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Abstract

The 1st of January this year the state owned Swedish Luftfartsverket changed their name 

into the shorter name LFV. The shorter LFV is a more modern version in terms of that the 

name is a proof of that the classic organisation of the state, Luftfartsverket, with this step 

breaks through boarders and finds new ways. Plans have existed before but since 2005 

when Luftfartsverket lost its assignments from the government and become a state owned 

business corporation, the plans have intensified. Now, also for all the employees, it is 

getting obvious that something is going on in the organisation.

The purpose of this paper is to see how this newly made change of name and logotype 

have been recieved and how it has effect the strategic choosen respondents within the 

organisation LFV. These choosen respondents have thorough knowledge of the 

organisation of LFV. Some of the questions to these respondents were how they reacted 

from the change and how have they interpret the changes? Or is there actually no change 

for them?

Hopefully, the good and valueable values from Luftfartsverket will remain and continue 

to be connected to the organisation even with the three letters new name.

A conclusion this paper has come up with is that this step is, within this group of 

respondents, a very small step indeed with not much of  visable signs of the name- and 

logotype change. Nevertheless, all of the strategic choosen respondents are aware of  that 

this is really a longer process and this is just the start of it. Moreover, all of the 

respondents sees this step as positive for the organisation of LFV.

Luftfartsverket till LFV – En studie i ett förnyande av ett varumärke
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Sammanfattning

Statliga Luftfartsverket bytte 1 januari i år namn till det kortare LFV. Det nya namnet är 

en förkortning av det förra namnet samtidigt som det är ett bevis på en modernisering och 

ett bevis på att den klassiska statliga organisationen nu bryter gränser. Sedan januari 2005 

då Luftfartsverket tappade sina myndighetsuppdrag och blev ett statligt affärsverk istället 

för myndighet, har planerna på en bolagisering intensifierats. Lösa planer har funnits 

länge på en förändring inom organisationen. Sedan regeringen tillsatt en 

flygplatsutredning om LFV:s framtida flygplatsuppdrag samt att nu namnbytet är gjort 

börjar LFV:s personal också se att något är på gång. 

Syftet med den här uppsatsen är att se på hur det nyligen gjorda namn- och logotypbytet 

har mottagits av några strategiskt utvalda informanter. Dessa informanter har en god 

insyn i organisationen samtidigt som de alla har olika funktioner och avdelningar. Hur har 

dessa personer i viktiga ställningar inom organisationen tolkat att namn- och logotypbytet 

skett och hur har deras dagliga arbete ändrats – om det ens har det?

Med en trebokstavskombination istället för det 15 bokstäver långa ”statliga” namnet 

tyder mycket på att det kommer att bli lättare att bolagiseras om så blir beslutat. Det 

statliga och byråkratiskt klingande ”verket” uttalas då inte längre men ändå kan 

förhoppningsvis de goda värdena som trygghet och säkerhet stanna kvar med namnet. 

Anser informanterna att detta steg som tagits är något positivt eller försvinner en trygghet 

i och med att LFV än så länge är ett okänt begrepp hos gemene man?

En slutsats i denna undersökning är att steget som tagits anses vara ett litet, eller till och 

med ett mycket litet sådant. Samtidigt är samtliga informanter medvetna om att detta bara 

är början på en längre process som de ser som positiv för LFV. 
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1. Inledning

”The idea that organizations need to change, and to change dramatically and immediately, 

appears to be one of the axioms of the present age”1, skrev Paul du Gay i en bok som 

gavs ut år 1997. Faktum är att detta är minst lika aktuellt tio år senare. Nu är det inte så 

att dessa förändringar av organisationer som sker sätts i verket endast för förändringens 

skull utan det finns ofta en god anledning. Många organisationer måste hitta ny väg för 

att överleva i hård konkurrens. Denna uppsats handlar om just en sådan förändring då 

Sveriges ledande flyghållare den 1 januari 2007 gjorde ett namn- och logotypbyte och 

Luftfartsverket blev kort och gott LFV. I den globaliserade värld vi lever i har 

konkurrensen ofta hårdnat för Sveriges företag och organisationer. På många fronter har 

det blivit en friare marknad där det tidigare var strikt reglerat och ofta en 

monopolsituation där svenska staten, ofta med myndigheterna, var mer eller mindre 

ensamma på spelplanen. Luftfartsverket var en sådan myndighet. Med ekonomiska och 

kulturella flöden genom världen har olika marknader i Sverige nu kommersialiserats och 

avreglering har blivit ett känt begrepp i vårt land. I avregleringen ligger att statliga 

organisationer bolagiseras. Just bolagisering är också något som regeringens utredare 

Christina Rogestam tittar på just i detta nu när hon utreder LFV:s framtid. Mer om 

utredningen kommer bland annat i bakgrundskapitlet.

Den här uppsatsen görs i ett samarbete med avdelningen Koncerninformation vid LFV 

och med bland annat denna forskning som underlag hoppas jag att LFV kan ta nästa steg i 

den redan påbörjade processen. Det som framkommer här kan också göra att LFV är mer 

förberedda både om det skulle bli en bolagisering av det statliga affärsverket LFV samt 

om det inte blir något av bolagiseringen vilken väg det än må vara. Jag hoppas också 

uppsatsen kan vara inspirationskälla och språngbräda för fortsatta undersökningar i de 

områden den behandlar. 

1 Du Gay, Paul (1997) s 297
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1.1 Syfte och frågeställningar

Denna uppsats syftar till att utröna hur det nyligen genomförda namn- och logotypbytet 

har mottagits hos strategiskt utvalda personer vid LFV. Samgående med detta kommer 

uppsatsen också att svara på vilka likstämmiga samt vilka särskiljande uppfattningar och 

förhållningssätt som existerar hos dessa utvalda informanter angående den nya 

situationen. Vilken funktion har namn- och logotypbytet hittills fått och kan man redan nu 

se vilka strategiska vägar LFV kan tänkas ta framöver med sin varumärkesstrategi?

I uppsatsen har några specifika frågeställningar varit framträdande. Här nedan är dessa 

uppställda med en följande förklaring. 

• Hur tolkar de utvalda intervjupersonerna namn- och logotypbytet och 

tycker de att det inträffade har någon inverkan på företagskulturen/

identiteten på organisationen de arbetar för? 

Vad tycker dessa strategiskt utvalda LFV-anställda att detta namn- och logotypbyte gjort 

med eller för företagskulturen och identiteten inom deras specifika arbetsposition samt 

närmaste omgivning? Hur lyder deras tolkning av detta? Har LFV-begreppet fyllts med 

något som inte det tidigare namnet Luftfartsverket bar på? Uppfattas det kanske bara som 

en ytlig skillnad? I och med att förkortningen LFV ändå står för Luftfartsverket kan 

kanske skillnaden uppfattas som marginell?

• Är informanterna bekväma med den nya logotypen och det nya namnet? 

Fungerar det bra att säga LFV där det tidigare hetat Luftfartsverket och vet 

informanterna i vilka roller som logotypen ska användas, både i den interna 

och i externa kommunikationen?

Frågorna här grundar sig i att få en förståelse för om namnbytet känns funktionellt för de 

utvalda informanterna. I ordet ”bekväm” i frågan ovan inryms om det känns lätt att arbeta 

med det nya namnet LFV. Har det blivit enklare eller svårare att arbeta med namnet och 
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behöver man gång efter annan förklara för kunder/resenärer och andra vad som skett? 

Har namnbytet någon rejäl funktion och i så fall, är det positivt eller negativt, och har 

informanterna lätt för att falla tillbaka till gammal vana och säga det gamla namnet 

istället? För de som arbetat en längre tid inom organisationen har det förekommit att man 

exempelvis har förkortat Luftfartsverket och för enkelhetens skull sagt det lite slarvigare 

”Luftis”. Internt är det kanske just ”Luftis” som gäller och eftersom man inte sa hela 

namnet förut heller tycker man kanske inte det spelar så stor roll? Dessa aspekter blir 

extra intressanta eftersom informanterna arbetar med vitt skilda och varierande 

arbetsuppgifter och dessutom på vitt skilda arbetsplatser, även geografiskt.

• Stämmer den uttalade strategin med namn- och logotypbytet med hur det 

blev i verkligheten?

Hur fungerade och hur fungerar informationen internt inom LFV:s olika flygplatser och 

divisioner. Gick tydlig information om anledningen till namnbytet ut till informanterna 

om namn- och logotypbytet? Relaterade de uppställda målen/strategin i införandet av det 

nya namnet och logotypen med hur det verkligen blev? 

1.2 Avgränsningar

I uppsatsen kommer tyngdpunkt ej att läggas på själva logotypens utseende. Det lämnas 

nästan helt och hållet därhän. Inte heller ämnet slogans kommer att figurera nämnvärt i 

uppsatsen. Istället handlar det om namnet, funktionen och i viss mån hur 

arbetssituationen nu är för de tillfrågade LFV-medarbetarna. 
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1.3 Terminologi och akronymer 

De engelska termerna:

Brand eller brand name = varumärke, märke

Logo = företagssymbol, logotyp

Management = direktion, styrelse, ledning

Marketing = marknadsföring

PR = svensk förkortning för eng. public relations, förr ofta synonymt med publicitet, 

begrepp som numera omfattar en mångfald kommunikationsåtgärder som syftar till att 

skapa och bibehålla gynnsamma relationer mellan en organisation och olika målgrupper i 

dess omvärld (t.ex. kunder, anställda, aktieägare, myndigheter och samhället i stort).

Trademark = varumärke

Svenska termer:

Avreglering = avreglering innebär att statsmakterna helt eller delvis upphäver 

regleringar och därigenom åstadkommer friare konkurrensförhållanden.

Källa: Nationalencyklopedin på nätet: http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp

1.4 Uppsatsdisposition

Uppsatsen delas in i fem kapitel där jag efter inledningskapitlet placerat en bakgrund där 

de mest grundläggande uppgifterna om LFV, och annan information man behöver veta för 

att förstå uppsatsen bättre, förekommer. I kapitlet presenteras organisationen LFV kort 

samt olika flygplatser inom LFV. I bakgrundskapitlet ges en bild av den utredning som 

regeringen tillsatt angående eventuell bolagisering av LFV. Här går också att läsa om två 

organisationer som varit med om liknande situation som LFV när det handlar om 

identitetsjustering. Därefter kommer teorikapitlet som ger en bild av hur vår omvärld ser 

ut vilket i sin tur har gjort att avreglering på marknaden förekommer. I teorikapitlet har 

jag utgått ifrån de tre ”teoribenen” Varumärket, Organisationskommunikation/Strategisk 

http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp
http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp
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kommunikation/PR och Användningen/konsekvensen. Därtill har teorier om 

globaliseringen spelat en stor roll. Teorikapitlet ska ge en bild av att globaliseringen, 

varumärken, den kulturella ekonomin, reklam, organisationskommunikation och PR 

arbetar i en symbios med varandra. Teorikapitlet leder fram till metodkapitlet och där 

redovisas vilken metod jag valt och hur jag gått tillväga. Uppsatsen avslutas med ett 

resultatkapitel. Redovisningen av resultatet är indelad i två delar; Varumärket LFV och 

organisationskultur som ena delen och Organisationskommunikation som den andra. 

Därpå följer en slutdiskussion och sammanfattning samt förslag till framtida forskning.
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2. Bakgrund

I detta kapitel förmedlas en bakgrundsbild som gör det lättare att sätta sig in i LFV:s 

situation samt den värld som omger Sverige, Sveriges luftfart och i synnerhet LFV som 

organisation och dess göromål. Bakgrunden som här förmedlas gör det också lättare att 

sätta sig in i de situationer som kan uppkomma i och runt de frågeställningar som 

uppsatsen ämnar besvara. Kapitlet inleds med en beskrivning om landskapet LFV 

befinner sig i. Därefter kommer en kort beskrivning om organisationen LFV. Därpå ger 

jag en kort presentation av tre flygplatser vilka är några av informanternas arbetsplatser. 

De två första, Arlanda och Bromma, är också två av Sveriges största och därmed väldigt 

viktiga för LFV. Den tredje flygplatsen är, förutom arbetsplats för två av informanterna, 

ett bra exempel på en av de mellanstora flygplatserna som LFV har. 

I en utredning som regeringens Christina Rogestam (c) just nu bedriver ska det 

långsiktiga statliga ansvaret för flygplatserna utredas. Utredningen tittar bland annat på 

om LFV ska bolagiseras. Bakgrundskapitlet innehåller ett avsnitt där jag presenterar 

denna utredning mer ingående.

I kapitlet ger jag också en presentation av medtävlaren och konkurrenten på den norska 

marknaden Avinor samt två organisationer som varit med om samma eller liknande 

identitetsjustering som LFV nu går igenom.

Källorna finns som fotnoter längst ned på sidan. Vid de tillfällen där ordet ”källa” står 

utskrivet i anslutning till textavsnitt betyder det att hela textavsnittet eller bilden är 

hämtad från denna källa.

2.1 Vår globaliserade omvärld - fallbeskrivning

Det är inte alldeles lätt att som organisation behålla en stark position på den marknad man 

agerar. De konkurrerande organisationerna kanske blir fler eller så ändrar sig helt enkelt 
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marknaden åt ena eller andra hållet. Då vill det till att ens organisation tittar på 

möjligheterna som finns för att man ska kunna bibehålla sin position. Ett sätt kan vara att 

ändra eller justera varumärket. För att utveckla och ändra en organisation från en sorts 

organisation till en annan kan kräva stora resurser. Även då detta må vara känt händer just 

detta faktum både här och där i vår globaliserade värld. Med globaliserad menas här 

bland annat att världen blir ”mindre” och vi kommer närmare varandra, inte fysiskt men 

kommunikationsmässigt och faktiskt kan det uppfattas som vi även närmar oss fysiskt. 

En annan orsak till att en förändring kan vara aktuellt är att värdet på medborgarnas och 

statsinvånarnas åsikter och tankar om våra organisationer ökar. Det handlar om 

miljömedvetenhet och att organisationen bryr sig om mänskliga rättigheter för att ta två 

exempel. Detta innebär för många organisationer att det kan vara dags att bege sig in på, 

för dem, hittills outgrundad mark (läs marknad). 

I vissa fall kan det handla om att förändra eller justera organisationen så att den agerar på 

en större internationell marknad. Organisationer ser potentiella kunder i ett kundmaterial 

mångt större än de tidigare haft. Organisationer kan se affärspartners i en helt annan 

världsdel ibland lika lätt som i den stad ens huvudkontor ligger i. I den globaliserade 

värld vi lever i med medier som gör hela världen åtkomlig kan man exempelvis hitta 

konsulten till en ny byggnation i ett grannland eller varför inte ännu längre bort om priset 

är det rätta. På en närmare nivå för oss som bor i Sverige kan företag lika gärna se sina 

grannländers invånare som deras kunder likväl som de människor som lever i samma 

stad. Marknaden är föränderlig och det måste då även många organisationer vara. När det 

gäller fallet LFV och dess namn- och logotypbyte så öppnas samtidigt med bytet andra 

möjligheter. LFV kan nu gå ifrån gamla uppfattningar, tillika begränsningar, som 

organisationen haft som den statliga myndighet man en gång var, och därmed också 

plocka upp andra värden i sitt varumärke. Vår globaliserade värld är inte statisk – 

tvärtom, vilket Du Gay och Dozier med flera skriver om. Senare i denna uppsats kommer 

denna idé att utvecklas.  
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2.2 Om organisationen LFV

Källa: www.lfv.se

LFV är ett affärsdrivande statligt verk med cirka 4 000 anställda och en årlig omsättning 

på omkring 5,7 miljarder kronor. LFV ansvarar för drift och utveckling av statens 

flygplatser för civil luftfart, för flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart, samt för 

utbildning av flygledare. Affärsidén är att skapa mervärde för LFV:s kunder och främja 

flyget genom kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser och 

flygtrafiktjänster. LFV:s vision är att deras kunder ska lyfta fram deras organisations 

flygplatser och flygtrafiktjänster som det goda exemplet gällandes kostnadseffektivitet, 

säkerhet och funktionalitet. LFV har också koncernvärderingar och koncernmål. 

Koncernvärderingarna är att man ska vara aktiva, professionella och ansvarstagande. 

Koncernens mål är följande sex:

• Finansiell styrka – LFV ska uppfylla ägarens finansiella mål samt samtidigt ha en 

finansiell stabilitet som gör att de kan hantera förändringar i trafikvolym och 

trafikstruktur. 

http://www.lfv.se
http://www.lfv.se
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• Utveckling för flygplatser

• Attraktiv arbetsgivare

• Kommersiella produkter – LFV:s nettoresultat från kommersiella produkter ska 

öka från 500 mkr 2005 till minst 800 mkr 2010.

• Flygtrafiktjänster – LFV deltar i utveckling och gränsöverskridande 

flygtrafiktjänster i Europa.

• Hållbar utveckling - LFV står för en hållbar utveckling där flygplatsernas och 

flygtrafiktjänstens sociala och ekonomiska effekter vägs samman med 

miljöhänsyn.

LFV-organisationen består av styrelsen som under sig har generaldirektören Lars Rekke 

med kansli samt koncernfunktionen. Därunder finns funktionerna:

• Division Stockholm

• Division Flygplatsgruppen

• Division Flygtrafikstjänsten

• LFV Holding AB

• Interna Serviceenheter

• A-Banan Projekt AB

Viktiga händelser under 2006 var att: LFV visade att man var ett klimatneutralt företag, 

man gick från 19 till 16 flygplatser samt att:

• Luftfartsverket blev LFV

I miljoner kronor såg intäkterna för 2006 ut på följande sätt:

• Luftfartsintäkter: 3 877 

• Kommersiella intäkter: 1 981

• Övrigt: 122

Endast övriga intäkter var en nedgång från föregående år.

Källa: www.lfv.se

http://www.lfv.se
http://www.lfv.se
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2.2.1 Stockholm-Arlanda Airport

Källa: www.lfv.se

LFV:s största flygplats är Stockholm-Arlanda Airport som idag är arbetsplats för cirka 15 

000 människor. Denna internationella och nationella flygplats är en synnerligen viktig 

byggsten i LFV:s verksamhet. Genom att ge en bakgrund av Arlanda, som är arbetsplats 

för tre av informanterna, får vi en inblick i deras arbetsplats men framför allt får vi en 

inblick i det som för LFV är en av verksamhetens grundpelare. På många sätt är Arlanda 

ansiktet utåt mot Europa och världen för LFV.

Den svenska riksdagen bestämde 1946 att en flygplats skulle byggas i närheten av sjön 

Halmsjön i Sigtuna kommun. 1959 var start- och landningsbana öppnad och efter den 

officiella invigningen med kung Gustaf VI Adolf tre år senare var också all internationell 

trafik flyttad från Bromma flygplats till Arlanda. Dagens Terminal 5 som är flygplatsens 

internationella terminal invigdes 1976 och inrikesterminal 4 öppnades för trafik 1983. 

Båda dessa invigdes av kung Carl XVI Gustav. Så sent som 1990 invigdes nästa terminal 

som då användes för inrikes trafik. I samband med Schengenavtalet byggdes terminalen 

om så att den skulle passa för både inrikes och utrikes trafik och så att passagerare från 

tredje land skulle kunna ha en egen våning på terminal 2. 

Idag har Stockholm-Arlanda Airport tre rullbanor (den tredje öppnad 2002) och fyra 

passagerarterminaler.

Idag är Arlanda flygplats för 17,5 miljoner passagerare som använder flygplatsen, varav 

12,2 miljoner flyger utrikes. Flygplatsen har 223 000 starter och landningar under ett år 

och man flyger till 175 destinationer varav 140 är internationella. På Arlanda finns 46 

http://www.lfv.se
http://www.lfv.se
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butiker, 35 restauranger, barer och kaféer. Dessutom finns fyra hotell och 20 400 

parkeringsplatser.

Källa: www.lfv.se

2.2.2 Stockholm-Bromma Airport

Stockholm-Bromma Airport har en liten men viktig del i denna uppsats. Flygplatsen är 

arbetsplats för tre av informanterna (de tre som har Division Stockholm som sitt område) 

och dessutom låg tidigare Luftfartsverkets huvudkontor där innan det flyttades till 

Norrköping. Flygplatsen har liksom Arlanda mycket internationell flygtrafik och därmed 

ett viktigt ansikte utåt världen för LFV. Bromma, hör tillsammans med Arlanda, 

Göteborg-Landvetter Airport och Malmö Airport till LFV:s stora flygplatser. Bromma, 

som flygplatsen heter i folkmun, var länge Sveriges största och viktigaste flygplats. Den 

invigdes 1936 men det dröjde till efter andra världskriget innan flygtrafiken verkligen tog 

fart i Sverige. Bromma var Europas första flygplats som hade start och landningsbanor i 

asfalt. När den internationella flygtrafiken flyttades till Arlanda blev Bromma centrum för 

det svenska inrikesflyget.

Stockholm-Bromma Airport fortsätter än i dag att vara en av Sveriges viktigaste 

flygplatser med över en miljon passagerare om året. Sedan 2003 är det nu också 

internationell flygtrafik till Bromma men med den miljöhänsyn och de miljökrav som 

Bromma tar hänsyn till är flygtrafik bara tillåten dagtid. 

Källa: www.lfv.se

http://www.lfv.se
http://www.lfv.se
http://www.lfv.se
http://www.lfv.se
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2.2.3 Karlstad Airport

Karlstad Airport är det nya namnet på Karlstad flygplats. Karlstad Airport är arbetsplats 

för två av informanterna och ett exempel på en av de medelstora flygplatser som LFV 

har. Flygplatsen är på sitt sätt mer beroende av LFV, än till exempel Arlanda, eftersom 

den har mindre passagerarantal och inte heller ligger i en lika tätbefolkad region som 

Stockholms-, Göteborgs- eller Malmöområdet. Som ett exempel på en medelstor 

flygplats är Karlstad Airport ett intressant exempel.

Invigningsåret var 1944 och fram tills 1997 låg flygplatsen några kilometer ifrån Karlstad 

centrum. Numera ligger flygplatsen, som per vecka har 57 starter och landningar, cirka 

två mil norr om Karlstad. Flygplanen från Karlstad Airport flyger till tio olika 

destinationer. Under fjolåret 2006 hade man 112 422 passagerare varav 70 174 var 

inrikesresor, 20 046 utrikes och 22 172 var charters. Flygplatsen har totalt 34 LFV-

anställd personal med flygplatschef Peter Landmark i spetsen. 

Källa: www.lfv.se

http://www.lfv.se
http://www.lfv.se
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2.3 Rogestams flygplatsutredning

En offentlig statlig utredning där särskild utredare är Christina Rogestam (c) har som 

uppdrag att göra en översyn av det samlade svenska flygplatssystemet2. Denna utredning 

är en av de stora anledningarna till att denna uppsats existerar. Problematiken om vart det 

bär för LFV i framtiden ligger till grund för att jag gjort denna forskning. För att kunna 

veta vilka strategiska steg LFV ska ta i nära framtid behöver man veta var man befinner 

sig i dagsläget. 

Denna flygplatsutredning ska vara klar första oktober i år och syftet är att lämna förslag 

på inriktning och prioritering för det långsiktiga statliga ansvaret för flygplatserna. 

Utredningen utgår från de Transportpolitiska målen som finns. Dessa är ”att säkerställa 

en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet”. Inom detta finns dessa delmål 3:

• Tillgänglighet

• Transportkvalitet

• Säkerhet

• Miljö

• Regional utveckling

• Jämställdhet

Översynen berör det samlade svenska flygplatssystemet som innefattar 46 flygplatser 

varav 16 är statligt ägda och resten ägs kommunalt. Belyses gör tillgängligheten både när 

det gäller inrikes och utrikes luftfart. Särskilt framhålls bland annat tillgängligheten när 

det gäller direktlinjer till större europeiska nav. Också ”tillgången till kollektiva 

transportalternativ som medger en restid till centrala Stockholm inom 2 timmar skall 

beaktas vid överväganden kring det statliga engagemanget i en regional flygplats”. 

2 Källa: http://www.rtk.sll.se/download/abc/Flygplatsutredningen.pdf

3 Ibid 
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Utöver detta tillkommer ytterligare några punkter som belyses. LFV:s roll som statlig 

infrastrukturhållare kommer att belysas ur två synvinklar; det transportpolitiska 

uppdraget samt från synvinkeln av det företagsekonomiska kravet som ligger på LFV.

Rogestams utredning ska den första oktober föreslå en långsiktig finansieringsmodell4.

2.4 En organisation i liknande situation

LFV har i Norden två organisationer som i mångt och mycket påminner om LFV. Både 

norska Avinor och finska Finavia har likt LFV ägande av flygplatser samt 

flygtrafiktjänster i samma organisation5. För att ge en bild av situationen som LFV 

befinner sig i och den marknad den svenska flygplatshållaren agerar tar jag här fram en 

av aktörerna. Genom att presentera en av dessa konkurrenter/medtävlare som LFV har i 

sin absoluta omgivning ger det ett bredare perspektiv för läsaren. Härunder presenterar 

jag Avinor som trots att organisationen är väldigt lik LFV också har en distinkt skillnad. 

Avinor valde en helt annan väg än den som det svenska affärsverket LFV då man valde 

att byta namn helt. Även LFV valde att byta namn men igenom den förhållandevis lilla 

ändringen då man gick från 15 bokstäver i Luftfartsverket till tre bokstäver, kunde 

organisationen behålla de värdefulla värderingar som det gamla namnet bar på. Detta var 

däremot väldigt svårt för dess norska motsvarighet6. 

4 Mer information om utredningen finns att hämta hem på: http://www.rtk.sll.se/download/abc/
Flygplatsutredningen.pdf . 

5 Källa: www.avinor.no , www.finavia.fi

6 Röhne, Lars, 07-04-25

http://www.rtk.sll.se/download/abc/Flygplatsutredningen.pdf
http://www.rtk.sll.se/download/abc/Flygplatsutredningen.pdf
http://www.rtk.sll.se/download/abc/Flygplatsutredningen.pdf
http://www.rtk.sll.se/download/abc/Flygplatsutredningen.pdf
http://www.avinor.no
http://www.avinor.no
http://www.finavia.fi
http://www.finavia.fi
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2.4.1 Avinor – en nära konkurrent/medtävlare på marknaden

Källa: www.avinor.no

Avinor är ett aktiebolag, helägt av Norska staten, med ansvar att planlägga, bygga ut och 

driva ett samlat luftfart- och flygsäkringssystem. Verksamheten omfattar 46 flygplatser i 

Norge varav 12 drivs tillsammans med Norska försvaret. Verksamheten omfattar också 

kontrolltorn, tre kontrollcentraler och teknisk infrastruktur för flygnavigation. Oslo 

Lufthavn AS är ett helägt dotterbolag.7

Avinor AS blev upprättat som aktiebolag, helägt av staten, den 1 januari 2003. Uppdraget 

är att ansvara för en god säkerhetsnivå på alla de 46 flygplatserna. Avinor är ansvariga för 

luftrummet när det gäller såväl civilt som militärt flyg.

Organisationen är formerad i en koncernstab och fyra divisioner: 

• Flygsäkring

• Stora flygplatser

• Mellanstora flygplatser

• Regionala flygplatser

Finansiering: Avinor får sina intäkter till två tredjedelar av försäljning av tjänster till 

flygbolag medan en tredjedel av intäkterna kommer från kommersiella aktiviteter på 

flygplatserna såsom från till exempel butiker och parkeringar.

7 Texten är av mig översatt till svenska efter beskrivningen på Avinors hemsida (www.avinor.no) 
2007-04-17.

http://www.avinor.no
http://www.avinor.no
http://www.avinor.no
http://www.avinor.no
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Ur årsrapporten 2005 står att Avinors mål är att självfinansierat fortsätta driva 

totalsystemet av flygplatser och flygsäkringstjänser – utan statligt stöd och därför har ett 

behov av att öka de kommersiella intäkterna. 

2005 hade Avinor sammanlagt nära 32 800 000 passagerare och uppnådde därmed ”all 

time high” i antalet passagerare. Avinor-koncernen hade 590 000 starter och landningar 

på sina flygplatser 8. För att ta ett senare positivt resultatexempel utökades 

passagerarantalet med 9 procent i mars månad 2007. Samma månad ökade 

utlandstrafiken med 14 procent mot samma månad året innan. 

Källa: www.avinor.no

2.5 Två fall att ta lärdom av?

Två fall som på något sätt kan jämföras med LFV:s situation eller delar av LFV:s 

situation tas här upp. Dessa två fall är intressanta för att de på ett sätt har gått igenom 

samma förvandling som LFV nu gör. Det första exemplet är då statliga Televerket blev 

Telia genom en bolagisering då man gjorde aktier publika på börsen och det andra 

exemplet jag vill göra er uppmärksamma på är då Föreningssparbanken på bara några 

månader bytte sitt namn helt och hållet till Swedbank. Bytet skedde i samband med att 

man etablerade banken på den baltiska marknaden. Erfarenheter från dessa båda fall 

skulle kunna appliceras på den eventuella bolagiseringen och namn- och logotypbytet 

som LFV nu går igenom. I denna uppräkning presenterar jag det som hänt i de här 

organisationerna utan att närmare gå in och diskutera händelserna. Med dessa två 

exempel får vi förhoppningsvis en förståelse för att detta som sker i LFV nu har hänt på 

andra håll även om varje specifika fall också är unikt på sitt sätt.

8 Källa: http://www.avinor.no/filestore/NyAasrapportavinor_2005.pdf

http://www.avinor.no
http://www.avinor.no
http://www.avinor.no/filestore/NyAasrapportavinor_2005.pdf
http://www.avinor.no/filestore/NyAasrapportavinor_2005.pdf
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2.5.1 Televerket - Telia

Det statliga verket Televerket har på sätt och vis gemensamma nämnare med 

Luftfartsverket. Här följer än kort historieskildring av Televerket som blev börsnoterade 

Telia. 

Från att ha fötts under namnet Kungliga Elecktriska Telegraf-Werket blev man, efter ett 

par omgångar med namnbyte, 1953 slutligen kort och gott Televerket. I 40 år gick 

företaget under det namnet tills det slutligen var tid för en förändring. I Telestyrelsens 

förslag till regeringen om ombildning till aktiebolag som kom i slutet av 1990 var 

argumenten bland annat att ”teknikens snabba utveckling gör att företagen blir alltmer 

internationella” och ”En övergång till bolag ökar Televerkets möjligheter att arbeta på 

en integrerad europeisk marknad…”. Telestyrelsen hävdade också att man då som bolag 

lättare skulle kunna erbjuda helhetslösningar inom kommunikation även internationellt 9. 

1993 omvandlades Televerket från affärsverk till ett statligt ägt aktiebolag Telia AB. 

I juni sju år efteråt sålde svenska staten 30 procent av aktierna genom ett publikt 

erbjudande. Aktierna noterades på Stockholmsbörsen och Telia blev ett privat börsnoterat 

företag. Telia Sonera blev sedan resultatet av en sammanslagning av Telia och finska 

Sonera. Fusionen ägde rum i december 2002. Hemmamarknaden för Telia Sonera idag är 

Norden och Baltikum där man har ett brett utbud av tjänster. Telia Sonera har även 

verksamhet i en mängd andra länder som utöver hemmamarknaden också innefattar bland 

annat Ryssland, Eurasien, Spanien och Turkiet.

Källa: www.telia.se & http://www.teliasonera.se/ 

2.5.2 Föreningssparbanken blev Swedbank

Swedbank är ett modernt företag som gått många steg för att komma dit de är idag. På 

9 Lernevall, Sven & Åkesson, Bengt (1997) s 60

http://www.telia.se
http://www.telia.se
http://www.teliasonera.se/
http://www.teliasonera.se/
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sätt och vis började det med att den första Sparbanken öppnade 1820 i Göteborg. Sedan 

växte banken och hade som mest 498 kontor 1928. Därefter började bankerna slå sig 

samman för att bli starkare. Andra bolagsformer tog form. Swedbank har sina rötter i 

jordbrukskassorna och den första jordbrukskassan bildades 1915. På 70-talet bytte så 

jordbrukskassorna namn till Föreningskassan. De två bankerna Föreningskassan och 

Sparbanken arbetade på varsin front och blir båda två aktiebolag 1992. De börsnoteras 

och börjar så planera ett samgående som skedde 1997.  I årsstämman i april månad 2006 

beslutades om bytet av namn till Swedbank10. Varumärkesbytet har också att göra med att 

Föreningssparbanken året innan köpte 98 procent av baltiska Hansabank. 

Idag har Swedbank tillsammans med Sparbankerna tillsammans 750 kontor varav 290 i 

kontor i de baltiska länderna. Inom koncernen har man cirka 16 000 anställda. Swedbank 

är ledande i Norden och Baltikum med bland annat 8,8 miljoner privatkunder. Förutom 

kontoren i Sverige, Estland, Lettland och Litauen har banken verksamhet i Helsingfors, 

Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t 

Petersburg och Tokyo.

Bytet skedde sedan den 8 september och tio månader senare beräknar Swedbank att 

kontoren i Sverige ska vara helt omskyltade 11 . 

”Det skall bli känt genom att användas. Vi skall inte spendera överväldigande mycket pengar 

på det. Totalnotan under tre år är 300 miljoner”, kalkylerade vd Jan Lidén i en artikel i 

Svenska Dagbladet samma dag som införandet.  

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt

Detta kapitel består av teori från ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. 

Inriktningen på teorin är sådan att den på något sätt är aktuell för den verklighet som 

10 www.swedbank.se

11 Braconier, Fredrik (2006), Svenska Dagbladet, s 76 

http://www.swedbank.se
http://www.swedbank.se
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LFV befinner sig i. Utöver ett avsnitt om globalisering har kapitlet tagit sina 

utgångspunkter i teorier om: varumärket och dess betydelse, användningen av 

varumärket, strategisk kommunikation, organisationskommunikation och public 

relations. Utifrån dessa områden samt med undersökningens syfte och frågeställningar i 

åtanke är kapitlet indelat i fem avsnitt: Varumärken/Reklam, Globalisering, Kulturell 

ekonomi/företagsidentitet och Organisationskommunikation/PR som alla på sitt sätt 

hänger ihop och går in i varandra. Därutöver finns en avslutande del som heter Teori där 

jag i allmänna termer behandlar den teori jag har stött på i uppsatsarbetet. 

3.1 Varumärken och reklam (då till nutid)   

En del av varumärket är logotypen. Den finns till för att organisationen ska kunna kännas 

igen, man ska veta att ”ja just det, det är dom som gör den här produkten”. Samtidigt är 

det viktigt för organisationer att varumärket, och då speciellt logotypen, visar på 

organisationens styrkor och värden som konsumenter kan tycka om. Utanför själva 

logotypen så handlar värdena som en organisation vill fylla sitt varumärke med också om 

styrkor och värden som konsumenterna och affärskunderna kan tycka om. Man kan se 

varumärket som en reklam för organisationen. Varumärket är en ”ögonöppnare” och 

reklam på samma gång och det är väldigt svårt att koppla isär varumärket från reklam.

3.1.1 Varumärke

Varumärket är mycket mer än det vi ser. Arvidsson hävdar att varumärke är statusen av 

objekt i vår informationstid. Han menar att varumärken är en symbol för kapitalismen 
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genom att man ur det försöker få ut så mycket som möjligt, bland annat ekonomiskt.12 

Och nog försöker varumärkena vi ser överallt att locka oss att titta, och inte sällan också 

till köp av produkter eller tjänster. Celia Lury citeras i samma bok där hon menar att: 

”Brands are dynamic, multi-layered and open-ended. Second, brands works as an 

interface between producers and consumers…”13. Hon säger alltså att varumärket 

fungerar som ett gränsområde eller kontaktyta mellan de som står bakom varumärket och 

konsumenterna. Den här uppsatsen ägnar sig åt det praktiska arbetet med och runt ett 

varumärke och mindre åt att fokusera på varumärket i sig. Uppsatsen har fokus på 

personalen som jobbar inom organisationen LFV och vad varumärket gör för dem. 

Däremot lämnar uppsatsen nästan helt därhän hur ett varumärke kan anpassa sig och, likt 

Lury hävdar här ovan, nästan humanistiskt uppfattas som ett levande väsen. 

Det Lury uttalar tyder på att hon ser varumärken som något anpassningsbart. För LFV:s 

del, tidigare Luftfartsverket, har man genom generationer försökt förmedla att ens 

varumärke står för att man är säkert och tryggt att ha att göra med och att man har 

ordning på sina produkter 14. Med LFV handlar det mer om tjänster än produkter men lika 

fullt ska varumärket locka. 

En annan sida av organisationers varumärken är att de finns där varken vi vill det eller 

inte. De skickas till oss i annonsmaterial och de fylls också med budskap som även kan 

vara ofördelaktiga för organisationen. Så helt anpassningsbart är inte ett varumärke. I och 

med namn- och logotypbytet vid årsskiftet 2006/2007 justerades LFV:s varumärke. Hur 

tolkar människorna som ser LFV-logotypen det hela och hur tolkar de utvalda personerna 

i denna undersökning LFV:s varumärke i stort? Det handlar också om att från LFV:s sida 

även fylla varumärket med rätt ”ingredienser”. 

När det gäller att fylla text och budskap av olika slag gör Hall en stor skillnad mellan det 

12 Arvidsson, Adam (2006) s 124

13 Ibid

14 Intervjuer med Röhne, Lars 07-04-25 m.fl.
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han kallar ”encoders” och ”decoders”. Han hävdar att producenterna av texten eller 

budskapet fyller detta med symboler som sedan läsaren eller mottagaren av det ska 

uppfatta. Den första processen är då encoding, eller på svenska: inkodning. När detta så 

är gjort är det öppet för tre olika avläsningsstrategier. Hall menar att mottagaren kan läsa 

av meddelandet med: Dominant code, Negotiated code eller Oppositional code. Kort 

handlar det om att man läser det som det står eller att man tar in något av det men tycker 

att andra delar inte stämmer och därför inte alls tar in dessa delar. Den tredje varianten är 

då man har mycket att invända mot vad som finns i meddelandet. I alla dessa tre sätt är 

mottagningen beroende av kulturell och politisk läggning hos mottagaren15. För LFV:s 

del handlar inkodning och avkodningen, och specifikt i denna uppsats, om hur och med 

vad LFV fyller sitt varumärke med samt hur informanterna uppfattat detta budskap som 

finns i varumärket. Frågor som; Vad står LFV för? och Vad står förändringen för? blir 

här aktuella.

En annan fråga är om de LFV-anställda känner att de är delaktiga i arbetet med 

varumärket? Upshaw påpekar att alla anställda i en organisation är varumärkets 

ambassadörer var de än befinner sig. Så fort de är i kontakt med utomstående överför de 

något om deras varumärkes identitet. Det kan handla om att de gör det på ett muntligt sätt 

eller med kroppsspråk om det så är på ett cocktailparty eller om denne person befinner 

sig i en arbetssituation16. Han säger vidare att ”Varumärkets support-system är som en 

familj av individer, varav varje en av dessa tror på att han eller hon är del i något starkt 

och hållbart”17. I stora och starka företag vet de anställda vad deras varumärke handlar 

om. Och denna ”smittsamma känsla” av förtroende är mycket viktig när det gäller 

vårdande och underhåll av varumärke. De anställda är nästan alltid ett av de första leden i 

varje varumärkes ansats. Varumärket ska vara en kollega och kompanjon i den anställdes 

15 Stevenson, Nick (2006) s 41f, och i Hall, Stuart: Encoding and decoding – in culture, media, language, 
London: Hutchinson, 1980

16 Upshaw, Lynn B (1995) s 49

17 Min översättning till svenska från Upshaw, Lynn B (1995) s 50
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liv för att de ska kunna representera varumärket och förse varumärket med bästa möjliga 

understöd18.

Här ovan har jag lagt upp ett antal exempel på att man bör planera noggrant och sedan 

kan man gå hårt på med sin strategi. Men det finns givetvis baksidor med en hårt 

offensivt lagd varumärkesstrategi, speciellt om de anställda själva inte är på samma spår. 

Klein menar att varumärkestänkandet skapar en ”ballongekonomi” då den snabbt blåses 

upp. Hon skriver:

”Ju mer ambitiöst ett företag har varit i sin strävan att invadera det kulturella landskapet med 
sitt varumärke, och ju mer hänsynslöst det har övergett sina arbetare, desto större är 

sannolikheten att samma företag har emot sig en tyst bataljon av kritiker som inväntar 
ögonblick att slå till. Dessutom innebär varumärkesstrategin att företagen blottar sig för den 

mest självklara taktiken i aktivisternas arsenal: att få ett varumärkes produktionshemligheter 
att kraschlanda i dess marknadsimage” 19.

En kraschlandning skulle alltså betyda en förlust i det ofta mycket stora arbete som ofta 

lagts ned för att marknadsföra en ny image, ett nytt namn eller vad det nu må vara. Har 

det lagts ned stort arbete betyder det oftast också stora summor pengar. Klein hävdar att i 

varumärkestänkandet när en organisation och/eller reklambyrå kör fram som en ”ångvält” 

kan det ofta få en snabb och till synes bra utveckling. Men uttrycket att man inte är 

starkare än sin svagaste länk håller även här. Är inte alla med på ”resan” och det blir ett 

bakslag spricker ballongen snabbt vid bakslag. Enligt Klein finns då ofta ”en hel 

bataljon” redo att få utlopp för sitt missnöje. Konkurrenter finns hela tiden ute på 

marknaden, konkurrenter som inte har något emot att få ta några marknadsandelar. I 

slutändan kan man ha förlorat mer än man vunnit med den snabba frammarschen. De 

missnöjda kan alltså givetvis också finnas i företaget. Ett talande exempel är när British 

Airways satsade på en justering av sitt varumärke – utan att få med sig personalen. 

Utgången blev inte riktigt som ledningen hade hoppats:

18 Upshaw, Lynn B (1995) s 50f

19 Klein, Naomi (2000) s 409
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“At the time of the British Airways ethnic tailfin rebranding exercise, British Airways cabin 
crew went on strike in protest against a cost-cutting exercise of £1bn, annoyed that such a 

profitable airline should make such cutbacks and yet spend so much on rebranding. A trade 
union spokesman pointed out that it was the staff who were important, not a new system of 

visual identification. British Airways lost £125m as a result of the strike” 20.

3.1.2 Några historiska steg i marknadsföringens utveckling

Begreppet ”top of mind” är ett hållbart begrepp i många sammanhang. Som organisation 

och företag vill du gärna vara det varumärket som poppar upp i huvudet när just din 

produkt eller tjänst ska konsumeras. Multinationella Coca Cola vill vara ”top of mind” - 

speciellt en het sommardag, Gillette vill vara det när det är dags att köpa nytt raklödder 

och nya rakhyvlar och Volvo vill vara det när det är dags att köpa bil. I LFV:s vision står 

det att man ska vara det goda exemplet. LFV vill alltså gärna vara ”top of mind” i Norden 

när det snackas flygtrafik. Hur blir då organisationen och organisationens varumärken 

”top of mind”? För att åstadkomma detta måste man visa på goda värden så att 

konsumenterna får en positiv känsla om detta varumärke. Då används inte sällan 

marknadsföring och/eller reklam. Hur organisationen utformar sin marknadsföring skiftar 

och har genom åren sett ut på olika sätt. Såhär uttrycker Arvidsson en ändring som 

marknadsföringen har tagit:”Marketing has become less ´bureaucratic’ and more 

´humanistic’ – better in touch with what people actually want and crave, ´more true to 

people’s real life…” 21. Hur marknadsföringen ska vara formad beror givetvis på i vilken 

marknad organisationen är på. Perspektivet och mål och målgrupp spelar in här. Vad för 

slags marknad och vad för slags organisation handlar det om. Det har också att göra med 

om det är konsumentens perspektiv eller om det är affärspartnerns. 

20 Citerat ur artikeln av Stuart, H. & Muzellec, L. (2004), Corporate Makeovers: Can A Hyena Be 
Rebranded?, s 481

21 Arvidsson, Adam (2006) s 42
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Med en historisk titt kan vi börja med decenniet före 1920. Det var då den moderna 

marknadsföringen utvecklades i USA. Denna marknadsföring, som till stor del inbegriper 

hur man samlar information om det man behöver veta för att kunderna ska falla för 

produkterna eller tjänsterna, togs sedan efter av i stort sätt hela västvärlden. Den moderna 

marknadsföringen utvecklades i takt med att massproduktionen, masstransporter och 

kanske allra viktigast masskommunikationen gjorde sitt rejäla intrång. Speciellt efter 

andra världskriget blev de amerikanska metoderna standard. Dessa bestod bland annat i 

ett stort intresse av konsumenterna och deras beteende 22. Detta intresse utvecklades inom 

området ”advertising psychology”. I denna gren av psykologin utvecklades många teorier 

som organisationer som ville vara väl framme drog nytta av. Teorierna går i mångt och 

mycket ut på att med en väl medvetenhet om de värdeladdade orden ”rädsla”, ”ilska” och 

”kärlek” kan man med smart utstuderat budskap nå fram till sina konsumeter – och 

påverka dem. Bland annat hävdade beteendevetaren James W. Watson att: ”we think and 

act like masses” 23. Denna psykologi inom reklamens värld fungerade bra ihop med den 

Taylorism som fanns då. 

Med tiden blev det en större fokus på produkten i sig, eller snarare hur produkten 

uppfattades och tedde sig i reklamen. Reklambyråerna, exempelvis den New York-

baserade Doyle, Dane & Bernbach, ändrade fokus från vetenskaplig undersökning om 

konsumenternas reaktioner till fokus på den bestående känslomässiga påverkan som 

reklamen gjorde. Enligt Bernbach skulle reklamens syfte inte längre i första hand vara att 

representera konsumentens behov, längtan och begär. Istället handlade det om att ge 

produkten en personlighet. Nu på 60-talet handlade det ofta om ”return of ´art´ against 

´science´ ” 24.

22 Arvidsson, Adam (2006) s 43-45

23 Ibid 

24  Ibid, s 53-55
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Redan 1964 kom Neil Bordens ”Marketing Mix” som innefattar de fyra p:na; produkt, 

plats, pris och position 25. Marknadsmix modellen är en dynamisk 

marknadsundersökningsmodell där värdena man får fram på de olika variablerna produkt, 

plats, pris och position hela tiden går att förändra i samklang med att marknaden eller 

målen förändras. Modellen används fortfarande flitigt. Runt 1980 kom så en ny funktion 

in i organisationerna, CRM, Customer Relations Management. Det handlade om att 

bygga upp varumärkeslojalitet. Med detta kom nya tekniker av marknadsundersökningar 

där man kombinerade kreditkorts-register med andra register och undersökningar. Det 

kunde vara (och används fortfarande) streckkodsregister, 

medieanvändningsundersökningar kombinerat med olika demografiuppgifter. Med denna 

metod och med dessa uppgifter kunde så småningom bland andra flygbolag etablera sina 

olika ”loyalty clubs” 26. Från dessa ”unika” ”loyalty clubs” gick sedan steget till så 

kallade ”communities” som hölls samman av gemensam identitet. Även om detta steg 

inte anses särskilt stort innebar det en radikal ändring för konsumenterna. Nu var de inte 

längre unikt utvalda som fick ta del av exklusivt erbjudande som bara var riktat till just 

denna, på ett sätt unika ”loyalty club”. Nu handlade det istället om att med valet av och 

användandet av konsumentvaror uppstod sociala relationer. Och det med högst medvetna 

val av dessa konsumenter.27

3.1.3 Varumärken på flera arenor

I och med den globaliserade världen, som också är en otroligt medietät värld med mer 

och fler interaktiva varianter av medier, har också varumärkena fler arenor att synas på. 

Interaktiviteten i vårt medieutbud utökas och organisationer och företag är givetvis inte 

sena att följa utvecklingen. Även inom varumärkessfären sker utökning och en ny trend 

har skapats – eller kanske kommer den att hålla i sig? Arvidsson talar om ”brand 

extension” vilket handlar om att sprida ut sig på flera marknader. Ett exempel på detta är 

25  Ibid, s 62-65

26 Arvidsson, Adam (2006) 62-65

27 Ibid
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Nike som började med att sälja sportskor. Nu finns man på en mängd marknader med en 

mängd olika produkter. I Nike-town i Chicago finns inte bara skor i mängder, framför allt 

finns en mängd attraktioner där gästerna (läs konsumenterna) har möjlighet att utföra 

prestationer och delta i olika spel och tävlingar. Över alla dessa aktiviteter vilar Nike´s 

värden och slogan Just Do It 28. Någon sådan slogan har inte LFV men LFV liksom Nike 

har värden man vill förmedla till sina konsumenter och kunder. Och det gör LFV genom 

sitt varumärke. 

3.2 Globalisering

I denna del av teorikapitlet försöker jag visa att det är många delar som hänger ihop med 

varandra och som gör att vi lever i en globaliserad värld. Företag och organisationer 

befinner sig även de i denna verklighet och anpassar sig därför mer eller mindre därefter. 

Med det sagt menas inte att organisationerna är passiva utan de är istället 

organisationernas drivkrafter som gör att vi finns i en globaliserad värld. Det är 

organisationer som driver på så att gränser suddas ut, teknologin går framåt och att 

världen känns mindre. Det går inte att skilja företag och världen åt. Företag och 

organisationer är en del av verkligheten, en verklighet som gjort vår vardag till den värld 

som den är. 

Globaliseringen i världen har bidragit till att det spelar mindre roll var i världen man 

befinner sig, eller har sitt företagskontor. Samma jobb kan med datorns och dagens 

informationssamhälles produkter göras från många platser. Världen krymper då det är 

mycket lättare och snabbare att färdas. I och med detta suddas gränserna, eller i alla fall 

görs de mer oskarpa, dessa gränser som tidigare fört oss samman. Samhörighet genom 

samanhållning på orten eller genom lokala föreningar, sammanhållning och stolthet att 

man tillhör samma län eller till och med samma nation blir längre inte lika livsviktiga när 

samhörighet kan skapas över gränserna. Stolthet för det nyss nämnda är inte längre alltid 

något som tas för givet. Nu kan du exempelvis vara i Stockholm och med videolänk delta 

28 Arvidsson, Adam (2006) s 76-80
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i ett möte i Tokyo lika väl som du besöker ett möte på ett kontor i en Stockholmsförort. 

En plats i Japan kan i många fall vara lika nära som en plats bara några mil ifrån där du 

är. För fler och fler organisationer blir det mer och mer aktuellt att titta på den globala 

marknaden, och detta till och med i vissa fall i vitt skilda marknader. Det är inte längre 

bara stora organisationer som Boeing, McDonald´s med flera aktörer 29 och för den delen 

också Volvo, Ericson, Saab och ABB m.fl. som tittar på den internationella marknaden. 

Nu när kommunikationerna är så långt framskridna blir det lättare för såväl dessa nyss 

uppräknade giganter som för en ensamföretagare på hemmaplan att titta i ett 

internationellt perspektiv på marknad. 

Med allt detta sagt betyder det inte att en region är ett betydelselöst begrepp och att 

närhet och samverkan på lokalare nivå inte är aktuellt längre. Närhet och samhörighet 

kommer alltid att betyda mycket, speciellt när man hittar gemensamma värden att jobba 

med – exempelvis i en region. Såhär definierar Falkheimer vad en region är: “En region 

är en intranationell eller transnationell avgränsning av ett visst geografiskt område som 

drivits fram av politiska, kulturella eller ekonomiska orsaker” 30. Men i globaliseringens 

anda kan det som en gång kan ha varit en skarp nationsgräns kanske inte längre fungerar 

som den gjort. Falkheimer menar att det är kommunikationen mellan människor som blir 

kärnan i en region, men han säger också att kommunikationen bildar andra sociala 

formationer som till exempel organisationer 31. Så när man i den globaliserade världen 

inte känner att det räcker med regionen man har närmast omkring sig är det idag ”bara” 

att bege sig iväg med de kommunikationsmedel som vi har till hands – ja kanske även 

virtuellt. Är suget efter till exempel mer vinst till organisationen tillräckligt stort behöver 

avstånd inte längre vara något hinder. 

Globaliseringen i vår värld har att göra med ekonomiska strömningar. Till exempel har 

29  Aaker, David A (2005) s 14f

30 Falkheimer, Jesper (2004) s 29

31 Ibid
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ekonomin integrerats över nationsgränserna32. Men globaliseringen har också att göra 

med kulturella händelser. När kulturella strömningar inom globaliseringen åsyftas bör 

kanske Romarriket, vikingatågen och korstågen nämnas. Men istället håller vi oss 

närmare nutid. En stor kulturell strömning som i allra högsta grad är aktuell är det 

upplysningstänkandet som präglar vårt samhälle. Att vi alla ska vara upplysta, 

underrättade eller i alla fall ha möjligheten att vara detta är i högsta grad något som 

främjar globaliseringen. Nyhetsnätverk ser till att vi kan hålla oss uppdaterade. Senare i 

detta delkapitel tar Castells upp nätverkssamhället som en komponent i hans uppräkning 

av faktorer i informationssamhället. Informationssamhället är i sin tur en del av 

globaliseringen.

Just dessa nätverk som bildas, på många sätt gränsöverskridande, är en basal del i 

globaliseringen. Nätverk gör att vi, vid samma tidpunkt världen över, kan sitta ned och 

titta på till exempel Oscarsgalan på TV, nätverk gör att flygtrafiken fungerar världen över 

och nätverk gör att infrastruktur fungerar. Nätverk finns i alla möjliga former och åter 

igen är ekonomin med som en viktig kraft.. Ett exempel angående nätverk tar Jansson 

upp: ”Genom digitala kommunikationsnätverk kan det ekonomiska kapitalet röra sig 

obehindrat och omedelbart”33. 

Informationssamhället
De olika ekonomiska och kulturella strömningar som bidragit till globaliseringen har i 

mångt och mycket gjort det genom medierna och kommunikationen. Samhället idag 

brukar ibland också gå under benämningen informationssamhället. Castells menar att 

detta är grundstenar i vårt informationssamhälle34:

1. Informationen är informationssamhällets råmaterial.

2. Signifikativt är den genomträngande effekten av nya teknologier och här 

poängteras att information är med som en väsentlig del i all mänsklig aktivitet. 

32 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=183301&i_word=globalisering

33 Jansson, André (2004) s 34

34 Castells, Manuel (1998) s 60-63
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Och de nya teknologierna formar processerna i både våra individuella och 

kollektiva existens.

3. Som tredje punkt tar Castells upp en nätverkanlogik som finns i de flesta 

system35.

4. Informationsteknologien är baserad på flexibilitet. Det handlar om flexibilitet i 

processer såväl som i organisationer och institutioner. 

5. Den femte karakteristiska faktorn av informationssamhället är den ökande 

konvergensen av teknologierna in i redan integrerade system. Exempel är 

telekommunikationen och datorer som nu är integrerade in i informationssystem. 

Castells tillägger att: 

”The information technology paradigm does not evolve towards its closure as a system, 

but towards its openness as a multi-edged network” 36.

När man tittar på nutida strategiska analysmetoder för att eventuellt omorganisera i ett 

företag, så handlar det om att ha en flexibel modell eftersom det inom företagsvärlden 

ofta uppkommer överraskningsmoment. Världen är allt annat än statisk, och hot men för 

den delen också möjligheter väntar bakom hörnet för våra organisationer. Dessa 

organisationer arbetar i en miljö som är karaktäriserad först och främst av en massiv 

osäkerhet hävdar Du Gay37. Och med den idén är han inte ensam. Aaker noterar att 

planera i cykler inte längre fungerar för att klara av de snabba ändringarna i dagens 

globala samhälle38.

3.3 Kulturell ekonomi och företagsidentitet

Samtidigt som det i samhället sker en ekonomisering av vardagslivet så har också 

35 Castells menar att idag fungerar mycket i nätverk. En basal del i dagens samhälle är att den fungerar i 
olika nätverk.

36 Castells, Manuel (1998) s  65

37 Du Gay, Paul (1997) s 297f

38  Aaker, David A (2005) s 11
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ekonomin blivit, och låter sig bli, allt mer påverkad av kultur. Därmed kan det vara svårt 

att se gränsen mellan ekonomi och kultur 39. Dessa två element påverkas av varandra.

En organisation som vill inträda på nya marknader, om det så må vara med produkter som 

tjänster, måste tänka sig för. Aaker och Joachimstahler skriver: “Developing a superior 

brand strategy for one country is challenging enough; creating one that can be applied 

worldwide can be daunting (assuming one even exists)” 40. Att ha ett globalt varumärke 

innebär komplikationer med tanke på skiftande kulturer som finns i våra olika 

världsdelar. Kulturen kan också vara annorlunda från exempelvis stad till stad, även inom 

en nations gränser. Bilden av ett varumärke kan vara skiftande från plats till plats även 

om varumärket är från samma företag och ibland är samma produkt. Tydligast är 

skillnader mellan länder och världsdelar. Ett exempel som Aaker och Joachimstahler tar 

upp är Honda. Bilmärket Honda står för kvalitet och pålitlighet i USA men i Japan, där 

detta är något som tas för givet hos de flesta biltillverkare, står Honda istället för fart, 

energi och ungdom 41. I förekommande fall kan det vara läge att justera sitt varumärke 

och anpassa det för olika marknader. Kulturella mönster och de kulturella- och 

ekonomiska strömningarna är viktiga att beakta. Att ha en lokal anpassning av sina 

produkter och i LFV:s fall tjänster, är ett mått av globalisering. För att fungera i mer än på 

ett ställe kan ofta kräva anpassning. Att det finns behov av lokal anpassning blev tydligt i 

intervjuerna med informanterna42.

Kulturen i en organisation
Ett företags identitet och kultur sammankopplas ibland lite slarvigt. Vissa tycker att det 

går bra att koppla ihop dessa två medan andra menar att det är en distinkt skillnad. Vissa 

39 http://www.bbs.hik.se/cce/forts.asp  Introduktionstext (2005) Vad är kulturell ekonomi? – Hur bidrar 
kulturell ekonomi tillregional utveckling?  Forskningscentrum för Kulturell ekonomi på Baltic Business 
School vid Högskolan i Kalmar.

40  Aaker, D & Joachimstahler, E (1999) The Lure Of Global Branding ur Harvard Business 
Review 1999, nr. november/december 1999, s 137-144

41  Ibid.

42 Se resultatkapitlet. 

http://www.bbs.hik.se/cce/forts.asp
http://www.bbs.hik.se/cce/forts.asp
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menar att identitet är bara något som mer hör till en person/individ och att man då kan 

ställa frågorna ”vem är jag?” eller ”vem är du?”43 och att det därför passar väldigt dåligt 

ihop med ett företag/en organisation. Stuart Hall skriver såhär om processen att 

identifiera sig, han menar att det är något hela tiden pågående: 

”In common sense language, identification is constructed on the back of recognition of some 
common origin or shared characteristics with another person or group, or with an ideal, and with 

the natural closure of solidarity and allegiance established on this foundation. In contrast with the 

‘naturalism’ of this definition, the discursive approach sees identification as a construction, a 
process never completed – always ‘in process’ “ 44 .

En företagsidentitet eller företagskultur blir inte så sällan till av individerna själva. Hall 

påstår att man kan bli klarare över sin identitet när man ser liknande karaktärsdrag som 

man själv tycker om i sin omgivning. Man identifierar sig ständigt med omgivningen. 

Detta, menar Hall, är alltså något som pågår hela tiden – även på arbetsplatsen. Därmed 

är organisationskulturen i högsta grad beroende av dessa processer som pågår.

Enligt Dozier m.fl. definieras organisationskultur som huvudvärdena i en organisation 

vilka sammanför de sociala dimensionerna i en organisation45. Organisationskultur är 

något man kan likna vid spelregler för att man ska kunna komma överrens i en 

organisation. Detta skriver Dozier m.fl. vidare. Dozier, Grunig & Grunig utgjorde 

tillsammans med Ehling, Repper & White researchteamet som utförde en stor 

trenationsundersökning 1990-1991 på 321 organisationer i Kanada, Storbritannien och 

USA46. Författarna hävdar själva att organisationskultur är något som har effekt på hur 

anställda kommunicerar med varandra47. 

43 Röhne, Lars 07-04-25 

44 Hall, Stuart & du Gay, Paul (1996) s 2 

45 Dozier, David M, Grunig, James E & Grunig, Larissa (1995) s 136

46 Undersökningen gjordes i två steg med en kvantitativ undersökning 1990-1991 och en uppföljande 
kvalitativ undersökning 1994. Vidare information se Teori och tidigare forskningsdelen.

47 Dozier, David M, Grunig, James E & Grunig, Larissa (1995) s 136
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Du Gay skriver, i boken som han tillsammans med Stuart Hall har givit ut, om hur nära 

det är mellan kultur och identitet i ett företag/organisation. Dessa två går ofta hand i hand. 

Han får medhåll av kulturteoretikern Rosaldo som är inne på samma tema och menar att 

frågor om kultur rätt snabbt blir frågor om identitet48. När det gäller företagskulturen 

skriver Du Gay:

”...managers are encouraged to view the most effective or ’excellent’ organizations as those with 
the appropriate ’culture’ - that ensemble of norms and techniques of conduct that enables the self 

actualizing capacities of individuals to become aligned with the goals and the objectives of the 
organization for which they work”49.

En riktigt bra företagskultur i organisationen får med andra ord de anställda att ”dra åt 

samma håll” och är en kultur där individerna känner sig delaktiga och viktiga. Detta står i 

klar kontrast till det gamla synsättet i Taylorismen, i hänseende av ”löpande bandet”-

principen där arbetarna sköter kroppsarbetet och ledningen planerar, Taylorism som 

många organisationer i dagens samhälle frångått – åtminstone i den icke industriella 

världen (men även där). Det handlar inte längre om att en ledning sköter allt ansvar och 

all planering. För att gå till exemplet LFV har konceptet ”Basic airport” införts på många 

flygplatser. Med detta system skulle det inte fungera om de som arbetade i de olika 

funktionerna utanför flygplatsens kontor inte fick befogenheten att ta ansvar och ta 

beslut. Världen runtomkring ändrar sig och då måste också arbetssättet göra det. 

Organisationer har alltid varit mer eller mindre upptagna med ändringar och 

förvandlingar av egna organisationen då direktörer och ledare försökt hitta vägar att tjäna 

pengar genom möjligheter som dyker upp efter ekonomiska och teknologiska framsteg 50. 

Ett sätt är att ändra eller justera sitt varumärke. När detta görs är det en mängd saker att 

tänka på. Stuart och Muzellec menar att det finns tre sorters kategorier av ändring när det 

48 Rosaldo, Renato (1993) s xi

49 Hall, Stuart & du Gay, Paul (1996) s 151

50 Kitchen, P J & Daly, F (2002) s 48
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handlar om varumärket: namnändring, logotyp och slogan. Dessa tre ställs upp i dessa 

möjliga kombinationer. Ändring av:

• Namn plus logotyp

• Namn plus logotyp plus slogan

• Logotyp endast

• Logotyp plus slogan

• Slogan endast

Stuart och Muzellec menar sedan att ett byte i ett av dessa element blir en utvecklande 

ändring för varumärket medan den andra extremen ett samtidigt byte av alla tre 

elementen blir revolutionerande för varumärket 51. 

I denna uppsats aktualiseras då frågan: hur företagskulturen eller organisationskulturen är 

inom LFV? Är den likadan på alla LFV-arbetsplatser? Svaret är föga överraskande nej i 

och med att LFV opererar på så många olika områden52. Men vad är då skillnaderna? Vad 

känner en LFV-anställd på Stockholm-Arlanda Airport som inte en anställd på Karlstad 

Airport känner? I uppsatsens resultatkapitel redovisas hur olika delar av LFV tycker och 

känner för organisationsidentiteten. 

3.4 Organisationskommunikation och PR

I en organisation är givetvis den interna kommunikationen och 

organisationskommunikation viktig för att man ska hålla sig konkurrenskraftiga. Ska en 

hel organisation sträva åt samma håll för att på så sätt bli framgångsrika är det bra för alla 

att veta vad som försiggår. Grunig hävdar att: ”internal communication…is the catalyst if 

51  Stuart, Helen, & Muzellec, Laurent (2004) ur artikeln Corporate Makeovers: Can A 
Hyena Be Rebranded? ur publikationen Brand Management, s 474

52 Efter det material som kommit ur de kvalitativa intervjuerna samt det material jag tagit del av tolkar jag 
situationen på detta sätt. 
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not the key to organisational excellence and effectiveness” 53. Men även den externa 

kommunikationen är givetvis viktig. Utan bra relationer till omvärlden (läs public 

relations) behövs det en mycket stark och väletablerad organisation för att företaget ska 

överleva. Antagligen räcker det ändå inte till överlevnad om det inte finns bra relationer. 

Globaliseringen gör det svårt att separera organisationskommunikation och PR åt. Detta 

kapitel är därför inte uppdelat i två delar då organisationskommunikation och PR gång på 

gång integreras med varandra. 

I Dozier, Grunig & Grunigs forskning The Excellence study tillfrågades anställda på olika 

nivåer. Projektet cirklade runt något de själva kallar ”Communication Excellence”, något 

som de menar att ingen organisation fullt ut har54. Istället är detta uttryck för någon slags 

måttstock dit organisationen kan sträva. Av PR-ansvariga fick undersökningsteamet höra 

att den gamla stela hierarkiska ledarfunktionen i organisationer utbyts mot mer 

decentraliserat självstyrande organisationsavdelningar. Alltså, organisationer där de olika 

avdelningarna själva var med mycket i beslutsfattandeprocessen. Man kom fram till att 

gemensamma kulturella värden i organisationen tävlar numer mot de traditionella 

värderingarna med en styrande ledarfunktion som förut brukade styra allt 

beslutsfattande55.

Detta om deltagande behandlar också Upshaw. När det handlar om bästa support och 

understöd för ett varumärke handlar det också till stor del om psykologi. Upshaw skriver 

att man som en viktig symbolisk gest kan bjuda in personalen till planeringsmöten. Även 

om detta bara händer sporadiskt ger detta de anställda en känsla av deltagande. Med detta 

deltagande skulle det kunna få in personalen som väl fungerande ambassadörer för 

varumärket 56. Det återgivna här ovan förstärker LFV-ledningens handlande att först och 

53 Grunig, James E (1992), citerat i artikel Kitchen, P J, Daly, F (2002), Internal communication during 
change management, ur Corporate Communications: An International Journal, vol 7, nr 1, s. 46-53

54 Dozier, David M, Grunig, James E & Grunig, Larissa (1995) s 1ff

55 Ibid, s 183

56 Upshaw, Lynn B (1995) s 51
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främst satsa på den interna kommunikationen om namn- och logotypbytet. Genom att 

först få med de LFV-anställda kan man sedan gå vidare.

Även Du Gay menar att organisationer måste vara flexibla och att byråkrati inte fungerar 

längre. Han menar vidare att statsmakten och regeringarna skyndar på att ”slimma till” 

byråkratin i den offentliga sektorn för att göra statliga organisationer mer effektiva och 

tävlingsmässiga. Dessutom, eftersom han ofta ser uttalanden som att byråkratiska 

organisationer, både privata och offentliga, i dagens samhälle mer och mer ”sviker” oss 

och att det i dagens samhälle, krävs extremt flexibla institutioner57 så menar Du Gay att 

dessa förändringar är en del i en större diskurs av en strukturell reform av 

organisationsvärlden58. När det handlar om övergång från byråkratisk anordnade 

organisationer till en mer globaliserad variant nämner Du Gay något som karakteriserar 

den senare. 

“Globalisering tillför ett klimat som är karaktäriserat av en massiv osäkerhet. I en sådan 
omgivning överlever och blomstrar bara de organisationer som snabbt kan ändra deras 

framträdande och lära sig att bli ännu mer företagsamma. Eftersom byråkrati är sagd att 
vara en mekanisk form av organisation som bäst passar i stabila och förutsägbara 

förhållanden blir detta den första förlusten i ett osäkert landskap” 59.

Därefter framhäver Du Gay i de kommande styckena i boken att dagens samhälle mer ser 

ut som det globaliserade, där flexibiliteten av varor och tjänster bör vara stor 60. Det 

handlar mer om entreprenörskap än det mer stela och mekaniska byråkratiska sättet, 

menar han. Du Gay är också säker på att globaliseringen i vår värld är närvarande för de 

flesta organisationer. För att trivialisera detta en aning menar han att vetskapen av detta 

kan fungera som en katalysator för just ändringar inom organisationer. 

57Från citat av Osborne & Gabler ur Du Gay, Paul (1997) s 298

58 Du Gay, Paul (1997) s 298

59 Hall, Stuart & du Gay, Paul (1996) s 154, av mig översatt till svenska. 

60 Ibid, s 154f
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Det globala samhället kan också sägas vara ett mediesamhälle. För de flesta företag som 

vill expandera eller behålla en stark ställning är medier och PR (public relations) viktiga 

delar. Med en positiv bild av företaget i media är mycket vunnet. Så här definierar Cutlips 

public relations: ”Public relations är en ledningsfunktion som etablerar och underhåller 

ömsesidigt givande relationer mellan en organisation och dess publiker, av vilka dess 

framgång är beroende” 61. Arvidsson menar att public relations handlar mindre om att 

föra in en specifik vision eller ett perspektiv och mer om att följa med den allmänna 

synen/uppfattningen av organisationen, en politiker eller en produkt 62. Liksom i de 

tidigare avsnitten i detta kapitel handlar alltså mycket om att anpassa sig. Även relationen 

direkt till kunderna är givetvis viktig. Det finns två varianter av marknadsföring till 

kunder. Det är den som försiggår mellan företag, så kallad ”business-to-business 

marketing” och det andra är konsumentmarknadsföring63. För LFV är båda dessa 

aktuella.

Men mitt i all denna medvetenhet om flexibilitet, omvärldsmedvetenhet och fokusering 

på att jobba strategiskt på många fronter inom organisationen parallellt så ska man 

samtidigt ha ett längre perspektiv. För att utveckla sin organisations olika tillgångar och 

resurser måste man också ha tålamod och balansera disciplin och tålamod mot kraven på 

snabba resultat och lägga mycket tid på analyser. De flesta affärsverksamheter behöver 

också ett långtidsperspektiv 64. Nyckelfaktor till att ha en lyckad organisation att ha 

uppsikt över marknaden man agerar på menar Aaker. Han nämner vilka en organisations 

nyckelfaktorer är när det gäller att ha uppsikt över marknaden. Det finns enligt Aaker 

främst två nyckelfaktorer för succé 65 . Den första är något han kallar strategiska 

nödvändigheter och med dessa skapar man sig inte nödvändigtvis fördelar eftersom även 

61 Cutlips, Scott (2000) s 6. Även citerad i Falkheimer, Jesper (2004) s 81

62 Arvidsson, Adam (2006) s 42

63 Håkansson, Per & Wahlund, Richard (1996), s 21 

64 Aaker, David A (2005) s 15

65 Ibid, s 91
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andra företag också har dem. Men utan dem skapas en påtaglig svaghet i organisationen/ 

företaget. Den andra delen komponenter som man som organisation bör ha är strategiska 

styrkor. Dessa styrkor är, enligt Aaker, vad som skapar fördelaktiga positioner och dessa 

styrkor i form av tillgångar och kompetens inom organisationen, som är överlägsen 

medtävlarnas, ger också en bas av fördelar gentemot medtävlande organisationer. Många 

organisationer har vacklat i deras tidigare fördelaktiga position när ens nyckelfaktorer för 

succé har ändrats. När det till exempel gäller industriella företag/organisationer kan det 

ha handlat om att till exempel rollen för support har blivit allt viktigare i samband med att 

marknaden runtomkring har mognat. När det gäller konsumentprodukter, för att ta ett 

annat exempel, är reklam och distribution avgörande i introduktion- och tillväxtsskedet 

medan tillverkning och produktion blir allt viktigare när produkten väl är etablerad 66.

Var vill då företaget/organisationen vara med och tävla? Vill man utöka och i så fall åt 

vilket håll? David Aaker nämner en mycket viktig del när det gäller att välja i sin 

företagsstrategi. Aaker menar att kanske det allra bästa valet är det man gör när man 

väljer bort objekt, marknader och annat, alltså när företagsledningen väljer att inte satsa 

på en specifik del. Aaker menar vidare att detta val antingen handlar om att frigöra 

resurser eller att bidra till att ställningstagandet kan få en specifik business i sank. Denna 

poäng att frigöra och/eller undvika vissa specifika delar är viktig i LFV-hänseende när det 

gäller användandet av flera varumärken samtidigt. I vilka områden och på vilka 

marknader kan det vara en fördel med två varumärken samtidigt? Det har man på 

Stockholm-Arlanda Airport, på Stockholm-Bromma Airport, Göteborg-Landvetter 

Airport och Malmö Airport i stor utsträckning, men även på mindre flygplatser som 

Karlstad Airport. Frågan om när varumärket LFV ska kombineras och när det inte ska 

finnas med tillsammans med de ovan nämnda flygplatsers egna varumärken aktualiseras 

därmed 67. I resultatkapitlet behandlas detta.

66 Ibid

67 Användandet av varumärket/varumärken har varit en framträdande fråga i intervjuerna. Se 
resultatkapitlet. 



41

3.5 Teori 

Denna uppsats specifika frågeställningar har inte besvarats i tidigare forskning. Dock har 

många delar av den behandlats i diverse undersökningar tidigare. Några av dessa 

undersökningar har jag tagit del av och förutom att de finns nämnda fortlöpande i fotnoter 

finns de i källförteckning. I källförteckningen finns även angränsande teori som jag tagit 

del av men inte citerat eller direkt använt i texten. Den mest intressanta forskningen jag 

kommit över finns angiven i den här delen av teorikapitlet. I och med att tiden för denna 

uppsats är begränsad till tio veckor och jag gjort detta arbete själv har jag långt ifrån gått 

igenom alla forskningar på marknaden som behandlar namn- och logotypbyte. 

Forskningen i denna uppsats är i första hand empirisk och induktiv då den utgått från 

informanterna och deras syn. Med den efterforskning jag gjort i teori och tidigare 

forskning kan konstateras att David A Aaker och Paul du Gay använts flitigast. Genom 

Dozier, Grunig och Grunigs bok Managers Guide To Excellence In Public Relations And 

Communication Management har jag även kommit i kontakt med undersökningen som de 

baserat stora delar av boken på; The Excellence study. I studien tittade man på 

kommunikationen inom organisationen. Undersökningen är en triangulering som gjorts i 

två faser med inledningsvis en enkätundersökning till 321 organisationer i Kanada, 

Storbritannien och USA som gjordes 1990-1991. Tre år senare följdes denna kvantitativa 

undersökning om organisationskultur upp med en kvalitativ del68. Enligt författarna 

själva är denna forskning den största och mest intensiva undersökning någonsin utförd 

inom PR och kommunikationsledarskap. I samma bok beskriver författarna vad som 

saknas för att uppnå utmärkt kommunikation.

Exempel på andra som forskat inom organisationskommunikationens område är Peters & 

Waterman med ”In Search of Excellence”69. I sin bok är författarna på jakt efter något de 

68 The Excellence Study utfördes av bland annat researchteamet som bestod av: David Dozier, James 
Grunig, Larissa Grunig, William Ehling, Fred Repper och Jon White.

69 Peters, T.J. & Waterman, R.H., Jr.: In Search of Excellence, New York: Harper and Row, 1982



42

kallar mästerligt företagande och de tar upp åtta grundprinciper som mästarföretagen 

använder sig av i stor utsträckning. I och med användandet av dessa grundprinciper når 

dessa företag stor framgång. 

När man tittar på övergången för en organisation från myndighet till bolag 

rekommenderas Telias utgåva av skriften Svenska Televerket, del VII, som har just detta 

som namn ” Från myndighet till bolag”. Den behandlar Televerket och senare Telia under 

perioden 1966-199370. 

I organisationskommunikationens område så återkommer Upshaw i boken Building 

Brand Identity många gånger till hur man bör integrera de anställda i varumärkesarbetet. 

Genom att ta fram ett par undersökta fall aktualiserar hon detta. Dessa fall tillsammans 

med Naomi Kleins fallbeskrivningar som tas upp i boken No Logo är en viktig del i den 

teori och tidigare forskning som jag använt mig av i denna uppsats.

70 Lernevall, Sven & Åkesson, Bengt: Svenska Televerket del VII, Från myndighet till bolag 1966-1993, 
Stockholm: Telia, 1997
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4. Metod

4.1 Metod och källor

Metoden som använts i denna uppsats är semistrukturerad kvalitativ intervju. På sätt och 

vis är studien på samma gång gjord som kvalitativa fallstudier, det senare definierat av 

Gummesson såhär”…ett eller flera fall från verkliga livet används som empiriskt 

underlag för forskning”71. 

Studien är gjord på ett induktivt tillvägagångssätt där teorin och datainsamlingen ger 

uppsatsen bilder att förmedla till läsaren. I många fall stämmer inläst teori och de svar 

som informanterna ger överrens med vartannat. I andra fall och företeelser spretar de åt 

olika håll då teorin säger en sak medan informanternas åsikter är åt ett annat håll. Att 

själva namn- och logotypändringen från Luftfartsverket till LFV skedde så pass nyligen 

som vid det gångna årsskiftet gör att forskningen skett med utgångspunkt från den interna 

personalen. De strategiskt utvalda personerna som använts i intervjuerna förväntas både 

ge en samlad bild i vissa frågor/företeelser och en spridning i hur man uppfattar 

situationen och det inträffade namn- och logotypbytet i andra frågor. Informanterna som 

intervjuats är i huvudsak två kategorier. Dels är det intervjuer med informanter som 

arbetar aktivt och strategiskt med varumärket LFV i sitt dagliga arbete. Dels är det 

informanter som kan anses vara på ”användarsidan”, de som har att göra med varumärket 

men utan att ha någon direkt strategisk planeringsfunktion med varumärket och var det 

ska användas. Två informanter var med styrgruppen och hade därmed god insyn i 

utvecklandet av den nya logotypen. De övriga fem har fått namn- och logotypbytet i 

”knäet” och hade därför ingen chans, eller liten chans att påverka processen. Personerna 

är strategiskt utvalda av Koncerninformation på LFV i samarbete med mig. 

Informanterna är också strategiskt utvalda på det sättet att var och en av dem har vitt 

skilda uppgifter samt arbetar på helt olika avdelningar.

71Gummesson ur Gustavsson, B (2004)  s 116
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Även om logotypbytet skedde på ett sätt vid årsskiftet 2006/2007 är det mer av en 

process än en hastig aktion. Materiel, såsom flaggor, kläder och kontorstryck har på sina 

ställen fått den nya logotypen medan det på andra flygplatser eller avdelningar sker 

successivt. Där ett byte är gjort har heller inte all materiel fått den nya logotypen. 

Eftersom situationen är olika från plats till plats, det handlar alltså inte bara om själva 

flygplatserna, har också olika personal olika insynsvinklar på det som skett. Forskningen 

har en ansats att titta mer på vad informanterna, samt de i direkt omgivning av 

informanterna, pratar om och hur de tolkar det som skett snarare än gemene mans 

uppfattning. I undersökningen får jag också en uppfattning om hur de i sin arbetssituation 

praktiskt handlar med och handhar varumärket. Med hjälp av metoden kvalitativa 

intervjuer fick informanten god tid på sig att ge hela sin bild av det inträffade. Därigenom 

förminskas risken av misstolkningar avsevärt. Vad som missas genom denna metod kan 

vara repeterbarheten i undersökningen. Det blir också svårare att jämföra och göra en 

exakt likadan undersökning på ett annat företag/en annan organisation. 

Värdet i undersökningen grundar sig i att det är viktigt för LFV-organisationen såväl som 

för organisationer som genomgår liknande ändringsprocesser att veta hur de uppfattas på 

olika nivåer. Undersökningen syftar inte till att visa en allmängiltig uppfattning eller en 

resenärs känsla och uppfattning av LFV utan undersöker i största mån LFV:s egna 

personals syn på det inträffade och situationen. Meningen med dessa intervjuer är 

givetvis också att försöka hitta mönster, både samgående tendenser och särskiljande.

4.2 Kvalitativa intervjuer

En kvalitativ metod föll sig naturligt att använda då relativt få72 egentligen reagerat på 

namn- och logotypbytet. Eftersom företeelsen var så pass ny var en undersökning av 

explorativ karaktär att föredra. Statliga affärsverk som är landets stora flygplatshållare 

har tidigare inte utforskats med syftet som föreligger i denna undersökning, varav man 

72 Grundat på egen uppskattning samt efter samtal med handledare och resurspersoner på 
Koncerninformation på LFV.
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kan säga att det är outforskat område.  Fördel med den kvalitativa metoden är exempelvis 

att den kan ses som ett vardagligt samtal men med struktur och ett syfte. Svaren från 

intervjudelen jämförs med teori. Genom teorin hittas mönster som kan relateras till de 

mönster som hittas i intervjuerna. Styrkan i metoden är tolkningen. Med en god tolkning 

av det som sägs blir förhoppingsvis värdet av svaren stort. I och med att det är ett längre 

möte mellan intervjuare och informant är det lättare att de verkligen förstår varandra och 

att svaren blir korrekta än till exempel i en enkätundersökning. 

Med ett kvalitativt metodval skulle receptionsanalysen kunna vara en passande metod att 

använda. Liksom Stuart Hall73, kan vi här med hjälp av kvalitativa intervjuer forska i 

vilka koder som kan spela in när det gäller hur man uppfattar informationen som ges. Vad 

finns det för olika konsensusperspektiv mellan olika aktörer och mellan olika 

diskurspositioner? Hur avläser de olika grupperna informationen som gavs? Detta är 

också frågor som undersökningen är inriktad på även om de inte utförts i mer traditionell 

receptionsanalys-stil. Etnografiska observationer kunde också vara ett alternativ även om 

tidsrymden för undersökningen försvårade. Det kan dock vara ett förslag för framtida 

forskning. Ekström skriver: ”Typiskt för etnografiska forskningen är att man försöker 

förstå sociala handlingar och verksamheter i sitt sammanhang och inte isolerade från 

detta sammanhang”74.  I den metod som nu valts har frågeställningar växt fram under 

intervjuernas gång, precis som i det klassiska etnografiska metodsättet. Fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer övervägde efter samtal mellan undersökaren, handledare och 

resursperson på koncerninformationsavdelningen på LFV. Även om intervjuerna var 

strukturerade (intervjuguide användes) i förväg gav detta ”ledighet” till intervjuerna. ”I 

likhet med ostrukturerade intervjuer ger den här intervjuformen stor flexibilitet eftersom 

det är möjligt och naturligt att ställa uppföljande frågor” 75. 

73 Stuart Hall var delaktig i Birminghamskolan och forskade med begreppen ”encoding” och ”decoding”.

74 Ekström & Larsson (2000) s 39

75 Helland, Knut ur Östbye, Helge, Knapskog, Karl., Helland, Knut. & Larsen, Leif Ove (2004 ) s 103
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En kvantitativ undersökning skulle ha kunnat användas om jag valt att få många 

informanter men detta hade inneburit att den ”djupare” tolkningen av hela sammanhanget 

hade varit svårare att uppnå, något som är ansatsen i denna undersökning. Men med en 

kvantitativ undersökning såsom survey/enkätundersökning skulle forskningen kunna få 

en, i en betydligt högre grad, objektiv hållning och den blir då mer värderingsfri än vad 

som nu är fallet. Johansson menar ”…att kyliga tal är ett överlägset sätt att argumentera 

i en rationellt präglad kultur. Procentsiffror utstrålar objektivitet och rationalitet”76. 

Används dessutom postenkäter eller e-post för utskick och datainsamlingen av dessa är 

osäkerheten på att få in svaren stor. Kvantitativa metoder är dock inte oomstridda. 

Johansson menar i Ekström och Larssons Metoder i kommunikationsvetenskap: ”Kritiker 

menar att metoden leder till övermättning och överkvantifiering”77. Betydande svagheter 

med kvantitativa metoder är exempelvis dessa:

• Man kan gå miste om djupare betydelse i informationen som gavs vid tillfället.

• Statistiken som tas fram kan komma att ryckas ur sitt sammanhang och 

missbrukas

Operationaliseringen av variabler riskerar att inbegripa tolkningar forskaren själv gör och 

som inte stämmer överens med informanternas. Totalundersökning med enkäter kunde ha 

varit ett alternativ. Med alla samtliga LFV-anställda som undersökningsområde hade 

antagligen intressanta resultat kunna framkommit men med tanke på att frågorna då bör 

vara av mer allmän karaktär hade mycket av den förväntade tyngden i undersökningen 

försvunnit. Som redan nämnt är det just tolkningen av informantens svar som är styrkan i 

den nu valda metoden.

4.3 Material – urval intervjuerna

Intervjudelen i denna uppsats bygger på individuella intervjuer och de är utformade i 

formen av forskningsintervjuer som enligt Kvale ger: ”empirisk kunskap om 

76 Ekström &Larsson (2000) s 78

77 Ibid
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vardagsvärlden”78. Sammanlagt har sju intervjuer gjorts på cirka en timme vardera. De 

intervjuade har sin arbetsplats på någon eller några av dessa platser: LFV huvudkontor i 

Norrköping, LFV Koncerninformation, Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Bromma 

Airport eller Karlstad Airport. Alla de intervjuade är också anställda av LFV. 

Kontaktytorna är sådana att de använder eller omges dagligen av namnet och logotypen 

som LFV har utformat. Det antogs därmed att de LFV-anställda var de som hade mest 

kunskap om det inträffade jämfört med folk utifrån. Detta har också bekräftats genom 

intervjuerna där fler än en informant har svarat att till exempel resenärer inte (ännu 

åtminstone) bryr sig om ifall det är LFV eller Luftfartsverket. Informanterna är valda i 

samarbete mellan Koncerninformation vid LFV och forskaren. Även om några av de 

strategiskt utvalda informanterna kan sägas arbeta på ”användarsidan” har även dessa 

informanter en chefsposition eller något som liknar en sådan. Att ingen LFV-anställd som 

befinner sig ”på golvet” har varit aktuell beror på att det är förhållandevis få som har stor 

insyn i bytet. Dessutom har de valda informanterna alla erfarenhet av just 

varumärkesarbete på en hög nivå.

• Till informationsdirektör Lars Röhne fanns 16 grundfrågor. Det var också den 
längsta intervjun då han är en av dem som hållit i ”trådarna” för införandet med 
det nya namnet och logotypen. 

• Intervjun med Daniel Stipich, varumärkeschef vid Stockholm-Arlanda Airport 
och Stockholm-Bromma Airport, var strategiskt utvald med baktanken att han 
arbetar med två, till och med tre varumärken samtidigt i sin vardag. 

• Peter Landmark som är flygplatschef på en av LFV:s mellanstora flygplatser 
Karlstad Airport, arbetar även han med flera varumärken även om varumärket 
Karlstad Airport inte alls är lika starkt och dominerande som vare sig Arlanda 
eller Bromma.

I dessa tre fall auktualiseras frågan om det är problematiskt att veta när man ska använda 
LFV-loggan och när den ska utebli eller har mindre betydelse. Även de fyra andra 
intervjuade sätts då och då i situationen då antingen en eller två varumärken ska användas 
samtidigt. 

78 Kvale, Steinar (1997) s 26f  
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• Görgen Johansson, ansvarig för avdelningen mark och anläggning vid LFV 
Teknik och mångårig (22 år) erfarenhet av LFV som organisation, har nu både 
logotypen LFV samt namnet LFV Teknik på utgående dokument.

• Christina Kullberg Durén, är tf enhetschef SABI, Stockholm-Arlanda Airport 
arbetar på LFV Division Stockholm, och arbetar liksom Daniel Stipich ytterst 
med Arlanda och Brommas varumärke. Kontakten med LFV har mest med den 
grafiska profilen att göra.

• Gerd Englund, arbetar på Airport services Stockholm-Arlanda Airport, arbetar 
alltså med flera varumärken även hon och gjorde det även på sitt tidigare jobb.

• Bertil Norén, säkerhetschef på Karlstads Airport och har jobbat sedan 1979 inom 
Luftfartsverket.Han var också ställföreträdande flygplatschef före och under tiden 
som den nye chefen Peter Landmark inskolades.

Till de fyra personerna (de fyra senast uppräknade) som närmast har ansetts som 

”användarsidan” har det funnits 13 grundfrågor. I alla sju intervjuerna har flexibiliteten 

varit stor i intervjutillfället och följdfrågor har förekommit flitigt. Dessa sju intervjuade är 

strategiskt utvalda på det sättet att de alla har en unik insyn i varsin del av LFV:s 

verksamhet. Med hjälp av dessa personers svar kan vi fatta oss en mycket bra bild av hur 

viktiga delar av LFV ser på namn- och logotypbytet. Alla de sju informanterna är vana att 

ta beslut i sina arbetssituationer och arbetar också alla sju med varumärke på ett eller 

annat sätt till vardags. Det var därför god chans att de har åsikter om det inträffade. 

Personerna är utvalda med tanken att de ska ha kunskap och kunna belysa en strategisk 

sida och en ”användarsida”. På den strategiska sidan har de på något sätt varit med i 

arbetet med att utveckla den nya logotypen och namnet LFV. De övriga intervjuade är på 

den så kallade ”användarsidan” som strategiskt sett i införandet är utan något egentligt 

inflytande över vare sig namnet eller logotypen. De har på sätt och vis bara fått namn och 

logotyp i ”knäet” och använder dessa i sitt dagliga arbete. För att i intervjuerna förstå vad 

de intervjuade säger mellan raderna har det som Kvale kallar meningstolkning använts. 
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Vad det gäller etiska aspekter används här så kallad informerat samtycke, där 

intervjupersonerna har informerats om undersökningens syfte innan de tagit ställning till 

eventuellt deltagande79. 

4.4 Genomförandet

I undersökningen genomfördes sju kvalitativa intervjuer. Till fyra av dem användes mp3-

spelare att spela in intervjuerna med och de andra tre gjordes per telefon. Vardera 

intervjun var cirka en timme lång och genomfördes med en halvstrukturerad 

intervjumanal. Både följdfrågor och nya frågor blev i intervjutillfället naturliga och gav 

även intervjun svar som bidrog till djupare förståelse i svaren. De tre telefonintervjuerna 

gjordes alla med personalen på Arlanda (DS, CKD och GE) efter deras egna önskemål. 

De andra fyra informanterna träffade jag på deras respektive kontor.

4.5 Bearbetning/analys  

Efter att var och en av intervjuerna var gjorda transkriberades dessa. Till de tre som blivit 

telefonintervjuade skickade jag sedan min sammanfattning för godkännande. I dessa 

fråge- och svarformulär har jag olika faktauppgifter, frågorna efter tema, svaren och där 

det finns behov även mina tolkningar. Två av de tre formulären kom tillbaka med 

ändringar där informanterna antingen hade ändrat till det jag skrivit eller i några fall lagt 

till material. Den tredje hade inga invändningar. Fråge- och svarformulären efter 

intervjuerna med mp3-spelaren var utformade på samma sätt. 

4.6 Kvalitativa intervjumanualen

Intervjumanalerna såg olika ut till de olika informanterna. Till de informanter med 

strategisk och stort ansvar i ledande position, Lars Röhne, Daniel Stipich och Peter 

Landmark (strategiskt ansvar för Karlstad Airport) var frågorna indelade i teman med 

speciell inriktning mot deras speciella ansvarsområden. Till DS och PL handlade ett tema 

79 Kvale, Steinar (1997) s 107f



50

om att arbeta med flera varumärken samtidigt. Detta tema fanns frågor på till samtliga 

men DS och PL:s del var mer djupgående. Till LR handlade många frågor om vad som 

låg bakom namn- och logotypbytet och hur det hade förhandlats fram. Även frågor om 

vilka värden man ville fylla varumärket med ingick. De övriga fyra fick samma 

grundfrågor ställda till sig då de alla kan anses arbeta på ”användar-sidan”.

Teman som ingick i alla frågeformulären var: Hur vederbörande tolkade namn- och 

logotypbytet, hur de själva berördes, om de märkt någon skillnad sedan den 1 januari 

2007, hur de tyckte informationen var, om vederbörande ser positivt på det inträffade och 

fördelar och nackdelar med LFV istället för Luftfartsverket. 

4.7 Validitet/Reliabilitetsdiskussion

Resultaten behandlar enligt min mening de frågeställningar som denna forskning är 

ämnad att undersöka varför jag kan säga att validiteten är hög. Namn- och logotypbytet 

som denna forskning behandlat är en av de många identitetsskiften som äger rum, på 

många olika sätt, för många företag och organisationer. Bolagisering sker även det 

emellanåt. I Sverige är detta aktuellt i och med att LFV med detta skifte går ifrån att från 

början varit ett klassiskt statligt verk till att sedan varit statligt ägt affärsverk och nu alltså 

kan komma att gå ännu ett steg och bli en mer kommersiell, kundorienterad 

affärsorganisation. Några av dessa steg har gjorts förut (Televerket, Statens Järnvägar 

osv.) i Sverige och är inte någon helt ny företeelse. Men likafullt är det unikt på många 

sätt. Den nya alliansregeringen har också annonserat i olika medier om att det kommer att  

omorganiseras mera där organisationer går från statliga till någon annan företagsform. 

I forskning kan olika forskare ha olika uppfattning om samma datamaterial. Kvale citerar 

Giorgi:

”Kontrollen kommer följaktligen från forskarens sammanhang eller perspektiv på insamlade 
data. (…) Det viktigaste att komma ihåg i denna typ av forskning är inte så mycket att det går 

att inta en annan ståndpunkt till insamlade data (det är givet på förhand), som att en läsare 
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som anlägger samma synvinkel som forskaren också kan se vad forskaren såg, antingen han 
instämmer i det eller ej. Detta är det centrala kriteriet på kvalitativ forskning”80.

Reliabiliteten anser jag även den vara hög. En och en har de intervjuade diskuterat 

igenom intervjuguiden och givit sin syn var för sig. I och med att de gjort detta på samma 

fenomen har jag kunnat jämföra deras svar med varandra och därmed har missförstånd 

till största sannolikhet uppfattats. Resultatens generaliserbarhet behöver däremot inte vara 

så hög eftersom jag inriktat mig på endast sju informanter. Nackdelar med dessa 

informanter är givetvis att de ser situationen i deras ”glasögon”, och från deras synvinkel. 

Deras syn på det inträffade och på deras situation är stark personligt präglad. Med det 

”bagage” var och en av dem har så har det givetvis präglat hur de tolkar och handlar i de 

olika situationerna. Dessa informanter har olika arbetsuppgifter som alla skiljer sig från 

varandra vilket i det här fallet också ger en styrka och ger en stor validitet. Informanterna 

är strategiskt utvalda för att i stor mån kunna ha olika syn på LFV som fenomen. 

Informanterna är alla i ledande ställning och har personal nära som arbetar för och med 

dem vilket ger dem ett förhållandevis brett perspektiv på tillvaron i LFV. I och med att 

informanterna har vitt skilda arbetsuppgifter och LFV har olika roller för dem bör det 

också kunna ge uppsatsen olika syn på LFV. I de svar som ges samstämmigt av alla 

informanter är dock även generaliserbarheten hög. 

Det skriftliga materialet används i denna uppsats för att skapa en bakgrundsbild av 

forskningsfältet och undersökningsområdet. Det handlar här om litteratur av såväl 

empirisk och metodologisk samt teoretisk karaktär. Främst används akademiska texter 

men även artiklar från press och från hemsidor från webben används. Förhoppningsvis 

uppfyller de källor som använts kravet på källriktighet och opartiskhet som är önskvärt 

för att de ska vara tillförlitliga.

I undersökningens början fanns också en ansats att behandla olika strategiska framtida 

steg som LFV kan tänkas ta. Det fanns en ansats att jag skulle ge strategiska råd för 

80 Giorgi ur Kvale, Steinar (1997 ) s 189
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framtiden från en fjärde frågeställning. Här var informanterna överlag inte tillräckligt 

insatta och/eller det blev diskussioner i en mer spekulativ skepnad än vad jag hade 

förutspått. Exempelvis ställdes frågor till informanterna som: Vilka konsekvenser kan 

namnbytet och den nya logotypen antas få i framtiden för LFV, Blir det mer verksamhet 

för LFV utomlands och då bland annat över gränsen till Norge om man bolagiseras och 

Vinner LFV på att satsa på den interna kommunikationen istället för på den externa 

först? Dessa frågor kan i stort sätt bara ge rent spekulativa svar, framför allt med tanke på 

att den utredning som just nu görs av Christina Rogestam bestämmer mycket om 

framtiden? Den framtida företagsformen är inte alls fastställd vilket gör det hela mycket 

svårare att besvara. Många av informanterna var heller inte intresserade av att tänka i så 

pass spekulativa banor. I och med den nämnda utredningen och att framtiden är så pass 

oviss var det svårt att besvara frågor om framtiden. Några av dessa delar finns därför just 

bara spekulativt i resultatkapitlet.
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5. Resultat med diskussion 

Här följer en presentation och en diskussion av denna föreliggande uppsats resultat från 

intervjuerna och utifrån uppsatsens teoridel. Kapitlet berättar också om de intervjuades 

syn på deras arbetssituation med LFV-namnet även utanför frågeställningarna. Resultatet 

av frågeställningarna redovisas med en indelning i två nivåer: Varumärket LFV och 

organisationskulturen inom LFV som den ena och Organisationskommunikationen i LFV 

som den andra. I dessa två nivåer besvaras de frågor som finns i inledningskapitlets 

frågeställningar. Blandat med texten finns illustrerande citat om hur de intervjuade 

uppfattade namn- och logotypbytet. Citaten följs av informantens initialer. I kap 5.3 finns 

en nutida- och framtidsdiskussion samt några huvuddrag av de slutsatser som kunnat dras 

av undersökningen. Allra sist ges förslag till framtida forskning.

5.1 Varumärket LFV och organisationskultur

Uppsatsens första frågeställning lyder: Hur tolkar de utvalda intervjupersonerna namn- 

och logotypbytet och tycker de att det inträffade har någon inverkan på företagskulturen/ 

identiteten på organisationen de arbetar för? Om vi börjar med namn- och logotypbytet 

och väntar med organisationskulturen visar resultatet att viss nyans finns i uppfattningar 

både om varför namn- och logotypbytet gjordes, även om vissa grundfaktorer 

överensstämmer hos alla de intervjuade, och vad bytet har för funktion på deras 

arbetsplats. En gemensam uppfattning finns som menar att bytet hittills bara har en liten 

inverkan på verksamheten. Majoriteten är av uppfattningen att det bara är första steget i 

en process och det därmed mycket väl kan slå väl ut efter att det är inarbetat. Ingreppet är 

heller inte av så stort slag att Stuart och Muzellec skulle kalla det revolutionerande. 

Istället är det som de uttrycker det ”evolutionary to the brand”, utvecklande för 

varumärket. Dock är ingreppet inte riktigt av den minsta varianten som Stuart och 

Muzellec81 för upp i sitt resonemang i och med att det i detta fall är två komponenter, 

både namn och logotyp. 

81 Se Stuart och Muzellec i kap 3.3
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Det vanligaste svaret på frågan om hur informanterna tolkade logotyp- och namnbytet var 

att det inte var någon skillnad förutom en; man hade nu ett kortare namn som också gick 

snabbare och enklare att säga. Varumärkeschefen DS gick sedan ännu längre och kallade 

det hela för en justering av logotyp och inte ett varumärkesbyte. 

”Så länge vi heter LFV och är statligt ägda ändrar inget sig. Man kommer aldrig ifrån det 
gamla namnet och aldrig ifrån det arv man har med sig om man inte byter namn helt. 

Kunderna kommer inte att älska oss mer om vi blir bolag heller. Om LFV ska bolagiseras ska 
man, beroende på vad uppdraget för det nya bolaget i så fall blir, utgå ifrån det”. DS

DS menar, liksom många av de andra informanterna, att bara byta genom att korta ned 

namnet ändrar ingenting. Det måste också fyllas med mer värden.

Det var inte hos alla helt och fullt klarlagt varför bytet gjordes nu vid årsskiftet 

2006/2007 och det var för övrigt ingen av informanterna som pratade odelat gott om 

namn- och logotypbytet. Hos var och en fanns en osäkerhet eller nyfikenhet med hur det 

blir i fortsättningen. Osäkerheten beror mycket på Rogestams utredning som pågår om 

LFV:s framtida uppdrag som flygplatshållare och då också om LFV ska bolagiseras eller 

inte. Ingen av informanterna sa att de gick runt och ständigt funderade på framtiden men 

nyfikenheten och osäkerheten på vad som ska ske finns där. 

”Det är en viktig förändring som sker. I och med bland annat avregleringen i flyget så måste 
man förändra”. GE

Hos en av de intervjuade lät det dock såhär, och kanske kan följande intervjupersons 

utsago stämma in rätt bra på vissa av de LFV-anställda på Sveriges flygplatser:

”Jag förstår att det varit mycket jobb centralt men här på flygplatsen bryr vi oss inte så 
mycket om det står Luftfartsverket eller LFV”. BN 

Sedan tillägger BN, som arbetat inom Luftfartsverket sedan 1979, ändå att: ”Jag tycker att 
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det är en bra markering att vi gått från verk till LFV. Det visar på en ny färdriktning”. Naomi Klein 

pratar om att en ballongekonomi kan bli resultatet om man går ut ambitiöst men missar, 

eller mer eller mindre ignorerar, någon del i kedjan. Hon menar att ballongen som såg så 

stor och stabil ut lätt kan stickas hål på och spricka. Av dessa citat att döma kanske det 

finns en risk att detta blir fallet82. Införandet av det nya namnet och den nya logotypen 

firades bland annat med ett temanummer i interna LFV-tidningen, något som visar att 

något stort är på gång. Märker de anställda sedan att egentligen ingenting har hänt så kan 

det få en effekt som är motsatt mot vad som var tänkt. Lyckas man inte få den framåtanda 

och positivism som eftersträvades kan alltså enligt vad Klein hävdar det vändas och 

istället spä på ett groende missnöje, eller misstroende mot det som uppmålades. PL, 

flygplatschef på Karlstad Airport tyckte att förändringens kraft borde användas bättre:

”Jag ser bara fördelar och möjligheter med en bolagisering och att vi då blir mer 
affärsmässigt. Det är bra med förändringar. Sen är det också viktigt att när man väl gör en 

förändring så är det också viktigt att man passar på och drar nytta av den förändringens kraft 
som faktiskt finns. Att man kanske gör fler saker samtidigt. Om det inte syns att det är en 

förändring så är det risk att man tror att det är en tandlös tiger även nästa gång. Om man då 
slår på stora trumman med en förändring ”Oj det är så bra!” och så kanske man märker att 

det var ju kanske ingen skillnad. Sen spelar det ingen roll om det blir stora skillnader nästa 
gång.” PL 

PL uttryckte också att det var endast en kosmetisk ändring hitintills. 

”Jag förväntar mig att det kommer att fyllas med mer innehåll”, tillade PL och CKD på 

Division Stockholm menade:

”Känns ännu som det bara är ”dekorationen på tårtan” som ändrats, man måste förnya 
inifrån och få med personalen. Tolkar det som om man vill förnya kanske med tanke på 

framtida bolagisering”. CKD

De intervjuade på Arlanda hade en samstämmig bild tillsammans med PL på Karlstad 

Airport att det var mest ett grafiskt byte. De som arbetat längst inom Luftfartsverket 

82 Se Klein kap 3.1.1
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bland de utvalda informanterna, BN och GJ (LFV Teknik), tillsammans med PL såg 

egentligen att det blivit ett kortare namn som största skillnaden. Ett namn som då också är 

enklare att säga. 

Då samtliga informanter var medvetna om att detta steg var starten i en längre process 

och de flesta ansåg att man med tanke på ekonomiska försiktigheter inte kunde byta ut 

alla logotyp-ytor på samma gång, menade man också att det får, och måste få, ta tid. 

”Kom igen om tio år. Då är LFV ett välkänt begrepp”,

sa till exempel BN. 

Genom att inte allt byttes ”rätt av” så tror de tillfrågade att folk i allmänhet uppfattar (om 

de ens uppfattar det över huvud taget) förändringen som av en mindre grad. GE på 

Division Stockholm såg detta som ett klart och tydligt steg även om hon tyckte att det än 

så länge var en liten inverkan på jobbet:

”Det tyder på en förändringsprocess, man är mitt i en resa. Det är en viktig symbol för den 
förnyelse som sker. För dom som varit med ett tag och vet hur det var och vad det stod för tio 

år sedan, för dom är säkert förändringen mycket större”. GE

Även CKD var av uppfattningen att det hela är ett tecken på att man är en modernare 

organisation nu. Dessa uppfattningar och tolkningar av informanterna tyder också på att 

det som Celia Lury hävdar; att ett varumärke är multi-layered och består av många delar 

och nivåer83.

De fördelar som de intervjuade såg i och med namn- och logotypbytet var precis som GE 

menar att namn- och logotypbytet visade på att något nytt tog sin start och att LFV visade 

att man nu var mer kundorienterat. Dessutom var en fördel att namnet var kortare och 

lättare att uttala. Men när det gäller hur allmänheten uppfattar det inträffade tolkar de 

intervjuade situationen som om de inte märkt av särskilt mycket. 

83 Se Lury i metodkapitlet om varumärket
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Organisationskulturen

Informanterna anser att det inträffade har ingen eller väldigt liten inverkan på 

företagskulturen än så länge. På Karlstad Airport händer mycket på många plan men där 

känns det samtidigt som att det har med att man har en ny chef och att man används som 

en pilotflygplats då man ska bli mer kund- och marknadsorienterade. Det är svårt att 

koppla detta till namn- och logotypbytet på LFV. 

Enligt intervjun med informationsdirektör LR så handlar namn- och logotypbytet om att 

man dels vill ta med sig de fina och bra värdena som redan finns i organisationen men 

också lämna några missgynnsamma egenskaper bakom sig medan man i den nya fräscha 

”kostymen” plockar upp nya fördelaktiga egenskaper. Bland annat handlar det om att 

man inom LFV visar att man nu är mer kundorienterade och marknadsorienterade och att 

man lämnar det tråkiga uppfattningarna i ”verk” (exempelvis trög organisation och att 

man drivs av skattemedel) bakom sig. Detta stämmer bra överrens med vad Du Gay 

hävdar att ledare måste hitta det mest effektiva sättet och hitta den rätta kulturen så att 

man inom organisation och företaget kan jobba mot organisationens mål84. Flertalet av 

informanterna såg att namn- och logotypbytet visade på att organisationen redan var/eller 

satsade mer på att vara kundorienterade och marknadsorienterade. Detta tolkar jag som 

att ledarstaben försökt hitta det mest effektiva sättet så att man kan jobba mot målet att bli 

”det goda exemplet”. De fördelaktiga värdena man pratar om och vill behålla är 

exempelvis stabilitet, säkerhet och ”know how”. Att man lämnar de tråkiga och tunga 

värdena bakom sig och tittar framåt för att hitta nya värden i den ”nya kostymen” är 

också en samstämmig bild som intervjupersonerna delar. Även detta rimmar väl med det 

du Gay uttrycker när han säger att ledarna söker hitta de bäst lämpade kulturerna till 

organisationen. Även vad Celia Lury säger när hon menar att varumärket är 

anpassningsbart och att det är ”open-ended” fungerar väl ihop med önskemålen LFV 

har85. 

84 Se kap 3.3 Kulturell ekonomi/företagsidentitet

85 Se Lury i metodkapitlet om varumärket
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Att LFV tycks se till marknaden och anpassar sig därefter intygas något av följande citat 

av BN. På frågan om LFV-begreppet fyllts med något värde/uppfattning om LFV som 

inte Luftfartsverket bar på svarar BN såhär:

”LFV ska, som jag ser det, tänka på att vara kommersiellt, att inte vara den här 
myndighetsbiten, den här tunga, gråa kolossen. Utan här är man mer kommersiell, man tittar 

på möjligheter. Inte bara se begränsningar. LFV jobbar med är att vara kundorienterat, 
miljöorienterat med de utsläppsrätter som finns. Detta har förtydligats nu i LFV:s roll”. BN

Nackdelen, säger han, är att inte många vet vad LFV är för något och det är väldigt 

anonymt när det gäller flygfrågor. Denna syn delade de flesta. I ”kostymen” av 

Luftfartsverket hade man mer tyngd i frågor om luftfart, upplever BN men visar ändå på 

stor optimism.

”Vi tappar tyngd nu men kan vi visa att vi är lika proffsiga i LFV:s regi som i Luftfartsverkets 
regi så spelar inte det kunden någon roll. Dom vill bara se ett resultat. 

Tror att det är positivt att man gör en förändring”. BN 

Övriga tillfrågade menade att hos gemene man stod Luftfartsverket för känslan att det var 

statligt och dessutom att man finansierades av skattepengar, sådant som man nu hade 

chansen att komma ifrån.

Två personer menade att det var samma värden som förut och ingen skillnad medan CKD 

sa:

”Hos allmänheten tror jag att Luftfartsverket stod för säkerhet och trygghet när man flyger, 

och kontroll av flygplanen. Hos mig var det inget negativt med ”verket” i Luftfartsverket. 
Ordet ” verk”  i Luftfartsverket står för nåt vi alltid haft, nåt som staten satt ihop för kontroll. 

Inget negativt. Dom har kompetensen och gör den nytta dom ska. Nu har det blivit en 
trebokstavs-förkortning som kanske kan bli en i mängden då”.

En uppfattning som var återkommande på flygplatserna var att man kanske kunde ha 

väntat med namnbytet tills Christina Rogestams utredning presenterats. Angående den 
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sista meningen i citatet ovan kan man ana att även CKD kunnat tänkt sig att man väntat 

med namnbytet lika gärna. 

Just de värden som CKD nämner här ovan i citatet är också de värden som man enligt LR 

vill ha med sig in i det nya namnet. Hur står det då till med LFV:s företags/

organisationskultur? Externt kan man säga att ”verket”-delen i namnet Luftfartsverket 

ofta anses vara synonymt med staten vilket i så fall innebär att det är staten som på något 

sätt är del i varumärket, eller i alla fall avsändare till varumärket. Att se staten som 

innehåll i varumärket är en viktig del, det ger trygghet, men hur stor del anses vara staten 

Sverige i varumärket? Om CKDs åsikt om ”verket” är allmängiltig hos gemena man blir 

det antagligen mycket svårare att behålla dessa värden som säkerhet och trygghet i 

formen som bolaget LFV, på samma sätt som nu. Om LFV inte längre är en statlig 

organisation utan ett regelrätt kommersiellt aktiebolag med privata ägare finns stor risk 

att man får bygga upp tryggheten och säkerheten igen. Vad händer då med värdet 

Luftfartsverket hade, att man står för trygghet och säkerhet om man likt Avinor blir ett 

statligt ägt bolag? Finns dessa goda värden då kvar där i folks ögon? Men enligt vad BN 

berättade så har LFV tappat i tyngd när det gäller frågor om flygtrafik. 

Hur är det då med kulturen internt i LFV? Rätt klart är att det inte finns någon 

genomgående gemensam företagskultur rakt över i hela LFV. Min uppfattning, med 

utgångspunkt efter intervjuerna, är att LFV i sig är väldigt starkt och tryggt. Det är på 

något sätt tryggt att vara del av LFV men LFV-kulturen är inte något tydligt enhetligt som 

man kan se på alla flygplatser. Istället har många flygplatser byggt upp sin egen identitet/

kultur. Exempelvis pratar DS om Arlanda och även om Bromma-andan86:

”Stockholm-Arlanda Airport har/behöver sin egna flygplatsidentitet, en identitet man har 
gemensamt på hela marknadsplatsen Arlanda oavsett på vilket enskilt företag/myndighet man 

är verksam. Det finns också en Bromma-anda, en by-känsla. Man fikar med varandra och man 

86 Stipich, Daniel 07-04-10
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känner varandra o.s.v. Flygplatsandan (i någon form) är nödvändig för att driva flygplatserna 
eftersom LFV inte styr över alla verksamheterna som verkar på flygplatserna”.  DS

För GJ var det, om man kan tala om en kultur, i så fall snarare en samgående kultur inom 

LFV Teknik än en enhetlig LFV-kultur87. GJ och hans personal är till stor del konsulter 

och jobbar till exempel vid tillfälle för Swedavia88. För de anställda i Karlstad handlar det  

mycket om att få ut det nya namnet Karlstad Airport. PL menade att säger man bara LFV 

om flygplatsen är det ingen som vet vilken flygplats i Sverige man pratar om. Säger man 

däremot Karlstad Airport så är det ingen tvekan. Den regionala och lokala förankringen är 

viktig. På Karlstad Airport är man pilotflygplats i LFV:s organisation med många projekt 

och får därför också ta ansvar för dessa projekt delvis på egen hand89.

Inkodning och avkodning av namn- och logotypbytet

Här ovan har vi sett vilka värden det är tänkt att finnas med och vilka tolkningar 

informanterna gör i deras avläsning av namn- och logotypbytet. Sägas kan att ingen av 

informanterna verkar använda sig av det som Stuart Hall kallar oppositional code90 i 

avläsningen. Däremot ifrågasätter nästan samtliga delar av namn- och logotypbytet vilket 

då kan sägas vara Negotiated code (förhandlande avkodning). Budskapet att byta namnet 

och logotypen till LFV är alltså inte så pass övertygande att informanterna ”köper” hela 

budskapet utan att ifrågasätta. Den av informanterna som arbetat mest med framtagandet 

av detta namn- och logotypbytet är LR som också med tiden kan anses ha gått igenom 

förhandlande stadiet. Han har arbetat med denna fråga betydligt mycket längre än de 

andra och vet också mer än de andra vad som ligger bakom bytet. De övriga har likt LR 

även de en ledande position i företaget men i deras fall är de väldigt lite involverade i vad 

som skett i planeringen av namn- och logotypbytet. DS fanns med i styrgruppsmöten och 

har insyn men arbetar främst med två andra varumärken. De två andra informanterna vid 

87 Min egen tolkning

88 Swedavia är dotterbolag till LFV. För mer information se www.lfv.se

89 Landmark, Peter 2007-05-02

90 Se Hall och encoders och decoders i kap 3.1.1
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Division Stockholm har också de Arlanda- och Brommavarumärket i första rummet. På 

Karlstad Airport kom flygplatschefen PL in i rutinerna när bytet var färdigplanerat medan 

BN har jobbat så pass länge att för honom heter arbetsplatsen kort och gott ”Luftis”. BN 

kan också tänkas ha sett stora förändringar inom organisationen tidigare med sina drygt 

28 år i Luftfartsverket. Liknande situation är GJ i. Det är därför inte så konstigt att 

åtminstone sex av de sju informanterna läser av detta med förhandlande avkodning. För 

att denna situation skulle ha varit annorlunda och inkodningen skulle ha lästs av som var 

tänkt hade, enligt bland annat Upshaw, mer deltagande av övrig personal behövts. 

Eventuellt hade mer information behövts innan införandet91 för att få till en ändring i 

tolkningen av namn- och logotypbytet. Å andra sidan kan detta ha varit tidskrävande och 

dessutom ett logistiskt problem. 

Är informanterna bekväma med den nya logotypen och det nya 
namnet?

Ett intressant resultat som framkommit är det angående vilka som säger LFV istället för 

Luftfartsverket. I denna undersökning kan konstateras att det bara är två personer från 

dessa intervjuer som säger LFV i stort sett i alla situationer där de tidigare sagt 

Luftfartsverket, varav en är ny på sin arbetsplats och arbetat mindre än ett halvår under 

namnet Luftfartsverket. En informant säger Luftfartsverket hellre än LFV och två 

informanter säger ”jobbet” eller förkortningen ”Luftis” internt men använder sig av LFV 

i externa kontakter. Av detta att uttyda verkar det med andra ord vara olika hur man 

behandlar situationen, ofta beroende på vilken arbetssituation man är i. Det tycks som om 

några har lojaliteten till det gamla invanda namnet men för samtliga verkar det som om 

man i alla fall inte har något emot det nya namnet.

BN på Karlstad Airport berättar om problematiken:

”Internt säger jag ”Luftis” eller ”jobbet”. På dokument är LFV-loggan med. Externa och 
interna dokument om de går utanför huset har LFV-logga. Som gammal ”Luftfartsverkare” är 

91 Min egen tolkning
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det svårt att helt plötsligt säga LFV. Det är också svårt att förklara varför, vad står LFV för 
för något. Det får man förklara.

Jag lägger ned mycket tid på att förklara för folk. Om jag skriver så skriver jag LFV och 
Luftfartsverket i parantes för att förklara vad det är för något”. BN

Anledningen att man säger Luftfartsverket istället för nya namnet LFV uppges vara att 

man annars oftast får förklara vad LFV betyder och står för. Några av informanterna såg 

dock detta som något positivt för att man då får chansen att göra just det: förklara och 

berätta vad LFV är för något. ”Det blir en pratsak” sa till exempel GE.

DS säger på samma tema:

”Namnet Luftfartsverket är så djupt rotat hos personalen och media att vi säger fel själva. Det 
är djupt rotat”. DS

I en av frågeställningarna i inledningskapitlet ställs frågan om bytet känns funktionellt 

praktiskt för de strategiskt utvalda informanterna. Svaret på den frågan är tvetydigt. 

Samtidigt som majoriteten av informanterna tycker att det är ett viktigt steg är inverkan 

på deras arbete väldigt marginell. De flesta känner att inte mycket har hänt förutom en 

”kosmetisk” skillnad och att man nu har ett kortare namn att uttala. Men uppfattningen av 

det inträffade verkar ändå vara positiv då det är ett tecken på att man nu är mera 

marknads och kundorienterade som organisation.

Fördelar med att bolagiseras

När det gäller en eventuell bolagisering är uppfattningen hos informanterna att det 

kommer att bli till det bättre. Det innebär att man som organisation kommer att ha fler 

möjligheter och det var en samlad bild som gavs av informanterna. Även för, och kanske 

framför allt för, lönsamheten skulle detta innebära ett positivt steg:

”Jag tror att man kan komma ifrån mycket att det är någon annans pengar. Som det är idag 
när man har fått en budget så verkar man ha tänkt: “Så ska jag förbruka budgeten” istället 

för att “vad bra, jag klarar mig utan att förbruka budgeten”. Jag tror det handlar mycket om 
att få en ny syn att det här inte är någon annans pengar. Det här handlar faktiskt om oss och 
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om mig. Det handlar om ansvar, om lönsamhet och framför allt förståelse för ansvar och 
lönsamhet”. PL

Flygplatschefen Landmark, ser som nämnts tidigare, bara positivt på en bolagisering och 

ser då möjligheterna. Och en av möjligheterna är då att man hushåller bättre med sina 

resurser och inte längre, som han säger, känner att det ”är någon annans pengar”. Jag 

tolkar detta som om Landmark har en känsla av att under Luftfartsverket-tiden handlade 

det om en ledning som bestämmer enväldigt om resurser utan särskilt mycket samverkan 

med de olika flygplatserna, det som Du Gay m.fl. benämner hierarkiskt och byråkratiskt 

organisationssätt. Medan man med ny företagsform och kanske andra idéer i 

organisationen ”ser om sitt hus” mer och antagligen också engagerar sig mer i sin egen 

flygplats. 

5.2 Organisationskommunikationen

I intervjuerna framkom inte några specifika områden och svårigheter då det var svårt att 

veta när det från LFV-ledningen är tänkt att man ska använda det nya namnet eller den 

nya logotypen. De flesta verkar ha klart för sig när till exempel logotypen skulle 

användas och inte. CKD tyckte det var mycket väl definierat. Här kan vi inte så mycket 

hänvisa till just namn- och logotypskiftet vid årsskiftet för i dessa fall är det många 

gånger bara att byta ut det gamla namnet Luftfartsverket mot det kortare LFV – på exakt 

samma plats som tidigare. Att det ändå finns oklarheter har givetvis att göra med att LFV 

har ändrat roll något och befinner sig i väntans tider på en utredning. Rollen som den har 

varit är inte densamma. Nuvarande rollen är ny, om än med väldigt små justeringar. Ett 

nytt namn att säga men framför allt arbetar man nu på många håll att bli mer 

kundorienterade, marknadsorienterade vilket också många informanter påpekade. 

Dessutom kan även den nuvarande rollen – som man alltså inte kommit in i ordentligt 

ännu – inom kort ändras avsevärt. Ledningen vet att det fortfarande finns luckor och där 

är det viktigt att man tar tag i det och definierar bättre när till exempel logotypen ska vara 

med92. 

92 Röhne, Lars 07-04-25
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Oavsett arbetsplats var samtliga informanter överens om att man behövde lägga ned tid 

på att förklara vad LFV är för något. Detta verkade också vara något som tar upp en 

betydande del av arbetstiden. På flygplatsen i Karlstad sa BN till exempel så här:

”Som gammal ”Luftfartsverkare” är det svårt att helt plötsligt säga LFV. Det är också svårt 
att förklara varför, vad står LFV för för något. Det får man förklara.

Jag lägger ned mycket tid på att förklara för folk. Om jag skriver så skriver jag LFV och 
Luftfartsverket i parantes för att förklara vad det är för något. Tittar man på framsidan på 

byggnaden här så står det ju Luftfartsverket. Det är inte utbytt något logga-mässigt här på 
flygplatsbyggnaden. Både Karlstad Airport-logotypen och LFV-logotypen ska komma 

successivt är det tänkt. Men den är ännu inte med överallt. På kläder till exempel står det ju 
fortfarande Luftfartsverket. Tittar man till exempel på jackor står det fortfarande 

Luftfartsverket, där står det ju inte LFV. Det är bara på de nyare kläderna det.
På lönebesked och annat som kommer från huvudkontoret i Norrköping står det LFV. Där går 

ju en förändring fortare än det gör ute på flygplatserna. Där liksom byter man logga – yes! – 
och sen är det så bara. Ute på flygplatserna har vi inte råd att göra det. Det är en 

kostnadssak. Tänk om alla anställda, en 30-40 personer skulle byta jackor. Det har man inte 
råd med på en gång. Det blir successivt som man byter. All fordonsreklam, där står det ju 

Luftfartsverket. Då ska det ju stå LFV sen. 

Inte heller Luftfartsstyrelsen vet ju  om att det heter LFV. Det kommer skrivelser och brev från 

dom. Dom är ju gamla Luftfartsverkare och då ska de då skicka brev till ”gamla” kollegor. 
Då står det ”ni på Luftfartsverket”. Det sitter djupt. 

Och då i så fall står det Karlstad flygplats och inte Karlstad Airport”.93 BN 

Bilden av genomförandet är givetvis skiftande i en så stor organisation som LFV. Det 

stora problemet verkar vara externt när man gång på gång behöver förklara vad LFV är 

för något. Media är då en väldigt viktig del som har svårt att ta till sig det nya namnet. 

BN på Karlstad Airport har ibland fått frågan vad Luftfartsverket tycker i en viss fråga 

och måste då först förklara att man heter LFV och vad bokstavskombinationen står för. 

Alla intervjuade behöver lägga tid på att förklara men om det är ett stort problem får 

framtida undersökningar visa. För att undvika detta ”tidsspill” är en förmodad lösning att, 

som andra namnändringar har skett, byta ut alla logotyperna på i stort sätt en gång94 . En 

93 Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket gick skilda vägar 2005

94 se Swedbank-exemplet i bakgrundskapitlet
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allmän tolkning av de intervjuade var att skälet till att inte alla logotyp-ytor byttes ut på 

en gång var av kostnadsskäl. BN och DS med flera poängterade att det gamla namnet 

sitter djupt. Och ser man inga stora skillnader ännu, som redan konstaterats i 

undersökningen, så kanske man ser det meningslöst att vara noga med att säga det nya 

namnet95. Hade framför allt de flesta logotypytor bytts ut inom en kort tidsperiod hade 

genomslagskraften varit betydligt starkare menade många. Media hade uppfattat och 

uppmärksammat det hela på ett annat sätt och därigenom hade mycket kommit gratis. Så 

då är frågan om man i det långa loppet tjänar ekonomiskt på att byta ut logotyperna på 

byggnader, kläder och fordon. Den här uppsatsen har dock ingen ansats att titta på hur 

stor budget som lagts på detta projekt och kommer heller inte att gå in på detta i detalj. 

Men givetvis har ansatsen i projektet att göra med vilken budget projektgruppen får till 

hands. I det här fallet väntar man, samtidigt med bytet, in en utredning. Och vem vet i 

vilken riktning det bär åt sedan. PL påpekar att ska man nu byta namn igen efter att 

Rogestams utredning är klar ja då är det helt förkastligt att man bytte till 

trebokstavskombinationen. Då kan man också undra, menar PL, var den ekonomiska 

medvetenheten finns inom företaget. Med denna diskussion kan vi konstatera att 

kulturella likväl som ekonomiska värden spelar in i ett namn- och logotypbyte av detta 

slag. Dessutom kan dessa värderas mot varandra även om ekonomin och kulturen till slut 

går ihop. Ett varumärke har både ekonomiskt och kulturellt värde i vår globaliserade 

värld. Det är till slut världen som LFV befinner sig i, den globaliserade världen, som 

bestämmer vilket värde varumärket får och dessutom hur snabbt man uppnår detta värde. 

Om till exempel media, som är en del av vår globaliserade värld idag, väljer att säga 

Luftfartsverket i sina inslag och artiklar istället för LFV blir det också trögare att för 

gemene man uppfatta de nya värden som LFV fyllts med. 

Public relations

I LFV:s namnbyte är massmedia en viktig del. Uppfattningen står rätt klar att de flesta 

medier fortfarande säger Luftfartsverket, och kommer så att göra en god tid framöver. 

95 Min egen reflektion
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När det gäller LFV:s PR till medier har långt ifrån tillräckligt satsas för att få medierna att 

använda det nya namnet. Men att det inte ger utslag direkt på alla fronter var något som 

var väntat på LFV. Det var också ett medvetet val, eftersom det är så trögt, att inte lägga 

allt för mycket krut på media. LR berättar:

”Vi vill ju att alla ska säga LFV. Det är vårt långsiktiga mål men det kommer att ta tid. 
Luftfartsverket kommer alltid att finnas kvar”. LR.

DS, som varumärkesansvarig för både Stockhom-Arlanda Airport och Stockholm-

Bromma Airport och som tidigare arbetat på SJ och därför har liknande situation i 

minnet, berättade också att man i stort sett aldrig kommer ifrån det gamla namnet så 

länge man inte byter namn helt. Men då igen, de bra värdena vill man också behålla.

I planeringen har störst fokus lagts på den interna kommunikationen i inledningsskedet. 

Det står klart efter intervjuerna96. Utöver den interna kommunikationen ges bland annat 

tidningsbilagor ut där det berättas vad LFV är och vad de står för. Utöver detta satsas på 

ytterligare en annonskampanj men annars är det den interna kommunikationen som har 

prioriterats97. Informationsdirektör LR, som varit med i det strategiska arbetet med namn- 

och logotypbytet, har också uppskattat att det gått väldigt bra överlag när det gäller 

användandet av det nya namnet av den egna personalen. 

”Det är ju än så länge väldigt, väldigt kort tid. Jag tycker utfallet internt är väldigt bra. Man 
hör LFV, man använder sig av LFV i väldigt hög utsträckning. När man svarar i telefonen så 

säger de LFV. På det stora hela så internt sett har det gått lättare än vad jag trodde. Externt, 
läs massmedia, är det jättetrögt. Men det hade jag räknat med att det skulle vara”. LR

Massmedia har redan behandlats i resultatdelen och informanterna var alltså 

förhållandevis bekväma med att använda det nya namnet. Att informanterna ändå är lite 

”slarviga” med att använda LFV kan ha att göra med att de ser det som skett som första 

96 Bland annat i intervjun med Röhne, Lars 07-04-25

97 Röhne, Lars 07-04-25
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steget i en process och väntar på att det nya namnet och logotypen ska fylla på med mer 

och fler värden.

Hur informationen nådde personalen

På frågan om man har varit nöjd, eller relativt nöjd med den information som gått ut i 

samband med namn- och logotypbytet svarade man generellt att det inte samlats ihop till 

informationsmöten men att den information man fått räckt bra. 

Här följer citat angående den informationen som man fick inför namn- och logotypbytet:

”Det var ju mest mejlen om hur det här skulle gå till. Det är mejl, LFV-tidningen, de här olika 
förslagen på loggan som kommit ut. Det har aldrig varit några diskussioner här lokalt i alla 

fall. Inga möten lokalt. Vi fick information som de kommit fram till centralt på möten. Men vi 
har inte haft några möten”. BN

När bytet väl skedde var det enligt BN på Karlstad Airport internt väldigt tydligt i och 

med de specialnummer i intern-tidningen som utkom om just namnbytet. Bildmässigt var 

det väldigt klart och tydligt menar BN och hänvisar bland annat till bilden där de bytte 

och tog ned skylten på huvudkontoret i Norrköping. Detta är också en bild som många av 

informanterna återkommer till. Att BN som arbetar längst bort från huvudkontoret av 

informanterna mötts av tydlighet med denna bild tyder på att detta specialnummer i LFV-

tidningen varit lyckat. I och med exemplet ovan med BN behöver alltså inte avstånd 

betyda så mycket när det gäller hur informanterna tagit emot informationen om bytet. GJ 

som har kontoret i Norrköping tycks ha fått informationen på samma sätt som BN.

”Det var tillräckligt för våran del i alla fall. Det var helt okej. Det kom ju information i 
tidningar. Vi har inte haft något möte”. GJ

Vi fick information på ledningsmötena där det fanns med som en punkt. GE

När det gäller informationen till flygplatschefen på Karlstad Airport tolkar jag det som att 

det inte var så pass informativt som PL hade hoppats på. Inga detaljerade tidsplaner 
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verkar ha getts ut där det står när varje delmoment skulle ske. Dock har han nyss tillträtt 

och är inte inne i arbetssättet med hur LFV, eller snarare hur Luftfartsverket, normalt 

arbetar. Detta kan ha inverkan på att hans önskemål var annorlunda. Landmark sa vidare:

”Det var nog mer en smygande händelse. Hade jag jobbat med de bitarna så lägger man ju en 
plan och strategi för implementering och utveckling. Man lägger en plan för aktiviteter och är 

öppen med den planen och kommunicerar ut den inom företaget”. PL

Att Upshaw med flera stärker agerandet att man ska integrera de anställda i beslut och 

planeringsprocesserena kan ses på två sätt. Dels att LFV inte låtit den egna personalen ute 

på arbetsplatserna vara med i planeringen men också kan man se det som att den satsning 

som LFV gjort på den interna kommunikationen i första skedet är helt rätt98. Grunig 

skriver att den interna kommunikationen är nyckeln till effektivitet99. Men även om 

mycket satsades på just den interna kommunikationen så verkar det finnas mer man 

kunnat göra. Två av informanterna, GE och CKD, båda på Division Stockholm, hade vid 

införandet frågor om det nya läget som de fortfarande inte fått klara och tydliga svar på. 

De fick viss hjälp men ingen verkade riktigt veta alla detaljer. Frågor skickades till och 

med till reklambyrån som arbetat med att ta fram logotypen men inte heller de kunde 

komma med några detaljerade svar. 

Även i studien The Excellence Study100 som Dozier, Grunig och Grunig utfört framkom 

tydligt att olika avdelningar bör vara med i beslutsprocesserna för att man ska komma 

närmare ”Excellent Communication”. En fråga man då kan ställa sig är om en sådan stor 

och utbredd organisation som LFV med flygplatser över hela Sverige kan ha alla 

avdelningar integrerade i besluts- och planeringsprocess? Det får bli en fråga till framtida 

undersökningar. 

98 Röhne, Lars 07-04-25 och Upshaw i metodkapitlet, organisationskommunikation

99 Se kap 3.4 Organisationskommunikation/PR

100 Ibid
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När intervjuerna gjordes kunde konstateras att det inte varit någon uppföljning att tala om 

men det är heller ingenting informanterna saknat i större utsträckning. Den generella 

åsikten, på de arbetsplatser där våra utvalda informanter arbetar, verkar vara att man fick 

den information man behövde och inte så mycket mer. 

Inga tydliga strategier 

Med tanke på att några stora och tydliga mål inte verkar ha satts upp för införandet ute i 

organisationen, förutom att man ska använda ett nytt namn och ny logotyp, så har ingen 

heller någon kritik om införandet i den aspekten. Däremot har tanken att genomföra allt 

samtidigt slagit alla som intervjuats. Den gemensamma uppfattningen är då att 

genomslagskraften skulle ha blivit större. Framför allt hade fler fått reda på vad som hänt 

även externt. 

Ett önskemål framkom från en av respondenterna som går ihop väl med det Upshaw 

diskuterar ovan om att personalen bör integreras i besluts- och planeringsprocessen:

”Vet inte om det gjordes men det hade ju varit bra om man suttit ned med de anställda inne i 

organisationen, hade varit bra att frågat oss inne i organisationen om vad Luftfartsveket står 
för hos oss”.  CKD

Enligt LR har sådana undersökningar gjorts tidigare101

Att vara garant-varumärke för LFV-flygplatserna

Enligt informanterna fungerar ofta LFV-logotypen i bland annat utskick som ett garant-

varumärke som intygar att ”detta är en LFV-flygplats” vilket då förhoppningsvis också 

bidrar till att passagerare, gäster och kunder upplever trygghet, säkerhet och att det finns 

kunnande på denna flygplats. Aaker talar om två nyckelfaktorer; strategisk styrka inom 

101 Röhne, Lars 07-04-25
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en organisation samt strategiska nödvändigheter102. Möjligen kan det garant-varumärke 

som LFV-logotypen utgör sägas vara en strategisk styrka. Det står hur som helst klart att 

för en organisation som håller på med flygtrafik är det en strategisk nödvändighet att 

organisationen utstrålar säkerhet och trygghet. Detta verkar LFV vara väl medvetna om 

och detta var också vad LR berättade. Detta tillsammans med vad informanterna sagt i 

intervjuerna ger intrycket att LFV framöver mycket väl kan fortsätta agera som ett garant-

varumärke. 

5.3 Slutdiskussion och sammanfattning

I början av 1980-talet och en god bit in i detsamma, innan avregleringens tid, såg vi våra 

statliga myndigheter och verk som något mycket svenskt. Verken Luftfartsverket, 

Televerket och SJ såg till att vara starka inom Sveriges gränser. Möjligtvis var dessa 

organisationer inte oövervinnerligt folkkära men Televerket och Luftfartsverket var ändå 

något robust, tryggt och säkert. Undersökningen som här är gjord visar att LFV 

fortfarande har dessa värden – så länge man förknippar LFV med det som var 

Luftfartsverket. På 80-talet förknippade man dessa statliga organisationer med den 

svenska staten. Men under 1980-talet avreglerades marknader och andra aktörer kom in. 

Dessa statliga myndigheter var tvungna att bli mer affärsmässiga då marknaderna blev 

allt mer globala. 1988 bildades exempelvis Banverket ur SJ och cirka fem år senare blev 

Televerket Telia och SJ bolagiserade delar av sin verksamhet. I Finland hette det förr 

Luftfartsverket, nu heter det Finavia och i Norge finns nu statligt ägda Avinor. Nu kan det 

vara svenska Luftfartsverkets tur att byta form. Namnet har redan förkortats men kan 

LFV kopplas lika tydligt till att vara Sverige och svenskt som Luftfartsverket gjort? 

Kommer gemene man känna att LFV är en svensk stark och stabil aktör inom 

flygtrafiken? Kommer svensken känna att ”det här är svenskt” och det här är något som 

är ”vårt”? Kommer den svenske charterturisten, som kommer hem till Sverige igen, 

känna att han eller hon har nu landat på en helsvensk flygplats? Så har fallet varit många 

102 Se kap 3.4 Organisationskommunikation/PR
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gånger med Luftfartsverket men kan LFV kopplas lika tydligt till Sverige och svenskt 

som Luftfartsverket har gjort? 

Samtidigt som LFV vill ha kvar de värdefulla gamla värdena vore det bra att slippa de 

tråkiga och tröga värdena som också finns hos många av de statliga verken. Detta är en 

ansats LFV har och då har man också kommit fram till att det smidigaste är att man byter 

namnet men samtidigt har det kvar103. Sedan när bytet väl är bestämt så kommer också 

tidsaspekten in. I uppsatsen återkommer några gånger att det hade gått snabbare att få ut 

budskapet om bytet om till exempel alla logotypytor bytts på en gång. Men då kan vi 

tänka på att vissa förhållanden är snabbare än andra att byta. Det hänger ihop med den 

globaliserade världen. Ekonomiska och kulturella strömningar spelar in då till exempel 

Informationssamhället har gjort så att brevpapper, visitkort, e-postadresser och 

webbhemsidor går snabbt att byta ut till förhållandevis låga kostnader – och 

organisationen kan få en hög genomslagskraft av det. Och informationssamhället har 

sprungit ur globaliseringen som drivs framåt av bland annat stora multinationella 

medieföretag. Dessa aktiebolag drivs å sin tur av ekonomiska och kulturella strömningar. 

Hade man tänkt sig en ännu större genomslagskraft hade givetvis alla kläder, logotyper 

på fordon och så vidare också bytts ut men det kräver mer och fler resurser. Då handlar 

det inte längre om ett par tryckpressar, någon eller några webbmasters och någon 

administratör som byter e-postadresserna. Då krävs det betydligt mer resurser – 

exempelvis i form av personal. 

I och med namn- och logotypbytet till LFV har organisationen redan blivit, och siktar på 

att bli ännu mer kommersiellt, kund- och marknadsorienterat 104. Detta ligger helt i linje 

med vad Du Gay hävdar att ”Eftersom byråkrati är sagd att vara en mekanisk form av 

organisation som bäst passar i stabila och förutsägbara förhållanden blir detta den 

första förlusten i ett osäkert landskap”. Det Du Gay nämner här allra sist är en 

beskrivning på hur samhället ser ut idag. Att ha en mer flexibel organisationsform är 

103 Röhne, Lars 07-04-25

104 ett exempel på detta är ”pilotflygplatsen” Karlstad Airport som öppnat butiker ihop med SAS och som 
också sänder mycket reklam i Värmlandsregionen.
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alltså vad som behövs och det är alltså något som LFV redan kommit långt med. Det 

tycker informanterna i den här uppsatsen. Men går det att kombinera med att ha kvar de 

gamla goda värdena som byggts upp under lång tid i Luftfartsverkets regi, som till 

exempel att det känns ”svenskt” och ”hemma”? De gamla värdena finns endast i en 

svensk/nationell kontext. Blir LFV ett icke statligt bolag, eller ett bolag som verkar mer 

utomlands kommer ”svenskheten” i kläm och värdena som på något sätt förknippats med 

svenska staten och dess trygghet och säkerhet som fanns tidigare kommer att vara mycket 

svåra att överföra till det nya.

I övrigt har denna forskning bland annat kommit fram till att namn- och logotypbytet som 

gjorts uppfattas som en rätt tandlös tiger än så länge även om det är ett viktigt steg i en 

process. Men även om det må vara ett litet steg kan det benämnas som utvecklande för 

varumärket 105. 

Inom LFV:s företagskulturer har liten tendens till något nytt synts till ännu enligt 

informanterna. Eftersom externa aktörer som media ännu inte vet varför skiftet är gjort 

har de svårt att ta till sig detta. Det innebär också att den ”tyngden” som Luftfartsverket 

hade i flygtrafikfrågor inte längre är lika uppenbar med det nya namnet. Att media inte 

använder det nya namnet bidrar till att bytet också tar längre tid innan det sätter sig hos 

gemene man utanför LFV. Internt däremot blev bytet speciellt tydligt i och med att det 

gavs stor plats bildmässigt i ett specialnummer av den interna tidningen. 

Även om informanterna känner sig förhållandevis bekväma i att använda det nya namnet 

finns en osäkerhet inför framtiden. Flygplatsutredningen som pågår inväntas och innan 

den är klar vet man inte vad framtiden för med sig. Förändringen tas dock emot olika 

beroende på var informanten har sin arbetsplats. Avståndet till huvudkontoret spelar inte 

så stor roll som storleken på flygplatsen eller den kultur som byggts upp på respektive 

105 Se Stuart och Muzellec i kap 3.3
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arbetsplats. Att informanterna ändå inte känner sig obekväma kan ha att göra med att de 

generellt sätt ser en kommersialisering som något positivt. 

Efter den undersökning jag nu gjort kan konstateras att det inte är så lätt att byta skepnad. 

När man förkortar ett namn till en bokstavskombination, och det utifrån sett samtidigt 

inte tycks ske så mycket annat, är det rätt naturligt att till exempel massmedia fortfarande 

kallar LFV för Luftfartsverket. Detta är som bekant fortfarande det juridiska namnet och 

dessutom står förkortningen LFV också för Luftfartsverket. Ännu en detalj som ligger 

LFV i fatet när man vill visa på en ny riktning i företaget är att bokstavskombinationen 

LFV inte är något man kan uttala som ett ord. Det fattas vokaler för att det ska kunna bli 

ett ord som ska kunna uttalas. Exempel som SAS, Saab och JAS, har vokaler och kan 

mycket lättare användas som ord. Och kan det användas som ord kan det lättare bli ett 

begrepp hos allmänheten. LFV säger ju heller ingenting om vad de gör och i vilken 

bransch de finns. Men ett mynt har som bekant två sidor. Om svårigheterna med att anta 

en förkortning som ett namn är den ena sidan så finns det många fördelar på den andra 

sidan. För ledningen i LFV och även många andra funktioner inom LFV har denna 

förkortning redan använts mycket länge. LFV Teknik har länge använt förkortningen och 

när det startades en sajt på Internet i mitten av 90-talet var det givna namnet www.lfv.se. 

För att ta ytterligare ett exempel finns också LFV Tidningen. För dem som redan använt 

dessa begrepp kan det antagligen kännas naturligt att även kalla hela organisationen LFV. 

Som redan nämnts i uppsatsen så vill LFV också ha kvar de goda värdena som fanns/

finns under namnet Luftfartsverket men samtidigt kunna slingra sig ifrån byråkrati-

klingande ”verket”. Detta verkar LFV lyckas med till viss del. Sist men absolut inte minst 

så inväntas också en utredning om eventuell bolagisering. Att då radikalt byta namnet 

redan innan denna utredning är presenterad, låt säga till Luftia (efter modell av känt 

svenskt-finskt telekombolag), kunde detta bidragit till många fler problem. 

En intressant och viktig fråga för framtiden är om LFV kan ta med sig namnet även om 

man bolagiseras. En undersökning inom LFV har kommit fram till att det kan man 
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mycket väl göra106. Många liknande exempel finns där företag gått över till namn i 

bokstavskombinationer. I intervjuerna och teoriöversynen har jag inte heller stött på 

varför det skulle vara något problem att fortsätta bära namnet LFV. Sedan beror det 

givetvis på hur folk internt och externt uppfattar denna bokstavskombination. Det får 

framtid utvisa. Vad denna uppsats anbelangar riktas åsikterna hos dessa strategiskt 

utvalda informanter mot att detta skulle fungera. Fungerar det då att fortsätta vara ett 

garant-varumärke som man är idag? Inte heller här finns mycket som säger emot detta. 

Aaker107 talar om en organisations nyckelfaktorer och istället för att LFV skulle hitta en 

annan form att finnas med hos flygplatserna än som ett garant-varumärke tyder istället 

mycket på att detta är något LFV ska vårda då detta verkar vara en av LFV:s verksamhets 

stora nyckelfaktor. 

5.4 Framtida forskningsbehov

I framtiden kan finnas behov av forskning i dessa områden:

• En fråga som är av vikt i framtid är hur man inom LFV värderar sitt varumärke? 

Med tanke på att logotypen inte byttes ut ”över en natt” på alla flygplatser, på alla 

fordon och annat material samt att det i planerna inte heller kommer skyndas på 

avsevärt, kommer övergången till LFV ta längre tid. I uppsatsen framgår att 

många fortfarande säger Luftfartsverket för att slippa ödsla tid och berätta vad 

LFV står för, dessutom framgår i denna uppsats att media tar tid på sig att anpassa 

sig och använda det nya namnet. Dessa faktorer skyndar inte heller på den nya 

imagen (läs nya namnet och logotypen) på varumärket. I andra fall har man satsat 

på en snabbare övergång 108.

106 Röhne, Lars 07-04-25

107 se kap 5.2

108 Se Swedbank-exemplet i bakgrundskapitlet.
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• Möjligheter för sammanslagning av LFV och andra aktörer och/eller satsa på 

internationella marknaden?

• Kvantitativ innehållsanalys angående hur namnet LFV respektive Luftfartsverket 

används i medier kan vara en bra metod i vidare forskning om man vill mäta de 

enskilda texternas värde och hur tidningars texter ser ut.

• Vilka flygplatser kommer att bli naven i flygtrafiken i Norden i framtiden? 

Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Helsingfors har viktiga positioner idag. Kanske 

att Göteborg eller Malmö tar över mer av trafiken i Sverige?

• Från statligt till privatägt.  Vilka stora aktörer skulle kunna tänkas vara 

intresserade av att äga de svenska flygplatserna? Blir det fler kommunalt ägda 

flygplatser i framtiden?

• En fråga man då kan ställa sig är om en sådan stor och utbredd organisation som 

LFV med flygplatser över hela Sverige kan ha alla avdelningar integrerade i 

besluts- och planeringsprocess?

33 på sid
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