omogna när det kommer till varumärkesarbete. Detta 

medför att en större medvetenhet och förståelse behövs på alla avdelningar och hos alla 

medarbetare och forskare ute i organisationerna om de positiva effekter som en varumär-

kesorientering innebär. 

Vår studie har sammanfattningsvis visat att sökmotoroptimering ses som en 

grundsten i universitetens arbete med synlighet online. I första hand har SEO beskrivits 

som ett verktyg för användarvänlighet, relevans och synlighet, men respondenterna be-

skriver även hur sökmotoroptimering kan tjäna andra användningsområden, såsom deras 

redovisningsskyldighet och varumärkesbyggande. Trots att sökmotoroptimering är 

sprunget ur privat sektor och konstruerat med syftet att ge högre ekonomisk avkastning 

kan vi med vår studies resultat visa på hur detta verktyg kan användas av och gynna of-

fentliga verksamheter i ett allt mer digitalt informationssamhälle. 

 

5.2 Framtida forskning 

Studien har uppdagat en problematik där varumärkesarbete försvåras i universiteten ef-

tersom varumärke förknippas med ett marknadsorienterat synsätt. Vi anser därmed att 

ytterligare forskning behövs för att ge en ökad förståelse för om statliga myndigheter kan 

gynnas av ett varumärkesorienterat förhållningssätt. Detta är dessutom av intresse ef-

tersom vårt forskningsresultat visat att en varumärkesorientering inte alltid går jämt ut 

med universitetens kontext av att vara statliga myndigheter. Då denna studie avgränsats 

till universitetsbranschen ser vi även ytterligare behov att undersöka huruvida sökmotor-

optimering motiveras och används strategiskt av de statliga myndigheter som inte är lika 

konkurrensutsatta. 
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7.0 Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1 – Intervjuguide SEO 

 

Orientering 

● Presentation samt intervjuupplägg 

● Studiens syfte 

● Deras rätt till anonymitet och att avbryta intervjun 

● Samtycke till inspelning av intervju 

● Eventuella frågor  

 

Bakgrundsfrågor 

● Vilken titel har du och hur länge har du arbetat inom universitetet? 

● Har du någon akademisk utbildning och i så fall vilken? 

● Har du arbetat vid något annat universitet förut? 

● Kan du berätta för oss vad du gör i ditt dagliga arbete? 

○ På vilket sätt arbetar du operativt? 

○ På vilket sätt arbetar du strategiskt? 

 

Tema: SEO 

Hur 

● Kan du berätta vad du gör i ditt arbete med sökmotoroptimering? 

○ Har ditt universitet någon strategi gällande SEO? 

■ Har du fått direktiv om hur universitetet ska arbeta med SEO? 

○ Vilka målgrupper har du i åtanke när du arbetar med SEO? 

■ Kan du utveckla eller ge något exempel? 

● Vet du hur många procent av era besökare som kommer in på er webbplats via 

Google?  

● Vilken plats har SEO i arbetet, innefattas det i något annat område? 

○ Vid behov av förtydligande: ser ni SEO som ett verktyg inom kommuni-

kation, marknadsföring eller kanske varumärkesbyggande? 

● Vilka effekter tror du en hög rankning på Google kan få på varumärket? 
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○ Vid behov av förtydligande: det vill säga när folk söker på diverse inform-

ation relaterat till er verksamhet?  

Varför 

● Vad tror du är universitetets syfte med att arbeta med SEO?  

○ Vid behov av förtydligande: Vad kan det leda till? Vad är målet med SEO?  

○ Kan du utveckla eller ge något exempel? 

○ Hur tror du universitetet uppfattas av att rankas högt? 

■ Vid behov av förtydligande: Hur påverkas bilden av er? 

  

Tema: universitetet online 

● Hur ser du på konkurrens inom universitetsbranschen? 

○ Upplever du att det är hög konkurrens? 

○ Är det hög konkurrens om synlighet online?  

■ Vid behov av förtydligande: med synlighet online menar vi främst 

synlighet i bemärkelsen av att universitetet ska bli hittade via sök-

motorer eller synliggöras på andra platser online så som på sociala 

mediekanaler eller andra organisationers/privatpersoners hemsi-

dor. 

● Vet du om andra universitet och högskolor arbetar med SEO? 

○ Vi har förstått att ni har en slags samverkan via något som heter Suniweb? 

Är det bekant och vad gör ni i så fall där? 

● Vilken påverkan tror du att synlighet online kan ha på universitetets trovärdighet 

och legitimitet? 

● Eftersom SEO ursprungligen är ett verktyg för e-handel där produkter säljs online 

(kontext: vi har i vårt uppsatsarbete läst forskning som bekräftar detta) så undrar 

vi hur ni på universitetet tänker i arbetet kring SEO, känner du att den privata 

sektorn har influerat ditt arbete med SEO? 

○ Har ni anpassat SEO till att passa ert ändamål och era behov? 

○ Kan du utveckla eller ge något exempel? 

 

Tema: utveckling 

Hur 

● Kan du berätta lite om hur ditt och universitetets arbete med synlighet online ut-

vecklats genom åren? 
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○ Vet du hur länge universitetet arbetat med SEO? 

○ Kan du utveckla eller ge något exempel? 

Varför 

● Vad tror du kan ha medfört att det förändrats på så vis? 

○ Vilka faktorer tror du påverkar universitetsbranschens arbete med synlig-

het? 

■ Vid behov av förtydligande: ökat informationsbehov, Google, eko-

nomi, konkurrens, trender, personligt engagemang etc. 

 

Avslutande information & frågor 

● Har du några frågor eller något övrigt att tillägga? 

● Har vi några ytterligare frågor? 

● Är det okej om vi återkommer om det är några oklarheter? 

● Vill du att vi skickar uppsatsen när den är klar? 
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7.2 Bilaga 2 – Intervjuguide Varumärke 

 

Orientering 

● Presentation samt intervjuupplägg 

● Studiens syfte 

● Deras rätt till anonymitet och att avbryta intervjun 

● Samtycke till inspelning av intervju 

● Eventuella frågor 

  

Bakgrundsfrågor 

● Vilken titel har du och hur länge har du arbetat inom universitetet? 

● Har du någon akademisk utbildning och i så fall vilken? 

● Har du arbetat vid något annat universitet förut? 

● Kan du berätta för oss vad du gör i ditt dagliga arbete? 

○ På vilket sätt arbetar du operativt? 

○ På vilket sätt arbetar du strategiskt? 

● Kan du berätta om universitetets vision i sin helhet? Vilka är de övergripande 

målen? 

○ Vid behov av förtydligande: vill ni överleva, expandera, bidra till sam-

hället, etc. 

  

Tema: marknad & konkurrens 

● Upplever du att universitetet är inom en marknad? Både generellt och på webben? 

○ Hur visar det sig? 

● Upplever du en hög konkurrens? 

○ Vilken påverkan har konkurrensen inom universitetsbranschen på ert va-

rumärkesarbete? 

  

Tema: varumärket 

● Hur arbetar ni med ert varumärke? 

○ Vid behov av förtydligande: vision, mission, internt och externt. 

● Vilka målgrupper har du i åtanke? 

● Vad vill ni kommunicera med ert varumärke?  

○ Vid behov av förtydligande: vad är ert budskap? 
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● Vad vill ni uppnå?  

○ Vid behov av förtydligande: vad är syftet? 

○ Har ni någon strategi för att synliggöra varumärket, skapa medvetenhet 

online? 

● Hur ser du på varumärkesarbetet ur ett långsiktigt perspektiv? 

○ Vid behov av förtydligande: tillit, attraktivt, medvetenhet, acceptans, etc. 

● Hur tror du synlighet och närvaron online påverkar varumärket? 

○ Vid behov av förtydligande: digitala kanaler, SEO, etc. 

● Vilka positiva och negativa konsekvenser kan varumärket generera? 

○ Vid behov av förtydligande: ökad kännedom, effektiv organisation, ändrat 

beteende hos målgrupperna, tillit, förtroende, synlighet, spridning, posit-

ionering etc. 

  

Tema: anpassning 

● Har ni någon sorts dialog med era intressenter som är till för att hjälpa er i ert 

arbete med att synliggöra varumärket online? 

○ Vad är det som gör att ni har dessa dialoger? 

● Gör ni några marknadsundersökningar? 

○ Hur förhåller ni er till resultaten och arbetar med dem? 

 

Tema: universitetbranschens utveckling 

● Vet du hur arbetet med ert varumärke har utvecklats? 

○ Varför tror du universitetet började utveckla ett varumärke? 

○ Vilka faktorer skulle du vilja påstå bidragit till denna utveckling? 

■ Vid behov av förtydligande: konkurrerande universitet, andra län-

der, konsulter, trender etc. 

○ Finansieras detta? Hur arbetar ni med fundraising, några samarbeten etc.? 

○ Vad är det som gjort att universitet börjat arbeta med synlighet online? 

■ Vid behov av förtydligande: SEO, optimera hemsidan, sociala me-

dier, etc. 

● Eftersom universitet måste förhålla sig till en rad olika regler och direktiv så är vi 

nyfikna om du tror det på något sätt påverkat arbetet med varumärket? 

○ Vid behov av förtydligande: offentlighetsprincipen, göra information till-

gänglig för allmänheten, etc. 
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● Vad är det som har varit svårt i byggandet av ett varumärke för universitetet? 

○ Vid behov av förtydligande: har du stött på några hinder? 

                    

Tema: sökmotoroptimering & Google 

● Vad vet du om universitetets arbete med SEO? 

● Vad tror du det är som gör att universitet behöver arbeta med SEO? 

● Eftersom vi har ett fokus på synlighet i vår studie, skulle du vilja påstå att synlig-

het i sig kan vara ett mål eller att det är ett verktyg för att uppnå andra mål?  

○ Vilka mål? 

● Vilken påverkan tror du att synlighet online kan ha på universitetets trovärdighet 

och legitimitet? 

  

Avslutande information & frågor 

● Har du några frågor eller något övrigt att tillägga? 

● Har vi några ytterligare frågor? 

● Är det okej om vi återkommer om det är några oklarheter? 

● Vill du att vi skickar uppsatsen när den är klar? 
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7.3 Bilaga 3 – Intervjupersoner 

 

 

 

 

 

  

 Universitet Område Namn Titel 

Intervju 1 Linnéuniversitetet SEO Linda Sohlberg Webbsamordnare 

Intervju 2 Linnéuniversitetet Varumärke Susanne Håkansson Varumärkesstrateg 

Intervju 3 Göteborgs universitet SEO Mattias Jacobsson Webbutvecklare 

Intervju 4 Göteborgs universitet Varumärke Martina Sjövind Kommunikatör 

Intervju 5 Karolinska Institutet SEO Maria Sjögren Kommunikatör i digitala tjänster 

Intervju 6 Karolinska Institutet Varumärke Maria Deckeman Varumärkesstrateg 

Intervju 7 Örebro universitet SEO 
Anders Bergqvist 

Mari Sandin 

Webbkoordinator 

Webbkoordinator 

Intervju 8 Örebro universitet Varumärke Micael Jonsborg Marknadsförare 

Intervju 9 Luleå universitet SEO Henrik Sundberg Webmaster 
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7.4 Bilaga 4 – Kodningsmallar för empiriskt material 

 

Universitetets namn - Varumärkesintervju 

 

 

Titel  
 

 

Målgrupper 
  

 

Oförståelse för SEO inom branschen 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Isomorfism & Resurser 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Utveckling 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Syftet med SEO & Synlighet online 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Rationalitetsprinciper  

Det civila 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

Ryktbarhet 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

Marknad  

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Rationalitetsprinciper i konflikt (när de själva problematiserar) 



61 
 

Marknad vs Det civila 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

Marknad vs Ryktbarhet 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

Det civila vs Ryktbarhet 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Förvirring mellan marknads- och varumärkesorienteringarna 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Fundraising 
 

 

Komplexitet 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Övrigt  

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

 

 

Universitetets namn – SEO-intervju 

 

 

Titel  
 

 

Målgrupper  

 

 

Hur många som kommer in på webben via Google 

 

 

Hur universitet arbetar med SEO 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

SEO-strategi / Direktiv 
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[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Oförståelse för SEO inom branschen 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Isomorfism & Resurser 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Utveckling 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Syftet med SEO  

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Synlighet online & konkurrens om synlighet 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Rationalitetsprinciper  

Det civila 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

Ryktbarhet  

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

Marknad  

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Rationalitetsprinciper i konflikt (när de själva problematiserar) 

Marknad vs Det civila 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

Marknad vs Ryktbarhet 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

Det civila vs Ryktbarhet 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 
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Förvirring mellan marknads- och varumärkesorienteringarna 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Komplexitet 

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

Övrigt  

[Sidnr i transkribering] - Citat 

● Kommentar 

 

 

 

 

 


