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Sammendrag 
Studier om kommunikasjonsvirksomhet og omdømmehåndtering i offentlige organisasjoner 

er et relativt nytt forskningsfelt i statsvitenskapelig og organisasjonsteoretisk 

forskningstradisjon. En bakgrunn for en økende orientering mot omdømme og 

omdømmehåndtering i offentlig sektor ses i sammenheng med ledd i effektivitetsreformer for 

å reetablere organisasjoners formål, distinkte kjennetegn og identitet. Et grunnleggende 

utgangspunkt i denne studien er hvilke implikasjoner og betingelser som foreligger i 

offentlige organisasjoners tilnærming til omdømme og omdømmehåndtering.  

Det overordnede formålet med studien er å kartlegge hva som kjennetegner omdømme 

og omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet på bakgrunn av den 

amerikanske statsviteren Daniel Carpenters (2010) rammeverk for omdømme i offentlige 

organisasjoner. Studien beskriver sentrale symboler for omdømme gjennom en systematisk 

undersøkelse av Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets årsrapporter og nettsider. 

Kvalitative intervjuer med informanter i organisasjonene utdyper informasjonen fra det 

empiriske tekstmaterialet. Egenskapene som kjennetegner omdømme og 

omdømmehåndtering forsøkes forklart gjennom en instrumentell, institusjonell og en ny-

institusjonell tilnærming til offentlige organisasjoner. Det teoretiske utgangspunktet 

begrunnes i forventninger om at omdømme og omdømmehåndtering hovedsakelig betinges 

av organisasjonenes strukturelle trekk i det instrumentelle perspektivet. Begrunnelsen er at 

handlingsrommet i offentlige forvaltningsorgan er styrt av et vedtatt formål, relasjonen til 

overordnet departement og funksjoner innlemmet i organisasjonenes mandat.  

Studiens funn understøtter forventningen om at instrumentelle trekk har stor 

forklaringskraft i organisasjonenes tilnærming til omdømme. Alternative forklaringsfaktorer 

til organisasjonenes omdømmeprofil avdekkes gjennom en institusjonell tilnærming 

representert av kultur- og myteperspektivet. Et av studiens funn viser nettopp at de kultur-

institusjonelle trekkene og verdiene har stor betydning i organisasjonenes tilnærming til 

omdømme. Myteperspektivet har også utgjort en stor forklaringsårsak til symboler som 

uttrykker verdier ansett som rasjonelle, legitime og avgjørende for hvordan en moderne 

organisasjon skal se ut. Konklusjonen om at organisasjonenes funksjoner og plassering i det 

horisontale og vertikale mønsteret er avgjørende for organisasjonenes omdømmeprofil 

kontrasteres med institusjonelle forklaringsfaktorer.   
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1 Introduksjon   
 

1.1 Tema     
Omdømmehåndtering inngår i et utvalg idestrømninger i samtidens organisasjonstenkning og 

danner sammen med merkevarebytting, kommunikasjonsstrategier, organisasjoners 

samfunnsansvar og visuelle symboler grunnlaget for hvordan samtidens organisasjoner 

utformes. Felles for disse ideene og grepene som oppstod ved tusenårsskiftet er at de 

klassifiseres som organisatorisk omdømmehåndtering eller reputation management, og har et 

tydelig ekspressivt aspekt. De utgjør tiltak og grep for å posisjonere organisasjoner på en 

mest mulig fordelaktig måte overfor ulike aktører i omgivelsene (Røvik 2007: 195-196). 

Flere OECD-land har de siste ti årene innført tiltak for å modernisere offentlig sektor ved 

bruk av løsninger, organisasjonsoppskrifter og kunnskapsoverføring fra privat sektor. 

Anvendelsen av organisasjonsoppskrifter som omdømmehåndtering og merkevarebygging i 

offentlig sektor spres i flere OECD-land, med forekomst i forvaltningsorgan som direktorater 

og statlige tilsyn, departementer, kommuner, utdanningsinstitusjoner og offentlige 

helseforetak (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 2). New Public Management-reformer betraktes 

som det store bakteppet til spredningen av strategier for omdømmehåndtering. Offentlige 

organisasjoner har innført omdømmehåndtering som reaksjon på assosiasjoner som 

ineffektive, lite endringsvillige, byråkratiske og manglende kompetanse. Forskning fra flere 

land i ulike institusjonelle kontekster fremstiller et grunnlag som understøtter at offentlige 

organisasjoner har blitt mer bevisst verdien av et godt omdømme, og som en konsekvens 

behandles og forvaltes omdømme med strategisk betydning. Aktiviteter som presenterer en 

antatt betydning av omdømme i offentlig sektor er formidling av organisasjoners unike 

kompetanse og identitet, utvikling av kommunikasjonsstrategier, strategisk timing av 

beslutninger, anvendelse av konsulenter for omdømmehåndtering, omdømmemålinger og 

systematisk bruk av medietrening blant ansatte (Wæraas og Maor 2015: 1).  

 

Ifølge Wæraas, Byrkjeflot og Angell (2011a: 16-17) har norske offentlige 

organisasjoner blitt stadig mer opptatt av eget omdømme. Bruken av informasjon som 

folkeopplysning har i dag blitt en strategisk del av organisasjoners selvpresentasjon. 

Omdømmehåndtering anses som en viktig og nødvendig aktivitet i offentlig sektor. 

Utenriksdepartementet igangsatte et prosjekt om omdømmebygging av Norge som nasjon i 
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utlandet med en egen post i statsbudsjettet med økning fra 40 millioner i 2006 til 105 

millioner i 2010. I tillegg har de fleste norske helseforetak en egen kommunikasjonsstrategi 

og kommunikasjonsrådgivere som har spesielt ansvar for organisasjonens omdømme. Et 

annet eksempel er at Regjeringens kompetansesenter for distriktsutvikling i regi av 

Kommunal- og regionaldepartementet opprettet en omdømmeskole for kommuner og 

regioner for å styrke eget omdømme. Disse eksemplene tydeliggjør omdømmehåndtering 

som et ekspressivt prosjekt, der organisasjoners kommunikasjonsvirksomhet utgjør en viktig 

sammenkobling mellom organisasjoners identitet og omdømme (Wæraas, Byrkjeflot og 

Angell 2011a: 17, 18). På bakgrunn av at stadig flere offentlige organisasjoner tar i bruk 

ledelses- og organisasjonskonsepter hentet fra ulike kontekster, vil det være nærliggende å 

kartlegge omdømmehåndtering og mulige implikasjoner ved dette i offentlige organisasjoner. 

Oppgavens tema er omdømme og omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet, der formålet med studien er å kartlegge hvilke omdømmedimensjoner 

organisasjonene kommuniserer via deres årsrapporter og nettsider. Jeg vil forklare hva som 

kjennetegner omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ved 

anvendelsen av et instrumentelt, kulturelt og symbolsk perspektiv på organisasjoner.  

 

1.2 Problemstilling 
For å undersøke og kartlegge omdømme og omdømmehåndtering i Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet, vil problemstillingen som anvendes i studien være tredelt og baseres på 

omdømmelitteratur og organisasjonsteoretiske perspektiver. Organisasjonsteoretiske 

perspektiv henviser til en institusjonell inndeling, representert av et symbolsk og ny-

institusjonelt perspektiv med betegnelsen myteperspektivet, og et institusjonelt perspektiv – 

kulturperspektivet. Det tredje perspektivet som ligger til grunn i denne studien er det 

instrumentelle perspektivet.   

Det første spørsmålet har en overordnet fremstilling, og forsøkes besvart ytterligere 

gjennom de påfølgende underspørsmålene. Problemstillingens spørsmål 2 har et deskriptivt 

formål, og tar utgangspunkt i den amerikanske statsviteren Daniel Carpenters (2010) 

inndeling av fire ulike typer og dimensjoner av organisatorisk omdømme – den 

prestasjonsoriente dimensjonen, moralsk dimensjon, prosedural dimensjon og dimensjonen 

for et teknisk-profesjonelt omdømme. Den siste delen av problemstillingen skal avdekke 

forklaringsfaktorer til de to første spørsmålene i problemstillingen, og har derfor en analytisk 

tilnærming til fenomenet omdømme og omdømmehåndtering i de to organisasjonene som 
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inngår i studien. Studien baserer seg på en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ 

forskningsmetode, hvor organisasjonenes nettsider fra 2018 og årsrapporter fra 2017 utgjør 

hovedfokuset i det empiriske datagrunnlaget. Kvalitative intervju med informanter i 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er anvendt som et supplement til det empiriske 

tekstmaterialet. Problemstillingen som ligger til grunn i studien er følgende: 

 

1. Hva kjennetegner omdømme og omdømmehåndtering i Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet?  

2. Hvordan balanseres og anvendes symboler og uttrykk for et prestasjonsorientert, 

moralsk, proseduralt og et teknisk-profesjonelt omdømme i Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet?  

3. Hvordan kan organisasjonsteoretiske perspektiv forklare likhet og variasjon i 

omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet?  

 

1.3 Begrunnelse for problemstilling og valg av case    
Formålet med å kartlegge omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er 

først og fremst å kunne gi et bidrag i studier om omdømmefenomenet på enhetsnivå blant 

norske forvaltningsorgan. Det er per dags dato ingen eksisterende studier av omdømme og 

omdømmehåndtering i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Helse- og omsorgssektoren 

er en tung og viktig politisk sektor tilknyttet store økonomiske uttellinger med politiserte 

saksfelt (Christensen 1994). Ettersom omdømmeteorien i offentlig sektor tar utgangspunkt i 

utøvende administrative forvaltningsorgan, var det nærliggende å begrense utvalget til denne 

type organisasjoner. Offentlig forvaltningsorgan som begrep reflekterer manglende 

akademisk konsensus, men i norsk kontekst henviser begrepet til hierarkisk underordnede 

forvaltningsorgan (Bach 2014: 343). Definisjonen som skal legges til grunn for denne 

studiens er hentet fra Colin Talbot (2004: 5). Forvaltningsorgan er organisasjoner som 

posisjoneres en armlengdes avstand fra den hierarkiske linjen av sentralforvaltningen, 

underlagt departementer. Forvaltningsorgan utfører offentlige oppgaver som tjenesteyting, 

regulering, sertifisering og pådømmelse på nasjonalt nivå, og er bemannet av offentlige 

tjenestemenn. Et forvaltningsorgan er finansiert av statsbudsjettet og reguleres av offentlige 

og administrative juridiske prosedyrer (Talbot 2004: 5). Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet beskrives som statlige forvaltningsorgan underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet, organisert på samme horisontale mønster. Begrunnelsen for at studien 
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omfatter disse forvaltningsorganene er dels på bakgrunn av deres ståsted som 

forvaltningsorgan på helse- og omsorgsområdet i norsk offentlig politikk og forvaltning, og 

dels på bakgrunn av at de er to av de største forvaltningsorganene underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet beskrives som et fag- og myndighetsorgan, og 

Folkehelseinstituttet beskrives som et statlig forvaltningsorgan og kompetanseinstitusjon 

(Helsedirektoratet 2018, Folkehelseinstituttet 2018). På bakgrunn av at oppgaver og roller 

varierer og korresponderer i organisasjonene, vil det være interessant å undersøke hvilke 

faktorer som er avgjørende i organisasjonenes omdømmeprofil. På bakgrunn av 

kompleksiteten i helsesektorens oppgaver, ansvarsområder og omgivelser er det vesentlig å 

undersøke hvilke trekk ved organisasjonene som fremheves i kommunikasjonsvirksomheten, 

og hvilke instrumentelle, institusjonelle og symbolske faktorer som forklarer tilnærmingen til 

omdømme og omdømmehåndtering i organisasjonene. Min ambisjon med studien å gå i 

dybden av de to enhetene i relasjon til fenomenet omdømmehåndtering. Denne type 

forskningsopplegg baseres på en case-orientert tilnærming, men kan imidlertid ha et 

begrenset generaliseringspotensiale. Fordelen med denne type forskningsdesign er at 

dybdekunnskap om et fenomen fordelt på et eller flere case kan potensielt generere mer 

fruktbarhet og informasjon enn å studere flere enheter hvor informasjonen er mer begrenset 

(Gerring 2007: 1, 20).   

 

1.3.1 Variabler for sammenlikning av Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet 
Enhetene studien omfatter gir et sammenlikningsgrunnlag innenfor en sektor, fremfor å 

sammenlikne enheter mellom ulike sektorer. Fordelen med dette er at sektor som strukturell 

variabel ikke står som den mest tungtveiende forklaringsfaktoren til variasjon i omdømme og 

omdømmehåndtering, og gir dermed anledning til synliggjøring av andre variabler for å 

avdekke variasjon og likhet. I tillegg til sektor inngår funksjoner, omgivelser og distinkte 

kjennetegn som organisasjonsteoretiske variabler for å avdekke variasjon og likhet mellom 

organisasjonene. Denne tilnærmingen gir fra mitt synspunkt et mer detaljert fokus på 

alternative, mindre åpenbare faktorer som kan avspeile variasjon enn ved en sammenlikning 

av omdømmehåndtering i to organisasjoner fordelt på ulike sektorer. Carpenters (2010) fire 

dimensjoner for omdømme og de organisasjonsteoretiske variablene for sammenlikning 

kombineres med pragmatiske kategorier for studiens empiriske materiale. Følgende 

pragmatiske kategorier anvendes for å danne et grunnlag for sammenlikning og 
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differensiering av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet: Strategi, tjenester, samarbeid, 

regulering og interne trekk. Variablene for sammenlikning utdypes i studiens teorikapittel.  

 

Forventninger 

Min overordnede forventning er at organisasjonene kjennetegnes av det omdømmerelaterte 

begrepet transparens i tilnærmingen til omdømme og omdømmehåndtering. Angående 

Carpenters omdømmedimensjoner (2010), forventes Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet å fremheve den prestasjonsorienterte og den moralske dimensjonen for 

omdømme. Prestasjonsorienterte trekk fremheves på bakgrunn av organisasjonenes 

plassering i gruppen av formelle organisasjoner. Dette innebærer at legitimitetsgrunnlaget til 

offentlige organisasjoner betinges av verdier og normer om effektivitet, produktivitet, 

resultatoppnåelse, autonomi og beslutningskapasitet (Wæraas 2017: 54). Moralske trekk 

fremheves antakeligvis som et resultat av reformer og trender i offentlig sektor i nyere tid om 

å reetablere og skape en tydelig organisasjonsidentitet. Et annet argument til antakelsen om 

fremtredende moralske trekk er tradisjonelle verdier som eksisterer i offentlig sektor. Det er 

verdier som legalitet, likhet, ansvarliggjøring, rettferdighet og upartisk opptreden (Wæraas 

2017: 60).  

Variasjon forventes påvist særskilt i den prosedurale og den teknisk-profesjonelle 

dimensjonen for omdømme. Helsedirektoratet vil ha høy forekomst i den prosedurale 

omdømmedimensjonen sammenliknet med Folkehelseinstituttet. Dette begrunnes i 

direktoratets rolle som myndighetsorgan og forvalter av lov og regelverk. 

Folkehelseinstituttet forventes å fremheve den teknisk-profesjonelle dimensjonen i særlig 

grad ettersom instituttet forstås som et spisskompetanseorgan som danner 

kunnskapsgrunnlaget i helseforvaltningen. Folkehelseinstituttets rolle som kompetanse- og 

kunnskapsinstitusjon kan understøtte antakelsen om at de teknisk-profesjonelle kvalitetene er 

mer fremtredende enn i Helsedirektoratet, som har flere oppgaver og dermed ikke 

konsentrerer profesjonell kompetanse i like stor grad. De organisasjonsteoretiske 

perspektivene forventes å ha stor forklaringskraft når det gjelder variasjon og likhet i 

organisasjonenes kultur-institusjonelle trekk, strukturelle trekk og symbolske trekk.  

 

1.4 Forskningstradisjon og teoretisk innfallsvinkel 
Litteraturen om omdømme og omdømmehåndtering domineres av teorier for private og 

kommersielle organisasjoner. Innsikter om omdømmehåndtering som spesifikt rettes mot 
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offentlig og frivillig sektor er betraktelig mindre i omfang i litteraturen (Wæraas, Byrkjeflot 

og Angell 2011b: 249). Attpåtil orienteres forskning og litteratur innen organisasjonsteori og 

offentlig administrasjon mot management-ideer innført i offentlig sektor som resultatstyring, 

outsourcing og contracting out, managerialism, entreprenørskap og nye modeller innen 

finansiering og styring, der bidrag om omdømmehåndtering er en mangelvare (Byrkjeflot og 

Wæraas 2012: 5). En omdømmeorientert tilnærming til studiet av offentlig politikk og 

administrasjon bygger på innsikter fra tidlige bidrag i litteraturen i offentlig politikk og 

administrasjon, fra Simon, Smithburg, Thompson og Herbert Kaufman (Carpenter og Krause 

2012: 27). Studiet av offentlig administrasjon tar utgangspunkt i hvordan forvaltningsorganer 

iverksetter offentlig politikk og deres strukturelle oppbygging, virkemåte, makt og endring 

(Wæraas, Byrkjeflot og Angell 2011b: 250). Et omdømmeorientert perspektiv på offentlig 

politikk og administrasjon er imidlertid et relativt nytt fenomen i akademisk litteratur, men 

omfanget av litteratur om omdømmets påvirkning på offentlig politikk og administrasjon er 

tilstrekkelig for å trekke generelle prinsipper og fakta for å forstå hvordan organisatorisk 

omdømme kan ha innflytelse på offentlig administrasjon (Carpenter og Krause 2012:27). 

Studier om omdømme og omdømmehåndtering i offentlig sektor har vesentlig betydning når 

det gjelder hvilke effekter omdømme kan ha for offentlige organisasjoner og det eksisterende 

omfanget av initiativer innen omdømmehåndtering (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 5).  

 

Flere litteraturbidrag argumenterer for at reformelementer fra New Public Management 

de siste 20-30 årene har bidratt til å tilsløre ulikhetene mellom privat og offentlig sektor 

gjennom bruk av løsninger som har medført at offentlig administrasjon har blitt mer preget av 

brukerorientering, resultatstyring og kostnadseffektivitet. Utvisking av skillene mellom 

private og offentlige organisasjoner har vært et argument til å overføre oppskrifter som 

omdømmehåndtering som en tatt-for-gitt universell oppskrift fra privat til offentlig sektor 

uten store tilpasninger. Andre argumenterer imidlertid for at offentlige organisasjoner skiller 

seg fundamentalt fra private organisasjoner når det gjelder oppgaver, sektor, kontekst, formål, 

identitet, historie og omgivelser, og nødvendigheten av tilpasninger av oppskrifter til en 

offentlig sektor-kontekst er til stedeværende (Wæraas, Byrkjeflot og Angell 2011b: 251). 

Tankekorset finnes i at ideen om omdømmehåndtering er universell og kan oversettes i en 

hver kontekst uavhengig av oppgave, sektor og størrelse, men der dominansen av 

analyseenhetene er private bedrifter, firmaer eller selskap. Omdømmehåndtering som 

organisasjonsoppskrift er tradisjonelt etablert i en privat kontekst, noe som fordrer en kobling 

til en kontekst av offentlig administrasjon med politiske og demokratiske implikasjoner med i 
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betraktningen (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 5, 6). På bakgrunn av antakelsen om at offentlige 

organisasjoner skiller seg betraktelig fra private organisasjoner, orienteres en 

statsvitenskapelig tilnærming til omdømme mot hvordan oppskriften bør tilpasses i offentlig 

sektor gjennom translatørkompetanse (Røvik 2007, Wæraas, Byrkjeflot og Angell 2011b: 

251).  

 

1.4.1 Statsvitenskapelig og organisasjonsteoretisk utgangspunkt 
To analytiske hovedretninger har fått fortrinn på forskningsfeltet omdømmehåndtering i 

offentlig sektor. Den statsvitenskapelige tilnærmingen har fellestrekk med en økonomisk 

disiplin, mens den organisasjonsteoretiske tilnærmingen trekker veksler på en sosial-

konstruktivistisk og en institusjonell tilnærming (Wæraas og Maor 2015: 4). Mens den 

organisasjonsteoretiske tilnærmingen til omdømmehåndtering vektlegger forklaringsfaktorer 

som New Public Management-løsninger og spredning av organisasjonsideer som årsak til 

organisasjoners innføring av omdømmehåndtering, tar den statsvitenskapelige tilnærmingen 

utgangspunkt i at omdømmehåndtering er rasjonelt motivert og kontrollert (Wæraas og Maor 

2015: 6). Før tidlig 2000-tall var studier og litteratur på omdømmehåndtering i offentlig 

sektor nærmest fraværende i institusjonell teori innen statsvitenskap. Tradisjonelt har 

statsvitenskapelig disiplin fokusert forvaltningsorganers innflytelse og politisk kontroll i det 

politisk-administrative systemet. Nyere studier på omdømme i offentlig sektor betrakter 

organisasjonenes omdømme og bindinger til media og interesseorganisasjoner som en sentral 

kilde til byråkratisk makt (Maor 2015: 18). En økende mengde forskning og litteratur 

gjenspeiler at temaet omdømmehåndtering i offentlig sektor vies gradvis mer oppmerksomhet 

i samtidens organisasjonsstudier og statsvitenskapelig forskning (Maor 2015: 17). 

Utgangspunktet i den statsvitenskapelige tilnærmingen til omdømmehåndtering er utøvende 

forvaltningsorgan og deres posisjon i det politisk-administrative systemet (Carpenter 2010: 

34-35). Tilsynsmyndigheter, utdanningsinstitusjoner, offentlige helseforetak, kommuner, 

direktorater og nemnder innen sentral- og lokalforvaltningen er eksempler på organisasjoner 

som inngår i det statsvitenskapelige perspektivet på omdømmehåndtering (Wæraas og Maor 

2015: 2). Et statsvitenskapelig perspektiv på omdømmehåndtering i offentlig sektor kan 

potensielt tydeliggjøre mangfoldet av funksjoner og organisasjonsutforming i offentlige 

organisasjoner. Variasjon eller likhet i organisasjonsstruktur og funksjoner medfører ulike 

implikasjoner ved implementering av organisasjonsoppskrifter (Wæraas, Byrkjeflot og 

Angell 2011a: 33). Dette poenget er bakgrunnen til at studien forsøker å kartlegge omdømme 
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og omdømmehåndtering i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gjennom 

organisasjonsteoretiske perspektiv.  

 

Studier innen den statsvitenskapelige retningen av omdømme er forankret i premisset 

om at offentlige organisasjoner er rasjonelle og politisk bevisste organisasjoner som 

balanserer eget omdømme strategisk. Forskningen omhandler i hovedsak hvordan offentlige 

organisasjoner reagerer på trusler overfor et utsatt og sensitivt omdømme i det politisk-

administrative systemet. Forestillingen om strategisk forvaltning av eget omdømme baseres 

på organisasjoners distinkte omdømme og organisasjonsidentitet (Maor 2015: 17, Wæraas og 

Maor 2015: 5). Konsekvensene av omdømmetap i offentlige organisasjoner kan innebære 

uintenderte effekter, tap av ressurser, og som ytterste konsekvens – svekket tillit i 

befolkningen og samarbeidende aktørgrupper (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 6). Tendensen de 

seneste år illustrerer at offentlige organisasjoner forsøker å balansere eget omdømme 

strategisk gjennom handling og reaksjoner overfor ulike trusler mot omdømmet i ulike 

aktørgrupper. Tiltak og grep for å respondere på saker som angår organisasjonens 

kjerneoppgaver, der omdømmet er påvist svakt, prioriteres fremfor reaksjoner på områder der 

omdømmet er tilfredsstillende (Wæraas og Maor 2015: 5). Antakeligvis er organisasjoners 

forsøk på å opprettholde eget formål og kjernefunksjoner en årsak til omdømmehåndtering. 

Dette ses i sammenheng med det som i litteraturen betegnes som «turf-protection» (Carpenter 

og Krause 2012: 26, Christensen og Lodge 2016: 7).  

Den organisasjonsteoretiske tilnærmingen til omdømmefenomenet har fellestrekk med 

litteraturen om merkevarebygging, og vektlegger den symbolske betydningen av omdømme 

fremfor effekten av en organisasjons omdømme på andre variabler (Wæraas og Maor 2015: 

1). I likhet med den statsvitenskapelige tilnærmingen orienteres den organisasjonsteoretiske 

tilnærmingen mot offentlige forvaltningsorgan. Den organisasjonsteoretiske tilnærmingen 

favner imidlertid bredere ved å betrakte hver enhet i offentlig sektor som en «organisasjon». 

Således inkluderes alle offentlige organisasjoner i den organisasjonsteoretiske tilnærmingen, 

ikke utelukkende avgrenset til «executive agencies» eller forvaltningsorgan. Resonnementet 

om at alle organisasjoner utfører handlinger og tiltak for å forbedre eget omdømme medfører 

at omdømmehåndtering betraktes som en tatt-for-gitt universell organisasjonsoppskrift som 

kan oversettes til alle kontekster (Wæraas og Maor 2015: 5). Fremfor å være orientert mot 

spesifikke egenskaper ved omdømme, vektlegges den generelle sosialt konstruerte 

virkeligheten av omdømme og omdømmehåndtering, samt hvilke implikasjoner som 

potensielt kan oppstå ved omdømmehåndtering i konteksten av offentlige organisasjoner. 
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Den organisasjonsteoretiske forskningstradisjonen forsøker å avdekke mekanismer og 

strategier for hvordan offentlige organisasjoner forsøker å påvirke eget omdømme og 

håndterer utfordringer med eget omdømme (Wæraas og Maor 2015: 1).  

I de ti siste år har statsviter Daniel Carpenter fra Harvard University produsert et 

betydelig omfang av omdømmestudier i offentlig sektor. Carpenters (2001) bidrag om 

forvaltningsorganers forsøk på å forme eget omdømme for å oppnå økt autonomi fra 

overordnede myndigheter anses som en av de første bidragene til en ny bølge av litteratur 

innen omdømmestudier (Maor 2015: 18).  Fire elementer karakteriserer den nye 

tilnærmingen til organisatorisk omdømme i statsvitenskap de siste ti år. Det første er 

forestillingen om at offentlige organisasjoners omdømme genererer unike resultater til det 

kollektive gode, og det andre elementet er omdømmets mangfoldige natur. Det tredje 

elementet er de ulike forventningene og kravene til organisasjonen i omgivelsene. Til slutt 

representerer konteksten om nåtidens kunnskaps- og informasjonssamfunn med kulturen om 

å skyve ansvarlighet på andre organisasjoner («blame culture») et fokusområde. Sistnevnte 

øker offentlige organisasjoners oppmerksomhet til betydningen av omdømme og trusler mot 

eget omdømme (Maor 2015: 18, 19).  

 

1.4.2 Omdømme og omdømmehåndtering 
Det eksisterer en betydelig mengde definisjoner og tolkninger av begrepet omdømme som til 

tider kan fremstå som tvetydige og fravike fra andre definisjoner. Begrepet har varierende 

definisjoner i litteraturen om ledelse, markedsføring, økonomi, organisasjonsteori og 

statsvitenskap (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 7). Omdømmebegrepet kan være utfordrende å 

skille fra nært beslektede begrep som image, legitimitet, status og prestisje (Wæraas og Maor 

2015: 2). Denne uklarheten i begrepsbruk skaper potensielt utfordringer for studier av 

omdømme og omdømmehåndtering i privat og offentlig sektor (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 

7). Definisjonen av Charles Fombrun er imidlertid anvendt i stor utstrekning i ledelses- og 

markedsføringslitteraturen (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 7). Charles Fombrun (1996: 37) 

definerer en organisasjons omdømme som «the overall estimation in which a company is held 

by its constituents». Carpenter (2010: 45) definerer organisatorisk omdømme som symbolske 

forestillinger og oppfatninger forankret i nettverk av aktører om en organisasjons unike roller, 

ansvar og kapasitet. Carpenters definisjon av omdømme utgjør en kontrast til definisjonen av 

Fombrun. Carpenter referer til «organisatorisk omdømme» som handlinger tilknyttet 

omdømme i offentlige organisasjoner, mens definisjonen til Fombrun (1996: 37), «corporate 
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reputation» refererer til omdømme i private organisasjoner. Bakgrunnen til å adskille 

omdømme i private og offentlige organisasjoner er forestillingen om at omgivelsene påvirker 

private og offentlige organisasjoner på forskjellige måter. Betydningen av organisasjoners 

omdømme hviler på forutsetningen om at private organisasjoner tar beslutninger basert på 

hva som er fordelaktig for egen organisasjon. Motsetningsvis er eksistensgrunnlaget til 

offentlige organisasjoner å utføre handlinger på vegne av det kollektive gode – offentlige 

organisasjoner forventes å kommunisere og ta beslutninger for det felles beste (Wæraas, 

Byrkjeflot og Angell 2011a: 28).  

 

Kjell Arne Røvik (2007: 196) definerer omdømmehåndtering som «tiltak rettet inn mot 

bevisst, planmessig presentasjon av en organisasjon overfor relevante aktørgrupper i 

omgivelsene med sikte på å styrke disses oppfatninger av og tillit til organisasjonen». Ifølge 

Røvik (2007: 196) kan alle organisasjoner tilskrives et omdømme, men ikke alle 

organisasjoner har en aktiv og planmessig tilnærming til eget omdømme. Begrepet henviser 

til formelle strategier og retningslinjer for kommunikasjonsvirksomhet, men også til 

dagligdagse kommunikasjonshandlinger som påvirker omgivelsenes oppfatninger av 

organisasjonen via konkrete hendelser og på lengre sikt (Wæraas, Byrkjeflot og Angell 

2011a: 18). Mens omdømmehåndtering betraktes som et normativt og bredt begrep, forstås 

det mer spesifiserte begrepet omdømmebygging som et nybyggingsprosjekt eller et 

reforminitiativ, sammenfallende med begrepet merkevarebygging (Wæraas, Byrkjeflot og 

Angell 2011a: 18). Et aspekt som gjør det ytterligere utfordrende å forstå fenomenet er at 

flere akademiske disipliner vektlegger eget perspektiv, ulike organisasjoner og tilnærming til 

omdømme. Omdømmefenomenet analyseres ut fra forskningstradisjoner innen corporate 

communication, strategi, ledelse, markedsføring, økonomi, statsvitenskap og 

organisasjonsstudier. Det er imidlertid tre teoretiske disipliner som er egnet til å fange de 

fleste definisjoner av omdømme og omdømmehåndtering – det økonomiske-, sosial-

konstruktivistiske-, og det institusjonelle perspektivet (Wæraas og Maor 2015: 2, 3). I et 

økonomisk perspektiv betraktes organisasjoner som spillere i et marked avhengige av innspill 

fra interessenter og aktører for å vurdere egen og andre organisasjoners konkurransemessige 

fortrinn og økonomiske atferd. Omdømme formes av interessenter og aktørers oppfatninger 

av organisasjonens atferd og betraktes som en verdifull kvalitet med positive virkninger 

(Wæraas og Maor 2015: 3). I den sosial-konstruktivistiske forskningstradisjonen forstås 

omdømme som dannet av de mer spesifikke oppfatningene på et makronivå i omgivelsene, 

der omdømme er et sosialt konstruert produkt basert på kollektiv kunnskap og anerkjennelse. 
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I motsetning til det økonomiske perspektivet skapes ikke omdømme utelukkende av de 

beslutningene som tas av organisasjonen, men formes av fortolknings- og 

meningsdannelsesprosesser gjennom sosial interaksjon mellom ulike aktørgrupper. Ifølge den 

sosial-konstruktivistiske tradisjonen har organisasjoner et lavere kontrollspenn over eget 

omdømme enn i det økonomiske perspektivet. Det institusjonelle perspektivet tar i likhet med 

den sosial-konstruktivistiske disiplinen utgangspunkt i at omdømme assosieres med 

kollektive oppfatninger. Det institusjonelle perspektivet favner imidlertid bredere i form av at 

en større makro-kulturell kontekst vektlegges som grunnlag til utvikling av omdømme 

(Wæraas og Maor 2015: 4).  

Til tross for at definisjonene for omdømmebegrepet varierer i omfang og utgangspunkt, 

finnes det tilsynelatende konsensus om at begrepet innebærer en generell oppfatning av en 

organisasjon blant ulike aktører over tid. Felles for de ulike definisjonene av 

omdømmehåndtering er at organisasjonsoppskriften skal lukke gapet mellom det faktiske 

bildet av organisasjonens identitet og en fremtidig idealtilstand som ønskes realisert 

(Byrkjeflot og Wæraas 2012: 7, 8). Når offentlige organisasjoner adopterer 

omdømmehåndtering som organisasjonsoppskrift, kan det være utfordrende å håndtere 

spenningsforholdet mellom den faktiske virksomheten og en attraktiv og strategisk 

fremtreden (Wæraas et al. 2011:29).  

 

1.5 Studiens struktur 
Den videre strukturen i studien er følgende: Kapittel to består av to deler. Den første delen gir 

en historisk fremstilling av utvikling og reorganiseringsprosesser i den sentrale 

helseforvaltningen fra 1945 til 2016. Kapittelet avsluttes med en presentasjon av studiens 

caseenheter – Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. I kapittel tre inngår beskrivelse av 

det teoretiske rammeverket til grunn for studiens problemstilling. Det teoretiske rammeverket 

er inndelt i to deler. Første del består av en omdømmeteoretisk tilnærming til offentlige 

organisasjoner. Det redegjøres for ideer og oppskrifter for omdømmehåndtering i offentlig 

sektor og hvilke implikasjoner som finnes. Den første delen av teorikapittelet avsluttes med 

en beskrivelse av Carpenters (2010) inndeling av fire omdømmetyper for organisatorisk 

omdømme. Kapittelets andre del presenterer de tre organisasjonsteoretiske perspektivene 

etterfulgt av teoretiske forventninger til studiens empiriske materiale. Kapittel fire redegjør 

for studiens metodiske tilnærming. Her diskuteres og problematiseres metodevalg, 

forskningsdesign, empirisk grunnlag og datainnsamling.  
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Studiens empiriske grunnlag presenteres i kapittel fem. Utgangspunktet i kapittelet er 

en beskrivelse av Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets årsrapporter og nettsider i 2016 

og 2018, fordelt på pragmatiske kategorier for sammenlikning. Det empiriske materialet 

danner grunnlag for å identifisere de ulike omdømmedimensjonene til Carpenter (2010). 

Kapittelet avsluttes med observasjoner og sammenstillinger av intervjuene foretatt i 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kapittel seks består av en analyse av det empiriske 

materialet forankret i studiens teoretiske rammeverk. Analysekapittelet påpeker hovedfunn 

fra det empiriske materialet i relasjon til Carpenters (2010) fire omdømmetyper og 

organisatoriske variabler for likhet og differensiering i de tre organisasjonsteoretiske 

perspektivene. Kapittelet avsluttes med en oppsummerende fremstilling av studiens teoretiske 

forventninger og fortolkninger av det empiriske materialet. I kapittel syv foretas en 

konklusjon av studiens empiriske og analytiske funn.   
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2 Kontekst  
 

2.1 Introduksjon 
Hensikten med dette kapittelet er å gi et grunnlag til å forklare omdømme og 

omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Bakgrunnen til kapittelets 

relevans er at organisasjoners identitet, kjennetegn og funksjoner er forankret i kultur-

institusjonelle prosesser. Ifølge Philip Selznick (1997) dannes en organisasjons distinkte 

identitet og kultur av de tradisjonelle, institusjonelle verdiene og normene som har utviklet 

seg over tid gjennom reaksjoner på internt og eksternt press. Kapittelet belyser videre ulike 

måter å utforme organisasjonsstrukturen i den sentrale helseforvaltningen, noe som gir 

implikasjoner for omdømme og omdømmehåndtering på bakgrunn av horisontal og vertikal 

spesialisering i organisasjonene (Gulick 1937). Ulike begrunnelser og formål med 

reorganiseringsprosesser gir et grunnlag til å undersøke mytedannelse i 

reorganiseringsprosesser – oppskrifter og strukturendringer som antas å bidra til at 

organisasjoner utformes på en moderne, tidsriktig og rasjonell måte (Røvik 2007).  

 

 
2.2 Historisk oversikt og endringer i den sentrale 

helseforvaltningen 
 
2.2.1 Omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i 2. 

verdenskrig 
Ved kongelig resolusjon av 8. mai 1945 ble det bestemt at det frittstående 

Medisinaldirektoratet og Medisinalavdelingen i departementet skulle slås sammen til et 

helsedirektorat organisert under Sosialdepartementet, der endelig organisasjonsmodell trådte 

i kraft fra 1948. Medisinalforvaltningen var tidligere organisert etter en departementsløsning 

med en frittstående fagadministrasjon utenfor departementet og en Medisinalavdeling i 

Innenriksdepartementet. Det frittstående Medisinaldirektoratet var preget av betydelig 

kontroll fra departementets politiske ledelse. Departementsløsningen var kjennetegnet av 

dragkamp mellom medisinerne som faggruppe og juristene i departementets 

Medisinalavdeling, Stortinget og regjeringen. Medisinerne i direktoratet ønsket direkte 

adgang til Medisinalavdelingen i departementet for å oppnå økt politisk innflytelse, faglig 
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uavhengighet og styrke medisinskfaglige prioriteringer i den politiske ledelsen av 

medisinalforvaltningen (Christensen 1994: 42). Omorganiseringen av medisinalforvaltningen 

i 1945 medførte at helsedirektøren fungerte i en dobbeltstilling. Helsedirektør Karl Evang var 

ekspedisjonssjef i saker fremmet for Sosialdepartementet, med direkte tilgang til statsråden. 

Samtidig skulle selvstendige avgjørelser fattes i helsedirektørens dobbeltstilling. Den 

mellomløsning som ble resultatet av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltning under 

2. verdenskrig og de påfølgende årene ble understøttet av helsedirektør Karl Evang og 

medisinerne som faggruppe i direktoratet, og løsningen bestod frem til omorganiseringen i 

1983 (Christensen 1994: 43).  

 

I mellomkrigstiden formulerte Regjeringen en ny linje for sentralforvaltningen. Dette 

innebar at direktoratenes tilknytning til departementene ble endret ved å skille den sentrale 

ledelsen i fagetatene bort fra departementene, og etablere ledelsen i fagetatene som 

frittstående direktorater. Hensikten med slik strukturell fristilling var å sikre politisk styring 

gjennom departementets funksjon som sekretariat for politisk ledelse. Til tross for at de 

frittstående direktoratene mistet sin mellomløsning ved regjeringens omorganisering av 

sentralforvaltningen, bestod mellomløsningen i Helsedirektoratet (Christensen 1994: 51). 

Bakgrunnen for at mellomløsningen bestod er ifølge Christensen (1994: 44) helsedirektørens 

direkte adgang til statsråden som etablerte helseforvaltningen i en særstilling overfor de to 

andre hovedområdene i Sosialdepartementet. Mellomløsningen som ble etablert i 1945 skilte 

seg fra de andre frittstående direktorat ettersom sakene som ble avgjort i fagdepartementet 

ikke måtte gå gjennom en juridisk utdannet ekspedisjonssjef (Christensen 1994: 44). 

Mellomløsningen gav dermed medisinerne en høyere hierarkisk plassering, der medisinerne 

som faggruppe fikk potensiale til større gjennomslagskraft og kontroll i saksbehandlingen 

(Christensen 1994: 44).  

 

2.2.2 Omorganisering av den sentrale helseforvaltningen 1982-1983 og 

1990-1993 
25. oktober 1982 besluttet Regjeringen at helseforvaltningen skulle omorganiseres ved å 

etablere en helseavdeling i Sosialdepartementet, og et frittstående fagdirektorat skilt ut fra 

Sosialdepartementet (Christensen 1994: 74). I 1990-årene startet en ny prosess om å utrede 

den sentrale helseforvaltningen. I 1992 foreslo regjeringen nedleggelse av Helsedirektoratet, 

med opprettelse av tre kompetansesentre som skulle overta oppgavene til direktoratet og de 
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statlige helseinstitusjonene. Forslaget fikk ikke støtte i Stortinget, men det ble besluttet at 

Helsedirektoratet skulle omorganiseres og endres til Statens helsetilsyn. Bakgrunnen for 

endringen var Stortingets ambisjoner om å styrke sektorens tilsynsfunksjoner og 

rettssikkerhet i helsetjenestene. Forvaltningsansvaret for underliggende organisasjoner ble 

overført til Sosial- og helsedepartementet. Strukturen ble iverksatt med virkning fra 1994 

(Norsk senter for forskningsdata 2018).  

 

Omorganiseringer i den sentrale helseforvaltningen har vært preget av sterk politisering 

av løsningsforslag ved at konflikter og dragkamp mellom politisk-administrativ ledelses 

ønsker om bestemte løsninger til struktur og fagadministrasjonens ønsker, forstått som en 

konflikt mellom politisk styring og faglig uavhengighet (Christensen 1994). Et typisk trekk 

ved omorganiseringsprosessene i 1982-1983 og 1990-1993 var sterk motstand mot foreslått 

ny organisasjonsstruktur fra flere aktører, og representerer et trekk som ikke er tilsvarende 

sterkt i liknende omorganiseringsprosesser. Helsedirektoratet og helsedirektøren utgjør 

kjernen i motstanden mot ny organisasjonsstruktur i begge reorganiseringsprosessene på 80- 

og 90-tallet, noe som skyldes at direktoratet var sterkest berørt av omorganiseringsprosessene 

(Christensen 1994: 198). En felles overordnet målsetting med omorganiseringene på 80- og 

90-tallet var økt politisk styring og samordning, desentralisering, økt økonomisk effektivitet, 

skape et tydeligere skille mellom politiske og helsefaglige premisser, øke pasientenes 

rettssikkerhet og sikre faglig kvalitet. Hovedfokuset var å øke den politiske styringen, men 

med klarere kombinasjon av desentralisering og effektivisering i prosessen i 1990-1993 

(Christensen 1994: 202).  

Problemene som skulle løses i den første prosessen i 1982-1983 var en stor og tung 

fagenhet i departementet i nær tilknytning til politisk ledelse, i tillegg til løsning på problemer 

vedrørende Helsedirektoratets interne organisering og virkemåte. I omorganiseringsprosessen 

i 1990-1993 var problemmenyen økt sammenliknet med omorganiseringen i 1982-1983. 

Flere aktører fremmet problemer fra eget organisatorisk ståsted og egen definering av 

problemene. Sosialdepartementet ønsket å løse problemer med politisk styring av 

fagadministrasjonen. Problemene med politisk styring av fagadministrasjonen oppstod i 

erkjennelsen om at direktoratet ikke fungerte som et fleksibelt instrument for departementet, 

faglig kvalitet i direktoratet begrunnet i flyt av informasjon opp og ned i systemet og 

dobbeltarbeid. Direktoratet definerte problemer som et ønske om klarere signaler fra 

departementet, mindre faglig overprøving og økt innflytelse over sentrale helsesaker 

behandlet i departementet (Christensen 1994: 203).  
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Løsningene på de problemene skissert foreslått av politisk-administrativ ledelse 

kjennetegnes av manglende begrunnelser om effekter av løsningene. I prosessen 1982-1982 

var forslaget til løsning en organisasjonsmodell bestående av en frittstående 

direktoratsløsning, en integrert løsning. Dette var en velprøvet organisasjonsmodell, på lik 

linje med den normale løsningen anvendt for fagadministrasjonen i andre deler av den norske 

sentralforvaltningen. Dette forklarer at behovet for begrunnelse om effekter ikke var sterk. I 

prosessen i 1990-1993 ble direktoratsmodellen foreslått erstattet med en mer spesiell 

organisasjonsmodell som ikke var like velprøvet i norsk forvaltning. Det ble imidlertid 

argumentert for at den foreslåtte organisasjonsstrukturen samsvarte med moderne 

forvaltningsprinsipper og organiseringen i andre land. Begrunnelsesplikten om mulige 

effekter av modellen var derfor sterkere ettersom løsningen ikke gav inntrykk av solid 

organisasjonstenkning. Helsedirektøren var sterkt kritisk til forslaget mot utflytting av 

direktoratet i 1983, men skiftet standpunkt i 1990-1993 og ønsket å beholde 

direktoratsløsningen i 1990-1993. Årsaken er at alternativet til en frittstående løsning var en 

nedleggelse av Helsedirektoratet (Christensen 1994: 204). 

 

Effektene av løsningene skissert i omorganiseringsprosessene om organisering av 

fagadministrasjonen i sentralforvaltningen kjennetegnes av to ulike grunntanker. I 1982-1983 

var den politisk-administrative ledelses ønske om å flytte ut direktoratet forankret i troen på 

at en stor og innflytelsesrik enhet kunne flyttes ut og erstattes av en mindre operativ enhet 

fungerende som et politisk sekretariat i helsepolitikken. Dette ble forventet å gi økt balanse i 

samordningen av departementet. Effekten av å øke potensialet til styring ved å etablere 

avstand til en stor og innflytelsesrik fagadministrasjon kan imidlertid kontrasteres; 

anledningen til økt politisk styring avhenger av direktoratets evne til å la seg styre. Dette 

innebærer at direktoratets tradisjonelt sterke posisjon og nyvunnen faglige autonomi kunne 

akseptere økt politisk styring i sin reduserte hierarkiske posisjon. Helsedirektørens motstand 

mot reorganiseringen i 1983 begrunnes i den etablerte mellomløsningen i direktoratets 

tilknytning til departementet, der direktoratets organisasjonsmodell kombinerte sterk 

hierarkisk innflytelse gjennom nærhet til den politiske ledelsen og faglig autonomi. 

Reorganiseringen utfordret direktoratets muligheter for politisk innflytelse og helsefaglige 

beslutningspremisser i direktoratets faglige autonomi. Den foreslåtte løsningen i 1983 var 

imidlertid ikke uakseptabel på bakgrunn av at mellomløsningen var under press i form av økt 

desentralisering av helsesektoren. Løsningen foreslått av politisk-administrativ ledelse i 1992 

med å fjerne Helsedirektoratet i sin daværende form forstås som liknende prinsipper fra 
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organiseringen før 1983, med en vertikal integrert løsning. Løsningen var i særlig grad 

orientert mot oppsplitting av Helseavdelingen i to avdelinger som kunne gi økt kapasitet 

sentralt i departementet (Christensen 1994: 205, 190). Det andre hovedelementet i løsningene 

i 1992 var opprettelsen av de tre kompetansesentrene. En effekt av dette var at 

spisskompetanseenhetene rykket et hierarkisk nivå opp i den vertikale styringskjeden, med en 

forventet effekt om at Helsedirektoratets hierarkiske posisjon kunne svekkes og politisk 

ledelse kunne bli direkte påvirket av flere andre enheter. Effektene kunne være svekkelse av 

politisk styring til fordel for økt betydning av helsefaglige premisser, samt utfordringer med 

samordning og integrering av de tre spisskompetanseenhetene. Den vedtatte løsningen i 

omorganiseringsprosessen i 1990-1992 var etableringen av tre spisskompetanseorgan og 

endring av Helsedirektoratet til Statens Helsetilsyn i en forenklet tonivå-modell i den 

vertikale strukturen direkte tilknyttet departementet (Christensen 1994: 2015, 206). 

Spisskompetanseorganene ble flyttet opp et hierarkisk nivå i den vertikale linjen, plassert på 

samme horisontale mønster.  

 

2.2.3 Omorganisering av den sentrale sosial- og helseforvaltningen 2001 
Den sentrale sosial- og helseforvaltning ble vedtatt reorganisert under behandlingen av 

revidert nasjonalbudsjett våren 2001. Hovedmålet med omorganiseringen var å rendyrke og 

skille tilsynsfunksjonen fra rene forvaltnings- og iverksettingsoppgaver, og på denne måten 

sikre bedre måloppnåelse i sosial- og helsepolitikken. Sammenslåing av etater orientert mot 

sammenfallende målgrupper og oppgaver ble forventet å resultere i økt samordning og et mer 

solid faglig miljø. Målene begrunnes i hensynet til rettssikkerhet for pasienter og brukere og 

på bakgrunn av faglige og økonomiske hensyn. For å imøtekomme disse målene foreslo 

Sosial- og helsedepartementet å overføre oppgaver fra departementet til underliggende etater 

og slå sammen underliggende etater for resultatoppnåelse og frigjøring av ressurser i sosial- 

og helseforvaltningen. Den nye organisasjonsmodellen bestod av å samle 11 etater i tre. Det 

skulle etableres et Sosial- og helsedirektorat, et Nasjonalt folkehelseinstitutt og et fornyet 

Helsetilsyn (Finansdepartementet 2001: 78-79).  Utgangspunktet for omorganiseringen av 

den sentrale sosial- og helseforvaltningen i 2001 er regjeringens program for fornyelse og 

effektivisering av offentlig sektor. Programmets overordnede mål er å «fornye, omstille og 

effektivisere offentlig forvaltning slik at den kan fungere bedre i forhold til befolkningens 

behov og samfunnsøkonomiske hensyn» (Statskonsult 2001). Utredninger av organiseringen 

av den sentrale sosial- og helseforvaltningen utført på 90-tallet avdekket problemer angående 
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styring, kompetansebehov og samordning (Finansdepartementet 2001: 78-79). Sammen med 

utredninger og prosesser foretatt på 90-tallet, vektla Stortinget behovet for å utrede 

oppgavene i Sosial- og helsedepartementets helseavdeling i sammenheng med det nye 

Helsedirektoratets oppgaver. Fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltning ble 

gjenopptatt i 2001, der de samme organisatoriske utfordringene avdekket ved 

omorganiseringen på 90-tallet ble tydeliggjort (Sosial- og helsedepartementet 2001a: 3, 4).  

 

Høringsforslaget fra Sosial- og helsedepartementet 	

Sosial- og helsedepartementet sendte ut et høringsbrev til berørte etater, universiteter, 

tjenestemannsorganisasjoner og andre institusjoner i mars 2001. De etatene som ble foreslått 

samlet i Sosial- og helsedirektoratet var Statens tobakkskaderåd, Statens råd for ernæring og 

fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen, Etat for rådssekretariater 

og sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, 

sekretariatet for Bioteknologinemnda og et planlagt sekretariat for Nasjonalt råd for 

prioritering i helsetjenesten (Finansdepartementet 2001: 78). Oppgaver og personell fra 

Statens institutt for folkehelse, Statens helseundersøkelser, Statens helsetilsyn og Sosial- og 

helsedepartementet ville overføres til Sosial- og helsedirektoratet. Statens institutt for 

folkehelse ble grunnlagt i 1929, med funksjoner hovedsakelig bestående av vaksineforsyning 

og smittevern (Folkehelseinstituttet 2018). For å samle og utvide kunnskapsmiljøene i 

helseforvaltningen, ble det foreslått å samle følgende etater i et nytt Nasjonalt 

folkehelseinstitutt: Kreftregisteret, deler av Statens helseundersøkelser og Statens institutt for 

folkehelse. Det nye Nasjonale folkehelseinstitutt skulle få overført oppgaver fra Statens 

helsetilsyn og Statistisk sentralbyrå. Statens helsetilsyn skulle omorganiseres ved å rendyrke 

og styrke tilsyns- og kontrollfunksjoner og adskille disse funksjonene fra utøvende og 

iverksettende funksjoner. Statens helsetilsyn fikk et utvidet mandat som bestod i tilsyn med 

sosialtjenesten (Finansdepartementet 2001: 79, 82).	

I høringsbrevet fra Sosial- og helsedepartementet ble tre problemområder vektlagt. Det 

første problemet var relatert til kompetanse. Departementet påpekte behovet for økt 

kvalitetsvurdert kunnskap i forskning, effektiv ressursutnyttelse, samt en utvikling av 

kunnskapsmiljøene ved tverrsektorielt samarbeid. Det andre problemet som ble omtalt er det 

horisontale organisasjonsmønsteret mellom ulike etater på direktoratsnivå. Høringsbrevet 

skisserte uklarhet i arbeidsdelingen og den opprinnelige organiseringen av etatene. 

Ansvarsforholdene var uklare, flere etater henvendte seg til sammenfallende målgrupper, 
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oppgaver ble opplevd å overlappe, og det ble påpekt en manglende faglig forankring og 

samordning mellom etatene på direktoratsnivå. Tilsynsfunksjonen ble betraktet som lite 

samordnet, begrunnet med at mange forvaltningsoppgaver gjorde det utfordrende å styrke 

tilsynsfunksjonen. Dette måtte forbedres av hensyn til pasienter og brukeres rettssikkerhet. 

Det siste problemområdet var det vertikale organisasjonsmønsteret. Departementet uttalte 

behov for en tydeliggjøring av arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende 

enheter, med et klarere skille mellom departementsoppgaver og oppgaver tilhørende 

direktoratsnivået (Sosial- og helsedepartementet 2001b). 	

 

Den overordnede løsningen uttalt i høringsbrevet fra Sosial- og helsedepartementet var 

å samordne ressurser og innsats mot ulike målgrupper og fagfelt gjennom sammenslåing av 

enheter underlagt departementet (Sosial- og helsedepartementet 2001b). Begrunnelsen til å 

samle de ulike enhetene på det horisontale organisasjonsmønsteret var at disse ville utvikle et 

mer solid faglig og enhetlig miljø for kunnskapsbasert iverksetting av tiltak mot 

forvaltningen og befolkningen. Løsningen ble forventet å imøtekomme mål og løse 

problemer i sosial- og helsepolitikken, redusere dobbeltarbeid og øke samordning mellom 

etatene (Finansdepartementet 2001: 78). Når det gjelder det vertikale mønsteret, skulle 

departementet ha ansvar for den overordnede politikkutformingen, tilsynsfunksjoner 

rendyrkes, og iverksettende funksjoner skulle overføres fra departementet til det nye 

direktoratet og andre underliggende etater. En slik funksjonsdeling var et bærende prinsipp 

for reorganiseringen. Helsetilsynet skulle få overført tilsynsoppgaver fra andre etater, og 

tilsynsfunksjonene ble utvidet til å gjelde sosialområdet. De utøvende og iverksettende 

oppgavene skulle overføres til et nyetablert Sosial- og helsedirektorat fra Statens institutt for 

folkehelse, Statens helsetilsyn, Statens helseundersøkelser og departementet. Direktoratet 

skulle fungere som den utøvende virksomheten, og dette ville medføre rendyrking av 

departementets funksjoner. Disse løsningene ble antatt å resultere i økt brukervennlighet og 

en mer tilgjengelig sosial- og helseforvaltning. Det nye Nasjonalt folkehelseinstitutt skulle 

fungere som en samlet etat for datainnsamling og forskning på helseområdet med hensikt å 

videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for helseforvaltningen. Begrunnelsen for opprettelsen av 

Nasjonalt folkehelseinstitutt var at kunnskapsmiljøene var sammenfallende og bar preg av 

uklare arbeidsforhold (Sosial- og helsedepartementet 2001b).  

Da forslaget til reorganisering av den sentrale sosial- og helseforvaltningen ble sendt på 

høring i mars 2001, mottok departementet om lag 90 høringssvar. Organisasjonene som 

støttet forslaget begrunnet dette i samtiden og potensiale for modernisering og fornyelse, og 
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mente omorganiseringen kunne realisere den overordnede målsettingen i helse- og 

sosialpolitikken. Det ble uttrykt bred støtte til forslaget om å rendyrke tilsynsfunksjonen og 

skille tilsyn og kontroll fra iverksettende virksomhet (Finansdepartementet 2001: 79-80). 

Statens helsetilsyns opprinnelige oppgaver som veiledning, rådgivning og rollen som 

kompetanseorgan skulle overføres til det nye Sosial- og helsedirektoratet (Statens helsetilsyn 

2001). Statens institutt for folkehelse i opprinnelig struktur omtales i høringsbrevet fra Sosial- 

og helsedepartementet. Funksjonene innebar forskning, produktutvikling og formidling av 

kunnskap. Målet med virksomheten var å forebygge sykdom og helseskader, fremme helse 

og utvikle helsetjenestene (Sosial- og helsedepartementet 2001b). Statens institutt for 

folkehelse presiserte i høringssvaret at det var av vesentlig betydning å beholde 

fagkompetanse og forskning i forvaltningen (Belck-Olsen 2004: 58).  

 

Overføring av sosialområdet og etablering av Helsedirektoratet 

Fra 10. mars 2008 ble oppgaver innen deler av sosialtjenesteområdet og 

direktoratsfunksjonen for levekårsområdet som daværende Sosial- og helsedirektoratet 

utførte for Arbeids- og inkluderingsdepartementet overført til Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. Endringen med overføring av ansvar for sosiale tjenester og levekår 

medførte en navneendring fra Sosial- og helsedirektoratet til Helsedirektoratet med virkning 

fra 1. april 2008 (Helse- og omsorgsdepartementet 2008: 80, 250). Omorganisering av 

helserefusjonsområdet med virkning fra 1. januar 2009 innebærer overføring av 

forvaltningsansvaret for helserefusjonsområdet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) til 

Helsedirektoratet. Helsetjenesteforvaltningen etableres som en organisatorisk og 

administrativ enhet i direktoratet med ansvar for saksbehandling og utbetaling av 

helserefusjoner (Helse- og omsorgsdepartementet 2008: 250). Ved overføringen av 

helserefusjonsområdet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til Helsedirektoratet, bytter 

Helsetjenesteforvaltningen (NAV) navn til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og 

organiseres som en ytre etat under Helsedirektoratet (Helse- og omsorgsdepartementet 2009: 

78).  
 

2.2.4 Omorganisering av den sentrale helseforvaltningen 2015-2016 
Fra 1. januar 2016 etableres Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet med ny struktur omtalt 

i revidert nasjonalbudsjett. 30. oktober 2015 fremmet regjeringen forslag til endringer for å 

gjennomføre omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen (Regjeringen 2015b). 
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Helse- og omsorgsdepartementets ambisjon med reorganisering av den sentrale 

helseforvaltningen var forenkling, effektivisering og økt brukerorientering ved å redusere 

antallet etater fra 15 til 11. Hensikten var å unngå dobbeltarbeid, forbedre helsetjenesten 

overfor befolkningen, øke omstillingsevnen og skape bedre ressursutnyttelse ved å innlemme 

sammenfallende fagmiljøer i større enheter (Regjeringen 2015a, Helse- og 

omsorgsdepartementet 2015: 7). Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet består og 

videreføres, men tildeles nye oppgaver og et nytt mandat i ny organisering. Helsedirektoratet 

skulle rendyrkes som fag- og myndighetsorgan med et økt ansvar for nasjonal beredskap.  

 

Folkehelseinstituttets rolle som kunnskapsleverandør skulle rendyrkes og 

samfunnsoppdraget utvides fra kunnskapsproduksjon innen folkehelse som instituttets 

daværende hovedområde, til å gjelde kunnskapsproduksjon og kunnskapsoppsummeringer 

for hele helsetjenesten (Regjeringen 2015a, Helse- og omsorgsdepartementet 2015: 8). 

Endringene i Helsedirektoratet består av forbedring av området autorisasjon og godkjenning 

av helsepersonell, innlemmelse av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og 

etablering av Statens strålevern som etat i direktoratet. I tillegg overføres 

forvaltningsoppgaver og oppgaver innen kvalitetsutvikling i helsetjenesten i Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten til Helsedirektoratet (Helse- og omsorgsdepartementet 

2015: 7). Daværende antall klagebehandlingsnemnder som følge av flere juridiske rettigheter 

i helse- og omsorgssektoren ble sammenslått til et Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for 

å etablere et større fagmiljø med hensikt om effektivisering av klagebehandling og økt 

brukerorientering (Regjeringen 2015a, Helse- og omsorgsdepartementet 2015: 8).  Ansvaret 

for behandling av klagesaker overføres fra Helsedirektoratet, Helse- og 

omsorgsdepartementet og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) til det nye klageorganet ved 

omorganiseringen i 2015-2016. Et annet hovedtrekk ved omorganiseringen i 2015-2016 var 

etableringen av Direktoratet for e-helse basert på e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet for å 

oppnå økt nasjonal styring og en bedre organisering av IKT-feltet i helsesektoren. 

Direktoratet for e-helse fikk ansvaret for forvaltning og utvikling av lover, forskrifter og 

gjennomføring av nasjonale IKT-prosjekter og standarder i helsesektoren (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2015: 8).  

Nasjonalt folkehelseinstitutt fikk et mer helhetlig ansvar for kunnskapsproduksjon og 

kunnskapsoppsummeringer på helseområdet, hvor instituttet skal fungere som en tydeligere 

kunnskapsstøtteorganisasjon for Helsedirektoratet. Faglig veiledning og råd til helsetjenesten 

skulle bestå i Helsedirektoratets rolle. Instituttet reorganiseres til å innlemme følgende tre 
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etater: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten og Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Navneendring av 

Nasjonalt folkehelseinstitutt til Folkehelseinstituttet, med forkortelsen FHI inngår som ledd i 

omorganiseringen i 2015-2016. Bakgrunnen for navneendringen er at etableringen av 

Nasjonalt folkehelseinstitutt i 2002 som følge av sammenslåing av flere etater og avdelinger 

medførte flere varianter og forkortelser av navn. Instituttets ansatte, samarbeidspartnere og 

media anvendte betegnelsene Norsk folkehelseinstitutt, Folkehelsa, Folkehelsen, FHI, nfi, 

Nasjonalt folkehelseinstitutt og Folkehelseinstituttet. Det nye navnet ble tiltenkt å forenkle og 

rydde navnebruken som en del av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen 

(Helse- og omsorgsdepartementet 2015: 14).  

 

2.3 Om organisasjonene 
Et overordnet fellestrekk for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er deres plassering i 

det vertikale mønsteret. Begge organisasjoner er plassert og likestilt på den horisontale akse, 

direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Under følger en presentasjon av 

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets organisering etter 20161.  

 

2.3.1 Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, 

med oppgaver fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Helsedirektoratet 2017: 8).   

Helse- og omsorgsdepartementet styrer Helsedirektoratet gjennom instruks med vedlegg over 

faste oppdrag, delegasjon av myndighet og oppgaver, tildelingsbrev og etatsstyringsmøter. 

Direktoratet forvalter tilskudd på vegne av andre departementer, der departementene har 

instruksjonsmyndighet på disse områdene. Helsedirektoratet har ansvar for etatsstyring av 

Helfo som direktoratets ytre etat. Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet 

Helsedirektoratet (Helse- og omsorgsdepartementet 2018: 2). Helsedirektoratets funksjoner er 

inndelt i tre roller. I rollen som iverksetter av vedtatt politikk skal direktoratet bidra til at 

vedtatt politikk iverksettes på helse- og omsorgsområdet. Direktoratet skal håndtere oppdrag i 

tråd med føringer gitt av departementet (Helse- og omsorgsdepartementet 2017b: 3, Helse- og 

omsorgsdepartementet 2018: 3). Rollen som iverksetter av vedtatt politikk utføres i samsvar 

med regjeringen og Stortinget, og omhandler iverksetting av handlingsplaner og kampanjer 

																																																								
1 Vedlegg 1: Organisasjonskart Helsedirektoratet.  
  Vedlegg 2: Organisasjonskart Folkehelseinstituttet. 
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og tilskuddsforvaltning (Helsedirektoratet 2018). Helsedirektoratets rolle som fagdirektorat 

og faglig rådgiver innebærer sammenstilling av kunnskap basert på en faglig uavhengig 

rådgivningsrolle på folkehelse-, levekårs- og helse- og omsorgstjenesteområdet 

(Helsedirektoratet 2017: 8, Helse- og omsorgsdepartementet 2018: 2). Helsedirektoratet skal 

følge med på forhold som påvirker folkehelsen og utviklingen av helse- og omsorgstjenesten, 

samt bidra til fremme faktorer som gir god helse i befolkningen og redusere forskjellene i 

helse og levekår (Helse- og omsorgsdepartementet 2017b: 4, Helse- og 

omsorgsdepartementet 2018: 2). Helsedirektoratet skal opptre nasjonalt normerende på helse- 

og omsorgsområdet, og gi råd, informasjon og veiledning om nasjonale strategier og tiltak 

overfor sentrale myndigheter, regionale og lokale myndigheter, helseforetakene, privat 

sektor, frivillige organisasjoner og befolkningen for øvrig. I rollen som faglig rådgiver skal 

direktoratet sikre at helsesystemet er tilpasset befolkningens behov, støtte nasjonale 

styringsmål som kartlegging av befolkningens bruk av tjenester og pasientsikkerhet (Helse- 

og omsorgsdepartementet 2017b: 4).  

I rollen som forvaltningsorgan har direktoratet en rekke forvaltningsoppgaver som 

utføres etter delegering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet skal forvalte, 

informere om og fortolke lover og forskrifter innen helse- og omsorgssektoren og for 

folkehelseområdet og helserefusjonsområdet (Helse- og omsorgsdepartementet 2018: 2). 

Videre har Helsedirektoratet et særskilt ansvar for forvaltning av helsetjenestene ved å tilby 

relevant informasjon overfor ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene som grunnlag 

for styring og kvalitetsforbedring i tjenesten. Direktoratet skal sørge for at styringsledd i stat, 

kommuner og helseforetak har hensiktsmessig styringsinformasjon forankret i nasjonale 

styringsmål og analyser når det gjelder kapasitets- og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, 

tilgjengelighet, befolkningens bruk av tjenester og finansiering av helsetjenestene (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2017b: 4).  

 

2.3.2 Folkehelseinstituttet 
Folkehelseinstituttet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet. «Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere 

og kommunisere kunnskap for å bidra til et godt folkehelsearbeid og gode helse- og 

omsorgstjenester» (Folkehelseinstituttet 2016: 1). Instituttets rolle som kunnskapsprodusent i 

helsesystemet innebærer å understøtte Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 

med relevant kunnskap som grunnlag for policy- og tjenesteutvikling. Instituttet skal gi 
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kunnskapsbaserte, faglige råd til lokale og nasjonale helsemyndigheter, befolkningen, helse- 

og omsorgstjenesten og andre aktører på områdene miljømedisin og smittevern. 

Folkehelseinstituttet skal bidra med kunnskap på folkehelse og tjenestefeltet basert på 

forskning, kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger. Instituttet skal videre gi råd og 

kunnskap om risikofaktorer for sykdom og effekt av helsefremmende tiltak. På de områdene 

Folkehelseinstituttet er nasjonalt kompetanseorgan, skal instituttet bidra innenfor global helse 

(Helse- og omsorgsdepartementet 2017d: 5).  

Folkehelseinstituttet har ansvar for å utvikle og levere tjenester og infrastruktur som 

møter brukernes og helse- og omsorgstjenestens behov, der digitale tjenester skal kunne 

brukes av alle. I denne funksjonen innlemmes forvaltning og utvikling av nettbaserte tjenester 

som Mine Vaksiner og Helsebiblioteket, distribusjon av vaksiner og utlevering av data fra 

nasjonale helseregistre og helseundersøkelser (Helse- og omsorgsdepartementet 2017c: 7, 

Folkehelseinstituttet 2017: 39-40). Folkehelseinstituttets ansvar for beredskap er forankret i 

en rekke lovverk og i overordnede nasjonale beredskapsplaner, og instituttet skal understøtte 

myndigheter og andre operative enheter med kunnskap om risiko og helsekonsekvenser av 

hendelser (Helse- og omsorgsdepartementet 2017d: 4). Folkehelseinstituttets ansvar for nyttig 

forskning, kunnskapsoppsummeringer og helse- og helsetjenesteanalyser skal danne et solid 

grunnlag for befolkningsrettede virkemidler og fremmende tiltak innen helse, for å oppnå 

kvalitetsforbedring, kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet i helse- og 

omsorgstjenesten. Instituttet skal videre vurdere kostnader og effekter av tiltak på kvalitet og 

pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, og oppsummere internasjonal 

forskning. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal vektlegges, der 

forskningsaktiviteter i instituttet skal baseres på forskningsmidler fra eksterne nasjonale og 

internasjonale aktører (Helse- og omsorgsdepartementet 2017d: 7-8).  
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3 Teoretisk rammeverk  
 

3.1 Introduksjon 
Strukturen i dette kapittelet vil bestå av to deler. Den første delen gir en fremstilling av 

omdømme og omdømmehåndtering i offentlig sektor, ulike ideer, oppskrifter og 

implikasjoner ved omdømmehåndtering. Delen om omdømmeteori avsluttes med en 

presentasjon av Carpenters (2010) ulike dimensjoner av omdømme. Den siste halvdelen av 

kapittelet består av en organisasjonsteoretisk tilnærming til omdømme og 

omdømmehåndtering i offentlige organisasjoner, representert av det instrumentelle 

perspektivet, kulturperspektivet og myteperspektivet. Kombinasjonen av teorier om 

omdømme og omdømmehåndtering og de organisasjonsteoretiske perspektivene fungerer i et 

samspill for å besvare studiens forskningsspørsmål.  

 

3.2 Omdømmehåndtering i offentlig sektor 
I oppgavens introduksjon ble definisjonen av Røvik (2007) anvendt som grunnlag til 

oppgavens forståelse av omdømmehåndtering. Ifølge Røvik (2007:196) defineres 

omdømmehåndtering som «tiltak rettet inn mot bevisst, planmessig presentasjon av en 

organisasjon overfor relevante aktørgrupper i omgivelsene med sikte på å styrke disses 

oppfatninger av og tillit til organisasjonen». Denne forståelsen av omdømme bygger på et 

skille mellom begrepene omdømme og omdømmehåndtering basert på to prinsipper. Det 

første premisset er at organisasjonens indre trekk er nært sammenkoblet med en 

organisasjons omdømme, der omdømme kan stå som en avgjørende faktor for 

organisasjoners evne til å frembringe resultater. Det andre premisset er at en organisasjons 

omdømme i betydelig grad er et resultat av sosiale fortolknings- og 

meningsdanningsprosesser konstruert i omgivelsene. Til sammen legger premissene føringer 

for at omdømmet kan utvikles og påvirkes gjennom planmessige og strategiske tiltak (Røvik 

2007:196).  

Litteraturen om omdømme og omdømmehåndtering i offentlig sektor er splittet mellom 

to utgangspunkt. Det ene er forestillingen om at det finnes fundamentale forskjeller mellom 

private og offentlige organisasjoner, mens det andre forsøker å understøtte at offentlige 

organisasjoner ikke lengre er tydelig distinkte fra private organisasjoner. Private 

organisasjoners eksistensgrunnlag er basert på markedsorienterte og konkurransemessige 
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aspekter om salg, kunder og etterspørsel av produkter (Fombrun 1996: 9, Røvik 2007: 200). 

Offentlige organisasjoner hevdes imidlertid å stå i en særstilling fordi offentlige 

organisasjoner yter tjenester tilgjengelig for alle uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Et 

annet aspekt er at offentlig sektor i større grad enn privat sektor reguleres av overordnet 

myndighet og er avhengige av oppslutning i befolkningen (Wæraas, Byrkjeflot og Angell 

2011a: 19, Brønn 2011: 37).   

Ifølge Peggy Simcic Brønn (2011: 37) hersker det generell enighet om at offentlige 

organisasjoner vanskelig kan vurderes på samme måte som i privat sektor. Ulike elementer 

illustrerer differensiering mellom private og offentlige organisasjoner. Disse ulikhetene er 

offentlige forventninger, politisk ansvarlighet, klare mål og prioriteringer, relasjonen mellom 

behov, etterspørsel og inntekter, samt beslutningskapasitet og profesjonelt selvstyre. 

Relasjonen mellom statlig virksomhet og brukere av organisasjonens tjenester er imidlertid 

ikke fundamentalt ulikt eier- og kunderelasjonen i privat sektor. Innbyggeres tillit til offentlig 

tjenesteyting er et identifisert mål i offentlig sektor, hvor effektivitet, bedre dialog, 

troverdighet, bedre kommunikasjon og ansvarlighet er forutsetninger for innbyggeres tillit til 

offentlig sektor (Brønn 2011: 37). Resonnementet om gruppen av formelle organisasjoner 

tilsier at organisasjoner består av de samme komponentene og er overordnet sett liknende 

systemer, og kan derfor adoptere sammenfallende oppskrifter og ideer (Røvik 2002: 128). 

Forestillingen om formelle organisasjoner har medført at flere organisasjoner i offentlig 

sektor har foretatt omorganiseringer for å bli mer enhetlige og konsistente, og innført ideer og 

oppskrifter som anses som nødvendige for å etablere disse strukturendringene. På bakgrunn 

av dette argumenteres det for at offentlige organisasjoner deler stadig flere fellestrekk med 

private organisasjoner (Brunsson og Sahlin-Andersson 2000, Byrkjeflot og Wæraas 2012: 3).  

 

3.2.1 Omdømmets betydning i offentlig sektor 
Omdømmehåndtering anses som et optimistisk verktøy for å håndtere utfordringer i 

offentlige organisasjoner som negative oppfatninger i omgivelsene relatert til 

regelorientering, byråkrati og ineffektivitet (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 27). Ved å forvalte 

eget omdømme kan offentlige organisasjoner oppnå og opprettholde autonomi, myndighet og 

legitimitet, offentlig støtte, beskytte eget formål, rekruttere ansatte og beskyttes overfor 

trusler i omgivelsene (Carpenter 2010: 49, Carpenter og Krause 2012: 26). Carpenter 

(2010:45) definerer organisatorisk omdømme som et sett av symbolske oppfatninger om 

unike eller distinkte kapasiteter, roller og forpliktelser i en organisasjon, hvor disse 
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oppfatningene er forankret i nettverk av omgivelser. Denne definisjonen vektlegger 

evalueringen av organisasjoners unike og distinkte preg sammen med aktiviteter i ulike 

aktørgrupper i omgivelsene (Carpenter 2010: 33, 45). Carpenter (2001) definerer en 

organisasjons distinkte karakter eller omdømme som reputation uniqueness, en fremstilling 

av organisasjoners unike potensiale til å skape løsninger som ekspertise og effektivitet, og 

tilby tjenester som ikke finnes andre steder i det politisk-administrative systemet (Wæraas og 

Maor 2015: 19). Verdien av å ha et godt omdømme i offentlig sektor er at offentlige 

organisasjoner har betydelige ressurser og fordeler som supplement til deres formelle 

myndighet og rolle (Wæraas og Maor 2015: 4). De ulike oppfatningene og vurderingene i 

ulike aktørgrupper i omgivelsene av organisasjonens kvalitet på tjenester, effektivitet, 

beslutninger, ekspertise og iverksetting av politikk er dermed avgjørende for organisasjonens 

omdømme (Maor 2015: 19).   

 

3.2.2 Omdømmetrusler i offentlige organisasjoner  
Handlinger og grep som foretas for å unngå omdømmetap er forankret i at administrative 

forvaltningsorgan er rasjonelle og politisk bevisste aktører med ønske om å beskytte sitt 

distinkte omdømme når omdømmet betinges av interne eller eksterne aktører (Maor 2015: 

21). Offentlige organisasjoner er sårbare for ulike typer av press i nåtidens «blame culture» 

og kunnskapssamfunn (Fombrun 1996: 10). Omdømmet er spesielt utsatt i situasjoner der 

offentlige organisasjoner ikke presterer som forventet på egne kjernefunksjoner, forhold som 

tilsier at noen oppgaver må prioriteres fremfor andre, og på områder som innebærer høy 

politisk risiko, eksempelvis under krisehåndtering. Et omdømmetap kan innebære kutt i 

ressurser eller straff i form av negative reaksjoner fra ulike aktørgrupper (Maor 2015: 20). 

Selv under daglig aktivitet og virksomhet kan offentlige organisasjoner møte press i form av 

å imøtekomme én aktørgruppe ofte innebærer nedprioritering av en annen gruppe (Carpenter 

og Krause 2012: 29). På bakgrunn av dette er kritikk fra eksterne omgivelser uunngåelig, og 

spesielt vurderinger om organisasjonens ekspertise, kapasitet, effektivitet og kvaliteten av 

tjenester og goder kan generere omdømmetap (Maor 2015: 20-21). Omdømmet vedlikeholdes 

når offentlige organisasjoner har evne til å tilby konsistent kvalitet på aktiviteter og 

effektivitet over tid, og blir oppfattet slik av eksterne aktører. På bakgrunn av endringer i 

offentlige organisasjoners organisering, globalisering og andre skiftende omstendigheter som 

kan skape situasjoner der organisasjonenes aktiviteter har negativ effekt på politisk sensitive 

områder, er det utfordrende å opprettholde eget omdømme. Det forventes imidlertid at 
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offentlige organisasjoner reagerer strategisk på omdømmetrusler gjennom tiltak som 

reorganisering av aktiviteter på kjernefunksjoner for å oppnå bedre kvalitet i tjenester, 

samarbeid med andre organisasjoner og innføring av spesifikke kommunikasjonsstrategier 

(Maor 2015: 24-25).  

 

3.3 Oppskrifter og ideer for omdømmehåndtering 
Reaksjoner på de tidligste ny-institusjonelle organisasjonsstudiene fra slutten av 1970- og i 

1980-årene var innsikter om at mange organisasjoner innførte spesifikke strukturer, 

prosedyrer og ideologier for å leve opp til normer og regler i omgivelsene for hvordan den 

tidsriktige organisasjonen skulle se ut (Meyer og Rowan 1977, DiMaggio og Powell 1983, 

Brunsson 1989, Røvik 2007). Innvendinger om hvorvidt de innførte, legitimerte ideene kunne 

bevises som rasjonelle måter å organisere på karakteriserte denne tidsperioden. Mange 

organisasjoner kunne tilsynelatende preges av «window-dressing» – der ideer og oppskrifter 

tilsynelatende ble innført med formål om å oppnå legitimitet i omgivelsene (Røvik 

2007:196). Tiden etter tusenårsskiftet utgjør imidlertid en kontrast til denne skepsisen til 

innføring av organisasjonsoppskrifter. Det er i dag større aksept for at organisasjoner 

anvender kommunikasjonsstrategier, omdømmemålinger og profileringstiltak som en 

integrert del av rasjonell virksomhetsstyring. Samtidens mangfold av tilgjengelige ideer for 

utvikling og forvaltning av omdømme omhandler utforming av ulike deler av formelle 

organisasjoner, men har vesentlige implikasjoner for virksomhetsstyring og design av strategi 

og struktur (Røvik 2007:197).  

 

3.3.1 Organisasjonsidentitet og omdømme  
En av samtidens ideer for omdømmehåndtering er organisasjoners formidling av identitet 

gjennom formelle og uformelle uttrykk. Formelle uttrykk kan innebære årsrapporter, 

regnskap, informasjonsmateriell og publikasjoner på internett. Gjennom disse foraene kan 

organisasjoner formidle samfunnsansvar, verdigrunnlag, visjon, misjon og 

identitetsbeskrivelser om hvem man er og hva man står for. Uformelle ytringer kan være 

omtaler av kunder og kolleger, sladder mellom kollegaer, anekdoter og fortellinger (Kvåle og 

Wæraas 2017: 46-47). Verdigrunnlag er et uttrykk for organisatorisk identitet, og innebærer 

et sett verdier som en abstrakt og prinsipiell forestilling om hva som er ønskelig å oppnå i 

fremtiden (Kvåle og Wæraas 2017: 57-58). Visjon, misjon og slagord er sammen med 

verdigrunnlag et uttrykk for organisasjonsidentitet. Misjon representerer ofte 
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eksistensgrunnlaget og formålet til en organisasjon, og er dermed mer konkretisert 

sammenliknet med en visjon som gjenspeiler en rettesnor til et fremtidig ideal som 

organisasjonen arbeider for å nå. En organisasjons slagord er kortfattede formuleringer om 

organisasjonens misjon, visjon og identitet (Kvåle og Wæraas 2017: 62). Samfunnsansvar er i 

økende grad avgjørende for organisasjoners omdømme om hvorvidt man lever opp til normer 

i samtiden om at organisasjoner må ta samfunnsansvar og vise dette for omverdenen (Røvik 

2007: 203-204). 

Organisasjonsidentitet er relasjonelt konstruerte egenskaper og særtrekk som er i stadig 

utvikling, både som bevisste identitetsbyggende handlinger for å skape legitimitet, men også 

som en ubevisst del av organisasjoners daglige aktiviteter (Kvåle og Wæraas 2017: 15). 

Organisasjonsidentitet dannes på bakgrunn av to prosesser. Den første er identitetsdannelse 

gjennom samhandlingsprosesser, enten intern i organisasjoner som medfører felles 

referanserammer og forestillinger som skaper en institusjonell identitet (Selznick 1997, Kvåle 

og Wæraas 2017: 46). For det andre oppstår organisasjonsidentitet gjennom interaksjon med 

omgivelsene som medfører tolkning av hvordan organisasjonen fremstår og sammenliknes 

overfor andre (Kvåle og Wæraas 2017:46). Ifølge Arild Wæraas (2017: 54) utgjør offentlige 

organisasjoners identitetsgrunnlag en sammenkobling av flere verdier og identiteter. Et 

hovedskille finnes mellom såkalte «harde» og «myke» verdier. Gruppen av formelle 

organisasjoner har et felles kjennetegn av verdier. Offentlige organisasjoner styres av 

«harde» verdier som effektivitet, produktivitet, resultatoppnåelse, autonomi og 

beslutningskapasitet. Harde verdier antyder i retning av instrumentelle egenskaper som 

rasjonalitet, effektivitet, prestasjon, resultatoppnåelse og kvalitet. Konsekvensen av at 

offentlige organisasjoner tenderer å vektlegge harde verdier, er at institusjonelle verdier og 

organisasjoners distinkte særpreg tones ned. Når offentlige organisasjoner betraktes som et 

instrument for måloppnåelse, vil organisasjonen vanskelig oppfattes som distinkt og med en 

unik identitet (Wæraas 2017: 61). De myke verdiene utgjør en kontrast til de harde verdiene, 

og innebærer assosiasjoner til følelser, omsorg, samhold og mennesker. Uttrykk for myke 

verdier er tillit, integritet, medfølelse, brukerorientering, åpenhet, respekt og inkludering. De 

myke verdiene betraktes som relasjonelle; verdiene orienteres mot mennesker og fremhever 

organisasjoner som sosiale aktører. De relasjonelle verdiene og identitetsgrunnlaget anses 

ofte mer legitimt og passende i motsetning til organisasjoners formelle identitet, til tross for 

at de harde verdiene utgjør en forutsetning til organisasjoners formål og kapasitet i 

beslutninger (Wæraas 2017: 59).  
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Ulike identiteter kan fungere i et samspill, utfylle hverandre, stå i et motsetningsforhold 

– eller antakeligvis balanseres for å bli betraktet som mer legitim enn utgangspunktet for 

identitet i en formell organisasjon (Wæraas 2017: 54). Et resultat av effektivitetsreformer i 

offentlig sektor er fremveksten av komplekse uttrykk for organisasjonsidentitet på bakgrunn 

av formålet om å skape en distinkt og tydelig organisasjonsidentitet. Omorganiseringer og 

rendyrking av organisasjoners formål og funksjoner gir anledning til å skape en distinkt 

identitet og mulighet til differensiering fra overordnet struktur eller departement (Wæraas 

2017: 60). Forutsetningen for å fremstå som konsistent og enhetlig er granskning av de 

tradisjonelle, institusjonelle verdiene som har utviklet seg gradvis som tilpasninger av internt 

og eksternt press. Identitetsbygging vektlegger nye verdier for å skape en mer moderne og 

tidsriktig organisasjonsidentitet (Selznick 1997, Wæraas 2017: 60). Kombinasjonen av flere 

verdier utgjør imidlertid et paradoks for offentlige organisasjoner. Legitimiteten forbundet 

med de rasjonelle, harde verdiene som tradisjonelt kjennetegner formelle organisasjoner, kan 

gradvis betinges eller erstattes av de relasjonelle, myke verdiene (Wæraas 2017: 54).  

Grep for å formidle en organisasjonsidentitet på grunnlag av flere verdier og identiteter 

medfører at organisasjoner opererer i skillelinjen mellom likhet og differensiering overfor 

andre organisasjoner. Organisasjoner kan signalisere likhet gjennom uttrykk for tradisjonelle 

verdier i offentlig sektor, som legalitet, likhet, ansvar, rettferdighet og upartiskhet. Disse 

verdiene representerer etterlevelse og støtte overfor et overordnet formål i offentlig sektor, 

fremfor å vektlegge organisasjonens egne motiver og interesser (Wæraas 2017: 60-61). 

Forsøk på å fremstå med en distinkt organisasjonsidentitet kan være instrumentelt motivert 

for å bygge organisasjonens merkevare eller forbedre omdømmet. Betydningen av å ha et 

sterkt omdømme og merkevare er en viktig symbolsk kapital for organisasjoner (Kvåle og 

Wæraas 2017:113). Omdømmeforskeren Charles Fombrun (1996: 80-81) anvender begrepet 

reputational capital for organisasjoners målrettede handlinger for å oppnå symbolsk verdi og 

styre egen identitet for å bli betraktet og assosiert som ansvarlig, «ærlig» og troverdig i 

omgivelsene. På bakgrunn av at omgivelsene tillegger oppfatninger tilknyttet organisasjonens 

symbolverdi, er det avgjørende at organisasjoner utfører handlinger for å skape positive 

assosiasjoner og oppfatninger av egen organisasjonsidentitet i omgivelsene (Kvåle og 

Wæraas 2017: 114).  
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3.3.2 Legitimitet og omdømme 
Legitimitet korresponderer best med organisatorisk omdømme gjennom fellestrekket om 

aktørgruppers grad av aksept og tillit overfor organisasjoner. En organisasjons legitimitet 

avhenger av organisasjonens kapasitet til å inkorporere og reflektere institusjonaliserte 

normer, verdier og forestillinger som er gjeldende i omgivelsene (Røvik 2007: 196). Et 

omdømme som ikke er tilfredsstillende er ikke nødvendigvis ensbetydende med lav grad av 

tillit eller legitimitet. Omdømme og legitimitet er relaterte begrep ettersom begge definerer 

hvordan en organisasjon plasseres i relasjon til omgivelsene. Ifølge Wæraas og Byrkjeflot 

(2012: 29) kan legitimitet anses som en mer betydningsfull ressurs for organisasjoner enn et 

godt omdømme. Legitimitet er definert som en generell oppfatning om at organisasjonen 

utfører handlinger i overensstemmelse med et sett av normer. Mens omdømme har et 

konkurransemessig aspekt og involverer et forbedringspotensiale, krever legitimitet et 

spesifisert nivå av tillit og aksept fremfor et maksimalt nivå av dette (Byrkjeflot og Wæraas 

2012: 29). Nivået av tillit og aksept som grunnlag til legitimitet er avgjørende for offentlige 

organisasjoner når upopulære og kontroversielle beslutninger må treffes. Dette forstås som at 

graden av legitimitet ikke betinges vesentlig av et lavt omdømme når organisasjonens 

overordnede formål vurderes som hensiktsmessig og positivt. På dette grunnlaget vil det ikke 

være nærliggende for alle offentlige organisasjoner å ha et godt omdømme, men heller 

betraktes som tilstrekkelig legitime for de oppgavene de er satt til å utføre. Over tid kan slike 

organisasjoner tilegnes et godt omdømme gjennom overensstemmelse mellom eksempelvis 

juridiske oppgaver og etablerte normer om prosedurale standarder (Byrkjeflot og Wæraas 

2012: 30).  

 

3.3.3 Transparens og omdømme 
En stor del av omdømmelitteraturen inneholder transparens som en forutsetning for tillit og 

videre et godt omdømme. Ideen har fått en særdeles markant utbredelse ved inngangen til 

tusenårsskiftet, og knyttes til positive effekter som demokrati, deltakelse og et bedre 

omdømme. I offentlig sektor overføres transparens til synlighet overfor omgivelsene gjennom 

innføring av rutiner og praksiser for åpenhet i produksjonsprosesser, saksbehandling, 

organisasjonskulturer, beslutninger og kapasitet. Åpenhet i politisk-administrative prosesser 

og beslutninger danner attpåtil grunnlag for sammenlikning av tjenestekvalitet, måloppnåelse 

og ressursbruk i offentlige organisasjoner. Transparensidealet reflekterer samsvar mellom 

faktisk tilstand – substans, og en idealisert fremtidig tilstand – framtreden. Åpenhet i politisk-



	 33 

adminsitrative prosesser og beslutninger resulterer i ansvarliggjøring av offentlige 

organisasjoner og tjenestemenn for beslutninger og resultater (Wæraas 2011: 101, 108-109).  

 

En rekke utviklingstrekk gjenspeiler en økende orientering til transparensidealet i norsk 

offentlig sektor. I Norge ble offentlige organisasjoner gjenstand for revidering av statens 

kommunikasjonspolitikk fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2009 

(Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2009). Dokumentet vektlegger åpenhet som et 

grunnleggende prinsipp. Flere lover og forskrifter angående åpenhet og demokrati i 

forvaltningen ble oppdatert, blant annet offentlighetsloven fra 2006 (Wæraas 2011: 102-103). 

Rutiner og praksiser for ulike former for internkontroll, granskninger og revisjon har fått stor 

utbredelse, og offentlig tilgjengelige databaser medfører at offentlige organisasjoner er 

lovpålagt å innrapportere nøkkeltall for å synliggjøre variasjon i kvalitet, produktivitet og 

resultater. Transparenstrenden forutsetter at organisasjoner viser et selvstendig initiativ for 

åpenhet og etterlever reguleringer og standarder for å oppnå et bedre omdømme. 

Meroffentlighetsprinsippet i den nye offentlighetsloven er en mulighet for å vise transparens 

utover det minimumsnivået fastsetter. Organisasjoner kan frivillig vurdere offentliggjøring av 

interne dokumenter som unntas offentlighet etter loven (Wæraas 2011: 103). Internett er en 

kanal for å praktisere åpenhet, og illustrerer organisasjoners ekspressive fremtreden gjennom 

informasjon om hvem organisasjonen er, og hva organisasjonen står for. Samtidig som at 

aktiviteter for transparens med formål om et bedre omdømme utgjør et tydelig instrumentelt 

grep, vil praktisering av transparens utspilles som en symbolsk verdi. Transparenspraksisen 

kan medføre et styrket omdømme og positiv fremtreden for organisasjoner gjennom innføring 

av grep som signaliserer forvaltningens åpenhet for omverdenen. Ifølge Charles Fombrun og 

Cees Van Riel (2004: 95) knyttes organisasjoners ekspressive aspekt til transparens ved å 

synliggjøre hvem organisasjonen er, hva organisasjonen gjør og hva organisasjonen star for. 

Dette innebærer at sammenhengen mellom ekspressivitet, transparens og omdømme utgjør en 

symbolsk kapital for organisasjoner ved bruk av verdigrunnlag, visjoner og offisielle 

selvpresentasjoner for å formidle organisasjonsidentitet (Wæraas 2011: 104).  

 

Et resultat av effektivitetsreformer i offentlig sektor de siste 20-30 årene er vurderinger 

av offentlige organisasjoners målsetting, resultater og effektivitet. Reformene ses i 

sammenheng med å definere organisasjonens grenser, autonomi og distinkte særpreg som et 

forsøk på å reetablere og tydeliggjøre organisasjonsidentitet i offentlig sektor (Brunsson og 

Sahlin-Andersson 2000: 722-723). Ulike praksiser og organisasjonsoppskrifter har blitt 
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innført som et ledd i administrative reformer for å tydeliggjøre organisasjoners distinkte preg 

og identitet. Forutsetningen for å fremheve organisasjoners distinkte funksjoner og identitet 

er transparens. Transparens kan videre fungere som et virkemiddel for å oppnå effektivitet og 

resultater (Brunsson og Sahlin-Andersson 2000: 726, 728, 740). Praksiser og mekanismer for 

transparens utgjør en forutsetning for et godt omdømme, men betinges imidlertid av at 

organisasjoner viser en bredere rekkevidde av åpenhet enn åpenhet om lovpålagte regler og 

reguleringer (Wæraas 2011: 108). Sammenhengen mellom omdømme og transparens 

presiseres ytterligere av tendenser som viser at organisasjoner med lav grad av transparens 

scorer lavt i omgivelsenes oppfatninger av organisasjonen (Fombrun og Van Riel 2004: 93). 

Motsetningsvis er omdømmet bedre i organisasjoner som praktiserer åpenhet i tjenester, 

økonomiske forhold, ledelse, arbeidsmiljø og sosial og politisk ansvarlighet. Den rasjonelle 

tolkningen av transparens som virkemiddel til et bedre omdømme kan imidlertid kontrasteres 

av omdømmehåndtering som virkemiddel for transparens. Ulike strategier for 

omdømmehåndtering er også strategier for transparens, og hensynet til et bedre omdømme 

kan utgjøre en forklaringsfaktor til det ekspressive arbeidet med å fremstå som transparent 

(Wæraas 2011: 108).  

 

3.4 Implikasjoner ved omdømmehåndtering i offentlig 

sektor 
Innføring av organisasjonsoppskrifter som omdømmehåndtering i offentlige organisasjoner er 

ikke like uproblematisk som deler av litteraturen tilsier (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 3). 

Offentlige organisasjoner står som kontrast til private organisasjoner ved at offentlige 

organisasjoner har mindre autonomi til å utføre handlinger som uavhengige aktører, og 

posisjoneres i en kontekst av offentlige organisasjoner med andre problemer ved 

omdømmehåndtering enn i private organisasjoner (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 4). Haldor 

Byrkjeflot og Arild Wæraas (2012) problematiserer innføringen av organisasjonsoppskrifter 

til offentlige organisasjoner ved å presentere fem problemer. «The charisma problem» 

innebærer at å appellere følelsesmessig som et strategisk grep for et bedre omdømme er 

usannsynlig i noen offentlige organisasjoner (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 20-21). New 

Public Management-reformtiltak som resultatstyring, brukerorientering og konkurranse har 

mer eller mindre erstattet den tradisjonelle byråkratimodellen med fokus på regelorientering. 

Konsekvensen er at offentlige organisasjoner kan assosieres med negative egenskaper, som 

videre vanskeliggjør karismatisk fremtoning og følelsesmessig påvirkning. En annen 
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begrunnelse er at offentlige organisasjoners eksistensgrunnlag og formål. Offentlige 

organisasjoner skal håndtere komplekse og vedvarende problemer som arbeidsledighet, 

sosiale problemer, miljøutfordringer og kriminalitet – såkalte «wicked problems» (Byrkjeflot 

og Wæraas 2012: 21-22, Brunsson 1989: 23). Medias prioritering av negative nyheter der 

offentlige organisasjoner er involvert vil vanskeliggjøre offentlige organisasjoners kapasitet 

til følelsesmessig appellering (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 22).  

«The uniqueness problem» refererer til at offentlige organisasjoners potensiale til å 

fremstå som unike og distinkte er begrenset (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 10-11). Like 

tjenester og oppgaver for organisasjoner innen en sektor er lovpålagt, og dermed legger dette 

vesentlige begrensninger på å fremstå som distinkt eller mer fordelaktig sammenliknet med 

andre offentlige organisasjoner. Å fremstå unik ved å fremheve visse tjenester som en del av 

organisasjonens identitet på bekostning av andre oppgaver og tjenester kan attpåtil medføre 

interne konflikter mellom profesjoner, avdelinger og kulturer innen disse enhetene. 

Offentlige organisasjoner kan vanskelig oppfattes som unike i den øvrige befolkningen fordi 

karakteristikker som «politisk», «hierarkisk» og «regelorientert» utgjør et fellestrekk i de 

fleste offentlige organisasjoner. Tendensen viser at offentlige organisasjoner har 

vanskeligheter for å kommunisere variasjoner innen funksjoner, størrelse, åpenhet og 

organisasjonskultur (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 23). Organisasjoner blir dermed fanget i en 

form for nøkternhet der de fremstår som lite visjonære og distinkte (Wæraas, Byrkjeflot og 

Angell 2011a: 16).  

«The politics problem» henviser til at den politiske konteksten offentlige organisasjoner 

er en del av legger begrensninger på friheten til å innføre en bestemt strategi eller identitet 

(Byrkjeflot og Wæraas 2012: 8-9). En offentlig organisasjon er i større eller mindre grad et 

instrument for utøvelse av offentlig politikk. Organisasjonenes eksistensgrunnlag etableres av 

politiske myndigheter med et forhåndsbestemt og lovpålagt, offisielt formål. En offentlig 

organisasjon kan utvikle en visjon, strategi og et formål, men formuleringene kan ikke avvike 

fra organisasjonens etablerte politiske mandat. Dynamiske forhold i politiske valg er en 

annen begrunnelse til at problemet legger begrensninger på forvaltning av omdømme i 

offentlige organisasjoner. Politikere kan tiltrekke seg støtte og oppmerksomhet for egen eller 

partiets gevinst ved å omtale en offentlig organisasjon som korrupt, ineffektiv eller for stor 

(Byrkjeflot og Wæraas 2012: 15-16).  

«The excellence problem» tar utgangspunkt i at offentlige organisasjoner vanskelig kan 

fremstå «bedre» enn andre offentlige organisasjoner. Offentlige organisasjoner som fremstår 

med et bedre omdømme sammenliknet med andre offentlige organisasjoner med felles 
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funksjoner og formål, indikerer at organisasjonen posisjoneres som sterkere overfor andre 

organisasjoner involvert i sammenfallende funksjoner og formål (Byrkjeflot og Wæraas 

2012: 25-26). Dette er problematisk ettersom offentlige organisasjoner forventes å levere 

tilnærmet like god kvalitet på tjenestene. En annen betingelse for et sterkt omdømme i 

offentlige organisasjoner er nødvendigheten for å ta upopulære og kontroversielle 

beslutninger. Slike saker kan danne negativ mediedekning og misnøye hos aktørgrupper i 

omgivelsene. Når misnøye på bakgrunn av kriser og utfordringer oppstår, er det mest 

fordelaktig å ha et nøytralt omdømme (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 27). Ifølge Vilma 

Luoma-aho (2007: 129) er et nøytralt nivå av omdømme mest ideelt for offentlige 

organisasjoner. Nivået må imidlertid være høyt nok til at omgivelsene har tillit og aksept 

overfor organisasjonen. Et sterkt omdømme anses vesentlig mer ressurskrevende å 

vedlikeholde enn et nøytralt omdømme. Bruk av offentlige ressurser for å vedlikeholde et 

sterkt omdømme kan ikke forsvares ut fra ivaretakelse av en ellers fungerende virksomhet for 

å møte forventninger i omgivelsene (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 27).  

 

«The consistency problem» påvises av utfordringer for å skape en enhetlig og 

konsistent omdømmeplattform (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 9). Ifølge Fombrun og Van Riel 

(2004) er konsistens en egenskap som skiller organisasjoner med godt omdømme fra 

organisasjoner med dårlig omdømme. Konsistensen påvises gjennom uttrykk for en enhetlig 

og samlet organisasjon med en felles identitet presentert i kommunikasjonsvirksomheten. 

Idealet om å fremstå som enhetlig utgjør et substansielt problem for offentlige organisasjoner. 

Offentlige organisasjoner har et mangfold av formål, funksjoner og institusjonelle strukturer 

som nødvendiggjør ulike inkonsistente verdier. Beslutninger om rettigheter og tjenester skal 

fordeles likt og kommuniseres til ulike grupper i omgivelsene, basert på organisasjoners 

eksistensgrunnlag som kan bestå av tjenesteproduksjon, rådgivning og tilsynsfunksjoner. En 

konsekvens av kompeksiteten i offentlige organisasjoner er motsetninger i verdier, funksjoner 

og formål. Eksempelvis kan verktøy for å oppnå politiske mål komme i konflikt med verdier 

som rettferdighet og likhet (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 17- 18). På bakgrunn av dette er en 

enhetlig og konsistent omdømmeplattform usannsynlig. Et paradoks oppstår imidlertid når 

organisasjoner fremstår med en tvetydig eller kompleks identitet og verdier – 

omdømmehåndtering og grep for å forenkle den kommuniserte organisasjonsidentiteten blir i 

økende grad viktig når offentlige organisasjoner er fragmenterte (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 

19, Carpenter og Krause 2012: 28). 
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3.5 Carpenters fire dimensjoner for omdømme 
Carpenters (2010: 46-47) inndeling av fire dimensjoner fremstiller et prestasjons-orientert 

omdømme, et moralsk omdømme, et proseduralt omdømme og en teknisk-profesjonell 

dimensjon for omdømme. De fire dimensjonene som karakteriserer og skaper strukturen til en 

organisasjons omdømme har innflytelse på oppfatninger i omgivelsene og atferd internt i 

organisasjonen (Carpenter og Krause 2012: 27). De fire dimensjonene for omdømme utgjør 

spesifikke komponenter for sammenlikning på tvers av organisasjoner. Carpenter (2010) tar 

dermed utgangspunkt i en mer presis betraktning av organisasjoners distinkte karakter enn 

andre deler av litteraturen som preges av en bredere og mer generell tilnærming for 

sammenlikning. De analytiske dimensjonene for omdømme utgjør grunnlaget for å avdekke 

sammenheng mellom studiens empiriske materiale og det teoretiske rammeverket. En 

organisasjons prestasjonsorienterte, moralske, prosedurale eller teknisk-profesjonelle 

egenskaper er ikke ensbetydende med et sterkt omdømme, men det er imidlertid 

organisasjonens ivaretakelse av offentlig sikkerhet, helse, moral og juridiske prosedyrer som 

avgjør et sterkt omdømme (Maor 2015: 19). De fire dimensjonene av organisatorisk 

omdømme vektlegger aspekter om hvordan organisasjonen fremstår sammenliknet med andre 

offentlige organisasjoner, og impliserer forventninger i ulike aktørgrupper i omgivelsene 

tilknyttet de fire ulike omdømmetypene. Dette indikerer at ulike aktørgrupper i omgivelsene 

prioriterer vurderingen av én eller flere omdømmedimensjoner for å danne oppfatninger om 

organisasjonen (Maor 2015: 19, 20). På lik linje fremhever offentlige organisasjoner én eller 

flere omdømmedimensjoner fremfor andre (Carpenter og Krause 2012: 27).  

 

Funksjoner, formål og beslutningskapasiteten i offentlige organisasjoner er tydelig 

spesifisert, overvåket og evaluert (Brunsson og Sahlin-Andersson 2000). Dimensjonen for et 

prestasjonsorientert omdømme omhandler organisasjonens uttrykk for resultater, 

måloppnåelse og beslutningskapasitet i relasjon til kjernefunksjoner (Carpenter 2010: 46). 

Organisasjoners kapasitet til å foreta beslutninger som etterleves i omgivelsene, beslutninger 

som understøtter organisasjonens formål og myndighet, samt beslutninger som reduserer 

kontroversielle aspekt ved kjernefunksjoner er prestasjonsorienterte egenskaper (Carpenter 

2010: 46). Den prestasjonsorienterte omdømmedimensjonen gjenspeiler tydelige 

instrumentelle trekk som outputs og outcomes (Christensen og Gornitzka 2016: 127, Pollitt 

og Bouckaert 2011: 15).  
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Et moralsk omdømme er et mål på organisasjonens evne til å fremstå som transparent 

og fleksibel overfor omgivelsene. Moralske kvaliteter dannes på bakgrunn av organisasjonens 

sosiale ansvar og beskyttelse overfor ulike aktørers interesser, både eksterne aktører og 

internt i organisasjonen (Carpenter og Krause 2012: 27). Moralske trekk gjenspeiler i stor 

grad kultur-institusjonelle elementer (Selznick 1997). Et moralsk omdømme påvises gjennom 

etisk og moralsk forsvarlige funksjoner, mål og resultater. Forekomsten i det moralske 

omdømmet betinges av organisasjoners oppmerksomhet overfor utsatte grupper i 

omgivelsene og aktører som rammes av organisasjonens beslutninger (Carpenter 2010: 46).  

En organisasjon som fremhever etterlevelse av aksepterte regler og normer for ulike 

oppgaver og beslutninger utgjør faktorer for et proseduralt omdømme (Carpenter og Krause 

2012: 27). Den prosedurale omdømmetypen har et klart instrumentelt preg, og forutsetter at 

organisasjoners atferd og beslutninger begrunnes i ulike prosedurale og juridiske krav som 

regulerer organisasjonens aktivitet (Christensen og Gornitzka 2018: 5). Prosedyrer og 

standarder innen lov- og regelverk, saksbehandling, forvaltningsprinsipper og 

forskningsmetodiske prinsipper er eksempler på prosedurale trekk (Christensen og Gornitzka 

2016: 128, Carpenter 2010: 47). Den prosedurale dimensjonen påvises videre av den formelle 

styringsrelasjonen mellom forvaltningsorganer, overordnet myndighet og etater på lavere 

vertikale nivåer (Christensen og Gornitzka 2016: 5).  

Organisasjoner som vektlegger variabler som analytisk kapasitet, vitenskapelig 

kompetanse og metodologisk kapasitet beskrives som et teknisk-profesjonelt omdømme. 

Teknisk-profesjonelle kvaliteter indikerer at organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap, 

ekspertise og kompetanse for å ta beslutninger i komplekse omgivelser (Carpenter 2010: 46, 

Carpenter og Krause 2012: 279). Organisasjoners evne til å fremstå som kompetent til å 

utføre funksjoner og formål kan medføre større aksept overfor aktørgrupper som reguleres av 

organisasjonens beslutninger (Christensen og Gornitzka 2016: 5). På bakgrunn av kapasitet 

innen juridiske og kulturelle aspekter fremstår organisasjonen som kvalifisert til å utføre eget 

formål og autoritet (Carpenter 2010: 46). Oppfatninger av en organisasjons teknisk-

profesjonelle egenskaper avhenger imidlertid ikke av resultatoppnåelse og 

beslutningskapasitet, slik fremstillingen er i det prestasjonsorienterte omdømmet (Carpenter 

og Krause 2012: 27). Implikasjonen ved de fire dimensjonene for omdømme er at de ikke kan 

optimaliseres og prioriteres likt – effekten av å prioritere og ivareta én dimensjon vil gå på 

bekostning av andre dimensjoner. Tendensen viser at organisasjoner prioriterer og forvalter 

konkrete dimensjoner fremfor andre. Eksempelvis vil en organisasjon som håndterer 

spesialiserte funksjoner og formål vektlegge uttrykk for teknisk-profesjonelle egenskaper, 
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mens organisasjoner med tilsynsfunksjoner sannsynligvis fremhever prosedurale kvaliteter 

(Carpenter og Krause 2012: 27).  

 

3.6 Organisasjonsteoretiske perspektiv 
 

3.6.1 Instrumentelt perspektiv 
Formell organisasjonsstruktur 

Det instrumentelle perspektivet betrakter organisasjoner som formelle system av regler og 

målsettinger, hvor organisasjonsstrukturen fastsetter oppgaver, myndighet og 

fremgangsmåter for hvordan virksomheten skal utføres. En organisasjon betraktes som et 

teknisk instrument skapt for å mobilisere mennesker til måloppnåelse (Selznick 1997: 18). 

Organisasjonens formelle struktur og politiske og administrative lederes styring av strukturen 

forstås som et virkemiddel for påvirkning og endring av atferd. Forutsetningen for at 

strukturen skal fungere som et virkemiddel til endringer, er at den politiske og administrative 

ledelsen har stor kontroll over endringsprosesser, høy grad av rasjonell beslutningsatferd og 

mål-middel-tankegang. Det må etableres en kobling mellom administrative policy-program, 

organisatoriske endringer, reformløsninger og effekter av dette (Christensen og Lægreid 

2007: 6, 18).  

Innen det instrumentelle perspektivet er aktørers beslutningsatferd betinget og 

kjennetegnet av begrenset rasjonalitet. Beslutningstakere kan vanskelig vurdere alle mulige 

valgalternativer på bakgrunn av konsekvenser som kan gi forventet effekt i komplekse 

beslutningsprosesser og et begrenset handlingsrom. Fullstendig formålsrasjonalitet er ikke 

oppnåelig ettersom kognitiv kapasitet er begrenset og aktører ikke har fullstendig kontroll 

over alle mulige alternativer og konsekvenser av beslutninger. Handling på bakgrunn av 

begrenset rasjonalitet anses som mer realistisk i offentlige beslutningsprosesser. Handling på 

bakgrunn av begrenset rasjonalitet innebærer at aktører velger det alternativet som forventes 

å gi mest mulig måloppnåelse på grunnlag av informasjonen som er tilgjengelig. 

Organisasjonens struktur fungerer som en ramme og et instrument for handlingsmuligheter 

innen valgalternativer og måloppnåelse i beslutningsprosesser (Egeberg 2012: 3, March og 

Olsen 1989). Organisasjonsstrukturen fastsetter muligheter og begrensninger til rasjonell 

handling, med regler og roller spesifisert etter hvem som skal ta beslutninger og hvordan. 

Ulike løsningsalternativer velges etter hvilke konsekvenser de forventes å medføre, på 

bakgrunn av aktuelle premisser og mål (Egeberg 2012: 2-3).  
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Horisontal og vertikal spesialisering og samordning 

Lederne velger organisasjonsprinsipp basert på det prinsipp som best imøtekommer de 

målene som er gitt i organisasjonen, og hva som genererer effektivitet. Den formelle 

organisasjonsstrukturen består av flere muligheter og begrensninger til handlingsalternativer 

og måloppnåelse. Ledelsen kan oppnå bestemte effekter ved å skille organisasjonsenheter, 

aktører, saksområder og oppgaver i endringsprosesser. Prinsippene for utforming av formell 

struktur varierer etter samordning og spesialisering og gir ulike implikasjoner for å oppnå 

ønskede effekter. Horisontalt spesialiseringsprinsipp spesifiserer hvilke funksjoner eller 

politikkområder som skal koples sammen eller adskilles på samme nivå i den formelle 

strukturen. Horisontal spesialisering kan betraktes som et virkemiddel for samordning ved at 

funksjoner og enheter samles og fordeles på samme hierarkiske nivå innad eller mellom 

organisasjoner (Gulick og Urwick 1969: 16, Egeberg 2012: 3, Christensen og Lægreid 2007: 

113).  

Luther Gulick (1969: 15) presenterer fire prinsipper for hvordan funksjoner og områder 

spesialiseres og samordnes horisontalt i organisasjoner. Når formell struktur spesialiseres 

etter formål, samles ulike profesjoner og ekspertise på samme hierarkiske nivå for å arbeide 

mot et felles formål. En fordel ved spesialisering etter formål er økt standardisering og 

kompetanse innen en sektor eller et politikkfelt (Gulick og Urwick 1969: 21-22). 

Spesialiseringsprinsipp etter sted fordeler kompetanse og tjenester ut fra et geografisk 

avgrenset område for å arbeide med utfordringer begrenset av territorielle grenser. Prinsippet 

kan medføre økt horisontal samordning i enheter avgrenset territorielt, men kan 

motsetningsvis svekke vertikal samordning (Gulick og Urwick 1969: 21-22). Spesialisering 

etter prosess kan skape høy produktivitet og effektivitet ettersom teknisk ekspertise og 

profesjoner spesialiseres horisontalt for å utføre en spesifikk tjeneste i organisasjonen. Her 

vektlegges den aktuelle fremgangsmåten for å nå et mål. Eksempelvis samles jurister, leger 

og ingeniører i samme organisasjon for å utføre ulike tjenester (Gulick og Urwick 1969: 23, 

Egeberg 2012: 3). Spesialisering etter klient fastsetter tjenester og kompetanse basert på 

grupper og mennesker organisasjonens tjenester rettes mot. Sykehus og skoler er eksempler 

på denne type spesialisering. En fordel med spesialisering etter klient er samordning av ulike 

offentlige tjenester i kontakt med brukere av tjenestene. Denne type spesialisering kan 

imidlertid undergrave produktivitet på grunnlag av at organisasjonen må levere en 

kombinasjon av spesialiserte tjenester i møte med brukere av tjenestene (Gulick og Urwick 

1969: 26). Horisontal spesialisering og samordning medfører økt differensiering av sentrale 
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myndigheters funksjoner og roller. Organisasjoner blir oppgavespesifikke ettersom ulike 

funksjoner og politikkområder sammenslås eller dekoples på samme hierarkiske nivå i og 

mellom organisasjoner (Christensen og Lægreid 2007: 19).  

 

Vertikal spesialisering innebærer ansvarsfordeling mellom ulike styringsnivåer innad 

eller mellom organisasjoner. Fordelingen av funksjoner og avgjørelsesmyndighet på ulike 

styringsnivåer indikerer hvorvidt organisasjonen er sentralisert, der beslutninger tas på 

øverste vertikale nivå, eller hvorvidt beslutningsmyndighet desentraliseres på lavere nivåer i 

det vertikale mønsteret. Egeberg (2012: 4) deler vertikal spesialisering inn i en hierarkisk og 

en kollegial variant. Hierarkiske former for spesialisering preges av beslutninger organisert 

etter politiske og administrative lederes kontroll av organisasjonen. Ved at forvaltningen er 

bygget på et hierarkisk prinsipp, har ledelsen stor kontroll over beslutninger og 

endringsprosesser, og hvilke aktører som gis adgang til prosessene (Christensen 1994: 21-

22). Kollegiale former for spesialisering vektlegger forhandlinger mellom aktører på ulike 

hierarkiske nivåer som grunnlag til beslutninger. Forhandlingsperspektivet innen den 

instrumentelle tilnærmingen er mer realistisk i offentlige organisasjoner. Ledelsen kan 

vanskelig ha fullstendig kontroll over ulike interesser og aktører og kunnskap om mål-

middel-sammenhenger i beslutningsprosesser. Organisasjoner er sammensatt av aktører med 

ulike mål og interesser, der forhandlinger og kompromisser er vesentlig for å gjennomføre 

beslutninger (Egeberg 2012: 4, Christensen 1994).  

Implikasjonen ved vertikal spesialisering er økt autonomi for forvaltningsorganer. 

Myndighet delegeres til lavere hierarkiske nivå, og konsekvensene er økt fristilling og 

administrativ desentralisering av organisasjoner (Christensen og Lægreid 2007: 18). Vertikal 

samordning innebærer at funksjoner og oppgaver koples sammen på samme hierarkiske nivå 

både mellom og innen enheter på dette nivået. Vertikal samordning foregår som oftest i 

organisasjoner fremfor mellom organisasjoner på samme hierarkiske nivå. Implikasjonen er 

imidlertid at vertikal samordning vanskeliggjør horisontal samordning på tvers av 

organisasjoner. Former for spesialisering og samordning er avgjørende i 

reorganiseringsprosesser. Økt horisontal og vertikal spesialisering forventes å resultere i økt 

effektivitet, tydeliggjøring av roller og funksjoner, og sterkere hierarkisk kontroll 

(Christensen og Lægreid 2007: 39). Spesialisering i forvaltningsorgan forutsetter imidlertid 

påfølgende samordning for å opprettholde balanse mellom økt delegering og autonomi, og 

politisk styring og kontroll (Christensen og Lægreid 2007: 19, Christensen 1994).  
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En konsekvens av økt horisontal og vertikal spesialisering som ledd i reformprosesser i 

offentlig sektor er strukturell fristilling av forvaltningsorgan, kjennetegnet av delegering av 

myndighet til lavere vertikale nivåer og økt autonomi for forvaltningsorgan (Christensen og 

Lægreid 2007: 28). Strukturell fristilling og etableringen av formålsspesifikke organisasjoner 

kan antakeligvis være en årsak til økt fragmentering av organisasjoner i offentlig sektor 

(Christensen og Lægreid 2007: 36). Behovet for å styrke politisk kontroll og samordning av 

organisasjoner i det vertikale og horisontale mønsteret er et kjennetegn ved reforminitiativ i 

nyere tid for å oppnå økt samordning (Christensen og Lægreid 2007: 32). Til tross for at flere 

reformprosesser har medført etablering av formålsspesifikke organisasjoner, er kombinasjon 

av flere oppgaver og formål innen et forvaltningsorgan utbredt (Christensen og Lægreid 

2007: 38). Dette gjenspeiles spesielt i Helsedirektoratets roller som fagdirektorat, 

forvaltningsorgan og myndighetsorgan. Et argument for denne organisasjonsstrukturen er at 

den vil være mer brukervennlig, i den forstand at brukere kan henvende seg til én 

organisasjon for flere tjenester og funksjoner i stedet for flere organisasjoner. Målet er å 

skape et mer samordnet og effektivt tjenestetilbud (Christensen og Lægreid 2007: 39).  

 

Utgangspunktet i den statsvitenskapelige tilnærmingen til omdømmehåndtering er at 

offentlige organisasjoner handler på bakgrunn av rasjonalitet og balanserer 

omdømmesymboler på en strategisk måte (Wæraas og Maor 2015: 5). Instrumentelle 

symboler og uttrykk som fremhever organisasjonens effektivitet, produktivitet, kompetanse 

og kapasitet i kjernefunksjoner vil potensielt ha innflytelse på både eksterne og interne 

aktører. Et omdømme som fremhever organisasjonens instrumentelle trekk kan medføre økt 

rekruttering og produktivitet blant eksisterende ansatte, samt en «goodwill» overfor 

organisasjonen hos eksterne aktører (Fombrun og Van Riel 2004: 26-27). En omdømmeprofil 

som uttrykker organisasjonens distinkte og særegne preg, i form av spesifikke kapasiteter, 

funksjoner og resultater kan generere flere instrumentelle effekter enn en omdømmeprofil 

som uttrykker generelle symboler som flere andre organisasjoner kjennetegnes av (Van Riel 

og Fombrun 2007, Røvik 2002). Ved å implementere strategier som henvender seg til ulike 

interne og eksterne omgivelsers krav, kan organisasjonen anvende omdømmesymboler 

strategisk for å oppnå mål og effektivitet samt reagere på omdømmetrusler. 

Omdømmesymboler som et verktøy for måloppnåelse signaliserer en instrumentell 

tilnærming (Wæraas og Maor 2015: 5, Christensen og Gornitzka 2016: 126). Et element som 

understøtter det instrumentelle perspektivet er symboler som varierer i henhold til hvilke 

aktørgrupper som henvendes. Symboler for det strukturelle forholdet mellom 
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forvaltningsorganene og departementet, aktører som påvirkes av organisasjonenes regulering, 

internt ansatte, samarbeidspartnere eller grupper tjenestene retter seg mot forklarer hvordan 

symboler balanseres og anvendes (Christensen og Gornitzka 2016: 22). 

 

Forventninger til funn 

I det instrumentelle perspektivet kan omdømmehåndtering forstås som et strategisk og 

rasjonelt verktøy for måloppnåelse, og innebærer uttrykk for instrumentelle trekk ved 

organisasjonen. Det instrumentelle perspektivet forventes å forklare symboler som viser 

strukturelle trekk som funksjoner, formål og styringsstrukturen i det vertikale mønsteret i 

helseforvaltningen. De strukturelle trekkene danner eksistensgrunnlaget i offentlige 

organisasjoner, og forventes på denne bakgrunnen å utgjøre den største forklaringsfaktoren til 

organisasjonens omdømmeprofil. Symboler som rapportering til Helse- og 

omsorgsdepartementet, relasjonen til underliggende etater, måloppnåelse, 

beslutningskapasitet og regulering er eksempler på instrumentelle trekk. De instrumentelle 

elementene forventes å være spesielt fremtredende i den teknisk-profesjonelle, den 

prestasjonsorienterte og den prosedurale omdømmedimensjonen. Dimensjonene fremhever 

hvorvidt organisasjonen leverer på instrumentelle aspekter som outputs og outcomes relatert 

til aktiviteter, kompetanse, formål og kjernefunksjoner (Christensen og Gornitzka 2016: 127). 

Helsesektoren kjennetegnes av gjentatte forsøk på å opprettholde balansen mellom faglig 

autonomi og statlig styring. Dette innebærer at ledd i reorganiseringsprosesser som strukturell 

fristilling og delegering av myndighet har fordret påfølgende politisk kontroll og hierarkisk 

styring for å oppnå økt samordning i sektoren (Christensen 1994). Det forventes derfor at 

sektoren er stramt hierarkisk styrt, der forvaltningsorgan fungerer som instrument for 

måloppnåelse.  

 

• Instrumentelle trekk som funksjoner, den strukturelle tilknytningen til Helse- og 

omsorgsdepartementet og organisasjonenes vedtatte formål forventes å utgjøre 

den mest tungtveiende forklaringsfaktoren til omdømme og omdømmehåndtering 

i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

 

Folkehelseinstituttets rolle som spisskompetanseorgan og kjernefunksjoner som forskning og 

kunnskapsproduksjon kan være forklaringen til forventningen om en distinkt 

omdømmeprofil. Helsedirektoratets mangfold i funksjoner og oppgaver er sannsynligvis 

årsaken til at organisasjonen kjennetegnes av en bred og mer kompleks omdømmeprofil. 
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Helsedirektoratets rolle som fagdirektorat, forvalter av lov og regelverk og iverksetter av 

offentlig politikk forventes å forklare forekomsten av prestasjonsorienterte, teknisk-

profesjonelle og prosedurale egenskaper for omdømme. Folkehelseinstituttets 

omdømmesymboler forventes å være betinget av kjernefunksjonene forskning og 

kunnskapsproduksjon for folkehelse og helse- og omsorgstjenesten. 

 

• Folkehelseinstituttets rolle som spisskompetanseorgan forventes å utgjøre en 

forklaring til fremtredende utslag i den teknisk-profesjonelle og den 

prestasjonsorienterte dimensjonen for omdømme. Helsedirektoratet anses som et 

multi-funksjonelt forvaltningsorgan. Dette vil gi seg utslag i flere 

omdømmedimensjoner enn i Folkehelseinstituttet, og direktoratet forventes å ha en 

bredere og mer kompleks omdømmeprofil sammenliknet med Folkehelseinstituttet.  

 

• Helsedirektoratets rolle som iverksetter av vedtatt politikk, forvalter av lov og 

regelverk og etatsstyrer i det vertikale mønsteret forventes å utgjøre forklaringen til 

variasjon i prosedurale omdømmetrekk.  

 
Omgivelser forventes å gjenspeile differensiering mellom organisasjonene i instrumentelle 

trekk. Direktoratet er etatsstyrer og regulerer aktører som helsepersonell, regionale 

helseforetak og private aktører i tilknytning til ulike tjenester og lov- og 

regelverksforvaltning. Samtidig skal direktoratet gi faglige råd til helsetjenesten, 

befolkningen og andre sentrale myndighetsorgan. Folkehelseinstituttet er antakeligvis 

orientert mot befolkningsgrupper og nasjonale og internasjonale aktører som anvender 

instituttets forskning og kunnskap på ulike områder som uttrykk for teknisk-profesjonelle 

egenskaper. På dette grunnlaget forventes et større omfang av instrumentelle symboler i 

Helsedirektoratets kommunikasjon sammenliknet med Folkehelseinstituttet.  

 
 

• Den teknisk-profesjonelle og den prestasjonsorienterte dimensjonen forventes å være 

tydelig i symboler rettet mot omgivelsene i Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet 

forventes å anvende prosedurale symboler i kombinasjon med teknisk-profesjonelle 

og prestasjonsorienterte egenskaper overfor ulike grupper i omgivelsene på bakgrunn 

av direktoratets mangfold i kjernefunksjoner.  
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3.6.2 Institusjonell tilnærming – kulturperspektivet  
Mens den formelle strukturen er sentral innen det instrumentelle perspektivet, er 

organisasjonskultur og organisasjoners distinkte kjennetegn en sentral variabel i 

kulturperspektivet. Peters (2012: 20) deler perspektivet inn i ulike tilnærminger. I normativ 

institusjonalisme formes institusjoner og atferd av uformelle normer og verdier gjennom en 

institusjonaliseringsprosess. Dette utdypes av Selznick (1997: 18) hvor organisasjoner 

betraktes som et system og teknisk instrument hvor mennesker styres av rasjonalitet rettet inn 

mot fastsatte mål, tilsvarende forståelsen av organisasjoner i det instrumentelle perspektivet. 

En institusjon er på sin side et resultat av sosiale behov dannet av institusjonens historie, 

uformelle normene og verdiene og gradvis påvirkning av sosiale omgivelser. Mens formelle 

roller dannes ved samordning av roller og aktiviteter, dannes den uformelle strukturen av 

institusjonell erfaring. Institusjonell erfaring defineres som gradvis påvirkning fra ytre og 

indre sosiale miljøer bestående av ulike problemer og interesser (Selznick 1997: 19-21). 

Organisasjonen får en identitet når den gjennomsyres av uformelle verdier og normer, den er 

en bærer av en distinkt gruppeidentitet og ikke utelukkende et teknisk redskap (Selznick 

1997: 41). Institusjonelle identiteter oppstår i utviklingen av en gruppes felles erfaringer og et 

felles indre eller ytre påvirkninger som medfører at disse identitetene utvikler 

sammenfallende holdninger, normer og verdier (Christensen og Røvik 2000: 161). Ulike 

institusjonelle identiteter oppstår ved at noen organisasjonsmedlemmer påvirkes av generelle 

kulturelle normer og verdier, mens andre kan kobles til spesifikke subkulturer i 

organisasjonen. På samme måte kan noen aktører ha tilhørighet til en sterk fagprofesjon med 

konkrete verdier og normer, mens andre kan ha tilhørighet til flere profesjoner samtidig. 

(Christensen og Røvik 2000: 164, 166).  

Aktører innen institusjoner forventes å handle ut fra en “Logic of appropriateness” 

basert på rolleforventninger nedfelt i institusjonen som formelle rutiner og regler for 

aksepterte og passende handlinger tilhørende ulike roller. Begrepet «regler» innebærer i vid 

forstand rutiner, prosedyrer, konvensjoner, roller, strategier og organisasjonsutforming som 

legger føringer for aktivitet. Regler kan på den annen side forstås som kulturer, kunnskap og 

oppfatninger som støtter eller står i et motsetningsforhold til de etablerte rutinene og 

strategiene (March og Olsen 1989: 21-23). Reglene oppfattes som uavhengige av aktører som 

utfører handling, og forventes dermed å bestå ved eventuelle endringer i atferd eller 

oppfatninger hos individer. Reglene kan være prosedurale i form av at de spesifiserer 

formelle prosedyrer og rolleforventninger som skal følges i visse omstendigheter, eller 
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beslutningsregler som forventes å skape resultater uavhengig av aktørers egeninteresse. 

Identitet kobles dermed til institusjonen ved at individers rolle og atferd baseres på formelle 

regler koblet eller “matchet” til ulike situasjoner. Reglene for hva som er passende utvikles 

gjennom politiske og sosiale institusjoner formet gjennom sosialiseringsprosesser som 

spesifiserer hvordan aktører skal handle passende i spesifikke situasjoner. Etterlevelse av 

reglene for hva som er passende kan betraktes som en implisitt kontrakt mellom aktører som 

handler passende for å kunne forvente passende atferd fra andre aktører i ulike situasjoner 

(March og Olsen 1989: 22, 23). Atferd ifølge en konsekvenslogikk betinges av forventninger 

om handlingers konsekvenser. Aktører handler på bakgrunn av rasjonalitet og vurderer 

handlingsalternativer mot hvilke konsekvenser handlingene forventes å generere (Christensen 

og Røvik 2000: 171, March og Olsen 1989: 23).  

 

En annen hovedtilnærming innen institusjonell teori er historisk institusjonalisme 

(Peters 2011: 20). Utgangspunktet er at de valg som er tatt i forhenværende perioder og i 

etableringsfasen i historien innen et politikkfelt eller en institusjon vil legge føringer på hva 

som er mulig i påfølgende beslutninger. De institusjonaliserte forpliktelser tatt i en 

institusjons foregående år avgjør videre utvikling og hvilket spor utviklingen må følge (Peters 

1999: 20). Krasner (1988: 67) karakteriserer dette som stiavhengighet. Lange perioder av 

stabilitet forstyrret av plutselige endringer som danner en ny «sti» utgjør en evolusjonær 

prosess av punktert likevekt. Det er gradvise endringer som kan gjennomføres i 

institusjonaliserte organisasjoner fremfor revolusjonære, instrumentelle endringer (Krasner 

1988: 77). Stien eller mønsteret som en gang har blitt etablert må opprettholdes til den 

avbrytes av en hendelse som utgjør et avvik fra den opprinnelige retningen (Peters 2011: 21). 

Endring innen det institusjonelle perspektivet er ikke et resultat av bevisste instrumentelle 

beslutninger, men skjer heller som en naturlig og langsom prosess av tilpasning til nye 

situasjoner og internt eller eksternt press. Formelle endringer kan illustrere en utvikling av 

uformelle normer og verdier som allerede eksisterer i organisasjoner, ved at reformer og 

endringer forstås som en formalisering av eksisterende endringer i institusjonens historie 

(Selznick 1997: 23, 25).  

Når verdier og normer som befinner seg utenfor organisasjonens tekniske krav 

institusjonaliseres, vil endringer som kan true disse verdiene medføre stor motstand. Ansatte 

blir mobilisert og forpliktet til spesielle mål som begrenser ledernes potensiale til å 

gjennomføre endringer ved institusjonalisering (Selznick 1997: 26, 27). Ledere må vurdere 

eksternt og internt press i oppgaven å innlemme oppdrag og formål i organisasjoner, og 
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handlingsrommet betinges av hvilke rammer som er fastsatt i den institusjonelle konteksten 

(Selznick 1997: 73). Denne prosessen gjør det mulig å definere institusjonens rolle og 

oppdrag, og refereres til som statsmannskunst eller institusjonelt lederskap (Selznick 1997: 

72). Reformer og organisasjonsoppskrifter som er tilpasset den institusjonelle konteksten, i 

overensstemmelse med organisasjonens tradisjonelle normer og verdier er lettere å akseptere 

og få gjennomslag for enn de som motstrider dette (Christensen og Lægreid 2007: 7). Ifølge 

Van Riel og Fombrun (2007: 101-103) er symboler i form av navn, logo, design, arkitektur 

og tekst avgjørende for utvikling av en felles organisasjonsidentitet. Symbolene skaper 

assosiasjoner overfor internt ansatte og eksterne omgivelser, og kjennetegnes av to 

funksjoner: internt fungerer symboler som et synlig objekt med hensikt å øke ansattes 

identifikasjon med organisasjonen. Eksternt er symbolenes formål å øke kjennskap til 

organisasjonen.  

 

Forventninger til funn 

I lys av kulturperspektivet forventes omdømmehåndtering som organisasjonsoppskrift å være 

tilpasset og reflektere den institusjonelle kontekst i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 

der omdømmesymbolene reflekterer historisk-kulturelle stier, tradisjoner og verdier. De 

kulturelle og historiske symbolene anvendt i omdømmekommunikasjonen kan imidlertid 

tones ned til fordel for et ønske om å endre bildet av organisasjonens historisk-kulturelle 

verdier og tradisjoner. Endring i symboler som uttrykk for det historisk-kulturelle kan være et 

resultat av kriser, ambisjoner om å fremstå som en mer moderne og serviceorientert 

organisasjon, eller andre mulighetsvindu for å endre organisasjonens identitet (Christensen og 

Gornitzka 2018: 7, Wæraas 2017).  På dette grunnlaget forventes det at organisasjonene 

anvender både tradisjonelle, «harde» verdier karakteristisk for offentlige organisasjoner, i 

kombinasjon med institusjonelle verdier og «myke» verdier som uttrykk for organisasjonens 

kultur-institusjonelle særpreg og et ønske om å fremstå som moderne (Wæraas 2017). 

Kulturperspektivet forventes å ha stor forklaringsevne for symboler som gjenspeiler et 

teknisk-profesjonelt, et moralsk og et prestasjonsorientert omdømme. Innholdet i disse 

symbolene forventes å ha sammenheng med organisasjonenes institusjonelle trekk og 

tradisjoner, og kobles dermed til organisasjonens stiavhengighet. Organisasjonens historisk-

kulturelle sti, ulike identiteter og verdier legger føringer for hvordan organisasjonsoppskrifter 

som omdømmehåndtering kan utformes og fungere i sammenheng med organisasjoners 

institusjonelle kontekst (Selznick 1997: 73, Wæraas 2017).  
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Omorganiseringer i den sentrale helseforvaltningen har representert et stridsspørsmål mellom 

ulike institusjonelle identiteter og strukturer, mellom faglig autonomi og politisk styring. 

Utviklingstrekkene har medført fremvekst og balanse av flere institusjonelle normer og 

verdier i helsesektoren.  

 

• Det forventes at helsesektoren fremstår med en kombinasjon av ulike institusjonelle 

normer og verdier, der tradisjonelle verdier i forvaltningen kombineres med 

tradisjonelle verdier for den medisinskfaglige profesjonen.  

 

Helsedirektoratets roller som forvalter av lov- og regelverk, iverksetter av vedtatt politikk og 

fagdirektorat danner grunnlag for flere identiteter og verdier som uttrykk for 

organisasjonsidentitet. Folkehelseinstituttet har kortere levetid enn direktoratet, og forstås 

hovedsakelig som et spisskompetanseorgan med funksjonen kunnskapsproduksjon på 

folkehelseområdet. Direktoratets rolle som myndighetsorgan og forvaltningsorgan 

representerer tradisjonelle, «harde» verdier i forvaltningen, og forventes å anvende disse 

verdiene i større grad en Folkehelseinstituttet. Disse elementene utgjør en potensiell 

forklaring til forventningen om variasjon i identitetsuttrykk, normer og verdier.  

 

• Folkehelseinstituttet forventes å vektlegge institusjonelle normer og verdier 

hovedsakelig forankret i rollen som kunnskapsprodusent, der symbolene for 

institusjonelle trekk og verdier er mer begrenset sammenliknet med direktoratets 

mangfold i funksjoner. Folkehelseinstituttet forventes å anvende symboler for faglig 

uavhengighet og såkalte «myke» verdier i større grad enn Helsedirektoratet på 

bakgrunn av rollen som spisskompetanseorgan.  

 

• Helsedirektoratets funksjon som fagdirektorat forventes å representere tradisjonelle 

normer og verdier karakteristisk for helseforvaltningen, som faglig uavhengighet og 

pasienters rettssikkerhet. Rollen som forvalter av lov og regelverk og iverksetter av 

vedtatt politikk forventes å synliggjøre andre institusjonelle normer, såkalte «harde» 

verdier som kjennetegner offentlige forvaltningsorgan (Wæraas 2017).  

 

• Den moralske dimensjonen for omdømme forventes å utgjøre et likhetstrekk mellom 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Formålet om å redusere ulikhet i helse og 
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bidra til at helseutviklingen i Norge går i ønsket retning kjennetegner både 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og utgjør et tydelig moralsk trekk.  

 

3.6.3 Ny-institusjonell tilnærming – myteperspektivet  
Mens de uformelle normene og verdiene dominerer i det kulturelle perspektivet, er 

omgivelsene avgjørende innen myteperspektivet. Meyer og Rowan (1977) skiller mellom 

organisasjoners tekniske omgivelser og de institusjonelle omgivelsene. Formelle 

organisasjoner forstås som systemer dannet av koordinerte og kontrollerte aktiviteter 

tilknyttet ulike mål og forankret i tekniske omgivelser (Meyer og Rowan 1991: 41, 42). De 

tekniske omgivelsene spesifiserer regler og prosedyrer for å oppnå tekniske mål rasjonelt, og 

innebærer således instrumentelle trekk (Meyer og Rowan 1977: 343). Ifølge Meyer og 

Rowan (1991: 44) er ikke formelle strukturer utelukkende produkter av interne sosiale og 

tekniske system, men formes av en sosial konstruksjon av virkeligheten og hva som anses 

som rasjonelt, tidsriktig og nødvendig (Meyer og Rowan 1977: 340, 346). Den formelle 

strukturen kan være en manifestasjon av institusjonaliserte oppskrifter og regler som forstås 

som rasjonaliserte myter.  

De institusjonaliserte omgivelsene etablerer standarder, teknikker, oppskrifter og tatt-

for-gitte antakelser om rasjonell organisering. Det er dette Meyer og Rowan (1977: 340) 

definerer som myter. Fordi mytene anses som riktige, rasjonelle og nødvendige, kan 

organisasjoner inkorporere mytene for å fremstå som moderne, tidsriktige og legitime i 

omgivelsene (Meyer og Rowan, 1977: 340, 345). Myter med forventet effekt på 

organisasjoners formelle struktur anses som legitime og rasjonelle fordi regler for hvordan 

tekniske mål kan oppnås identifiseres. Mytene er institusjonaliserte på bakgrunn av at de 

betraktes som rasjonelle oppskrifter og organisasjonsløsninger uavhengig av organisatorisk 

kontekst (Meyer og Rowan, 1991: 44). Forestillingen er at ideer som har gitt positive effekter 

i andre formelle organisasjoner skal kunne overføres og implementeres til enhver formell 

organisasjon med tilsvarende effekter ettersom de forventes å være like, rasjonelle og preget 

av samme problemer og utfordringer. Forventningen om at ideer og oppskrifter antas å 

utvikle effektivitet og produktivitet i konteksten av formelle organisasjoner, er en 

instrumentell tilnærming til adoptering av myter (Røvik 2007: 248, 258).  

Organisasjoner innen den kulturelle retningen argumenteres å bli mer distinkte andre 

organisasjoner fordi de kjennetegnes av særegne institusjonelle trekk, mens innenfor 

myteperspektivet argumenteres det for at organisasjoner preges av isomorfi, organisasjoner 
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blir mer like andre organisasjoner på overflaten (DiMaggio og Powell 1983). Ulike motiver 

for å adoptere myter illustreres av tre typer av isomorfi, skissert av DiMaggio og Powell 

(1983: 150). For det første adopterer organisasjoner myter gjennom tvangsmessig isomorfi. 

Det eksisterer et formelt eller uformelt press om effektivitet og legitimitet på organisasjoner 

fra avhengighetsforhold i omgivelsene og kulturelle forventninger i omgivelsene (DiMaggio 

og Powell (1983: 150). Dette kan bestå av lover og forskrifter som presser organisasjoner til å 

adoptere spesifikke myter (Røvik 2007: 27). Den andre typen er mimetisk isomorfi, som 

oppstår på bakgrunn av tvetydige og uklare mål, teknologi og usikkerhet i omgivelsene eller i 

organisasjonen. Organisasjoner innfører oppskrifter som har vist seg å være suksessfulle i 

andre organisasjoner (DiMaggio og Powell 1983: 151, Røvik 2007: 27). Til slutt oppstår 

isomorfi som normativ eller profesjonsdrevet. Organisasjoners ulike profesjoner definerer og 

genererer legitimitet og faglig autonomi, og resultatet er likhet på bakgrunn av yrkesgrupper i 

andre organisasjoner (DiMaggio og Powell 1983: 152). Slike prosesser av isomorfi fører til 

strukturell konformitet av organisasjoner på bakgrunn av at organisasjoner innfører de samme 

populære oppskrifter – organisasjoner blir stadig mer like hverandre (DiMaggio og Powell 

1983: 153).  

 

Isomorfi med institusjonelle omgivelser har flere konsekvenser for organisasjoner, hvor 

utgangspunktet til Meyer og Rowan (1991) er noe kontrasterende til resonnementet fra 

DiMaggio og Powell (1983). Ifølge Meyer og Rowan (1991) vil organisasjoner holde 

praksisene og ideene som innføres fra de institusjonelle omgivelsene atskilt fra 

organisasjonens instrumentelle praksisfelt for å unngå utilsiktede konsekvenser. Ved en slik 

dekopling kan organisasjoner løsrive ideene fra kjernevirksomheten for å etterleve 

institusjonelle normer, samtidig som potensielle negative effekter fra institusjonelle 

omgivelser ikke påvirker organisasjonens kjernevirksomhet (Røvik 2007: 248-249). Dette 

resulterer i at myter oppfattes som en kontrast til verktøyet, uten særlige instrumentelle 

effekter, men kun fungerende som en fasade der ideene strømmer gjennom organisasjoner 

uten å nødvendigvis etterlate effekter på organisasjoners praksisfelt. Mytene tas for gitt som 

rasjonelle oppskrifter for organisasjonsutforming, med manglende vitenskapelig 

dokumentasjon på tilsiktede effekter som effektivitet (Røvik 2007: 361). Myters effekt på 

organisasjonsstruktur er at mytene danner en symbolsk struktur i tillegg til den eksisterende 

formelle strukturen (Christensen og Lægreid 2007: 20). Myter kan altså reise inn i 

organisasjoner uten å bli tatt i bruk i kjernevirksomheten, som et utstillingsvindu med 

utelukkende symbolsk betydning – ideene anvendes for å etterleve normer i omgivelsene om 
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å fremstå som en moderne og endringsorientert organisasjon (Røvik 2007: 248). Elementene 

innføres på bakgrunn av at de er legitime i omgivelsene og assosieres med stabilitet og 

redusert usikkerhet, ikke nødvendigvis legitime for organisasjonens produktivitet og 

effektivitet (Meyer og Rowan 1991: 49). Institusjonell isomorfi kan medføre økt 

overlevelsesevne for organisasjoner, der innføringen av eksternt legitimerte formelle 

strukturer øker mobilisering av ansattes kapasitet og tillit blant interne eksterne omgivelser 

(Meyer og Rowan 1991: 49). Slik kan organisasjoner møte inkonsistente krav i omgivelsene 

og oppnå høy grad av legitimitet, samtidig som den formelle strukturen er standardisert og 

“uberørt” av eventuelle konsekvenser av oppskriftene (Meyer og Rowan 1991: 58).  

 

Ved å operere og skifte mellom flere ideologier for prat, beslutninger og handling, kan 

organisasjoner møte normer i både eksterne og interne omgivelser (Brunsson 2003: 26). 

Såkalt “double talk” forekommer ofte i rammene av en politisk organisasjon, der tvetydig 

prat oppstår som en naturlig konsekvens av at medlemmer baserer prat på ulik ideologi og 

inkonsistente verdier (Brunsson 2003: 26). Tvetydighet i prat, beslutninger og tjenester 

betegnes som hykleri ved at de skal møte ulike sett av krav og forventninger i ulike 

omgivelser (Brunsson 2003: 27). Dette medfører ikke nødvendigvis at hykleri er rasjonelle 

strategier fra organisasjoner, men kan oppstå som en refleksjon av inkonsistente verdier og 

interesser som påvirker individuell atferd (Brunsson 2003: 29). Ifølge Meyer og Rowan 

(1977: 355) er organisasjoners innføring av institusjonaliserte myter problematisk av to 

grunner. For det første kan organisasjoners tekniske og instrumentelle aktiviteter skape 

konflikter overfor institusjonaliserte regler og oppskrifter om produktivitet og effektivitet. 

For det andre kan disse institusjonaliserte antakelsene og oppskriftene som spres som myter 

fra ulike omgivelser komme i konflikt med hverandre, som til slutt underminerer 

organisasjonens kontroll og effektivitet. Grunnforestillingen i kulturperspektivet om at de 

institusjonelle trekk skaper distinkte organisasjoner, kan heller ikke anses som uproblematisk 

når organisasjonsoppskrifter forsøkes innført fra de institusjonelle omgivelsene. 

Resonnementet om at universelle og abstrakte ideer som ikke tilpasses til organisasjonens 

eksisterende historie, tradisjon og kultur tilsier at ideene vanskelig kan overføres fra andre 

organisasjoner (Røvik 2007: 258).  

Til tross for at instrumentelle effekter ved overføring av myter enten kan være 

problematisk på bakgrunn av institusjonelle trekk eller dekopling av prat og handling, kan 

myter ifølge Røvik (2007: 249) få instrumentelle effekter gjennom to prosesser: Oversettelse 

og virusteorien (Røvik 2007: 361). Gjennom oversettelse kan ideer omdannes til praksis ved 
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kontekstualisering, og praksis kan motsetningsvis få idémessige representasjoner ved 

dekontekstualisering (Røvik 2007: 257). Kontekstualisering betinges av at ideene tilpasses til 

den organisatoriske konteksten de forsøkes overført til, og kan hovedsakelig komme inn i 

organisasjonen gjennom toppledelsen etterfulgt av en vertikal oversettelseskjede. Ideene som 

tas inn forstås som løsninger på lokale problemer og utfordringer i organisasjonen (Røvik 

2007: 294). Resonnementet i myteperspektivet er at ideer om organisering kan overføres til 

andre organisasjoner som deler fellestrekk (Røvik 2007: 257). Kulturperspektivets 

utgangspunkt om organisasjoners distinkte institusjoner utgjør en kontrast til 

myteperspektivet, på bakgrunn av at ideer vanskelig kan overføres mellom organisasjoner 

med en distinkt identitet (Røvik 2007: 258). Ideene må imidlertid nedfelles gradvis i 

organisasjoners formelle struktur, fra organisasjoners adopsjon av ideen til substansielle 

effekter vises (Røvik 2007: 361). Gjennom virusmetaforen kan ideene få fundamentale 

effekter i organisasjoner som adopterer disse ideene gradvis samtidig som formell struktur 

endres. Det kan tenkes at ideer kan lede til strukturelle reformer med omfattende effekter på 

kjernevirksomheten. Eksempelvis er innføringen av “flat struktur” og “resultatenheter” i 

norske kommuner illustrasjoner på slike effekter (Røvik 2007: 362).  

 

Forventninger til funn 

Organisatorisk legitimitet er en drivkraft til organisasjoners innføring av myter. Legitimitet 

avhenger av organisasjonens kapasitet til å reflektere institusjonaliserte normer og verdier 

som eksisterer i omgivelsene til enhver tid (Røvik 2007: 196). Ledelsen i organisasjoner kan 

få stor gjennomslagskraft for endringer dersom ideene og løsningene som forsøkes 

inkorporert forventes å få instrumentelle gevinster og måloppnåelse på organisasjonens 

praksisfelt (Christensen og Røvik 2000: 171). Omdømmehåndtering kan dermed innføres 

som organisasjonsoppskrift dersom omgivelsene oppfatter oppskriften som rasjonell og 

logisk, med fordelaktige effekter. Symboler for omdømme forventes å være mer tvetydige og 

komplekse som konsekvens av mytespredning i institusjonaliserte omgivelser (Meyer og 

Rowan 1977). Myteperspektivet forventes å gi en forklaring til forventningen om tvetydige 

og komplekse uttrykk for omdømmesymboler i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  

 

Omorganiseringsprosesser i helsesektoren har aktualisert foregående problemer, løsninger og 

mål, og kan antakeligvis preges av mytedannelse om effekten av organisasjonsutforming. 

Omorganiseringsprosessene i den sentrale helseforvaltningen kjennetegnes av en økende 

orientering mot rendyrking av organisasjoners funksjoner og formål om effektivitet og 
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pasientsikkerhet. I tillegg til verdier i formelle organisasjoner som rasjonalitet og 

beslutningskapasitet, forventes verdier om faglig uavhengighet, pasientsikkerhet, 

rettferdighet og upartiskhet å kombineres med myke og moderne verdier (Wæraas 2017). De 

myke verdiene forventes å være spesielt fremtredende i den moralske 

omdømmedimensjonen. Verdier som brukerorientering, omstillingsevne, åpenhet og tillit 

peker i retning av myke og moderne verdier, og utgjør et potensiale for legitimitet i både 

tekniske og institusjonaliserte omgivelser.  

 

• Helsedirektoratets funksjoner som forvalter av lov- og regelverk, iverksetter av 

vedtatt politikk og fagdirektorat forventes å gi en forklaring til antakelsen om bruk av 

symboler som finnes i tekniske og institusjonaliserte omgivelser. Direktoratet 

forventes å reflektere ulike normer og verdier i tekniske og institusjonelle omgivelser 

i de prosedurale, teknisk-profesjonelle og prestasjonsorienterte funksjonene.  

 

• Folkehelseinstituttet forventes å reflektere symboler hovedsakelig tilknyttet 

kunnskapsproduksjon og forskningsvirksomhet på folkehelseområdet. Symboler i 

tilknytning til teknisk-profesjonelle og prestasjonsorienterte kvaliteter forventes å 

utgjøre betingelsen for instituttets legitimitet i de tekniske og de institusjonelle 

omgivelsene.  

 

• Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet forventes å kjennetegnes av transparens i 

omtalen av beslutningsprosesser og kjernefunksjoner som et virkemiddel til et bedre 

omdømme og uttrykk for en åpen og fleksibel organisasjon.  

 
• Det forventes at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet balanserer og anvender 

symboler for det prestasjonsorienterte, teknisk-profesjonelle, prosedurale og det 

moralske omdømmet som konsekvens av en økende orientering mot 

omdømmehåndtering i offentlig sektor, i tillegg til mytespredning i omgivelsene om 

hvordan en moderne organisasjon skal se ut.   

 
 

3.6.4 Relasjonen mellom perspektivene 
Omdømmehåndtering kan enten fungere som et utstillingsvindu for å kommunisere at 

organisasjonen er moderne, effektiv og rasjonell. Dette er den symbolske betydningen av 
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omdømme, og aktivitetene er dekoblet fra organisasjonens formelle struktur og praksisfelt. 

Den kontrasterende betydningen av omdømmehåndtering er at effektene nedfelles i formelle 

strukturer og inkorporeres i dypere lag av organisasjonen der det forventes at oppskriften skal 

gi instrumentelle effekter. I tillegg kan omdømmehåndtering kommunisere en distinkt 

organisasjonsidentitet med vektlegging av historisk-kulturelle røtter og institusjonelle trekk, 

noe som kan resultere i differensiering og konkurransemessige fortrinn. Det instrumentelle 

perspektivet og det kulturelle perspektivet omhandler organisasjonens formelle og 

institusjonelle egenskaper, mens myteperspektivet fokuserer på organisasjoners symbolske 

betydning i konteksten av omgivelsene.  

Det instrumentelle perspektivet på omdømmehåndtering signaliserer høy grad av 

kontroll og intensjonalitet hos lederne i organisasjonen, der omdømmehåndtering er 

strategisk motivert som verktøy for måloppnåelse og betinget av organisasjonsstrukturen. 

Kulturperspektivet forklarer uttrykk i omdømmekommunikasjonen som ikke nødvendigvis er 

basert på rasjonalitet og instrumentelle trekk, men selvpresentasjon forankret i institusjonelle 

trekk og historisk-kulturelle verdier. Hva som er mulig å utføre med omdømmehåndtering er 

i dette perspektivet forutsatt av graden av samsvar og forankring i organisasjonens 

institusjonelle trekk. Kulturperspektivet innebærer mindre kontroll for ledelsen til å styre 

omdømmerelaterte tiltak ettersom en historisk-kulturell sti vanskelig kan endres.  

Myteperspektivet som forklaring til omdømmehåndtering kan resultere i høyest grad av 

fleksibilitet for organisasjoner, der symbolske representasjoner kan fungere som et 

utstillingsvindu med hensikt å unngå eventuelle instrumentelle konsekvenser av et skiftende 

omdømme. Likheter i de fremtredende symbolene for omdømmedimensjoner i 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan forklares ved myteperspektivets resonnement 

om at organisasjoner adopterer institusjonaliserte myter fra makro-omgivelser som medfører 

at organisasjoner blir mer like eller isomorfe overfor hverandre. Generelle og lite spesifikke 

symboler kan signalisere en bred omdømmeprofil som fører til isomorfi (Røvik 2007). 

Variasjon i omdømmesymbolene mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan 

forklares av organisasjonenes institusjonelle trekk som kjernefunksjoner og kultur-historiske 

verdier og tradisjoner. Det instrumentelle perspektivet forventes å forklare ulikheter i 

organisasjonsstruktur, styringsrelasjonen med departementet og organisasjonens distinkte 

kapasiteter i kjernefunksjonene (Van Riel og Fombrun 2007: 103).  
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3.7 Oppsummering av teorikapittel 
Balansen av omdømmesymboler forventes å gi en indikasjon på hvorvidt det er de 

instrumentelle, institusjonelle eller symbolske aspektene ved organisasjonene som vektlegges 

i organisasjonenes kommunikasjonsvirksomhet. Videre kan de organisasjonsteoretiske 

perspektivene illustrere hvorfor disse omdømmedimensjonene vektlegges, på bakgrunn av 

funksjoner, kultur-historiske tradisjoner, plassering i det politisk-administrative systemet og 

deres omgivelser. Til tross for at jeg forventer at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 

representeres av sammenfallende omdømmedimensjoner, vil symbolene og betydningen av 

disse være forskjellig i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Selv for organisasjoner 

innen den samme sektoren, vil distinkte oppgaver, myndighet, formål, kultur-historiske røtter 

og omgivelsesgrupper identifiseres og utgjøre forklaringsfaktoren til hvilke symboler som 

påvises.     



	56 

4 Metode og data 
 

4.1 Introduksjon 
I denne delen av studien vil det redegjøres for studiens metodiske tilnærming, datainnsamling 

og hvordan fremgangsmåten for å belyse problemstillingen har foregått. For å undersøke 

omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har jeg foretatt kvalitativ 

innholdsanalyse av tekst tilgjengelig på organisasjonenes nettsider fra 2018 og årsrapporter 

fra 2016 i kombinasjon med en kvantitativ oppsummering av funn. Denne undersøkelsen er 

supplert med kvalitative intervjuer av ansatte i organisasjonene. Første del av kapittelet 

presenteres mixed research methods som forskningsdesign. Kapittelet vil videre bestå av 

begrunnelse for de metodiske valgene som er tatt i sammenheng med studiens 

problemstilling. Avslutningsvis vil kvaliteten på dataene vurderes i forbindelse med 

validitets- og reliabilitetskriterier for å fremheve potensielle svakheter og styrker ved studien.  

 
4.2 Datagrunnlag 
Undersøkelsen av de Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i forbindelse med 

problemstillingen er basert på en systematisk innsamling av innhold i form av symboler og 

tekst fra organisasjonenes årsrapporter for 2016 og nettsider fra 2018. Den metodiske 

tilnærmingen er basert på fremgangsmåten til Tom Christensen og Åse Gornitzka i 

forskningsartikler om omdømmehåndtering i norske offentlige organisasjoner (Christensen 

og Gornitzka 2016; 2018). For å få oversikt og struktur over mangfoldet av tekst tilgjengelig i 

disse kanalene, utarbeidet jeg variabler i form av pragmatiske kategorier som en 

representasjon av innhold som var forventet å være gjennomgående på tvers av 

organisasjonenes kommunikasjonskanaler. De pragmatiske kategoriene som ligger til grunn 

for studien er informasjon om strategi (formål, samfunnsoppdrag og identitetsuttrykk under 

overskrifter som «om oss»), samarbeid (nasjonalt og internasjonalt), tjenester 

(kjernefunksjoner og tjenester i organisasjonenes virksomhet), interne trekk (årsregnskap, 

internkontroll og organisering) og regulering (informasjon om prosedurale og juridiske 

standarder, samt forholdet til overordnet og underordnet myndighet). De predefinerte 

pragmatiske kategoriene anvendes for å identifisere forekomsten av Carpenters dimensjoner 

for omdømme i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og gir et grunnlag for 
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sammenlikning av organisasjonene for å avdekke variasjon og likhet i tilnærmingen til 

omdømmehåndtering (Christensen og Gornitzka 2018: 10).  

Neste steg i undersøkelsen var å tilegne tekst og symboler en score og forekomst innen 

de fire dimensjonene for omdømme (Carpenter 2010). Forekomsten av de ulike 

dimensjonene for omdømme i de pragmatiske kategoriene er utarbeidet i et numerisk system 

fra 0 til 3, der 0 gis i tilfeller der innhold om en spesifikk omdømmedimensjon var 

fraværende, 1 representerer en lav score der omdømmekategoriene kan påvises, men på en 

indirekte måte. En score på medium (2) innebærer at omdømmedimensjonen nevnes i form 

av ord eller setninger, men imidlertid uten inngående og detaljerte beskrivelser. Den høyeste 

scoren (3) gis i tilfeller der omdømmedimensjonene beskrives i en omfangs- og detaljrik 

utstrekning. Denne kvantifiseringen utført på bakgrunn av tallfesting av forekomsten av de 

analytiske og pragmatiske kategoriene begrunnes i at essensen og mønsteret i det kvalitative 

innholdet fremheves. Den samlede summen i de oppsummerende tabellene i oppgavens 

empiridel illustrerer forekomsten av Carpenters fire dimensjoner for omdømme i de 

pragmatiske kategoriene2. En score på 15 utgjør maksimal forekomst av 

omdømmedimensjonene fordelt på pragmatiske kategorier (Christensen og Gornitzka 2018: 

11).  

 

4.2.1 Internett – offentlige organisasjoners nettsider 
Internett utgjør en av samtidens viktigste og mest utbredte verktøy for organisasjoners 

selvpresentasjon og identitetsuttrykk, men betydningen av internett som arena for 

organisasjoners identitetskommunikasjon er imidlertid et relativt nytt fenomen i akademisk 

litteratur (Chapleo et al. 2011: 30). Organisasjonenes offisielle nettsider er spesielt aktuelle 

for min studie når det gjelder kanalenes potensiale til å formidle informasjon om flere trekk 

ved organisasjonene. Jeg har derfor undersøkt den offisielle nettsiden til Folkehelseinstituttet 

(fhi.no) og Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no) ettersom organisasjonene står ansvarlige 

for nettsidens innhold, utvikling og drift. Informasjonen som ble samlet inn fra nettsidene er 

utført etter maksimalt tre klikk fra forsiden. Analysen av innholdet på nettsidene tar 

utgangspunkt i en todelt komparativ tilnærming, der organisasjonenes kjennetegn for ulike 

omdømmedimensjoner og symbolbruk i ulike aktiviteter inngår i undersøkelsens første del, 

mens sammenlikning på tvers av organisasjonene utgjør undersøkelsens andre del 

(Christensen og Gornitzka 2018: 11). Tidspunktet for undersøkelsen nettsidene er utført i 

																																																								
2 Liste over tabeller:  Omdømmedimensjoner fordelt på pragmatiske kategorier. 
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januar og februar i 2018. En risiko ved innholdsanalyse av internettsider er at nettsider endres 

kontinuerlig og kan potensielt skille seg markant fra datainnsamling på et spesifikt tidspunkt. 

Erkjennelsen om at nettsider kan revideres og oppdateres fra det tidspunktet jeg foretok 

datainnsamling kan skape tvil om hvorvidt studien er etterprøvbar. Et alternativ som støtter 

etterprøvbarhet er verktøyet Wayback machine (http://archive.org/web/). Verktøyet gir 

anledning til å reprodusere og undersøke empiriske funn fra min studie fordi nettsidene på 

daværende tidspunkt er tilgjengelige (Bryman 2016: 299).		

 

 
4.2.2 Offentlige dokumenter – offentlige organisasjoners årsrapporter 
Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets årsrapporter for året 2016, publisert i 2017 utgjør 

den andre hoveddelen av empirisk tekstmateriale kombinert med organisasjonenes nettsider. 

Årsrapporter kan sikre grunnlaget for sammenlikning ved at utforming, som overskrifter, 

rekkefølge og sjangerkrav – er relativt standardisert for offentlige forvaltningsorgan og 

bygger på strukturen fra det overordnede departementets tildelingsbrev (Bratberg 2014: 20). 

Anledningen til å innlemme årsrapporter i mitt datagrunnlag er at de er en del av 

styringsdialogen mellom forvaltningsorganene og Helse- og omsorgsdepartementet, og 

publiseres av offentlige organisasjoner som et årlig pålagt krav. Årsrapporter fra offentlige 

forvaltningsorgan inneholder beretninger om årets aktiviteter, økonomi, egen organisasjon, 

status om oppgaver og målsetting i forbindelse med tildelingsbrev fra overordnet 

departementet og prioriteringer. Årsrapporter skiller seg fra innhold på organisasjoners 

offisielle nettside både vedrørende innhold, prioriterte områder og hvilket publikum som 

henvendes eller er tiltenkt målgruppe. I tillegg er innholdet i årsrapporter fastsatt på forhånd 

som et krav for offentlige virksomheter fra departementet, mens organisasjoners offisielle 

nettsider tillater større fleksibilitet for utforming og innhold.  

Det må imidlertid poengteres at innhold på offentlige organisasjoners offisielle 

nettsider omfattes av Statens retningslinjer for kommunikasjonspolitikk fastsatt av Fornyings- 

og administrasjonsdepartementet (2009). Målene for den statlige kommunikasjonspolitikken 

er forankret i innbyggere som målgruppe. Innbyggere skal få korrekt og klar informasjon om 

rettigheter, plikter og muligheter, tilgang til informasjon om statens virksomhet, og 

informasjon om deltakelse i ulike ordninger, tjenester og utformingen av politikk (Fornyings- 

og administrasjonsdepartementet 2009: 8). Disse målene gjenspeiles i årsrapportene og 

nettsidene. Spesielt målet om informasjon om statens virksomhet er karakteristisk for 

innholdet jeg har undersøkt i organisasjonenes årsrapporter. Informasjon om innbyggeres 
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rettigheter, plikter og muligheter og informasjon om deltakelse er karakteristisk for deler av 

innholdet på nettsidene.  

 

4.3 Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode 
I kombinasjon med kvantitativ tekstanalyse har kvalitativ innholdsanalyse vært anvendt i 

første del av innsamling av datamaterialet. Her har utgangspunktet vært å identifisere de 

dominerende og underliggende symboler og ideer og balansen mellom disse i datamaterialet. 

Datamaterialet i studien befinner seg i mellomsjiktet mellom ideanalyse og kvantitativ 

innholdsanalyse ettersom jeg i første instans har forsøkt å kartlegge det observerbare 

innholdet i teksten, men imidlertid trukket ut meningsinnholdet i tekst som symboler for å 

kunne påvise de teoretiske omdømmedimensjonene i tekstens innhold. Til slutt er dataene 

tallfestet og kategorisert på bakgrunn av frekvens og omfang. (Bratberg 2014: 57). Det er 

dette Bryman (2016: 635) referer til som mixed methods research, anvendelse av både 

kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Formålet med datainnsamlingen har vært å 

identifisere og klassifisere symboler, formuleringer og innhold som verdier på variabler i 

form av de predefinerte pragmatiske og analytiske kategoriene, som kodesystemet fra 0-3 er 

forankret i. Siktemålet ved å anvende kvantitativ innholdsanalyse i studien har vært å påvise 

dominerende mønstre i teksten på en systematisk måte og gi en konsentrert gjengivelse av 

funn i den kvalitative datainnsamlingen for å avdekke hvilke pragmatiske og analytiske 

kategorier som er fremtredende (Bratberg 2014: 83).  

Den kvantitative tilnærmingen i sluttfasen av analysen er en tydeliggjøring av 

materialet fra den kvalitative datainnsamlingen for å avdekke en tydelig sammenheng mellom 

de pragmatiske og de analytiske variablene (Bryman 2016: 630). Denne kombinasjonen av 

kvalitativ og kvantitativ innholdsanalyse som mixed methods design defineres som en hybrid 

av to design. Det første er et exploratory sequential design: de kvalitative funnene og 

analysen utgjør mesteparten av studiens forskningsmetode, og fungerer som en forberedelse 

til påfølgende kvantitativ analyse og funn. Fremgangsmåten i min studie, med kvalitativ 

innsamling forut kvantitativ analyse kjennetegnes også av explanatory sequential design, som 

i noen tilfeller ikke forutsetter at kvantitativ innsamling gjøres i forkant av kvalitativ 

innsamling av data. Denne typen av «mixed methods»-design innebærer at de kvantitative 

funnene i min studie understøttes, forklares og utdypes av de kvalitative funnene (Bryman 

2016: 639-640). Tolkning av formuleringene og symbolene i forkant av den kvantitative 
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analysen reduserer metodologiske fallgruver som at meningsinnholdet i teksten går tapt i et 

scenario der jeg utelukkende hadde anvendt kvantitativ innholdsanalyse (Bryman 2016: 631).  

 

4.4 Validitet 
Innholdet i ord, setninger og formuleringer som kodingsenheter må korrespondere med 

innholdet i operasjonaliseringene av studiens pragmatiske og analytiske kategorier (Bratberg 

2014: 100). Det er dette Adcock og Collier (2001: 529) referer til som begrepsvaliditet. 

Begrepsvaliditet foreligger når variablers operasjonalisering er tilsvarende et begreps 

teoretiske definisjon. I min studie har jeg satt meg inn i egenskapene som inngår i de ulike 

kategoriene, og anvendt operasjonaliseringer som er sammenfallende med den teoretiske 

definisjonen av eksempelvis «proseduralt omdømme». Jeg har også forsøkt å gi en utfyllende 

definisjon på de ulike dimensjonene for omdømme, forankret i flere litteraturbidrag for å 

sikre en fullstendig beskrivelse av kategoriene. Utfyllende operasjonaliseringer av de 

analytiske kategoriene kan påse at kategoriene måles korrekt gjennom kodingsenhetene. 

Dermed vil det være belegg for å hevde at analysen av det empiriske tekstmaterialet måler det 

de operasjonaliserte variablene har som hensikt å måle (Bratberg 2014: 100).  

 

Indre validitet angår kausalforholdet mellom variabler i en studie, og hvorvidt 

relasjonen mellom uavhengige variabler og avhengig variabel er plausibel (Lund 2002: 106). 

Både samspillet mellom de ulike uavhengige variablene, representert som de fire 

omdømmedimensjonene og de tre organisasjonsteoretiske perspektivene, og deres påvirkning 

på avhengig variabel «omdømmehåndtering» inngår som sammenhenger. Kausalitet påvises 

der en eller flere variabler medfører en endring i en eller flere andre variabler som forårsaker 

effekten (Lund 2002: 80). Som påvirkningsvariabler til omdømmehåndtering, fungerer de 

analytiske omdømmedimensjonene som en teoretisk kartlegging av hvilke aktiviteter, 

oppgaver og roller som fremheves i organisasjonenes omdømmekommunikasjon gjennom 

årsrapporter og nettsider. Dermed foreligger en kausaleffekt mellom Carpenters (2010) 

dimensjoner for omdømme som påvirkningsvariabler på hva som kjennetegner 

omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De organisasjonsteoretiske 

perspektivene er både påvirkningsvariabler og forklaringsfaktorer for hvilke 

omdømmedimensjoner som er fremtredende, der eksempelvis det instrumentelle perspektivet 

illustrerer former for spesialisering som har betydning på hvilke omdømmedimensjoner som 

fremheves. Tidligere studier viser en relasjon mellom elementer i de tre 
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organisasjonsteoretiske perspektivene og offentlige organisasjoners beslutninger, virkemåte 

og atferd – og dermed hvordan omdømmehåndtering fortoner seg (Christensen, Egeberg, 

Lægreid, Roness og Røvik 2015). Det er attpåtil sannsynlig at både omdømmehåndtering og 

hvilke omdømmedimensjoner som synliggjøres har innflytelse på elementer innen de 

organisasjonsteoretiske perspektivene. Avhengig av ulike organisatoriske trekk vil 

eksempelvis et sterkt omdømme kunne generere økt aksept og tillit i befolkningen, en distinkt 

organisasjonsidentitet, positive utfall for intern organisasjonskultur, økt ressursbevilgning, 

gjennomslagskraft i politisk og administrativ sammenheng, og i noen tilfeller – økt autonomi 

i den hierarkiske strukturen (Byrkjeflot og Wæraas 2012, Wæraas og Maor 2015, Carpenter 

2002; 2010, Kvåle og Wæraas 2017). Vitenskapelig belegg om sammenhenger som funn fra 

tidligere studier signaliserer nomologisk validering i fremstillingen til Adcock og Collier 

(2001: 537).  

 

Kausaleffekten mellom omdømmedimensjonene og omdømmehåndtering er at 

dimensjonene presenterer et tydelig bilde av hva som kjennetegner omdømmehåndtering i 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fordi dimensjonene gjenspeiler elementer som har 

effekt på omdømmehåndtering. Symboler som fremhever moralske verdier representeres av 

den moralske omdømmedimensjonen, og gir grunnlag for at organisasjoner fremstår som 

etisk forsvarlig og «compassionate». Dette vil blant annet påvirke hvordan organisasjoner 

oppfattes av ulike aktørgrupper i omgivelsene, hvilken organisasjonsidentitet som fremheves 

og hvilke instrumentelle effekter som kan oppstå. Dette er elementer som inngår i 

operasjonaliseringen av begrepet omdømmehåndtering. En alternativ operasjonalisering av 

problemstillingen er å undersøke spesifikke strategier for omdømme og omdømmehåndtering 

i organisasjonene. En studie av eksempelvis medietreningskurs, omdømmeprosjekter og ulike 

kommunikasjonsstrategier utgjør en konkretisering av begrepet omdømmehåndtering. 

Hensikten med denne studien er imidlertid ikke å undersøke de dagligdagse aktivitetene for 

omdømmehåndtering. Denne studien vektlegger ikke strategier for omdømme og 

omdømmehåndtering, men orienteres mot å forklare organisasjonenes omdømmeprofil og 

hvilke organisatoriske faktorer som betinger omdømme og omdømmehåndtering. 

Betydningen av omdømmehåndtering i denne studien er hvilke organisatoriske trekk som har 

innflytelse for organisasjonenes tilnærming til omdømme, med fokus på hvilke betingelser de 

institusjonelle og instrumentelle faktorer medfører for omdømme og omdømmehåndtering i 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Min vurdering er at det er mer interessant å foreta 

en systematisk undersøkelse av omdømme og omdømmehåndtering i organisasjonene 
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forankret Carpenters (2010) rammeverk for likhet og differensiering av offentlige 

organisasjoner enn å undersøke konkrete omdømmestrategier. Problemstillingen kan på 

bakgrunn av dette gjenspeile komplekse kausalmekanismer og differensiering i 

organisasjonene ettersom omdømmehåndtering har potensiale til å forklare instrumentelle, 

symbolske og institusjonelle variabler, og motsetningsvis fremstå som en variabel forklart av 

de uavhengige variablene. Ettersom den kausale relasjonen illustreres i oppgavens gang, vil 

jeg ikke vurdere at studiens slutninger utgjør en trussel for indre validitet (Lund 2002: 117).  

 

Hvorvidt studiens slutninger og funn kan generaliseres til tilfeldig utvalgte utvalg fra en 

populasjon utgjør studiens generaliseringspotensiale eller ytre validitet. Forutsetningen er at 

slutninger og funn kan «generaliseres til og over relevante individer, situasjoner og tider» 

(Lund 2002: 105). Generalisering «over» er et mål på kausale effekters rekkevidde og bredde, 

eksempelvis generalisering til undergrupper av en populasjon i form av land (Lund 2002: 

105-106). Konteksten som ligger til grunn for min studie er i bred forstand 

forvaltningsorganer i det norske politisk-administrative systemet, noe som innebærer at 

overgeneralisering er utfordrende på bakgrunn av ulike strukturelle, kulturelle og symbolske 

trekk. Studiens siktemål er imidlertid ikke å generalisere til et større univers, men heller 

generere innsikter om omdømmehåndtering som fenomen i to offentlige organisasjoner. Det 

vil derfor ikke være grunnlag for å hevde at studiens gyldighetsområde omfatter over-

generalisering til flere populasjoner eller univers som generaliseringspotensial.  

 

4.5 Reliabilitet 
Egenskapene ved kvantitativ innholdsanalyse, som å klassifisere observerbart og avgrenset 

tekstmateriale i forhåndsdefinerte kategorier som en del av et kodeskjema, gir et godt 

grunnlag til å foreta valide og repliserbare slutninger (Bratberg 2014: 85). Kvantitativ 

innholdsanalyse har potensiale til å sikre høy grad av reliabilitet, forstått som grad av 

pålitelighet i analysen fordi teknikken krever strenge kriterier om hvordan innholdet skal 

kodes (Bratberg 2014: 101). I tilfeller der ord, formuleringer og setninger har korrespondert 

tydelig med operasjonaliseringen av eksempelvis den moralske dimensjonen for omdømme, 

er det grunnlag for å hevde at undersøkelsen er repliserbar (Bratberg 2014: 87). På bakgrunn 

av studiens dokumentasjon av fremgangsmåte i kodeskjemaet, kan studien etterprøves med 

tilsvarende utfall, forutsatt at forskeren følger kodeskjemaet og operasjonaliseringene som 

ligger til grunn for studien. Aspekter ved studien som kan bidra til reliabilitet potensielt 
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svekkes er at noen ord, formuleringer og setninger i det empiriske materialet bærer preg av 

tvetydighet. Kodingsenheter som kunne plasseres i flere pragmatiske og analytiske kategorier 

måtte på forhånd avleses og tolkes mer inngående enn kodingsenheter som tydelig tilhørte én 

kategori. Dette kan gi vanskeligheter med studiens etterprøvbarhet ettersom tolkning kan 

innebære redusert objektivitet og nøytralitet (Bratberg 2014: 102). På bakgrunn av denne 

potensielle fallgruven har jeg vært svært oppmerksom på å tolke kodingsenhetene i relasjon 

til hvordan variablene (kategoriene) operasjonaliseres. Selv om en setning kan representere 

både kategorien «samarbeid» og «regulering», og videre tilhøre flere omdømmedimensjoner, 

vil disse betraktningene synliggjøres og begrunnes i studien.  

	
4.6 Intervju  
Bakgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av intervju sammen med kvalitativ og kvantitativ 

innholdsanalyse, var at intervjuer har potensiale til å gi informasjon som ikke er nedfelt i det 

empiriske tekstmaterialet. Jeg benyttet meg av et semi-strukturert intervjuopplegg med 

intervjuguide for å få informasjon fra informantenes ståsted i forbindelse med studiens tema. 

Intervjuguiden tar utgangspunkt i åpne spørsmål som skal dekke studiens problemstilling. Jeg 

har forsøkt å utforme intervjuguiden med forankring i litteraturen om omdømmehåndtering, 

Carpenters (2010) dimensjoner for omdømme og de organisasjonsteoretiske perspektivene. 

Validitet i kvalitative intervjuer avhenger av i hvilken utstrekning spørsmålene som 

intervjuets måleinstrument gir informasjon som er ment å avdekkes gjennom spørsmålene 

(Mosley 2013: 21). For å ivareta mest mulig validitet med henhold til at 

spørsmålsformuleringene måler det de er tiltenkt, har jeg vektlagt ord og formuleringer som 

er sammenfallende og operative for omdømmehåndtering, omdømmedimensjonene og de 

organisasjonsteoretiske perspektivene. Jeg utformet intervjuguiden etter en tematisk struktur 

forankret i studiens forskningsspørsmål, med en åpen tilnærming som innledning etterfulgt av 

mer spesifikke og kompliserte spørsmål i intervjuguidens hoveddel.  

Årsaken til valget av en semi-strukturert tilnærming er at denne type intervju muliggjør 

fleksibilitet (Bryman 2016: 466-467). Spørsmålene nedfelt i intervjuguiden ble brukt i 

samtlige intervjusituasjoner, i nær sagt sammenfallende rekkefølge og formulering. På denne 

måten kan spørsmålene skape et grunnlag for sammenlikning og standardisert informasjon på 

tvers av informantene og organisasjonene. Det var ikke hensiktsmessig å følge intervjuguiden 

slavisk i alle intervjusituasjoner. Et fåtall spørsmål ble tatt bort fra intervjuguiden da jeg 

oppdaget at spørsmålet allerede kunne besvares av et annet spørsmål i de første intervjuene. I 
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andre situasjoner gav informantene et mer utdypende svar enn det spørsmålet var forventet å 

gi, og svaret kunne besvare et annet spørsmål samtidig. Reliabilitet på tvers av intervjuene 

krever at spørsmålene stilles på samme måte, i samme rekkefølge og at spørsmålene 

formuleres likt. Med hensyn til reliabilitet har jeg forsøkt å standardisere intervjuet så langt 

det var mulig. I et scenario med begrenset fleksibilitet, der jeg ikke hadde tatt tidligere svar i 

betraktningen og ikke foretatt eventuelle endringer av spørsmålsformuleringer, ville dette gått 

på bekostning av kvaliteten i svarene. Denne avveiningen mellom reliabilitet og validitet, 

eller grad av strukturering, må balanseres mellom mindre detaljer – mindre validitet, og 

skjevheter i informasjon på tvers av intervjuer – mindre reliabilitet (Mosley 2013: 217-218).  

 

4.6.1 Utvalg 
Ambisjonen med utvalgsprosessen var å få en sammensetning av nøkkelinformanter som 

kunne gi informasjon om bredden i organisasjonens aktiviteter og oppgaver. Utvalget til 

intervjuer karakteriseres som eliteintervju. Denne type informantgruppe kan gi innsikt i 

atferd, politiske prosesser og beslutninger der informantene har ekspertise (Mosley 2013: 

223). Jeg har gjennomført intervju med 10 informanter i Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet, herunder seks informanter i direktoratet og fire informanter i 

Folkehelseinstituttet. Kriteriene for utvelging av informanter var først og fremst ansatte som 

antakeligvis hadde en nærhet til organisasjonens omdømme og kommunikasjonsvirksomhet. 

Det andre kriteriet bestod av utvelging med hensyn til bredden i organisasjonen. Jeg tok 

derfor utgangspunkt i de ulike divisjonene i Helsedirektoratet og områdene i 

Folkehelseinstituttet på samme horisontale nivå for å finne potensielle informanter på 

bakgrunn av sannsynlighet for utfyllende informasjon tilknyttet min studie.  

Først henvendte jeg med til en gruppe aktuelle respondenter via elektronisk mail i form 

av et informasjonsskriv om studiens formål, forskningsspørsmål og aktuelle temaer. Å ikke 

legge ved intervjuguide i den elektroniske mailen var et bevisst valg ettersom jeg ønsket at 

informantene skulle gi spontane svar heller enn svar utarbeidet på forhånd. 

Informasjonsskrivet ville likevel holde muligheten for å forberede seg åpen. De informantene 

som stilte opp på intervju gav anbefalinger og forslag til andre aktuelle informanter i egen 

organisasjon. Intervjuene jeg foretok som ledet til en annen informant, karakteriserer en 

snøball-teknikk (Bryman 2016: 415). Å anvende denne teknikken var imidlertid ikke et 

bevisst valg jeg hadde tatt på forhånd, men oppstod som en naturlig del av de første 

intervjuene. Informantene jeg intervjuet befinner seg på varierende nivåer og bredde i 
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organisasjonen. Denne rekkevidden av informanter er fordelaktig for å skape et nyansert 

bilde av organisasjonen og for å kartlegge tilnærmingen til omdømme i ulike områder av 

organisasjonen. Utvalgsmetoden forstås som strategisk, i den forstand at informantene ikke 

ble tilfeldig utvalgt. Utvalg av informanter som er «typiske» representanter for egen 

problemstilling, kan imidlertid medføre subjektivitet i form av at utsagn som støtter analysens 

forventning velges mer eller mindre bevisst (Mosley 2013: 32). Andre utfordringer 

gjenspeiles av at andre har valgt informanter fra egen organisasjon. I ytterste konsekvens kan 

ansatte i organisasjoner anbefale informanter med et strategisk siktemål for å fremstille 

organisasjonen som mest mulig fordelaktig. Dette er imidlertid ikke noe som jeg anser som et 

problematisk forhold ved min studie ettersom jeg har vurdert forslagene med forbehold om å 

representere bredden i organisasjonen. Et annet moment er at det er mer hensiktsmessig å 

velge eller få anbefalinger om informanter som har en relasjon og kunnskap om temaet 

omdømme og omdømmehåndtering enn at utvalget skal være tilfeldig (Mosley 2013: 215).  

 

4.6.2 Intervjusituasjonen – validitet og reliabilitet 
Intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplass, der de fleste intervjuene ble 

gjennomført i en tidsramme mellom 30-45 minutter. Det lengste intervjuet varte i 70 

minutter, og det korteste i 25 minutter. Intervju som metode gir i utgangspunktet et godt 

grunnlag for validitet. For hvert intervju som ble gjennomført var jeg i stand til å vurdere 

informasjonen som ble gitt i betraktning til konteksten i andre intervjuer. Når informasjon gitt 

i et intervju var tilsvarende informasjon gitt i andre intervjuer, ble informasjonens validitet 

gradvis bekreftet ved at svarene signaliserte indre konsistens (Mosley 2013: 21-22). 

Potensielle målingsfeil kan imidlertid oppstå ved at intervjuene foretas én gang av en bestemt 

forsker (Mosley 2013: 24-25). Såkalte intervjuer-effekter kobles til personlighet, situasjon og 

hvilke kvaliteter man viser overfor intervjuobjektet (Mosley 2013: 12-13). I et forsøk på å 

unngå at mine personlige egenskaper og oppfatninger skal påvirke informantenes svar, har 

jeg vært bevisst på å opptre konsistent og nøytralt. Eksempelvis har jeg hatt fokus på å unngå 

å prate for mye, stille ledende spørsmål, legge ord i munnen på informanten eller uttrykke 

enighet eller skepsis til informasjonen de gav (Mosley 2013: 217). Samtidig måtte jeg ha en 

aktiv tilnærming ved å styre intervjuet for å få spesifikk informasjon.  

Fordeler med at jeg benyttet lydopptaker under intervjuene er at lydopptaker er en 

nøyaktig gjengivelse av intervjuet, der reliabilitet kan øke ved å kontrollere det transkriberte 

materialet via flere avspillinger (Mosley 2013: 24-25). Siste del av intervjuprosessen bestod 
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av fortolkning og utvelging av innholdet fra de transkriberte intervjuene. For å ivareta 

prinsipper om validitet og reliabilitet, har jeg vært påpasselig med å unngå å vektlegge utdrag 

og svar fra informanter utelukkende for å støtte mine egne forventninger og ambisjoner til 

studien. I min tolkning av intervjuene der synspunkter om omdømme og 

omdømmehåndtering påviste variasjon, var det vesentlig at jeg tolket de andre svarene i 

intervjuet i sammenheng med hvordan informanten oppfattet begrepene. En måte å forsikre at 

informasjonen som velges fra de transkriberte intervjuene ikke representerer «det forskeren 

vil høre» (Mosley 2013: 22), er å sammenlikne informasjonen med annet empirisk materiale. 

Dataene i de transkriberte intervjuene ble tolket og sett i sammenheng med informasjon fra 

organisasjonenes nettsider og årsrapporter.  

 

Oppsummering 

Etter kapittelets gjennomgang av studiens metodiske valg, kan slutningene tilskrives 

tilstrekkelig grad av begrepsvaliditet og reliabilitet. Indre validitet og studiens 

generaliseringspotensiale er imidlertid mer begrenset i form av at det påvises potensielle 

utfordringer med komplekse kausalrelasjoner og et begrenset gyldighetsområde med 

rekkevidde til lignende organisasjoner. Utfordringene vurderes derimot ikke som avgjørende 

for studiens valide slutninger på bakgrunn av at disse potensielle svakhetene vurderes i 

studiens analysekapittel.  
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5 Empiri 
 
5.1 Introduksjon 
I dette kapittelet presenteres funn fra undersøkelsen av de offisielle nettsidene og 

årsrapportene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det empiriske tekstmaterialet 

kategoriseres i pragmatiske kategorier og ses i sammenheng med Carpenters (2010) fire 

dimensjoner for organisatorisk omdømme. Etterfulgt av kartleggingen av funn på grunnlag av 

de pragmatiske kategoriene og omdømmedimensjonene, vil siste del av studiens 

empirikapittel inneholde hovedfunn fra intervjuer foretatt i Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet.  

 
5.2 Årsrapporter 
Årsrapporter er et formelt dokument om leveranser og måloppnåelse i forbindelse med 

oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Årsrapporter følger strukturen i 

tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Som kommunikasjonskanal er 

årsrapporter svært eksplisitte i omtalen av organisasjoners virksomhet, og forventes å påvise 

variasjon i omdømmesymboler sammenliknet med offisielle nettsider. 

 
5.2.1 Folkehelseinstituttets årsrapport for 2016  
Strategi 

I kapittelet «leders beretning» omhandler kategorien «strategi» Folkehelseinstituttets 

identitet, samfunnsoppdrag og verdigrunnlag. I sammenheng med beskrivelsen av 

organisasjonens visjon, «Bedre helse for alle», har innlemmelsen av Statens institutt for 

rusmiddelforskning (SIRUS), Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og sekretariatet 

for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) medført et utvidet oppdrag for 

Folkehelseinstituttet. Utvidelsen beskrives som ansvar for kunnskap for og med 

helsetjenestene i tillegg til det eksisterende folkehelsearbeidet i instituttet. Det påpekes at 

årene fremover ble forventet å medføre budsjettmessige utfordringer på bakgrunn av 

organisatoriske endringer i kombinasjon med «evne til å levere over forventning på alle våre 

kjerneoppgaver» (Folkehelseinstituttet 2017: 3, 6). Tekst om utvidelse av 

kompetansegrunnlaget i instituttet i forbindelse med omorganiseringen i 2016 signaliserer 

den teknisk-profesjonelle kategorien for omdømme (Carpenter 2010: 46). Instituttets visjon 
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er en representasjon av moralsk omdømme i form av symbolet «bedre helse for alle», og 

antyder i retning av sosialt ansvar for utvikling av helseområdet (Carpenter og Krause 2012: 

27). Folkehelseinstituttet beskrives som faglig uavhengig med verdiene faglig solid, 

nyskapende, åpen, respektfull og samarbeidende. Samfunnsoppdraget er å produsere 

kunnskap for å bidra til gode helse- og omsorgstjenester og et godt folkehelsearbeid nasjonalt 

og globalt. Etableringen av ny virksomhetsstruktur under Helse- og omsorgsdepartementet i 

2016 med resultat om en tydeliggjøring av arbeidsdelingen mellom myndighetsutøvelse, 

kunnskapsproduksjon og tilsyn sammenliknet med omorganiseringen i 2002, er et eksempel 

på utdyping innen kategorien «strategi» (Folkehelseinstituttet 2017:7). Det tidligere 

Kunnskapssenteret ble innlemmet i Folkehelseinstituttet i 2016, og på bakgrunn av 

innlemmelsen har også helsetjenesteanalyser blitt en del av organisasjonens 

samfunnsoppdrag (Folkehelseinstituttet 2017:23). Denne teksten eksemplifiserer den 

pragmatiske kategorien «strategi» og dimensjonen for et prestasjonsorientert omdømme 

gjennom informasjon om kjerneoppgaver og resultater, samt symboler om at 

Folkehelseinstituttet har faglig tyngde og kapasitet til å gjennomføre oppgaver (Carpenter 

2010: 46). 

Instituttets samfunnsoppdrag, visjon og verdigrunnlag som uttrykk for «strategi», 

fremhever symboler for det moralske-, teknisk-profesjonelle- og det prestasjonsorienterte 

omdømme. Symboler for et moralsk omdømme er omtale av organisasjonen som «åpen, 

respektfull», og kan gi inntrykk av en fleksibel og transparent organisasjon overfor 

omgivelsene (Carpenter og Krause 2012:27). Det teknisk-profesjonelle finnes i ordlyden 

«faglig solid», mens det prestasjonsorienterte omdømmet finnes i målsettingen i instituttets 

samfunnsoppdrag og kjerneoppgaven kunnskapsproduksjon (Carpenter 2010:46). 

Folkehelseinstituttets målsetting innen kjernefunksjonen kommunikasjon er å etablere tillit i 

befolkningen, hos brukere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Andre målsettinger er at 

Folkehelseinstituttet skal være transparent, synlig og tilgjengelig for beslutningstakere, 

befolkningen og helsetjenesten, hvor den kunnskap instituttet produserer skal brukes av 

beslutningstakere, befolkningen og samarbeidspartnere (Folkehelseinstituttet 2017: 10). 

Symboler for det prestasjonsorienterte omdømmet uttrykkes ved at instituttets 

kunnskapsproduksjon skal anvendes av ulike aktørgrupper. Det moralske omdømmet 

gjenspeiles av målsettingen om å fremstå som transparent og tilgjengelig overfor ulike 

aktører (Carpenter og Krause 2012: 27).  
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Samarbeid 

Råd og vurderinger innen akutte smittevernsituasjoner, miljøhelseutfordringer og vaksine er 

sentrale områder i Folkehelseinstituttets årsrapport, og forskning innen hele 

folkehelseområdet skal danne grunnlag for andres beslutninger (Folkehelseinstituttet 2017: 

29). Folkehelseinstituttet skal gi kunnskapsgrunnlag om effekt, sikkerhet og helseøkonomiske 

konsekvenser knyttet til metoder i helsemyndigheter og helse- og omsorgstjenesten. Den 

teknisk-profesjonelle kategorien for omdømme er svært fremtredende ettersom 

organisasjonen fremstår med kompetanse til å gi kunnskapsgrunnlag overfor 

helsemyndigheter (Carpenter 2010: 46). Hovedmål 1, «Beredskap» er forankret i den 

pragmatiske kategorien «samarbeid», og omtales i tilknytning til omorganiseringsarbeidet i 

2016. Omorganiseringen beskrives som årsaken til en mer helhetlig tilnærming til 

beredskapsarbeidet på tvers av ulike fagområder og beredskapssituasjoner, orientert mot 

smittevern-, miljø- og kjemikalieområdet. Instituttets arbeid med antimikrobiell resistens 

(AMR) har hatt høy prioritet i 2016, og prosesser for å etablere et senter for dette arbeidet er 

iverksatt (Folkehelseinstituttet 2017: 19). En ny ordning for å støtte vannverk i 

beredskapssituasjoner ble etablert for oppstart i 2017 sammen med Norsk Vann, Mattilsynet, 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Helse- og omsorgsdepartementet, hvor 

instituttet er sekretariat for ordningen. Denne teksten fremhever det prestasjonsorienterte 

omdømmet med symboler om resultater innen kjerneoppgavene på bakgrunn av samarbeid 

(Carpenter 2010:46).  

Tekst innen «samarbeid» representeres videre av instituttets samarbeid og bistand 

overfor kommunene knyttet til asylsøkere og helseforhold i mottak, overvåking og 

rådgivning innen drikkevannskvaliteten i samarbeid med Mattilsynet, Helse- og 

omsorgsdepartementet og kommunene (Folkehelseinstituttet 2017: 29, 30). Kategorien for et 

prestasjonsorientert omdømme synliggjøres i teksten om Folkehelseinstituttets 

kjerneoppgaver som kunnskapsproduksjon for å danne grunnlag for andres beslutninger og 

resultater av samarbeid (Carpenter 2010: 46). Hovedmål 4, Tjenester og infrastruktur, 

inneholder informasjon om tjenester innen rettsmedisin, vaksineforsyning og beredskap, 

Giftinformasjonen og analyser innen medisinske mikrobiologiske prøver. Den biomedisinske 

kunnskapen og sakkyndigheten anvendes i rettsvesenet, hos påtalemyndigheten, 

kriminalomsorgen, NAV og helsevesenet, og parallelt med disse tjenestene samarbeider 

Folkehelseinstituttet med Oslo universitetssykehus om virksomhetsoverdragelse av 

rettsmedisinske fag som gjennomføres i 2017. Den teknisk-profesjonelle kategorien 
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synliggjøres i eksempelet om biomedisinsk kunnskap som anvendes av andre aktører som 

grunnlag for beslutninger (Carpenter 2010: 46) 

 

Tjenester 

Tekst innen kategorien «tjenester» er et gjennomgående trekk i Folkehelseinstituttets 

årsrapport. Hovedtendensen er at tekst innen «tjenester» også henviser til «samarbeid», og 

illustrerer en tvetydighet i hvilke pragmatiske kategorier som er mest fremtredende. 

Folkehelseinstituttets arbeid som mottaker og formidler av varsler fra norsk helsetjeneste og 

fra internasjonale varslingssystemer og rådgiver og formidler om vaksinebruk, smittevern og 

immunglobuliner overfor til landets kommuneleger og helsepersonell utgjør et sentralt tema 

innen «tjenester», og kan attpåtil forstås som «samarbeid» (Folkehelseinstituttet 2017:4). I 

fremstillingen om instituttets kjernefunksjoner er hovedsakelig den prestasjonsorienterte 

kategorien for omdømme sentralt, der resultater angående organisasjonens kjerneoppgaver 

gir inntrykk av at organisasjonen har beslutningskapasitet og leverer på kjernefunksjoner 

(Carpenter 2010: 46).  

 

Kjernefunksjonen «forskning og helseanalyse» beskriver tiltak som gir kvalitet i 

forskning og helseanalyse knyttet til helse, trivsel, død og sykdom i befolkningen, og kan 

gjenspeile symboler for det teknisk-profesjonelle omdømmet som faglig kapasitet til å utføre 

oppgaver (Carpenter 2010:46). Kjerneoppgaven beredskap har som formål å verne om liv og 

helse og bidra til nødvendig medisinsk behandling, pleie og omsorg i kriser i fredstid og krig 

overfor befolkningen (Folkehelseinstituttet 2017:9). Formål som begrunnes i hensynet til 

ulike aktører, eksemplifisert som befolkningen, peker i retning av et moralsk omdømme 

(Carpenter og Krause 2012.27). Når det gjelder kjerneoppgaven «tjenester og infrastruktur», 

nevnes spesifikke tjenester som vaksineinnkjøp- og distribusjon, labaratorieanalyser, 

Giftinformasjonen og utlevering av data fra nasjonale helseregistre og helseundersøkelser. 

Disse tjenestene beskrives som sentrale komponenter i den nasjonale infrastrukturen for 

kunnskap, for å nå målet om å utvikle og levere tjenester som møter brukerens behov. 

Teksten har innslag av moralsk omdømme i ordlyden «brukerens behov», og proseduralt 

omdømme representert av instituttets forvaltnings- og utleveringsansvar for helseregistre 

(Carpenter 2010:47, Carpenter og Krause 2012: 27, Folkehelseinstituttet 2017: 10). 

Hovedmål 2, Forskning og helseanalyse plasseres hovedsakelig i den pragmatiske kategorien 

«tjenester» ettersom teksten inneholder informasjon om kjerneoppgaven 

forskningsproduksjon og helseanalyse. Den teknisk-profesjonelle kategorien for omdømme 
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forekommer i betydelig grad gjennom tekst om vitenskapelig fundament for de råd og 

vurderinger som gis i omtalen av «vurderinger og råd» (Carpenter 2010: 46). Råd og 

vurderinger om forhold som har innvirkning på helsetilstanden i befolkningen skal forankres 

i åpenhet om datagrunnlag, usikkerhet og risiko. Symboler som peker i retning av den 

prosedurale kategorien for omdømme er etableringen av et instituttovergripende utvalg med 

formål å gjennomgå prosessen frem til et råd, inkludert datainnsamling, analyse og beslutning 

(Folkehelseinstituttet 2017: 29). Dette tiltaket uttrykker at Folkehelseinstituttets råd og 

funksjoner forankres i aksepterte prosedyrer og retningslinjer, eksempelvis standarder for 

forskning (Carpenter 2010: 47).  

 

Interne trekk 

Årsrapportens innhold om årsverk og utvikling i ansatte fra 2012-2016 illustrerer utelukkende 

kategorien «interne trekk», sammen med oversikt over nøkkeltall fra årsregnskapet 2014-

2016 (Folkehelseinstituttet 2017:13). Informasjonen i årsregnskapet henviser til den 

prosedurale kategorien for omdømme, hvor regnskapet er forankret i aksepterte prosedyrer 

gitt i føringer fra regjeringen (Carpenter 2010:47). Virksomhetsstrukturen for underliggende 

etater etablert i 2015 av Helse- og omsorgsdepartementet medførte innlemmelse av nye etater 

med underfinansiering i tillegg til kutt i forbindelse med regjeringens avbyråkratiserings- og 

effektivitetsreform. Folkehelseinstituttet fikk et utvidet mandat til å utføre 

kunnskapsproduksjon for hele helsetjenesten, med ressurser som ikke var tilgjengelige for å 

utføre oppdraget (Folkehelseinstituttet 2017: 45, 46). Den prestasjonsorienterte kategorien for 

omdømme synliggjøres i tekst om Folkehelseinstituttets utvidede mandat og 

oppgaveportefølje (Carpenter 2010: 46).  

Årsrapportens kapittel fem, «vurdering av fremtidsutsikter», er sammenfallende med 

andre deler av årsrapporten ettersom temaene angående omstilling og innlemmelse av nye 

enheter i 2016 behandles (Folkehelseinstituttet 2017: 53, 54). Medarbeiderne oppfordres til å 

delta i samfunnsdebatten med formidling av kunnskapen de besitter for å bidra til en åpen 

fagdebatt (Folkehelseinstituttet 2017: 53). Samtidig finnes utfordringer når det gjelder 

balansen mellom faglige uenigheter internt og Folkehelseinstituttets evne til å gi tydelige 

budskap (Folkehelseinstituttet 2017: 53). Teksten om medarbeidernes kunnskapsformidling i 

samfunnsdebatten representerer et teknisk-profesjonelt omdømme og formidler at 

organisasjonen vektlegger faglig kompetanse og uavhengighet innen kjernefunksjonen 

kunnskapsformidling (Carpenter 2010: 46). Den prosedurale kategorien gjenspeiler i all 

hovedsak innholdet i årsregnskapet som er forankret i prosedyrer og standarder for regnskap 
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utført i henhold til statens retningslinjer (Carpenter 2010: 47). Folkehelseinstituttet har for 

første gang vurdert en risiko i sammenheng med måloppnåelse og levere på kravene til 

kvalitet som «både vi og våre omgivelser forventer av instituttet» (Folkehelseinstituttet 2017: 

54). Denne risikoen har oppstått på bakgrunn av daværende budsjettsituasjon, nedbemanning 

og manglende administrative ressurser. Organisasjonsstrukturen og kompetansen som finnes i 

organisasjonen står som forutsetning til ivaretakelse og utvikling av kvaliteten i tjenester 

(Folkehelseinstituttet 2017: 54). Folkehelseinstituttets kompetanse som forutsetning til 

kvalitet i tjenester i forbindelse med reduserte ressurser er et uttrykk for det teknisk-

profesjonelle omdømmet (Carpenter 2010: 46).  

 

Regulering 

Kapittelet «årets aktiviteter og resultater» inneholder vurdering av måloppnåelse i 

sammenheng med tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet (Folkehelseinstituttet 

2017:18). Denne delen av årsrapporten bærer tydelig preg av den pragmatiske kategorien 

«regulering» ettersom innholdet henviser til vurdering av mål fastsatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet som overordnet myndighet. Innen kategorien «regulering» er tekst om 

organisasjonens databehandlingsansvar for ti sentrale, lovbestemte helseregistre, flere 

helseundersøkelser og biobanker sentralt. Helseregistrene reguleres av helseregisterloven § 3 

(Folkehelseinstituttet 2017: 34). Oppgaver og beslutninger som forankres i sentrale rettskilder 

og aksepterte prosedyrer representerer den prosedurale kategorien for omdømme (Carpenter 

2010: 47). Årsrapportens innhold om øremerkede tildelinger, tilskuddsordninger og 

ressursbruk for 2016 representeres av de pragmatiske kategoriene «interne trekk» og 

«regulering». Når det gjelder øremerkede bevilgninger er arbeid med kosthold, antimikrobiell 

resistens, Nasjonal HIV-strategi, fysisk aktivitet, vaksinasjon, HPV-vaksine for kvinner og 

helseforhold blant asylsøkere eksempler på områder organisasjonen ble tildelt midler 

(Folkehelseinstituttet 2017: 42-44). Informasjonen er orientert mot den prestasjonsorienterte 

og den prosedurale kategorien for omdømme på bakgrunn av tildelinger som virkemidler til 

måloppnåelse på ulike prioriteringsområder og kjernefunksjoner (Carpenter 2010: 46).  

 
 
Tabell 1: Omdømmedimensjoner fordelt på pragmatiske kategorier – Folkehelseinstituttets årsrapport 
for 2016 
	

Pragmatiske 
kategorier 

Prestasjon Prosedural Tek.prof. Moralsk Sum 
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Strategi 
 2 1 3 3 9 
      
      
Samarbeid      
 2 1 3 2 8 
      
 
Tjenester 

     

 3 2 3 2 10 
      
 
Internt 

     

 2 2 2 0 6 
      
 
Regulering 

     

 2 2 2 1 7 
      
 
Sum 
omdømme-
dimensjoner 

     

 11 8 13 8 40 
      
 
 
5.2.2 Helsedirektoratets årsrapport for 2016 
Strategi 

Helsedirektoratet rolle beskrives som å bidra til at flere får god behandling og har god helse, 

og at helsetjenesten skal være samordnet i møte med pasienter og brukere (Helsedirektoratet 

2017: 4). Omstillingen i Helsedirektoratet som ble påbegynt høsten 2016 hadde formål om 

fornyelse og tre hovedmålsettinger: Utføre de riktige oppgavene, vurdere oppgavene kritisk 

med hensyn til relevans og verdi for brukerne, oppdragsgiver og tjenesten. Det andre 

hovedmålet er å vise god gjennomføringsevne og oppnå god effekt av alle leveranser, sikre 

gode overleveringer til helsesektoren og sørge for effekt overfor brukerne. Til slutt skal 

direktoratet være enkelt, samordnet og effektivt. Det presiseres at brukeren skal oppleve at 

det er enkelt å forholde seg til Helsedirektoratet, og at tjenestene er effektivt levert og godt 

koordinert (Helsedirektoratet 2017: 7). Avgjørelser og mål som begrunnes i hensynet til 

grupper som Helsedirektoratet står til ansvar overfor er et tydelig moralsk element ved 

teksten (Carpenter og Krause 2012: 27).  Ettersom teksten i kapittelet «leders beretning» 
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presenterer direktoratets hovedleveranser og vektlegging av mål og resultater, er den 

prestasjonsorienterte kategorien for omdømme særlig fremtredende (Carpenter 2010: 46).  

 

I årsrapportens kapittel to presenteres Helsedirektoratets samfunnsoppdrag, 

målgrupper, visjoner og verdier. Helsedirektoratet beskrives som et fagdirektorat og 

myndighetsorgan underlagt og etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet, med oppgaver 

fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samfunnsoppdraget består i å styrke hele 

befolkningens helse gjennom målrettet og helhetlig arbeid på tvers av forvaltningsnivå, 

tjenester og sektorer. Direktoratet beskrives som et kompetanseorgan med en faglig 

uavhengig rådgivningsrolle som skal sammenstille kunnskap og opptre nasjonalt normerende 

på helse- og omsorgsområdet. Helsedirektoratet som iverksetter av offentlig politikk gjøres 

på vegne av Storting og regjering, eksempelvis skape kampanjer, handlingsplaner eller gi 

tilskudd basert på målsettinger fra Stortinget. Forvalterrollen av lov og regelverk består i 

fortolkning og anvendelse av lover og regelverk direktoratet har fått delegert ansvar for fra 

Helse- og omsorgsdepartementet.  

De viktigste målgruppene består av to grupper. Den ene er befolkningen, presisert til de 

som trenger informasjon om helse, rettigheter og helse- og omsorgstjenester. Den andre 

målgruppen er ansatte innen helse- og omsorgsområde, for eksempel ansatte innen Helse- og 

omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, Fylkesmannsembetene, kommunal 

ledelse og ansatte i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2017: 8). Direktoratets 

funksjoner og roller utgjør kjernen i strategi, og bærer preg av flere omdømmekategorier. Det 

prestasjonsorienterte omdømmet påvises gjennom kjerneoppgaver og resultater, proseduralt 

omdømme forekommer i tekst om forvalterrollen og iverksetter av vedtatt politikk, mens 

symboler om et teknisk-profesjonelt omdømme finnes i rollen som rådgiver og 

kompetanseorgan. Det moralske omdømmet er karakteristisk for direktoratets 

samfunnsoppdrag om å styrke hele befolkningens helse (Carpenter 2010: 46, 47, Carpenter 

og Krause 2012: 27).  

 

Samarbeid 

Statlige myndigheter som Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Legemiddelverket anses som 

viktige samarbeidspartnere for at råd og tiltak samsvarer med hva andre foretar seg 

(Helsedirektoratet 2017: 8). Kategorien for teknisk-profesjonelt omdømme påvises i tekst om 

samarbeidspartnere og gir uttrykk for at direktoratet har faglig kompetanse i samarbeid med 

andre aktører som grunnlag for råd og tiltak (Carpenter 2010: 46). Konkrete eksempler på 
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forekomst av de pragmatiske kategoriene «tjenester» og «samarbeid» innen 

folkehelseområdet er direktoratets lansering av Folkehelsepolitisk rapport 2015. Rapporten 

var et resultat av et tverrsektorielt utviklings- og rapporteringssamarbeid på nasjonalt nivå, og 

samarbeidet ble videreført gjennom prosjekter og avtaler med direktorater som 

Utdanningsdirektoratet (Udir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og 

velferdsdirektoratet (AVdir), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) samt 

Husbanken (Helsedirektoratet 2017: 12). Resultater i form av Folkehelsepolitisk rapport 2015 

i samarbeid med andre etater signaliserer både kategorien for et prestasjonsorientert og et 

teknisk-profesjonelt omdømme (Carpenter 2010: 46). Den teknisk-profesjonelle kategorien 

for omdømme synliggjøres i tekst om samarbeid for å oppnå tilstrekkelig kompetanse på 

oppgaver som krever tverrsektoriell innsats. Samarbeid om å øke befolkningens kunnskap og 

tillit til kostråd, arbeid med Nøkkelhullet og reduksjon av mettet fett, salt og sukker ble gjort 

med dagligvare- og næringsmiddelbransjen, forskningsmiljø, serveringsbransjen, 

forbrukerorganisasjoner og friville organisasjoner (Helsedirektoratet 2017: 13). Symboler i 

tekst om resultater av arbeidet med kostholdsråd er et uttrykk for beslutningskapasitet og 

resultatoppnåelse innen den prestasjonsorienterte omdømmekategorien (Carpenter 2010: 46). 

 

Tjenester 

De pragmatiske kategoriene «samarbeid» og «tjenester» er gjennomgående på 

virksomhetsområdet for kommunale helse- og omsorgstjenester, og fungerer i et samspill. 

Den prestasjonsorienterte kategorien for omdømme kan påvises i store deler av teksten 

ettersom resultater innen kjerneoppgaver fremheves (Carpenter 2010: 46). Konkrete tiltak 

innen arbeidet med demens i Norge er tilskuddsordninger til kommuner og helseforetak, 

oppfølgingskurs for personer med demens, internasjonalt samarbeid som «Joint Action on 

Dementia» i EU/EØS og verktøy for brukerinvolvering (Helsedirektoratet 2017: 21, 22). 

Dette eksemplifiserer den prestasjonsorienterte omdømmedimensjonen med vektlegging av 

resultater og beslutningskapasitet innen kjernefunksjoner (Carpenter 2010: 46). De 

langsiktige målene innen virksomhetsområdet primærhelsetjenester kategoriseres som 

«tjenester» og «samarbeid». Eksempelvis gjenspeiler målsettingen «mer likeverdige helse- og 

omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen» både «samarbeid» og «tjenester». I samarbeid 

med Kreftforeningen, Kreftregisteret og Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og 

minoritetshelse (NAKMI), utarbeidet Helsedirektoratet anbefalinger med informasjon og 

invitasjon om screening tilpasset kvinner med innvandrerbakgrunn som målgruppe. Arbeidet 

baseres på kunnskapsoppsummering fra Kreftregisteret og Nasjonalt kompetansesenter for 
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migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) i 2015 som avdekket manglende kunnskap om 

kreftforekomst i innvandrerbefolkningen, og blant norske innvandrere (Helsedirektoratet 

2017: 27, 32). Den moralske kategorien for omdømme kommer tydelig til syne i innholdet 

om tiltak innen helsetjenester overfor innvandrere som befolkningsgruppe. Helsedirektoratet 

uttrykker sosialt ansvar og hensyn til utsatte grupper ved å presentere tiltak for forbedring av 

helsetilstanden i konkrete befolkningsgrupper (Carpenter og Krause 2010:27).  

 

Målet om tilstrekkelig kapasitet og gode pasientforløp inneholder tekst om prosjekt for 

utprøving av ParkinsonNet i Norge, bedre pasientforløp i spesialisthelsetjenesten med 

veiledere for kontaktlegeordningen og pakkeforløp for kreftstrategi, og psykisk helse og rus 

(Helsedirektoratet 2017: 43, 44). Informasjon om pakkeforløp og nasjonale veiledere innen 

området spesialisthelsetjenester vektlegger den teknisk-profesjonelle omdømmekategorien. 

Direktoratet fremstår med faglig tyngde og kompetanse til å utarbeide retningslinjer på 

spesialisthelsetjenesteområdet (Carpenter 2010: 46). Symboler om kompetanse og faglig 

styrke i produksjon av rapporter på ulike områder gir et bilde av at direktoratet har 

tilstrekkelig kunnskap til å utføre disse funksjonene (Carpenter 2010: 46). Den pragmatiske 

kategorien som tydeliggjøres i seksjonen om «Kvalitet, pasientsikkerhet og 

brukerinvolvering» er «tjenester». Et sentralt fokusområde for 2016 er brukermedvirkning, 

og direktoratet arbeider med ulike strategier og verktøy i helsetjenesten for å redusere 

risikoen for feil og uønskede hendelser (Helsedirektoratet 2017:61,62). Innholdet om 

brukermedvirkning og reduksjon av feil og uønskede hendelser henviser både til moralske og 

prestasjonsorienterte aspekt. Moralske symboler som «brukermedvirkning» og støtte overfor 

ulike aktører, samt prestasjonsorientert innhold om prioriteringsområder og påfølgende 

resultater er eksempler på kategoriene (Carpenter 2010: 46, Carpenter og Krause 2012: 27).  

Kapittel fem om vurdering av fremtidsutsikter er nærmest sammenfallende med kapittel 1, 

leders beretning. Utviklingstrekk i helse- og omsorgssektoren og arbeid med helseutviklingen 

i Norge representerer den moralske kategorien for omdømme påvist gjennom symboler om 

tjenester tilpasset brukernes behov, bedre folkehelse, pasientsikkerhet og økt medvirkning 

som mål for å møte utfordringene som presenteres (Carpenter 2010: 46, Helsedirektoratet 

2017: 82).   

 

Interne trekk 

Endringer i direktoratets organisering fra 01.01.2016 medførte at Helsedirektoratet fikk 

etatsstyringsansvar for Statens strålevern, direktoratet opprettet Direktoratet for e-helse, samt 
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virksomhetsoverdragelse av tidligere underliggende etater som Statens autorisasjonskontor 

for helsepersonell (SAK) og deler av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (NAKS) 

(Helsedirektoratet 2017: 8). Omtalen av endringer i direktoratets kjerneoppgaver og 

virksomhetsoverdragelse gjenspeiler den prestasjonsorienterte omdømmekategorien 

(Carpenter 2010: 46). Siste del av årsrapportens kapittel tre er i betydelig grad tilknyttet den 

pragmatiske kategorien «interne trekk». Seksjonen om administrative rutiner inneholder 

informasjon om kartlegging av hvordan brukere opplever virksomheten som 

enkeltevalueringer knyttet til spesifikke områder og leveranser, intern sikkerhet og beredskap 

i Helsedirektoratet, videreutvikling av organisasjonens IKT-plattform og tilskuddsforvaltning 

(Helsedirektoratet 2017: 76-79). Kartlegging av hvordan brukerne opplever virksomheten 

tilhører den moralske omdømmedimensjonen på bakgrunn av at brukerundersøkelser benyttes 

for å forbedre tjenester og kontakt mellom brukerne og virksomheten (Helsedirektoratet 

2017: 76, Carpenter og Krause 2012: 27).  

I kapittelet om styring og kontroll i virksomheten fremgår det at alle virksomhetens 

avdelinger har arbeidet med resultatmål og ressursplanlegging for å øke mål- og 

resultatstyring, samt arbeidet aktivt med å lukke avvik påvist gjennom revisjoner og tilsyn 

gjennom kvalitetssikring av rutiner og retningslinjer (Helsedirektoratet 2017:81). Den 

prosedurale omdømmedimensjonen er synlig i omtalen av avvikshåndtering og 

kvalitetssikring, og i tillegg eksemplifiseres den prestasjonsorienterte dimensjonen gjennom 

arbeidet med mål- og resultatstyring (Carpenter 2010: 46-47). Årsregnskapet i sin helhet 

tilhører kategorien «interne trekk», og kategorien for proseduralt omdømme. Symboler for 

det prosedurale omdømmet kommer til uttrykk gjennom fremstillingen av regnskapstall og 

midler til disposisjon i tildelingsbrevet basert på rundskriv R-115 fra Finansdepartementet, og 

Helse- og omsorgsdepartementets krav i instruks om økonomistyring (Helsedirektoratet 

2017:83,84, Carpenter 2010:47). Symbolene signaliserer at virksomheten i organisasjonen 

forankres i standarder og prosedyrer som anses som riktige og akseptable (Carpenter 

2010:47).  

 

Regulering 

Innhold kategorisert som «regulering» preger flere deler av direktoratets årsrapport, og finnes 

hovedsakelig i omtale av ulike funksjoner og tjenester. I likhet med innhold innen flere av de 

pragmatiske kategoriene, er flere pragmatiske kategorier til stede i innhold om regulering. På 

alkohollovsområdet har direktoratet ført tilsyn med statlige bevilgninger og gitt merknader til 

nye lov- og forskriftsendringer i 2016 (Helsedirektoratet 2017: 13,14). Lov- og 
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forskriftsendringer er utredet og vedtatt når det gjelder tobakk, med hovedvekt på innføring 

av EUs tobakksproduktdirektiv. Direktoratet har ført tilsyn på internett, veiledning til 

bransjeaktører og befolkningen og tobakkskampanjer i samarbeid med helseetater som 

Statens legemiddelverk (Helsedirektoratet 2017: 14,17). Denne teksten illustrerer 

forekomsten av pragmatiske kategorier som tjenester og samarbeid i tillegg til regulering. 

Arbeid med endringer i alkohol- og tobakksregelverket inngår i direktoratets rolle som 

forvalter av lovverk, og kan skape et bilde av en organisasjon som følger aksepterte 

standarder i beslutninger. Den prosedurale omdømmekategorien er på bakgrunn av dette 

fremtredende (Carpenter 2010:47). Innhold i området spesialisthelsetjenester kategoriseres 

som «tjenester», «samarbeid» og «regulering». Tekst om høy kvalitet og pasientsikkerhet i 

spesialisthelsetjenesten omhandler direktoratets oppgaver som fortolkning av lover, og 

representeres av den prosedurale kategorien for omdømme (Helsedirektoratet 2017:45, 

Carpenter 2010:47).  

Seksjonen for divisjonsområdet personell og kompetanse har større forekomst av 

kategorien «regulering» og proseduralt omdømme enn andre deler av årsrapporten fordelt på 

virksomhetsområde. Informasjon om regelverksarbeid inngår i den prosedurale kategorien for 

omdømme der Helsedirektoratet har bistått Helse- og omsorgsdepartementet i utarbeidelsen 

av forskrift for helseyrkene i tilknytning til Norges implementering av endringer av 

yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36 i EØS-avtalen (Helsedirektoratet 2017: 72). For å sikre 

befolkningens tillit til helsepersonellets kompetanse og kvalifikasjoner vektlegges god 

forvaltning av autorisasjons- og godkjenningsordninger som riktig saksbehandling av 

søknader om autorisasjon av helsepersonell (Helsedirektoratet 2017: 68). Dette innholdet 

illustrerer flere trekk innen den prosedurale kategorien for omdømme, der sentrale rettskilder 

og saksbehandlingsprosedyrer fungerer som grunnlag til beslutninger (Carpenter 2010: 47).  

Innhold om tilskuddsordninger representeres av prestasjonskategorien gjennom tilskudd som 

virkemidler for resultatoppnåelse innen politiske prioriteringsområder (Carpenter 2010: 46). 

Direktoratet utbetalte om lag 13 milliarder i tilskudd for å nå politiske mål innen 

helseområdet, og rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet om måloppnåelse innen 

tilskuddsforvaltning (Helsedirektoratet 2017: 77).  

 

Den siste delen av Helsedirektoratets årsrapport omhandler Helsedirektoratets 

kommentarer og vurderinger av ytre og underliggende etaters måloppnåelse, utfordringer og 

resultater. Innholdet er oppsummert fra årsmeldinger fra Pasient- og brukerombudet (POBO), 

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og Statens strålevern (Helsedirektoratet 2017: 96-
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102). Helsedirektoratets myndighetsrolle som etatsstyrer utgjør et tydelig proseduralt trekk. I 

omtalen av Pasient- og brukerombudet vektlegges behovet for økt kunnskap om 

pasientrettigheter og klagesaksbehandling i helsetjenesten og blant befolkningen. Det pekes 

på utfordringer som lang saksbehandlingstid for helseklager, variasjon når det gjelder 

likeverdige tjenester, helsetilbud og hjelp hos grupper som rusavhengige, barn og unge, 

pasienter med behov for psykisk helsehjelp og fremmedspråklige pasienter og «klagefrykt» 

blant eldre (Helsedirektoratet 2017: 96, 97). Innhold om Helseøkonomiforvaltningen 

(HELFO) og Statens strålevern skiller seg noe fra omtalen av Pasient- og brukerombudet på 

bakgrunn av Helsedirektoratets rolle som etatsstyrer overfor de to førstnevnte. Pasient- og 

brukerombudet er en selvstendig og uavhengig enhet, men er administrativt tilknyttet 

Helsedirektoratet som en del av direktoratets juridiske organisasjon. 

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en del av Helsedirektoratet i form av en ytre etat, 

mens Helsedirektøren hadde etatsstyreransvaret for Statens strålevern på daværende 

tidspunkt3 (Helsedirektoratet 2017: 8, 10). Styringsrelasjonen mellom organisasjonene og 

direktoratet kommer til uttrykk gjennom årsrapportens siste kapittel, der innhold som 

fremhever Helsedirektoratets rolle som etatsstyrer er gjennomgående i omtalen av HELFO og 

Statens strålevern.  

Den pragmatiske kategorien «regulering» representerer et gjennomgående trekk i denne 

delen av årsrapporten ettersom Helsedirektoratet vurderer resultat- og måloppnåelse hos ytre 

og underliggende etater. Dette illustrerer direktoratets rolle som myndighet og etatsstyrer, der 

det i tillegg vises til Helse- og omsorgsdepartementets krav og oppdrag i tildelingsbrevet 

overfor etatene som inngår i kapittelet (Helsedirektoratet 2017: 97). De pragmatiske 

kategoriene «tjenester» og «interne trekk» påvises delvis av innhold om etatenes 

kjerneoppgaver, regnskap, styring og kontroll i virksomheten og saksbehandling. Innholdet i 

disse kategoriene omhandler Helsedirektoratets vurdering av resultatoppnåelse og kvaliteten 

på tjenestene hos etatene, der både mangelfulle og tilfredsstillende resultater fremheves. 

Dette innholdet fremhever den prestasjonsorienterte omdømmekategorien ved tekst som 

beskriver etatenes kjerneoppgaver og resultatene av disse. Pasient- og brukerombudets 

virksomhet hjemles i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8, og viser 
																																																								
3	Omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i 2016 etablerte Statens strålevern som en etat 

i Helsedirektoratet med virkning fra 1. januar 2016. Statens strålevern ble senere vedtatt gjenopprettet 

som en selvstendig etat under Helse- og omsorgsdepartementet av Solberg-regjeringen fra 1. juli 2017 

(Helse- og omsorgsdepartementet 2017a: 1).  
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således et klart preg av kategorien «regulering» der ombudene utfører virksomheten på vegne 

av pasienter og brukeres behov og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. Denne type innhold signaliserer Carpenters 

prosedurale kategori gjennom virksomhet forankret i lovverk og tilsyn for å opprettholde 

etterlevelse av lovverk. Samtidig er moralske trekk er synlige ved at ombudet skal ivareta 

pasienter og brukeres rettssikkerhet ved å forsikre at helse- og omsorgstjenesten oppfyller 

juridiske krav og rettigheter (Helsedirektoratet 2017: 96, 97).  

 

Et gjennomgående trekk i kapittelet er vektleggingen av det moralske som begrunnelse 

og forutsetning til etatenes kvalitet på tjenestene og måloppnåelse. Spesielt i forbindelse med 

Pasient- og brukerombudene og Helseøkonomiforvaltningen er brukere og pasienter innen 

helse- og omsorgstjenestene og oppfyllelse av deres rettigheter fremhevet som en 

begrunnelse til forbedring av etatenes kvalitet i tjenestene. Pasient- og brukerombudet bærer 

dermed mest preg av det moralske ettersom utsatte grupper prioriteres eksplisitt – 

eksempelvis rusmisbrukere, eldre, pasienter med psykiske lidelser og barn og unge 

(Helsedirektoratet 2017: 96, 97). Dette illustrerer det moralske innenfor kategorien 

«tjenester» og samtidig «regulering» gjennom Pasient- og brukerombudenes tilsynsmetoder 

med tjenestesteder. På bakgrunn av styringsforholdet mellom direktoratet og organisasjonene 

er innholdet i kategorien «regulering» varierende. Mens innhold om Pasient- og 

brukerombudene karakteriseres av prosedurale trekk som viser virksomheten som lovfestet 

av pasient- og brukerrettighetsloven, er det prosedurale innen HELFO og Statens strålevern 

kjennetegnet av direktoratets vurdering av organisasjonenes resultater og måloppnåelse 

forankret i departementets tildelingsbrev og Helsedirektoratets strategiske plan som 

etatsstyrer (Helsedirektoratet 2017: 97). De prosedurale trekkene er således delt mellom 

organisasjonenes styring gjennom lovverk, eller i form av departementets og direktoratets 

styringsrelasjon overfor organisasjonene.  

 
 
Tabell 2: Omdømmedimensjoner fordelt på pragmatiske kategorier – Helsedirektoratets årsrapport for 
2016 
	

Pragmatiske 
kategorier 

Prestasjon Prosedural Tek.prof. Moralsk Sum 

 
Strategi 

     

                    3                    2                    2                    3                  10 
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Samarbeid      
                    3                    2                    2                    2                    9 
      
 
Tjenester 

     

                    3                    3                    3                    3                  12 
      
 
Internt 

     

                    2                    2                    1                    1                    6 
      
 
Regulering 

     

                    2                    3                    2                    2                    9 
      
 
Sum 
omdømme-
dimensjoner 

     

                  13                  12                  10                  11                  46 
      
 
 

 

5.3 Offisielle nettsider 
Organisasjoners offisielle nettsider følger føringer fastsatt av Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet i Statens kommunikasjonspolitikk. Offentlige organisasjoner er 

pålagt å praktisere transparens, medvirkning og fremstå enhetlig. I tillegg skal offentlige 

organisasjoner opplyse befolkningen om muligheter, rettigheter og plikter i forbindelse med 

tjenester, samt tilgjengeliggjøre informasjon om organisasjonens virksomhet (Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet 2009). De offisielle nettsidene forventes å være ulike 

årsrapportene når det gjelder bruken av omdømmesymboler. Variasjon påvises på bakgrunn 

av de omgivelser og aktørgrupper som henvendes sammenliknet med organisasjonenes 

årsrapporter.  

 

5.3.1 Folkehelseinstituttets nettside i 2018 
Strategi 

Innhold under fanen «om FHI» kategoriseres som «strategi» gjennom tekst om fakta om 

Folkehelseinstituttet, samt «tjenester» som ulike veiledere, rapporter og publikasjoner innen 
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folkehelse. Folkehelseinstituttets visjon er «Bedre helse for alle», og baseres på 

Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding 34, 2012-2013) og folkehelselovens (2012) mål for 

folkehelsearbeidet i Norge. Målene er gode leveår og god helse i befolkningen, fremme helse 

i befolkningen, redusere sosiale helseforskjeller, og målsettingen om Norge som blant de tre 

landene i verden med høyest levealder. I forbindelse med visjonen har instituttet bidratt til 

målene ved å levere kunnskap for folkehelse (Folkehelseinstituttet 2018). 

Kunnskapsproduksjon for målet «bedre folkehelse» peker i retning av prestasjonsorientert 

omdømme ved at organisasjonens kjerneoppgave nevnes som forutsetning til måloppnåelse. 

Ordlyden «redusere sosiale helseforskjeller» og «bedre helse for alle» er symboler for et 

moralsk omdømme ved at organisasjonen fremstår som moralsk ved å vise sosialt ansvar 

(Carpenter og Krause 2012: 27). Den teknisk-profesjonelle kategorien for omdømme 

synliggjøres i Folkehelseinstituttets omtale av egen organisasjon som 

«kompetanseinstitusjon» på områder som smittevern, psykisk og fysisk helse, miljøfaktorer, 

rusmidler, tobakk og andre forhold som påvirker helsetilstanden i befolkningen 

(Folkehelseinstituttet 2018).  

 

Samarbeid 

Fanen «kvalitet og kunnskap» har mest informasjon innen den pragmatiske kategorien 

«samarbeid». I samarbeid med kommuner og sykehus organisert i åtte læringsnettverk 

utvikler Folkehelseinstituttet og Kommunenesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 

(KS) «gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» (Folkehelseinstituttet 2016). Utdraget er 

et uttrykk for den prestasjonsorienterte kategorien der resultater og kjerneoppgaven 

kunnskapsproduksjon vektlegges (Carpenter 2010: 46). Folkehelseinstituttets samarbeid med 

EU og Verdens helseorganisasjon (WHO) innen global helse har innslag av 

prestasjonsorientert omdømme. Instituttets deltakelse i utvalg med Verdens helseorganisasjon 

og bidrag innen miljø og helse i EUs programmer representerer resultater i form av 

kjerneoppgaven forskning og kunnskapsproduksjon (Carpenter 2010: 46).  

Kategorien for teknisk-profesjonelt omdømme påvises gjennom informasjon om 

Helsebiblioteket.no, som gir tilgang til norske og internasjonale kunnskapsressurser overfor 

helsepersonell og studenter i medisin- og helsefagutdanningene (Folkehelseinstituttet 2016). 

Helsebibliteket.no drives av Folkehelseinstituttet, og oppfatninger om at organisasjonen har 

riktig kompetanse til å formidle og tilgjengeliggjøre kunnskapsressurser er sannsynlig. 

Retningslinjer til kommuners gjennomføring av evaluering av folkehelsetiltak er et annet 

eksempel på forekomst av det teknisk-profesjonelle omdømmet (Carpenter 2010: 46). Rådene 
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signaliserer at Folkehelseinstituttet har kunnskap om evalueringer på bakgrunn av 

forskningsmetodisk informasjon om design, målinger og data (Folkehelseinstituttet 2016). 

Moralsk omdømme uttrykkes gjennom brukerundersøkelser om brukererfaringer i helse- og 

omsorgstjenesten ettersom forskningsaktiviteten baseres på helseforhold i spesifikke 

målgrupper. Eksempler er erfaringer med barselopphold blant fødende, brukererfaringer med 

rusinstitusjoner og prosjekt om erfaringer blant barnediabetespasienter (Folkehelseinstituttet 

2018). På bakgrunn av disse utdragene kan Folkehelseinstituttet fremstå som en organisasjon 

som vektlegger hensyn til ulike aktørers interesser, spesifisert til pasientgrupper (Carpenter 

og Krause 2012: 27).  

 

Tjenester 

Den pragmatiske kategorien som dekker hovedtyngden av innholdet på nettsiden er 

«tjenester» som gjenspeiles av råd, forskning og kunnskapsproduksjon som 

Folkehelseinstituttets kjerneoppgaver. Kategorien for prestasjonsorientert og teknisk-

profesjonelt omdømme representeres og kombineres i tekst om instituttets kjerneoppgaver. 

Veiledere og informasjonsmateriell innen folkehelse har som formål å danne råd og 

informasjon for løsninger og kunnskap i helsetjenesten og i befolkningen, noe som kan 

innebære oppfatninger av organisasjonen som normerende for råd og kunnskap, og dermed 

fremheve instituttets teknisk-profesjonelle egenskaper (Carpenter 2010). Temasiden om 

antibiotikaresistens inneholder rapporter med et tungt medisinskfaglig språk, og kan sammen 

med andre forskningsartikler fra Folkehelseinstituttet illustrere et teknisk-profesjonelt 

omdømme (Carpenter 2010: 46). Moralsk omdømme påvises i informasjon om helsemessige 

tiltak og forhold som har betydning for ulike målgrupper. Et eksempel er setningen «godt 

inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for helse, trivsel og læring for barn og 

unge» og en temaside om råd og forebygging av antibiotikaresistente bakterier for smittede 

(Folkehelseinstituttet 2018). Ettersom slik informasjon begrunnes i aktuelle målgrupper som 

kan være avhengige av rådene og informasjonen, vil den moralske kategorien få en moderat 

forekomst (Carpenter og Krause 2012: 27).  

Informasjon og forskning om prioriteringsområder innen folkehelse preger hele 

området for psykisk og fysisk helse, og signaliserer tung faglig kompetanse innen 

kjernefunksjonen kunnskapsproduksjon. På bakgrunn av dette er det prestasjonsorienterte og 

det teknisk-profesjonelle omdømmet gjennomgående (Carpenter 2010: 46). Tekst som 

representerer den moralske omdømmekategorien finnes i omtale av sosial ulikhet i helse, 

tiltak som gir færre bostedsløse og forskning tilknyttet forholdet mellom alder, utdanning, 
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inntekt, arbeid og helse. Som en integrert del av instituttets kjerneoppgaver vil den moralske 

kategorien påvises i sterk grad ved at oppgavene begrunnes i konkrete befolkningsgrupper. 

Forskning på feltet migrasjon og helse eksemplifiserer en moralsk dimensjon ved at 

forskningens betydning knyttes til spesifikke befolkningsgrupper. Forskningen på feltet 

presenteres som avgjørende for samfunnets evne til å ivareta pasientsikkerhet og god helse, 

«inkludert de som har flyttet fra andre land» (Folkehelseinstituttet 2017). Slike symboler kan 

skape et inntrykk av en organisasjon som viser sosialt ansvar (Carpenter og Krause 2012: 27).  

 

Interne trekk 

På Folkehelseinstituttets nettside er det svært begrenset informasjon innen den pragmatiske 

kategorien «interne trekk». Unntaket er beskrivelse av de ulike områdene i 

organisasjonsstrukturen og informasjon om forskningssentre ved Folkehelseinstituttet. 

Oversikt over fire forskningssentre ved Folkehelseinstituttet er et uttrykk for den teknisk-

profesjonelle kategorien for omdømme, og medfører at instituttet fremstår med kompetanse 

på ulike felt som forskningssentrene har ansvar for. Formålet med de ulike 

forskningssentrene i tilknytning til instituttet uttrykker et moralsk omdømme (Carpenter 

2010: 46).  

 

Regulering 

Folkehelseinstituttets system for varsling av utbrudd og smittsomme sykdommer er et 

krisestøtteverktøy som ivaretar spesialist- og kommunehelsetjenestenes varslingsplikt og 

Mattilsynets rapporteringsordning, og brukes av alle fylkesmenn og helseforetak. Forskriften 

om smittevern i helsetjenesten § 2-5 regulerer smittevern, og dersom varsling omfattes av 

forskriften vil skjemaet sendes til det regionale kompetansesenter for smittevern 

(Folkehelseinstituttet 2018). Varslingssystemet representeres av den pragmatiske kategorien 

«regulering» og prosedurale trekk for omdømme. Denne informasjonen medfører at 

Folkehelseinstituttet fremstår med et proseduralt omdømme med henvisning til aksepterte 

prosedyrer og regelverk for oppgaveutførelse (Carpenter 2010: 46). Seksjonen om 

helseregistre og andre registre som Folkehelseinstituttet har ansvar for, er innhold innen den 

pragmatiske kategorien «regulering». Helseregistrene fungerer som kilde til registrering og 

tilrettelegging av data for forskning og helseanalyse, der de lovbestemte helseregistrene er 

landsdekkende og pålagt meldeplikt i helsetjenesten. Folkehelseinstituttet har 

databehandlingsansvar for blant annet Dødsårsaksregisteret (§ 11) og Medisinsk 

fødselsregister, og i tilknytning til dette har organisasjonen retningslinjer og tiltak for å sikre 
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personvern og informasjonssikkerhet i henhold til helseregisterloven § 21 

(Folkehelseinstituttet 2018). Disse tiltakene og informasjon om innsyn, lovverket og 

helseregistre viser tydelige trekk av kategorien proseduralt omdømme. Teksten innen denne 

kategorien signaliserer at Folkehelseinstituttet anvender riktige prosedyrer og standarder for å 

utføre oppgaver som innsamling og behandling av helseopplysninger (Carpenter 2010:47).  

Informasjon om personvern, lover og forskrifter for utlevering og behandling av 

helsedata tilhører den pragmatiske kategorien «regulering». Den retningsgivende standarden i 

instituttets sikkerhetsarbeid og personvernombud skal sikre etterlevelse av 

personopplysningsloven, helseregisterloven og tilhørende forskrifter (Folkehelseinstituttet 

2018). Informasjon om instituttets utlevering av data og biologisk materiale henviser til lover 

og forskrifter for utlevering av data, og veiledning til søknad om utlevering av data 

(Folkehelseinstituttet 2018). Eksemplene tilhører den prosedurale omdømmekategorien. 

Folkehelseinstituttet fremhever at tjenester og funksjoner utføres i samsvar med aksepterte 

standarder og juridiske prosedyrer (Carpenter 2010: 47).  

 
 
Tabell 3: Omdømmedimensjoner fordelt på pragmatiske kategorier – Folkehelseinstituttets nettside i 
2018 

Pragmatiske 
kategorier 

Prestasjon Prosedural Tek.prof. Moralsk Sum 

 
Strategi 

     

                    2                    1                    3                    3                    9 
      
      
Samarbeid      
                    3                    2                    2                    3                  10 
      
 
Tjenester 

     

                    3                    2                    3                    3                  11 
      
 
Internt 

     

                    1                    1                    3                    2                    7 
      
 
Regulering 

     

                    1                    3                    2                    1                    7 
      
 
Sum 
omdømme-
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dimensjoner 
                  10                    9                  13                  12                  44 
      
 

5.3.2 Helsedirektoratets nettside i 2018  
Strategi 

Informasjonen som er mest omfattende finnes i overskriften «Dette gjør Helsedirektoratet» på 

fanen «om oss». Utgangspunktet for direktoratets samfunnsoppdrag er rollen som fag- og 

myndighetsorgan overført til rollen som faglig rådgiver, iverksetter av offentlig politikk og 

lov- og regelverkforvalter innen helsesektoren. Direktoratet har et helhetlig ansvar for 

nasjonal helseberedskap, og skal «styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og 

målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå» (Helsedirektoratet 2018). 

Informasjonen kategoriseres i den pragmatiske kategorien «strategi», og tilhører den 

prestasjonsorienterte kategorien for omdømme uttrykt som kjerneoppgaver (Carpenter 2010: 

46).  

Den teknisk-profesjonelle kategorien for omdømme synliggjøres i direktoratets 

beskrivelse av rollen som faglig rådgiver. Direktoratet har ansvar for å følge med på faktorer 

som påvirker folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene, sammenstille 

kunnskap og opptre nasjonalt normerende på fagområder. I rollen som kompetanseorgan 

beskrives direktoratet som en selvstendig og uavhengig rådgiver. Informasjonen som 

signaliserer trekk av den teknisk-profesjonelle omdømmekategorien er imidlertid ikke 

omfattende, men symboler som «faglig rådgiver» og «opptre nasjonalt normerende på 

fagområder» kan gi inntrykk av at direktoratet har tilstrekkelig kompetanse til å utføre de 

oppgavene organisasjonen er satt til (Carpenter 2010: 46). Iverksetting av vedtatt politikk 

baseres på målsettinger fra regjeringen og Stortinget. Rollen som forvalter innebærer 

direktoratets ansvar for å anvende og fortolke lover regelverket og refusjonsordningene i 

form av myndighetsdelegering fra Helse- og omsorgsdepartementet (Helsedirektoratet 2018). 

Oppgavene som utføres på bakgrunn av målsettinger fra regjering og storting og 

lovfortolkning representerer den prosedurale kategorien (Carpenter 2010: 46, 47). 

Direktoratets overordnede visjon er «God helse – gode liv. Verdien om åpenhet er et 

eksempel på moralsk omdømme med symboler som «åpenhet, åpne prosesser og god 

kommunikasjon» som kan medføre at organisasjonen fremstår som transparent overfor 

omgivelsene (Carpenter og Krause 2012: 27, Helsedirektoratet 2018).  
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Samarbeid 

Den pragmatiske kategorien som favner om informasjonen under fanen «nasjonale faglige 

retningslinjer» er en kombinasjon av «tjenester» og «samarbeid», uttrykt som nasjonale 

faglige retningslinjer, prioriteringsveiledere og pakkeforløp på områder som blant annet kreft, 

barnesykdommer og antibiotikabruk i sykehus (Helsedirektoratet 2018). I tekst om 

pakkeforløp for akutt leukemi er symboler i form av tekst om hensyn til individuelle 

forutsetninger og kommunikasjon med pasienter og pårørende basert på respekt og empati 

eksempler på moralsk omdømme (Carpenter og Krause 2012: 27). Som en videreføring av 

eksempelet gjenspeiles den teknisk-profesjonelle kategorien for omdømme i tekst om 

behandling av akutt leukemi. Informasjonen om eksempelvis stamcelletransplantasjon og 

behandling av ADHD er symboler som fremhever direktoratets kapasitet og kompetanse til å 

utarbeide pakkeforløp og nasjonale faglige retningslinjer som skal anvendes i helsetjenesten 

(Carpenter 2010: 46). Den teknisk-profesjonelle kategorien for omdømme er gjennomgående 

i denne fanen av nettsiden der retningslinjer bygger på kompleks og medisinskfaglig 

informasjon. Den moralske dimensjonen kan observeres vekselvis som setninger i de ulike 

fremstillingene av nasjonale retningslinjer. Når det gjelder bipolare lidelser begrunnes 

utbedring av behandlingsmetoder og faglige tilbud i hensynet til pasienter som ikke får 

nødvendig behandling (Helsedirektoratet 2018).   

 

Tjenester 

Informasjon og råd som gis på områder som kosthold, fysisk aktivitet, graviditet og psykisk 

helse- og rusarbeid kategoriseres som tjenester. Et omfangsrikt informasjonsgrunnlag om 

kjerneoppgaver på nettsidens fane om folkehelseområdet representeres av den 

prestasjonsorienterte kategorien for omdømme. Kjerneoppgaver som vektlegges er 

anbefalinger, lovfortolkninger, råd, statistikk og strategier innen folkehelse. De anbefalingene 

og informasjonen som gis henviser til dokumentasjon i form av forskning og analyser utført 

av Helsedirektoratet eller eksterne aktører, og signaliserer at kjerneoppgavene utføres på 

bakgrunn av kompetanse og faglig styrke i organisasjonen. Informasjon om eksempelvis 

ernæring, næringsstoffer og håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler illustrerer at 

organisasjonen har tilstrekkelig kompetanse som grunnlag til informasjon (Helsedirektoratet 

2018). Det teknisk-profesjonelle omdømmet vil dermed få en høy score i denne fanen av 

nettsiden (Carpenter 2010: 46). Arbeid for å fremme befolkningens helse og utjevne sosiale 

forskjeller i helse settes i sammenheng med områder som barn og unge, psykisk helse, 

rusforebygging og ulike grupper der helsen varierer. Dette symboliserer at hensyn til flere 
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befolkningsgrupper vektlegges som grunnlag til råd og tiltak innen folkehelse som 

kjerneoppgave. Helsedirektoratet fremstår som en organisasjon med fokus på sosialt ansvar 

og beskyttelse overfor ulike aktører (Carpenter og Krause 2012: 27).  

Som en del av organisasjonens kjerneoppgaver illustrerer analyser og rapporter på 

områder som spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og nasjonale 

kvalitetsindiktatorer den prestasjonsorienterte kategorien for omdømme. Statistikk i form av 

en årlig rapport for utviklingstrekk i samhandlingsreformen baseres på tall og analyser om 

primær- og spesialisthelsetjenesten, og signaliserer at direktoratet har faglig ekspertise til å 

gjennomføre analyser og forskning. Det teknisk-profesjonelle omdømmet påvises i symboler 

som omhandler forskningsmetodisk informasjon og veiledere for analyser innen 

helsetjenesten. Innslag av moralsk omdømme finnes i nasjonale kvalitetsindikatorer som skal 

gi informasjon om kvaliteten på helsetjenestene som brukerne mottar. Begrunnelsen om at 

pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvalitet i helsetjenesten viser 

moralske symboler som hensynet til målgrupper som forutsetning til å publisere 

informasjonen på helsenorge.no (Helsedirektoratet 2018).  

 

Interne trekk 

Innhold som kan kategoriseres som «interne trekk» er hovedsakelig fraværende på 

organisasjonens nettside. Informasjon som kategoriseres som «interne trekk» er henvisning til 

direktoratets strategi og instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt oversikt over 

direktoratets avdelinger, organisasjonsstruktur og råd og utvalg tilknyttet direktoratet 

(Helsedirektoratet 2018). Den prestasjonsorienterte og prosedurale dimensjonen for 

omdømme påvises i størst grad gjennom innhold om strukturen mellom departementet, 

underliggende etater og kjernefunksjoner i direktoratets divisjoner. Moralsk dimensjon for 

omdømme påvises gjennom strategien for råd og utvalg i tilknytning til Helsedirektoratet, 

eksempelvis brukerrådet og fagråd for sosial ulikhet i helse (Helsedirektoratet 2018).  

 

Regulering 

Den pragmatiske kategorien «regulering» forekommer gjennom informasjon om fortolkning 

av blant annet tobakkskadeloven og alkoholloven. Tekst som signaliserer den prosedurale 

omdømmekategorien er eksempelvis guide til internkontroll i samsvar med alkoholloven til 

skjenkesteder og informasjon om e-sigaretter som illustrerer at råd og informasjon 

direktoratet gir baseres på lovverket og aksepterte standarder (Carpenter 2010: 47, 

Helsedirektoratet 2018).  Oversikten om informasjon om lov og forskrift for 
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prioriteringsveilederne gjenspeiler den pragmatiske kategorien «regulering». Tekst om 

prioriteringer i den norske helsetjenesten på grunnlag av juridiske prinsipper har som hensikt 

å øke forståelse og anvendelse av vilkårene for prioritering av de som benytter seg av 

helsetjenestene. Informasjon innen dette rettsområdet er et tydelig trekk innen kategorien for 

proseduralt omdømme som viser at organisasjonen utfører oppgavene i henhold til lovverk og 

aksepterte prosedyrer (Carpenter 2010: 47). Utdraget om prioriteringer i den norske 

helsetjeneste har i tillegg innslag av den moralske kategorien for omdømme. Symboler som 

kan medføre at organisasjonen oppfattes som orientert mot sosialt ansvar er tekst som omtaler 

konsekvensene av prioriteringsvalg i helsetjenesten som «gode for noen og ikke så gode for 

andre» (Helsedirektoratet 2018, Carpenter og Krause 2012: 27). Mål om at pasientrettigheter 

skal ivaretas likt uavhengig av bosted og sykdom er et annet symbolsk eksempel på det 

moralske omdømmet (Helsedirektoratet 2018).  

Innholdet under fanen «autorisasjon, utdanning og godkjenning» omfattes hovedsakelig 

av den pragmatiske kategorien «regulering». Informasjon om autorisasjon og lisens som 

helsepersonell består av detaljert tekst om dokumentasjonskrav, vilkår, saksbehandlingstid og 

helsepersonelloven som sentralt regelverk (Helsedirektoratet 2018). Kategorien for 

proseduralt omdømme er fremtredende for hele virksomhetsområdet ettersom innholdet 

henviser til sentrale lov- og regelverk, vilkår for godkjenning og veiledning til søknadsskjema 

(Helsedirektoratet 2018). Disse eksemplene på prosedurale symboler kan medføre at 

Helsedirektoratet fremstår som en organisasjon som forankrer oppgaver og avgjørelser i 

sentrale rettskilder og aksepterte prosedyrer (Carpenter 2010: 47). Det prosedurale aspektet 

tydeliggjøres som et fellestrekk på dette området gjennom direktoratets utøvende bruk av 

sterk kontroll og regulering av hvem som får autorisasjon og godkjenning som helsepersonell 

(Helsedirektoratet 2018).  

Direktoratets rolle som myndighetsorgan gjennom tilskuddsordninger i forbindelse med 

målsettinger satt av Stortinget signaliserer den pragmatiske kategorien «regulering». 

Kommuners mulighet til å søke om lønnstilskudd for utdanning i avansert sykepleie er et 

virkemiddel som kan stimulere kommuner til kompetanseutvikling av sykepleiere 

(Helsedirektoratet 2018). Opplysninger om mål for tilskuddsordninger kan representere den 

prestasjonsorienterte kategorien for omdømme gjennom Helsedirektoratets tiltak for 

iverksetting av helsepolitiske prioriteringer som kan generere resultater (Carpenter 2010: 46). 

Overordnede målsettinger for tilskuddsordningene om å støtte pårørende med krevende 

omsorgsoppgaver og at brukere skal få bedre kvalitet på legevakttjenesten er symboler for et 

moralsk omdømme (Helsedirektoratet 2018). Begrunnelser med hensyn til ulike grupper og 
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aktører som mål på bakgrunn av tilskudd som virkemiddel, synliggjør organisasjonens 

moralske tilnærming (Carpenter og Krause 2012: 27). Innhold som finnes i flere 

tilskuddsordninger er henvisning til gjeldende regelverk, informasjon om søknadsbehandling 

og formkrav til søknader (Helsedirektoratet 2018). Tekst som fremhever hvilke prosedyrer og 

regelverk avgjørelser er forankret i representerer den prosedurale kategorien for omdømme 

(Carpenter 2010: 47). Den pragmatiske kategorien «regulering» illustreres videre i 

Helsedirektoratets funksjoner som forvaltning og fortolkning av lover. Informasjonen 

omhandler hvem som reguleres av lovverket, rettigheter og plikter og beskrivelser av det 

rettslige utgangspunktet for ulike lover. Informasjonen representeres i all hovedsak av et 

proseduralt omdømme der organisasjonen gir uttrykk for rollen som lovfortolker- og forvalter 

gjennom aksepterte prosedyrer og forvaltning av regelverk (Carpenter 2010: 47). Informasjon 

som orienteres mot både informasjon om lovverket og ulike fortolkninger av anvendelsen kan 

også illustrere kategorien for teknisk-profesjonelt omdømme (Carpenter 2010: 46).  
 
 
Tabell 4: Omdømmedimensjoner fordelt på pragmatiske kategorier – Helsedirektoratets nettside i 
2018 

Pragmatiske 
kategorier 

Prestasjon Prosedural Tek.prof. Moralsk Sum 

 
Strategi 

     

 3 3 2 3 11 
      
      
Samarbeid      
 2 2 2 2 8 
      
 
Tjenester 

     

 2 3 3 3 11 
      
 
Internt 

     

 1 3 2 2 8 
      
 
Regulering 

     

 2 3 3 2 10 
      
 
Sum 
omdømme-
dimensjoner 
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 10 14 12 12 48 
      
 

 

5.4 Hovedtrekk i empirien 
Funnene gjengitt i Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets overordnede omdømmeprofil 

fordelt på resultater fra nettsidene og årsrapportene viser et felles likhetstrekk i det 

prestasjonsorienterte og det moralske omdømmet. Den teknisk-profesjonelle 

omdømmedimensjonen påviser mer variasjon enn den moralske og den prestasjonsorienterte 

omdømmedimensjonen. Dimensjonen for det prosedurale omdømmet påviser betydelig 

variasjon mellom organisasjonene. Med en score på 26 er den prosedurale dimensjonen av 

størst verdi i Helsedirektoratet, mens den prosedurale dimensjonen utgjør dimensjonen med 

lavest forekomst i Folkehelseinstituttet med en verdi på 17. En samlet vurdering av summen 

av omdømmedimensjonene viser likhet innen det moralske og prestasjonsorienterte 

omdømmet, en moderat variasjon i det teknisk-profesjonelle, mens det prosedurale utgjør en 

vesentlig variasjon mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  

 
 
Tabell 5: Oppsummerende funn – Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets årsrapporter (2016) og 
nettsider (2018).  
	

 
Strategi Samarbeid Tjenester Internt Regulering Sum 

 
Prestasjon Prestasjon Prestasjon Prestasjon Prestasjon Prestasjon 

FHI 2016 2 2 3 2 2 11 
H.DIR 
2016 3 3 3 2 2 13 

2016 5 5 6 4 4 24 
FHI 2018 2 3 3 1 1 10 
H.DIR 
2018 3 2 2 1 2 10 

2018 5 5 5 2 3 20 

 
Strategi Samarbeid Tjenester Internt Regulering Sum 

 
Prosedural Prosedural Prosedural Prosedural Prosedural Prosedural 

FHI 2016 1 1 2 2 2 8 
H.DIR 
2016 2 2 3 2 3 12 

2016 3 3 5 4 5 20 
FHI 2018 1 2 2 1 3 9 
H.DIR 
2018 3 2 3 3 3 14 

2018 4 4 5 4 6 23 

 
Strategi Samarbeid Tjenester Internt Regulering Sum 
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Tek/prof. Tek/prof. Tek/prof. Tek/prof. Tek/prof. Tek/Prof. 

FHI 2016 3 3 3 2 2 13 
H.DIR 
2016 2 2 3 1 2 10 

2016 5 5 6 3 4 23 
FHI 2018 3 2 3 3 2 13 
H.DIR 
2018 2 2 3 2 3 12 

2018 5 4 6 5 5 25 

 
Strategi Samarbeid Tjenester Internt Regulering Sum 

 
Moralsk Moralsk Moralsk Moralsk Moralsk Moralsk 

FHI 2016 3 2 2 0 1 8 
H.DIR 
2016 3 2 3 1 2 11 

2016 6 4 5 1 3 19 
FHI 2018 3 3 3 2 1 12 
H.DIR 
2018 3 2 3 2 2 12 

2018 6 5 6 4 3 24 
 

 

Figur 1: Omdømmeprofiler 2016, 2018 

 
 

Prestasjonsorientert og moralsk omdømme har identisk verdi i organisasjonenes nettsider. 

Den teknisk-profesjonelle dimensjonen for omdømme er dimensjonen med høyest verdi i 

Folkehelseinstituttet (13), mens den prosedurale dimensjonen har høyest forekomst i 

Helsedirektoratet (14). Den prosedurale dimensjonen er attpåtil dimensjonen med lavest 

forekomst i Folkehelseinstituttet med verdien 9. En konklusjon for organisasjonenes nettsider 
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er en jevn fordeling av forekomsten av omdømmedimensjonene, med unntak av den 

prosedurale dimensjonen som utgjør et betydelig avvik mellom Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet. Årsrapportene kjennetegnes av en ujevn fordeling mellom og innad 

organisasjonene, spesielt i Folkehelseinstituttet. Fordelingen i Folkehelseinstituttets 

årsrapport påviser at grupperingen av det prestasjonsorienterte og det teknisk-profesjonelle 

omdømmet er mer fremhevet enn det prosedurale og det moralske omdømmet. Funnene i 

Helsedirektoratets årsrapport gjenspeiler en mer jevn fordeling av verdier på de fire 

omdømmedimensjonene. Størst variasjon av forekomsten i omdømmedimensjonene mellom 

organisasjonene representeres av dimensjonen for det prosedurale omdømmet.  

 
Figur 2: Omdømmeprofil – nettsider 2018 
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Figur 3: Omdømmeprofil – årsrapporter 2016 

 
 

5.4.1 Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets omdømmeprofil – 

variasjon og likhet 
Prestasjonsorientert omdømme 

Tilnærmingen til prestasjonsorienterte trekk utgjør dimensjonen med flest likhetstrekk 

mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Forskjellen mellom forekomsten av det 

prestasjonsorienterte i nettsider og årsrapporter er at årsrapportene forutsetter vurdering av 

måloppnåelse og leveranser i forbindelse med kjernefunksjoner. Informasjonen på nettsidene 

påviser hovedsakelig symboler innen det ene kjennetegnet ved det prestasjonsorienterte, med 

informasjon om organisasjonenes tjenester og funksjoner som utgangspunkt. Omtalen av 

leveranser som «sentrale komponenter i den nasjonale infrastrukturen for kunnskap» påviser 

tydelige prestasjonsorienterte trekk, hvor instituttets virksomhet ses i sammenheng med et 

overordnet mål om å fremstille kunnskap for å levere tjenester for brukere.Regjeringens 

avgjørelse om å utvide Folkehelseinstituttets mandat til kunnskapsproduksjon for hele 

helsetjenesten som et ledd i omorganiseringen av underliggende etater i helse- og 

omsorgssektoren i 2015 er et ytterligere aspekt som understreker prestasjonsorienterte 

kvaliteter i Folkehelseinstituttet (Folkehelseinstituttet 2017: 45-46).  

Folkehelseinstituttets kjerneoppgaver som forskning, rådgivning og 

kunnskapsproduksjon anses hovedsakelig teknisk-profesjonelle, og det prestasjonsorienterte 

aspektet henviser til måloppnåelse og kapasitet innen de teknisk-profesjonelle funksjonene. 

Motsetningsvis er Helsedirektoratets prestasjonsorienterte trekk i større grad orientert mot et 

11
13

8

12
13

10
8

11

FHI 2016 H.DIR 2016

Årsrapporter 2016

Prestasjon Prosedural Teknisk-profesjonell Moralsk



	 95 

bredere omfang kjerneoppgaver preget av flere omdømmekategorier. Rollen som iverksetter 

av handlingsplaner, strategier og tiltak fastsatt av Stortinget, regjeringen og føringer gitt av 

Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at direktoratet foretar eksplisitt vurdering og gir 

informasjon om leveranser og resultatoppnåelse i virksomheten. Dermed vil det 

prestasjonsorienterte i særlig grad forankres i Helsedirektoratets rolle som iverksetter av 

vedtatt politikk i organisasjonens kommunikasjonskanaler. Helsedirektoratets rolle som 

myndighetsorgan forsterkes ytterligere gjennom informasjon om tilskuddsordninger. 

Tilskuddsordningene omfattes av den prestasjonsorienterte kategorien for omdømme ved at 

tilskudd anses som virkemidler for å nå helsepolitiske mål og prioriteringer som kan generere 

resultater (Helsedirektoratet 2018). Direktoratet informerer i mer detaljert grad om 

resultatoppnåelse enn Folkehelseinstituttet, med en bredere rekkevidde som omfatter 

informasjon og rapportering av hvilke resultater direktoratet har oppnådd i spesifikke deler av 

helsetjenesten. Dette forklares gjennom Helsedirektoratets rolle som myndighetsorgan og 

iverksetter av vedtatt politikk, der direktoratet skal overlevere tjenester til helsetjenesten og 

har en regulerende og koordinerende virksomhet overfor helsetjenesten. Dette er en 

sannsynlig årsak til direktoratets mer detaljerte tilnærming til det prestasjonsorienterte 

gjennom omtalen av hvilke resultater som er nådd i ulike deler av helsetjenesten og ulike 

forvaltningsnivå (Helsedirektoratet 2017: 7-8).  

Anledningen til at den prestasjonsorienterte omdømmedimensjonen er sammenfallende 

i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er at innhold om organisasjonenes formål, 

avgjørelser og beslutningskapasitet både forventes på bakgrunn av transparens om prosesser 

og virksomhet, i tillegg til at organisasjoner vurderes i omgivelsene etter krav om effektivitet 

og resultatoppnåelse (Maor 2016: 19-20, Carpenter og Krause 2012: 27). Forekomsten kan 

forklares ytterligere av at organisasjonenes funksjoner er tunge og omfattende nasjonale 

oppgaver som utføres i samarbeid med andre sektorer, og omfatter ulike bruker- og 

pasientgrupper, helsetjenesten, de regionale helseforetakene og kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  

 

Proseduralt omdømme 

Helsedirektoratet fremstår som mer distinkt på prosedurale trekk enn Folkehelseinstituttet på 

bakgrunn av at det prosedurale utgjør et vesentlig skille mellom organisasjonene. 

Fellestrekket mellom organisasjonene er omtalen av den formelle styringsrelasjonen fra 

Helse- og omsorgsdepartementet. Innhold om kjerneoppgaver og tjenester i årsrapporter og 

nettsider henviser til hvilke prosedyrer, standarder og lovverk tjenestene forankres og 
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reguleres via, noe som utgjør et overordnet fellestrekk. Helsedirektoratet har imidlertid et 

stort innhold i årsrapporten om rollen som etatsstyrer, der de underliggende etatene vurderes 

ut fra måloppnåelse og leveranser, både fra departementet og i forbindelse med 

Helsedirektoratet som etatsstyrer av Helseøkonomiforvaltningen, Statens strålevern og den 

administrative forbindelsen til Pasient- og brukerombudene. Direktoratet har kjerneoppgaver 

som er prosedurale, presisert som rollen som forvalter av lov- og regelverk, mens det 

prosedurale i Folkehelseinstituttet hovedsakelig uttrykkes gjennom tekst om etterlevelse av 

aksepterte prosedyrer og lovverk innen forskning og forvaltning av data i helseregistrene, 

samt rollen som varslingsmottaker (Folkehelseinstituttet 2018).  

Helsedirektoratets myndighet som forvalter av lov og regelverk er delegert fra Helse- 

og omsorgsdepartementet, og illustrerer på denne måten både styringsrelasjonen mellom 

direktoratet og departementet, samt en prosedural kjernefunksjon som forvalter av lovverk. 

Helsedirektoratets rolle som iverksetter av politikk på helse- og omsorgsfeltet betraktes 

attpåtil proseduralt ettersom Fylkesmenn, kommunale helse- og omsorgstjenester og de 

regionale helseforetakene reguleres av direktoratets implementering av politikk og 

fortolkning av lovverket. Dette synliggjøres i tilskuddsordninger, handlingsplaner og 

retningslinjer overfor helsetjenesten (Helsedirektoratet 2017: 8). Virksomhetsområdet 

personell og godkjenning har høy forekomst av prosedurale trekk, der divisjonen regulerer 

ansatte i helsetjenesten gjennom godkjenning av utdanning og helsepersonell. På bakgrunn av 

mangfoldet av funksjoner og oppgaver med prosedurale trekk i Helsedirektoratet, er denne 

omdømmedimensjonen sterkt representert i innhold i årsrapport og nettside, og samsvarer 

med forventninger utledet fra oppgavens teoretiske rammeverk. Samtidig finnes en annen 

forklaring til lavere verdier av det prosedurale i Folkehelseinstituttet sammenliknet med 

Helsedirektoratet i instituttets rolle som kunnskapsleverandør til flere aktører, blant annet 

Helsedirektoratet. Formålet til instituttet er ikke å være en regulerende og iverksettende 

organisasjon, men heller en kunnskaps- og kompetanseinstitusjon som danner 

kunnskapsgrunnlaget til offentlige beslutninger (Folkehelseinstituttet 2017: 10). 

 

Teknisk-profesjonelt omdømme 

I selvpresentasjonen til Folkehelseinstituttet fremstår det teknisk-profesjonelle som en 

gjennomgående tendens. For det første begrunnes dette i hvilke omdømmefaktorer 

kjernefunksjonene og instituttets strategi preges av. Omtalen av organisasjonen som «faglig 

uavhengig» og «faglig solid» signaliserer et teknisk-profesjonelt omdømme med vektlegging 

av at kunnskapsoppsummeringer, råd og vurderinger fra instituttet forankres i et 
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vitenskapelig fundament, med hensikt om å utgjøre kunnskapsgrunnlaget til 

helsemyndigheter og helse- og omsorgstjenesten (Folkehelseinstituttet 2017: 10). For det 

andre synliggjøres Folkehelseinstituttets teknisk-profesjonelle omdømme i beskrivelsen 

«kompetanseinstitusjon» på områdene smittevern, psykisk og fysisk helse, miljøfaktorer, 

rusmidler og tobakk, samt andre forhold som har innvirkning på helsetilstanden i 

befolkningen (Folkehelseinstituttet 2018). Folkehelseinstituttet vil på bakgrunn av dette 

oppfattes som et spisskompetanseorgan for informasjon og råd om helserelaterte områder, 

forankret i det teknisk-profesjonelle omdømmet (Christensen 1994: 21). I likhet med 

Helsedirektoratet oppfattes Folkehelseinstituttet som normerende for råd og kunnskap på 

helse- og omsorgsfeltet (Folkehelseinstituttet 2017: 29).  

Helsedirektoratets rolle som fagdirektorat og faglig rådgiver innebærer sammenstilling 

av kunnskap basert på en faglig uavhengig rådgivningsrolle (Helsedirektoratet 2017: 8). 

Helsedirektoratet skal opptre nasjonalt normerende på helse- og omsorgsområdet, og gi råd 

og veiledning om nasjonale strategier og tiltak overfor sentrale myndigheter, regionale og 

lokale myndigheter, helseforetakene, privat sektor, frivillige organisasjoner og befolkningen 

for øvrig (Helse- og omsorgsdepartementet 2017b: 4). Årsaken til at det teknisk-profesjonelle 

er mer fremtredende i Folkehelseinstituttet enn i Helsedirektoratet kan skyldes at 

Helsedirektoratet har større innslag av de tre andre omdømmedimensjonene i omtalen av 

aktiviteter, kjernefunksjoner og leveranser. Folkehelseinstituttets kjernefunksjoner forstås 

hovedsakelig som teknisk-profesjonelle kvaliteter, og konsentrasjonen av denne 

omdømmedimensjonen vil dermed være mer omfattende enn i Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet vil på sin side i større grad orienteres mot det prosedurale og 

prestasjonorienterte i rollen som iverksetter av vedtatt politikk, fagdirektorat og 

forvaltningsorgan. Helsedirektoratet preges ytterligere av at den teknisk-profesjonelle 

kompetansen er en sammenstilling av kunnskap gjennom samarbeid med andre etater og 

sektorer, mens Folkehelseinstituttet vektlegger egen rolle som forskningsinstitusjon. 

 

Moralsk omdømme 

Sammen med den prestasjonsorienterte omdømmedimensjonen utgjør den moralske 

dimensjonen to av kategoriseringene som påviser flest likhetstrekk i sammenlikningen av 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Den moralske omdømmedimensjonen påvises i 

organisasjonenes samfunnsoppdrag og roller. Direktoratets overordnede visjon er «God helse 

– gode liv. Verdien «åpenhet» er et grunnleggende moralsk trekk som forsterker 

organisasjonens moralske tilnærming overfor omgivelsene ved å fremstå transparent. En stor 



	98 

del av kommunikasjonsvirksomheten i direktoratet inneholder tekst med formål om 

pasienters rettssikkerhet. Det utgjør et tydelig moralsk trekk ved organisasjonen (Carpenter 

og Krause 2012: 27, Helsedirektoratet 2018). Helsedirektoratets ansvar formuleres som å 

«styrke hele befolkningens helse», redusere forskjellene i helse og levekår, samt følge med på 

faktorer som påvirker utviklingen i helse- og omsorgstjenesten og folkehelsen 

(Helsedirektoratet 2018). I rollen som faglig rådgiver skal direktoratet sikre at helsesystemet 

er tilpasset befolkningens behov, støtte nasjonale styringsmål som kartlegging av 

befolkningens bruk av tjenester og pasientsikkerhet (Helse- og omsorgsdepartementet 2017b: 

4).  

På nettsiden til Folkehelseinstituttet beskrives organisasjonens visjon som «Bedre helse 

for alle» og forankres i Norges overordnede folkehelsearbeid og mål om god helse i 

befolkningen. Instituttets kunnskapsproduksjon beskrives som en forutsetning til å nå målene 

innen folkehelse, og signaliserer kapasitet til måloppnåelse innen en nasjonal strategi 

(Folkehelseinstituttet 2017). Folkehelseinstituttet skal bidra til å redusere sosiale 

helseforskjeller og fremme god helse i befolkningen gjennom sammenstilling og produksjon 

av kunnskap om og for helsetjenesten, befolkningen og nasjonale myndigheter 

(Folkehelseinstituttet 2018). Folkehelseinstituttet skal ivareta samarbeid med brukere og 

helsetjenesten gjennom brukermedvirkning i oppdraget om å foreta forskning om nytte og 

effekt av tiltak i helsetjenesten og helsetjenesteanalyser (Helse- og omsorgsdepartementet 

2017c: 8). Formuleringen påviser moralske trekk som instituttets oppdrag om å sammenstille 

kunnskap for å vurdere effekten av ulike tiltak i pasient- og brukergrupper, og realisere 

brukermedvirkning i slike prosesser. Flere moralske trekk påvises attpåtil i instituttets omtale 

av verdigrunnlag. Folkehelseinstituttet beskrives som «åpen og respektfull» og skaper et 

bilde av en fleksibel og transparent organisasjon overfor omgivelsene (Carpenter og Krause 

2012: 27).  Organisasjonene deler mange likhetstrekk i tilnærmingen til det moralske 

omdømmet, der overordnede formål er sammenfallende. Spesielt illustrerer ansvaret for å 

redusere sosial ulikhet i helse og bidra til helseutviklingen i Norge det moralske fellestrekket 

i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  
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Figur 4: Nettside Helsedirektoratet 2018 

 
 
Figur 5: Nettside Folkehelseinstituttet 2018 

 

 
Figur 6: Årsrapport Helsedirektoratet 2016 
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Figur 7: Årsrapport Folkehelseinstituttet 2016 

 
 

 

5.5 Intervju 
5.5.1 Helsedirektoratet 
Informantenes beskrivelse av Helsedirektoratets tilnærming til omdømme er sammenfallende. 

Alle informanter anser omdømmehåndtering som en planmessig strategi i Helsedirektoratet, 

der direktoratet har et bevisst forhold til omdømme for å kommunisere et mest mulig 

realistisk bilde av organisasjonens funksjoner, virksomhet og beslutninger. Den delen av 

omdømmebegrepet som samsvarer med direktoratets tilnærming til omdømme er «tillit». Det 
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begrunnes i at omdømmebegrepet i sin helhet oppfattes noe uklart, og at omdømmestrategier 

lett kan løsrives fra kjernevirksomheten og dermed ikke gjenspeile transparens. Transparens 

og meroffentlighetsprinsippet betraktes som en forutsetning til Helsedirektoratets 

eksistensberettigelse og samfunnsoppdrag. Et godt omdømme er betinget av transparens i 

beslutninger og prosesser, og et ønske om å fremstå med spesifikke kvaliteter må samsvare 

med kvaliteter som eksisterer i organisasjonen. Omdømme ses i sammenheng med de 

oppfatningene omgivelser og sentrale samarbeidsaktører har av organisasjonens leveranser og 

prestasjon på kjernefunksjonene. Befolkningen, helsepersonell og de som jobber med helse- 

og omsorgstjenester er viktige målgrupper. Informantene i Helsedirektoratet beskriver 

direktoratets omdømme i sammenheng med rollen som myndighetsdirektorat, fagdirektorat 

og iverksetter av vedtatt politikk.  

Et godt omdømme kan gi større gjennomslagskraft for forslag i politikkutforming, til 

direktoratets budskap i helsetjenesten og kan videre generere gode helsevalg i befolkningen. 

Direktoratets rolle som iverksetter av vedtatt politikk er avgjørende for omdømmet ettersom 

utføring av oppdragene og kravene fra departementet er en forutsetning til organisasjonens 

eksistens og formål. Flere påpeker imidlertid at direktoratets omdømme vanskelig kan 

betinges av beslutningskapasitet og resultater i kjernefunksjoner. Det er implisitt at 

oppdragene i tildelingsbrevet fra departementet leveres. Det er implementeringen av tiltak og 

tjenester i helsetjenesten og langsiktige effekter av produktene som avdekker hvorvidt 

helseutviklingen går i ønsket retning. På grunnlag av dette påpeker informanter i direktoratet 

at beslutningskapasitet og resultatoppnåelse i kjernefunksjonene ikke er det mest vesentlige 

for organisasjonens omdømme og tillit. Rollen som myndighetsaktør anses som avgjørende 

for omdømmet ved fortolknings- og forvaltningsansvaret for lov- og regelverk.  Autorisasjon- 

og godkjenningsområdet oppleves av flere informanter som et virksomhetsområde med en 

betydelig omdømmerisiko. Saken som trekkes frem er godkjenning av utenlandsstudenter. 

Det er et satsingsområde å gi bedre informasjon på autorisasjon- og godkjenningsfeltet der de 

som skal søke finner relevant informasjon om regelverket og krav til dokumentasjon. En 

utfordring er å kommunisere hvilket faglig og juridisk grunnlag som foreligger i avgjørelser 

overfor media. Medias fokus har en tendens til å orienteres mot enkeltindivider som får 

avslag i søknad om autorisasjon og godkjenning, fremfor å vektlegge pasientenes perspektiv i 

disse sakene. Mottakerne kan oppfatte vedtak som urettferdig, uavhengig av om direktoratet 

følger aksepterte juridiske prosedyrer.  
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Verdier som faglig styrke, faglig uavhengighet og troverdighet vektlegges i rollen som 

fagdirektorat, og er en forutsetning til tillit i de vurderingene og rådene direktoratet gir 

overfor helsetjenesten og befolkningen. Den teknisk-profesjonelle kompetansen betraktes 

som implisitt i de beslutninger og tjenester som kommuniseres utad. De faglige rådene og 

produktene er det som former direktoratets omdømme og legitimitet sammen med rollen som 

myndighet og iverksetter av vedtatt politikk. Fellesskapsressurser skal prioriteres på vegne av 

helheten i befolkningen, og på bakgrunn av dette er direktoratets faglige fundament i 

beslutninger avgjørende for omdømmet. En kjent problemstilling er uavklarte konsekvenser 

av prioriteringer, og prioriteringer mellom økonomiske hensyn og medisinskfaglige hensyn. 

Saken om prioritering av kreftmedisin illustrerer direktoratets faglige uavhengighet i en 

situasjon preget av politisk kontrovers. Til tross for at beslutninger forankres i et 

tungtveiende faglig grunnlag, vil upopulære avgjørelser og prioriteringer kunne medføre et 

omdømmetap. Negativ mediadekning og misnøye overfor offentlige organisasjoners 

beslutninger utgjør en av implikasjonene ved omdømmehåndtering i offentlig sektor 

(Byrkjeflot og Wæraas 2012: 27). Under daglig aktivitet kan press i form av å imøtekomme 

én aktørgruppe innebærer nedprioriteringen av andre grupper. Kritikk overfor organisasjoner 

med funksjoner som innebærer høy politisk risiko er på bakgrunn av dette uunngåelig 

(Carpenter og Krause 2012: 29).  

 

5.5.2 Folkehelseinstituttet 
I likhet med direktoratet forstås som tillit til instituttets kunnskapsproduksjon og faglige 

budskap overfor befolkningen, helsetjenesten, sentrale myndigheter, oppdragsgivere og andre 

samarbeidspartnere. Omdømmehåndtering ses i sammenheng med formålet om å bidra til det 

nasjonale målet om bedre folkehelse gjennom formidling av instituttets kunnskap og 

forskning. Folkehelseinstituttets omdømme er i stor grad betinget av faglig tyngde og 

integritet i instituttets arbeid med forsknings- og kunnskapsproduksjon. Dette tilsier en 

tydelig vektlegging av organisasjonens teknisk-profesjonelle kvaliteter som forutsetning til 

omdømme. Transparens betraktes som en forutsetning til tillit og troverdighet i den 

kunnskapen instituttet formidler, og innebærer også åpenhet om usikkerhet i 

kunnskapsgrunnlaget. Transparens ses i sammenheng med å kommunisere utfordringer i 

tilknytning til å levere oppdrag i tildelingsbrevet fra departementet ettersom budsjettet er 

kraftig redusert i forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i 

2016. Forskning innen psykisk og fysisk helse, alkohol og rus, helse blant innvandrere, 
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kosthold og sosial ulikhet i helse er temaer som forsøkes å synliggjøres i 

kommunikasjonsvirksomheten. Dette forklares med at temaene er viktige og bør få mer 

oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Å redusere sosial ulikhet i helse beskrives som et viktig 

prioriteringsområde for instituttet. Tilgangen på helsetjenester i Norge er i utgangspunktet 

veldig god, men et tankekors består i at det avdekkes stor ulikhet i helse i befolkningen. 

Forvaltning og utlevering av data i helseregistre er funksjonen som trekkes fram av alle 

informanter som avgjørende for det prosedurale omdømmet. Det er spesielt viktig å 

kommunisere ivaretakelse av datasikkerhet og personvern ettersom registrene omfatter 

sensitiv informasjon. 

Det presiseres at smittevernområdet er det eneste området der instituttet fungerer som 

en aktiv rådgiver til befolkningen, forankret i smittevernlovgivningen. På andre 

virksomhetsområder skal kunnskap sammenstilles og oppsummeres uten en rådkonklusjon. 

Folkehelseinstituttet skal fungere som en kunnskapsprodusent fremfor en rådgiver overfor 

departementet og andre sentrale myndigheter – rådgivningsrollen tilhører hovedsakelig 

Helsedirektoratet. Informanter fra begge organisasjonene poengterer denne strukturen 

mellom organisasjonene som avgjørende for at råd og vurderinger er troverdige og basert på 

et vitenskapelig fundament – og samsvarer med hva andre offentlige myndigheter foretar seg.  

Flere informanter ser utfordringer med innlemmelsen av Statens institutt for 

rusmiddelforskning (SIRUS) i Folkehelseinstituttet. Mens noen informanter betrakter 

sammenslåingen som positivt for fagmiljøet innen rusforskning, påpeker andre at 

folkehelseinstituttet har et omdømmeproblem på det rusfaglige feltet på bakgrunn av interne 

uenigheter i skadereduksjon på tobakksfeltet. En oppfatning er at forskningen som 

kommuniseres utad er begrenset som følge av tilknytningen til departementet og et ønske om 

å fremstå med enhetlige budskap innen folkehelse. Flere informanter vektlegger avveiningen 

mellom å fremstå som enhetlig og konsistent i faglige budskap og forskeres ytringsfrihet og 

faglige integritet.  

Det understrekes imidlertid at instituttet har arbeidet med økt ytringsfrihet blant 

instituttets forskere som en del av organisasjonens mediestrategi og tilnærming til transparens 

de siste årene. Kommunikasjonsretningslinjene som eksisterte noen år tilbake samsvarte ikke 

med ønsket om økt ytringsfrihet blant forskere. Det har vært en satsing på en kulturendring, 

fra en disiplinert organisasjon med restriksjoner på hvem som får uttale seg offentlig, til en 

organisasjon som er langt mer friere når det gjelder forskeres ytringsfrihet. Forskere skal 

formidle kunnskap som en del av den åpne samfunnsdebatten, selv om dette kan utgjøre et 
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omdømmeproblem i Folkehelseinstituttet når organisasjonen ikke formidler et enhetlig 

budskap.  
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6 Analyse  
 

6.1 Introduksjon 
Dette kapittelet skal redegjøre for hva som kjennetegner omdømme og omdømmehåndtering i 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet med utgangspunkt i framtredende 

omdømmedimensjoner fra organisasjonenes nettsider, årsrapporter og intervjuer. Funnene vil 

videre utgjøre grunnlag for sammenlikning av organisasjonene på bakgrunn av sektor, 

distinkte kjennetegn, funksjoner og omgivelser. Deretter orienteres analysen mot oppgavens 

teoretiske fundament som skal forklare organisasjonenes omdømmeprofil.  

De tre organisasjonsteoretiske perspektivene fungerer i et samspill som gir ulike 

tilnærminger for å forklare organisasjoners beslutninger, aktiviteter og fremtreden. Det 

instrumentelle perspektivet kan illustrere betydningen av organisasjonsstruktur, 

reorganiseringer og kjernefunksjoner for organisasjonenes omdømme og 

omdømmehåndtering. Med utgangspunkt i organisasjonenes institusjonelle og kulturelle 

trekk kan kulturperspektivet forklare andre trekk ved omdømme og omdømmehåndtering. 

Myteperspektivet vil avslutningsvis klargjøre forholdet mellom organisasjonenes 

omdømmeprofil som ledd i organisasjonsprinsipper- og utforming som anses som et uttrykk 

for en rasjonell og moderne organisasjon.  

Hvilke perspektiv som har størst forklaringsevne avhenger av hvilke 

omdømmedimensjoner som dominerer. Først forklares organisasjonenes omdømmeprofil på 

bakgrunn av posisjonen som administrative forvaltningsorgan i offentlig sektor. Konteksten 

av å være plassert i det politisk-administrative forvaltningssystemet vil medføre påvirkning 

på hvordan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fremstår og presenterer seg selv, og 

hvilke muligheter og restriksjoner som finnes for offentlige organisasjoners håndtering av 

eget omdømme. Sektor, funksjon, omgivelser og distinkte kjennetegn anvendes som grunnlag 

til likhet og differensiering av organisasjonenes omdømmeprofil.  

 

6.2 Instrumentelt perspektiv – betydningen av 

strukturelle trekk 
Med utgangspunkt i det strukturelt orienterte perspektivet på organisasjoner, forstås 

Carpenters (2010) prosedurale, prestasjonsorienterte og teknisk-profesjonelle 
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omdømmedimensjon som tilhørende det instrumentelle perspektivet. Det er de strukturelle 

elementene i omdømmedimensjonene som fremhever organisasjonenes instrumentelle trekk. 

Prosedurale, prestasjonsorienterte og teknisk-profesjonelle kvaliteter er avgjørende for å 

vurdere organisasjonens leveranser på instrumentelle trekk som outputs og outcomes i 

kjernefunksjoner, beslutninger, kompetanse og formål (Christensen og Gornitzka 2016a: 

127).  

 

Omdømmeprofil og distinkte kjennetegn 

Tilnærmingen til prestasjonsorienterte trekk utgjør dimensjonen med flest likhetstrekk 

mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. En sannsynlig forklaring til at 

årsrapportene vektlegger det prestasjonsorienterte i større grad enn nettsidene, er at store 

deler av teksten om leveranser i tilknytning til Helse- og omsorgsdepartementets 

tildelingsbrev innebærer tekst om organisasjonenes kjernefunksjoner. Videre utgjør 

vurderingen av måloppnåelse på bakgrunn av tildelingsbrevet den største delen av 

organisasjonenes årsrapporter. I tillegg til symboler om organisasjoners kjerneoppgaver, 

påvises prestasjonsdimensjonen av instrumentelle symboler om måloppnåelse og 

beslutningskapasitet i tilknytning til kjerneoppgaver (Carpenter 2010: 46).  

Prestasjonsdimensjonen er mindre framtredende i nettsidene fordi informasjonen inneholder 

mindre eksplisitt henvisning til resultatoppnåelse og beslutningskapasitet – innholdet 

orienteres mer spesifikt mot informasjon om hva kjerneoppgavene innebærer og hvilke 

tjenester organisasjonene utfører på bakgrunn av disse. Informasjonen på nettsidene påviser 

dermed hovedsakelig symboler innen det ene kjennetegnet ved det prestasjonsorienterte, med 

informasjon om organisasjonenes funksjoner som utgangspunkt.  

 

Folkehelseinstituttets kjerneoppgaver om forskning, rådgivning og 

kunnskapsproduksjon anses hovedsakelig teknisk-profesjonelle, og det prestasjonsorienterte 

aspektet henviser til måloppnåelse og kapasitet innen de teknisk-profesjonelle funksjonene. 

Motsetningsvis er Helsedirektoratets prestasjonsorienterte trekk i større grad orientert mot et 

bredere omfang kjerneoppgaver preget av flere omdømmekategorier. Direktoratets omtale av 

resultater og beslutningskapasitet i forbindelse med rollen som myndighetsorgan og 

iverksetter av vedtatt politikk utgjør et klart prestasjonsorientert trekk. Rollen som iverksetter 

av handlingsplaner, strategier og tiltak fastsatt av Stortinget, regjeringen og føringer gitt av 

Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at direktoratet foretar eksplisitt vurdering og gir 

informasjon om leveranser og resultatoppnåelse i virksomheten. Dermed vil det 
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prestasjonsorienterte i særlig grad forankres i Helsedirektoratets rolle som iverksetter av 

vedtatt politikk i organisasjonens kommunikasjonskanaler. Helsedirektoratets rolle som 

myndighetsorgan forsterkes ytterligere gjennom informasjon om tilskuddsordninger. 

Tilskuddsordningene omfattes av den prestasjonsorienterte kategorien for omdømme ved at 

tilskudd anses som virkemidler for å nå helsepolitiske mål og prioriteringer som kan generere 

resultater (Helsedirektoratet 2018). Informasjon om tilskuddsforvaltning fremhever det 

prestasjonsorienterte både i form av tekst om resultater av tilskuddsordninger, og gjennom 

direktoratets myndighet til å utdele tilskudd med hensikt om å nå politiske mål fastsatt av 

Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skiller seg noe fra Folkehelseinstituttet 

når det gjelder omtale av resultater av ulike tiltak og funksjoner. Resultater og måloppnåelse 

spesifiseres til informasjon om hva ulike tjenester, handlingsplaner og tiltak har medført i 

blant annet de regionale helseforetakene, kommuner og psykisk helsetjeneste. Direktoratet 

informerer i mer detaljert grad om resultatoppnåelse enn Folkehelseinstituttet, med en 

bredere rekkevidde som omfatter informasjon og rapportering av hvilke resultater direktoratet 

har oppnådd i spesifikke deler av helsetjenesten. Dette forklares gjennom Helsedirektoratets 

rolle som myndighetsorgan og iverksetter av vedtatt politikk, der direktoratets skal overlevere 

tjenester til helsetjenesten og har en regulerende og koordinerende virksomhet overfor 

helsetjenesten. Dette er en sannsynlig årsak til direktoratets mer detaljerte tilnærming til det 

prestasjonsorienterte gjennom omtalen av hvilke resultater som er nådd i ulike deler av 

helsetjenesten og ulike forvaltningsnivå (Helsedirektoratet 2017: 7-8).  

 

Organisasjoners reputation uniqueness – formidling av egen særegenhet og distinkte 

identitet og kapasitet kan resultere i oppfatninger i omgivelser om at organisasjonen kan tilby 

tjenester som ikke finnes i noen annen del av det politisk-administrative systemet (Carpenter 

2001: 5). Differensiering og tydeliggjøring av roller, formål og funksjoner kan potensielt gi 

anledning til å levere på instrumentelle outputs og outcomes ved at organisasjoner kan 

fremstå distinkte og særegne for de unike funksjonene de utfører i det politisk-administrative 

systemet. Motsetningsvis kan organisasjoners formål og funksjoner preges av politisk 

sensitivitet og begrensede valgmuligheter. I motsetning til andre organisasjoner underlagt 

Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet et bredt oppdrag fra sentrale 

myndigheter om kunnskapsproduksjon på folkehelseområdet. Dette understøtter såkalt 

reputation uniqueness ettersom instituttet har en distinkt rolle som kunnskapsprodusent til 

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet (Helse- og omsorgsdepartementet 

2018). På denne måten kan instituttet fremstå som distinkt angående hvilke kjernefunksjoner 
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det leverer. Et likhetstrekk mellom organisasjonene er at begge anses som kompetanseorgan 

og faglig rådgiver til departementet, befolkningen og helsetjenesten. Umiddelbart kan det 

tenkes at fellestrekket som kompetanseorgan kan redusere oppfatninger om distinkte 

kjernefunksjoner som ikke finnes i andre deler av en sektor. Folkehelseinstituttet er imidlertid 

et spisskompetanseorgan, noe som innebærer en konsentrasjon om kunnskapsproduksjon på 

folkehelse som formål. En ytterligere konsekvens av omorganiseringen i 2016 er at 

Folkehelseinstituttet fikk et økt, helhetlig ansvar for kunnskapsproduksjon på helseområdet, 

med en tydeliggjøring av rollen som kunnskapsstøtteorganisasjon for Helsedirektoratet. 

Faglig veiledning og råd til helsetjenesten skulle bestå i Helsedirektoratet (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2015: 8). Helsedirektoratet formulerer rollen som fagorgan både på 

bakgrunn av egen, selvstendige rådgivningsrolle, men også som rådgiver på bakgrunn av 

kunnskapsgrunnlaget overlevert fra Folkehelseinstituttet. Direktoratet har imidlertid flere 

funksjoner enn instituttet, og anses som multi-funksjonell på bakgrunn av rollen som faglig 

rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvaltningsorgan. turf-protection 

 

Omdømmeprofil og sektor 

Denne dimensjonen for sammenlikning utgjør et likhetstrekk mellom Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er plassert og likestilt direkte 

under Helse- og omsorgsdepartementet på samme horisontale akse i det vertikale mønsteret. 

Dette innebærer at selve eksistensgrunnlaget til organisasjonene er betinget av instrumentelle 

effekter som utføring av kjernefunksjoner, fullføre oppdrag fra departementet og oppnå 

resultater for overordnet politisk målsetting.  I et overordnet perspektiv er begge 

organisasjonene orientert mot å bidra til at helseutviklingen i Norge går i ønsket retning. 

Formålet eller samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet – å styrke hele befolkningens helse, er 

nær sagt sammenfallende med Folkehelseinstituttets formål om å bidra til godt 

folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester (Folkehelseinstituttet 2018, 

Helsedirektoratet 2018). Organisasjonenes omdømme vil imidlertid betinges av at 

organisasjonene er et instrument for iverksetting av offentlig politikk, noe som er spesielt 

gjeldende i Helsedirektoratet. Et forhåndsbestemt, lovpålagt formål fastsatt av sentrale 

myndigheter legger føringer og begrensninger på omdømmehåndtering i offentlige 

organisasjoner (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 15). Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 

kan vanskelig definere en visjon, strategi eller et formål som ikke samsvarer med det formålet 

de er nedsatt til å utføre. Dermed er det de instrumentelle trekkene ved organisasjonen 

avgjørende for hvordan de fremstår, hvorvidt organisasjonene leverer på outputs og outcomes 
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tilknyttet kjernefunksjoner og formål. Det instrumentelle perspektivet utgjør på grunnlag av 

dette forklaringer på hvorfor leveranser på kjernefunksjoner og formål er vesentlig for 

organisasjoners omdømme.  

Helse- og omsorgssektoren er ansett å være en tung og viktig politisk sektor, tilknyttet 

store økonomiske uttellinger (Christensen 1994). I dette ligger et krav om å levere 

instrumentelt på kjernefunksjoner og utføre virksomhet i samsvar med departementets 

føringer. En tiltakende statlig styring kjennetegner reorganiseringsprosessene i 

helseforvaltningen, der de løsningene som ble skissert var tiltenkt å resultere i bedre 

samordning og effektivitet. I dag er forvaltningsorganene underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet organisert etter prinsipp om formålsspesifikke organisasjoner. 

Omorganiseringen i 2016 er en videreføring av helseforvaltningens formelle struktur etablert 

i 2001, med en flytting av enkelte departementsoppgaver til underliggende organisasjoner, 

utvidelse av mandat og en tydeliggjøring av arbeidsdeling mellom tilsyn, myndighetsutøvelse 

og kunnskapsproduksjon. Denne måten å organisere på kan tenkes å gjøre forvaltningsorgan 

mer effektive og forenklede, i den forstand at sammenfallende fagmiljøer sammenslås og 

øker ressursutnyttelse (Helse- og omsorgsdepartementet 2015: 7).  

Dobbeltarbeid var en av problemområdene som ble identifisert i forslaget fra 

regjeringen om omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Rendyrking av 

organisasjoners funksjoner og mandat for å redusere dobbeltarbeid og skape en mer effektiv 

helseforvaltning har et klart instrumentelt siktemål, men effektene av ulike 

organisasjonsstrukturer i reformer er imidlertid utfordrende å forespeile (Christensen 1994).  

Omdømmerelaterte effekter av en slik organisering er at Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet antakelig fremstår mer enhetlig og konsistente i 

kommunikasjonsvirksomheten som resultat av rendyrking av funksjoner. Det vil imidlertid 

være større anledning til å fremstå som enhetlig og konsistent i tydeliggjøringen av 

kunnskapsproduksjon som Folkehelseinstituttets kjernefunksjon sammenliknet med 

direktoratet. Direktoratets tredelte rolle bestående av faglig rådgivning, forvaltning og 

myndighet og mangfold av funksjoner kan være mer problematisk å formidle på en enhetlig 

måte (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 17-18). I rollen som iverksetter av vedtatt politikk kan 

attpåtil konflikter oppstå mellom ulike hensyn og prioriteringer. Politiske mål om 

eksempelvis økonomisk effektivitet kan i visse situasjoner tenkes å komme i konflikt med 

verdier som rettferdighet og likhet. Det vil være utfordrende å fremstå med en enhetlig 

strategi og omdømme på bakgrunn av kompleksiteten i offentlige organisasjoner (Byrkjeflot 

og Wæraas 2012: 19).  
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Omdømmeprofil og funksjoner 

I den prestasjonsorienterte omdømmedimensjonen er oppgavetype en strukturell variabel og 

viser organisasjonens evne til beslutningskapasitet, oppnå resultater og produktivitet 

angående kjernefunksjonene (Christensen og Gornitzka 2016: 8, Carpenter 2010). Symboler 

som viser instrumentelle kvaliteter som kjernefunksjoner påvirker organisasjonens omdømme 

ved at omgivelser vurderer organisasjonens evne til å utføre funksjonene effektivt og innehar 

tilstrekkelig kompetanse til å utføre disse funksjonene. Funksjon er et tydelig mål på 

variasjon, der Folkehelseinstituttets kjerneoppgave «kunnskapsproduksjon» hovedsakelig har 

teknisk-profesjonelle egenskaper som grunnlag for omdømmet. Helsedirektoratet har flere 

funksjoner enn instituttet, og dermed flere grunnleggende egenskaper å forvalte eget 

omdømme etter. Direktoratets kjernefunksjoner utgjør videre en bredere oppgaveportefølje 

enn instituttets, og både teknisk-profesjonelle og prosedurale kvaliteter danner grunnlaget for 

direktoratet omdømme. Omdømme på bakgrunn av funksjoner utgjør dermed en vesentlig 

forskjell mellom organisasjonene, der direktoratet har en bred omdømmeprofil forankret i 

dets multi-funksjonelle rolle. Flere funksjoner og differensiering av omdømmesymboler i 

Helsedirektoratet kan tilsynelatende medføre økt betydning for omdømmehåndtering. 

Motsetningsvis er Folkehelseinstituttets omdømme hovedsakelig betinget av instituttets 

kapasitet innen teknisk-profesjonelle egenskaper, representert av kjernefunksjoner som 

kunnskapsproduksjon og forskning. Et tankekors innen det instrumentelle perspektivet er at 

opprettelsen av formålsspesifikke organisasjoner gjør organisasjoner mer sårbare for 

omdømmetap, enn hva tilfellet er i organisasjoner som Helsedirektoratet, der omdømmet 

dannes på bakgrunn av prestasjon og kapasitet i flere funksjoner og i flere omgivelser.  

 

Ifølge resonnementet i det instrumentelle perspektivet fungerer omdømmehåndtering 

som et ledd av mulige løsningsalternativer utformet på bakgrunn av spesifikke premisser eller 

mål. Det instrumentelle perspektivet forklarer dette gjennom Gulicks (1937) 

spesialiseringsprinsipp, der organisasjonsstrukturen utgjør en betingelse for tilnærmingen til 

omdømme og omdømmehåndtering. Organisasjonsstrukturen utgjør en ramme for 

valgalternativer i henhold til hvordan funksjoner, myndighet og aktiviteter skal utføres som 

instrument for beslutningskapasitet og måloppnåelse (Egeberg 2012: 3, March og Olsen 

1983).  En forklaring til hvordan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anvender 

symboler for de instrumentelle omdømmedimensjonene er det vertikale og horisontale 

prinsippet for organisasjonsutforming. Konkretisert til prestasjonsorienterte symboler, er det 
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vertikale og horisontale spesialiseringsprinsippet en naturlig faktor for å forklare innholdet i 

kjernefunksjoner som fremheves (Gulick og Urwin 1969: 15-16). På tidspunktet 

datainnsamlingen for denne studien ble foretatt, var Helsedirektoratet organisert etter seks 

divisjoner på samme hierarkiske nivå, underlagt av Helsedirektøren og assisterende 

helsedirektør som øverste nivå i den vertikale strukturen. Helfo er direktoratets ytre etat, 

organisert under divisjon for helseøkonomi og finansiering. Pasient- og brukerombudene er 

administrativt tilknyttet direktoratet og utgjør en del av direktoratets juridiske organisasjon 

(Helsedirektoratet 2016). Hver divisjon ledes av en divisjonsdirektør, og divisjonene er 

organisert av avdelinger i en vertikal linje, ledet av avdelingsdirektører. Det horisontale 

organisasjonsmønsteret av seks divisjoner illustrerer hvordan oppgaver og funksjoner 

fordeles på samme hierarkiske nivå innad i Helsedirektoratet (Christensen og Lægreid 2007: 

113).  

Divisjonene i Helsedirektoratet fremstår som horisontalt spesialisert dels på bakgrunn 

av formål (sektor), og dels etter prosess (ekspertise). Gulicks (1937) spesialiseringsprinsipp 

om formål gjenspeiles av divisjoner som folkehelse, spesialisthelsetjenester og 

primærhelsetjenester. Strukturen om spesialisering etter formål kan gi instrumentelle effekter 

som høy kompetanse og standardisering innen hver divisjon med underliggende avdelinger 

avgrenset til divisjonens fagområde. Spesialisering etter formål er i denne forstanden 

fordeling av funksjoner for å iverksette politikk overfor helsetjenesten og gi faglige råd med 

formål om bedre helse i befolkningen. Strukturen påviser spesialisering etter prosess gjennom 

eksempelvis kompetanse og personell og helseøkonomi og finansiering og utvikling og 

digitalisering. Divisjonene spesialiseres etter ekspertise til å utføre funksjoner som 

helseanalyser, forvaltning av lovverk og finansiering (Gulick og Urwin 1969: 15-16). 

Folkehelseinstituttets interne struktur bestod av direktør med stab som øverste vertikale nivå, 

med sekretariatet for vitenskapskomiteen for mattrygghet administrativt tilknyttet instituttet. 

Kommunikasjonsavdelingen er vertikalt underlagt direktør-nivået, etterfulgt av de fem 

områdene med tilhørende avdelinger i en vertikal linje. Områdene er hovedsakelig basert på 

spesialiserte fagområder etter sektor (formål), representert av spisskompetanse innen 

folkehelse samlet på samme hierarkiske nivå under direktøren (Gulick og Urwin 1969: 15-

16). Dette samsvarer med Folkehelseinstituttets funksjon som spisskompetanseorgan på 

folkehelseområdet. Vertikal spesialisering i Helsedirektoratet uttrykkes i en kollegial 

samordningsform, med flere hierarkiske nivåer. Toppledelsen er bestående av lederne for 

direktoratets divisjoner sammen med Helsedirektøren og assisterende helsedirektør, deretter 

utgjør avdelingsdirektørene et påfølgende nivå. Vertikal spesialisering som kollegial 
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samordning preges av forhandlinger mellom ledere på vertikale nivåer av organisasjonen, 

mens hierarkiske samordningsformer er mer aktuelt med færre nivåer i fordeling av 

avgjørelsesmyndighet (Egeberg 2012: 4).  

I likhet med direktoratet, preges også Folkehelseinstituttet av kollegial samordning, 

forankret i en linjestruktur med opptil fire nivåer bestående av direktør, områder, avdelinger 

og seksjoner som unntaksvis benyttes som et fjerde vertikalt nivå. En konsekvens av økt 

spesialisering er differensiering av sentrale myndigheters funksjoner og roller og økt 

autonomi som følge av at myndighet delegeres til lavere hierarkisk nivå. Differensiering av 

roller og funksjoner er spesielt fremtredende i Helsedirektoratets interne organisering, med 

kombinasjon av roller og formål som forvaltningsorgan, fagdirektorat og myndighetsorgan 

(Christensen og Lægreid 2007: 19). Folkehelseinstituttet betraktes i større grad 

formålsspesifikk ettersom kjernefunksjonene hovedsakelig omhandler kunnskapsproduksjon 

og forskning innen folkehelse. Instituttets utvidede oppdrag med ansvar for 

kunnskapsproduksjon overfor hele helsetjenesten i forbindelse med omorganiseringen av 

helseforvaltningen i 2016 signaliserer økt strukturell fristilling (Folkehelseinstituttet 2017: 7). 

Organisasjonsstruktur på bakgrunn av horisontal spesialisering medfører at én funksjon eller 

oppgave ikke kan fremheves fremfor andre i kommunikasjonsvirksomheten. Oppgaver og 

funksjoner lagt på tilsvarende horisontale mønster tillegges hovedsakelig lik prioritering, og 

må derfor kommuniseres på lik linje som andre funksjoner på samme nivå. Oppgaver og 

funksjoner som tilhører lavere vertikale nivåer vil ikke måtte prioriteres og fremheves i 

samme forstand. Organisasjonsstrukturen gir en forklaring til hvilke funksjoner som 

fremheves og kombineres i organisasjonenes årsrapporter og nettsider. I overført betydning 

vil kjernefunksjoner på samme horisontale mønster danne grunnlaget for uttrykk av 

instrumentelle effekter som basis for organisasjonenes omdømme.  

 

Omdømmeprofil og omgivelser 

Uttrykk av instrumentelle trekk kan resultere i økt rekruttering, produktivitet og gjennomslag 

i offentlige beslutninger og initiativ, og således skape en «goodwill» overfor organisasjonens 

aktiviteter og virksomhet hos eksterne aktører (Fombrun og Van Riel 2004: 26-27). I det 

instrumentelle perspektivet er prestasjonsorienterte symboler sentralt for å fremheve 

organisasjoners strukturelle trekk, hvor outputs og outcomes av kjernefunksjonene danner 

grunnlaget for et prestasjonsbasert omdømme. I det instrumentelle perspektivet kan imidlertid 

bruken av flere omdømmedimensjoner –  det moralske, teknisk-profesjonelle og det 

prosedurale understøtte organisasjonens prestasjonsorienterte kvaliteter. En forklaring er at 
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organisasjoners kapasitet i kjernefunksjoner og tjenester utgjør den grunnleggende rammen 

for offentlige organisasjoners virksomhet og legitimitet. Denne betraktningen samsvarer med 

flere informanters synspunkt; det er en selvfølge at organisasjonen leverer på sine 

kjernefunksjoner og oppdrag fra departementet, og vektlegging av prestasjon vil ikke alltid 

være vesentlig for å opprettholde tillit. Konsekvensen av dette er at flere 

omdømmedimensjoner fremheves for å skape en bred omdømmeprofil (Van Riel og Fombrun 

2007). Dette ses i sammenheng med resonnementet i den statsvitenskapelige tilnærmingen til 

omdømmehåndtering om at offentlige organisasjoner balanserer omdømmesymboler på en 

strategisk måte basert på rasjonalitet som handlingsregel (Wæraas og Maor 2015: 5). Den 

instrumentelle betydningen av å henvende flere aktører i omgivelsene med bruken av flere 

omdømmesymboler er at ledere gis fleksibilitet til handling, beslutninger og prat, såkalt 

«double-talk» (Brunsson 1989). En bred omdømmeprofil kan ivareta flere krav og press i 

ulike aktørgrupper i omgivelsene, og således kan Helsedirektoratet appellere til flere 

konstituenter og kontekstuelle situasjoner enn instituttet (Røvik 2002). Omgivelsene i 

Folkehelseinstituttet kan antakeligvis betraktes som mer «sentraliserte» enn de omgivelsene 

direktoratet leverer tjenester til. Samarbeidende direktoratet og etater på tilsvarende 

horisontale akse og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer representerer en annen 

relasjon til omgivelser enn i Helsedirektoratet.  

Folkehelseinstituttet har et overordnet ansvar for kunnskapsproduksjon for folkehelse, 

der instituttet skal danne kunnskapsgrunnlaget til Helsedirektoratet og Helse- og 

omsorgsdepartementet. Det instrumentelle aspektet ved instituttets omgivelser er 

hovedsakelig forankret i denne styringsrelasjonen. Helsedirektoratets omgivelser illustrerer 

tydeligere instrumentelle trekk gjennom rollen som etatsstyrer og regulerende myndighet og 

rådgiver overfor helsetjenesten, kommuner og private aktører.  Omgivelser som utgangspunkt 

for sammenlikning presenterer dermed variasjon mellom direktoratet og instituttet. De ulike 

strukturelle relasjonene er tydelig varierende, og er spesielt markant i direktoratet. Dette 

utgjør variasjon i symboler anvendt i omtalen av brukere av tjenester, andre samarbeidende 

forvaltningsorgan og internasjonale organisasjoner, Helse- og omsorgsdepartementet, 

kommuner, forskningsmiljøer, helsetjenesten og de regionale helseforetakene. På bakgrunn 

av omdømme vil direktoratets heterogene omgivelser antakeligvis medføre ulike 

oppfatninger og krav om organisasjonens instrumentelle kapasitet, og omdømmet vil dermed 

betinges av flere ulike grupper i omgivelsenes vurdering av organisasjonens kapasitet innen 

kjernefunksjoner.   
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Delkonklusjon 

Den mest betydelige variasjonen mellom organisasjonene i det instrumentelle perspektivet er 

graden av differensiering og spesialisering av funksjoner. Den relativt jevne representasjonen 

av instrumentelle omdømmedimensjoner i Helsedirektoratets årsrapport og nettside forklares 

av organisasjonens roller. Forvalterrollen, rollen som fagdirektorat og rollen som iverksetter 

av offentlig politikk kjennetegnes av tydelige instrumentelle trekk. Folkehelseinstituttets 

struktur med basis i en formålsspesifikk spesialisering karakteriseres hovedsakelig av det 

teknisk-profesjonelle omdømme. Instituttets produksjon av kunnskapsgrunnlaget til Helse- og 

omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet utgjør en variasjon i organisatoriske 

styringsvirkemidler sammenliknet med Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet er rendyrket 

etter spisskompetanse på folkehelseområdet, med funksjoner som tilsier at instrumentelle 

trekk er mindre framtredende enn i direktoratet. Dette medfører at Helsedirektoratets 

omdømme i større grad er betinget av evnen til å levere instrumentelle effekter sammenliknet 

med Folkehelseinstituttet. Spesielt er funksjoner innen rollen som forvalter og iverksetter av 

offentlig politikk og myndighetsorgan avgjørende for bruk av styringsvirkemidler. 

På grunnlag av organisasjonenes kjernefunksjoner vil den teoretiske fortolkningen være 

at Helsedirektoratet er stramt styrt av strukturelle trekk. Styringsrelasjonen som iverksetter av 

vedtatt politikk fra Helse- og omsorgsdepartementet og rollen som etatsstyrer av ytre og 

underliggende etater illustrerer styringsvirkemidler fra overordnet myndighet og direktoratets 

myndighet overfor underliggende aktører og organisasjoner. Dette samsvarer med 

forventninger om differanse i funksjoner og prosedurale trekk utledet i studiens teorikapittel. 

De instrumentelle betingelsene for hvordan Helsedirektoratet kan fremstå gjennom 

omdømmehåndtering forankres i flere funksjoner og roller: Direktoratets rolle som forvalter 

av lov- og regelverk på helse- og omsorgsområdet og funksjonen som fagdirektorat med en 

rådgivende funksjon overfor helsetjenesten, sentrale myndigheter, departementet og 

befolkningen. Tilsvarende fortolkning foreligger i Folkehelseinstituttets rolle som 

kunnskapsprodusent og forskningsinstitusjon overfor sentrale myndigheter og departementet. 

I denne strukturen er imidlertid instituttets myndighet og bruk av styringsvirkemidler overfor 

underliggende organisasjoner og aktører begrenset sammenliknet med direktoratet.  
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6.3 Kulturperspektivet – betydningen av institusjonelle 

trekk  
Mens det instrumentelle perspektivet forklarer organisasjoner på bakgrunn av strukturelle 

trekk, orienteres det institusjonelle perspektivet mot organisasjonens institusjonelle trekk. De 

kultur-institusjonelle trekkene i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil utgjøre en 

betingelse for hvilke omdømmedimensjoner som er fremtredende. Formidling av en 

organisasjons distinkte kompetanse og identitet er bakgrunnen for omdømmehåndtering i 

offentlig sektor (Wæraas og Maor 2015: 1). Definisjonen av organisatorisk omdømme 

vektlegger oppfatningene i omgivelser om organisasjoners distinkte og unike roller, identitet, 

kapasiteter og forpliktelser (Carpenter 2010: 45). Tiltak og oppskrifter for å fremheve 

organisasjonenes egenart, på bakgrunn av spesifikke formål og funksjoner og identitet, er et 

ledd i administrative reformer for å redefinere organisasjoners virkemåte (Brunsson og 

Sahlin-Andersson 2000: 726, 728, 740). Det institusjonelle perspektivet forklarer studiens 

funn vedrørende organisasjonenes distinkte omdømmeprofil, basert på kjennetegn som utgjør 

variasjon mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Den distinkte omdømmeprofilen 

har bakgrunn i organisasjonenes historiske tradisjoner, stiavhengighet og kultur-institusjonell 

profil (Selznick 1997).  

 

Omdømmeprofil og distinkte kjennetegn 

Bruken av teknisk-profesjonelle, moralske og prestasjonsbaserte symboler og hvordan disse 

defineres i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er et typisk kultur-institusjonelt trekk. I 

likhet med Helsedirektoratet oppfattes Folkehelseinstituttet som normerende for råd og 

kunnskap på helse- og omsorgsfeltet (Folkehelseinstituttet 2017: 29). I selvpresentasjonen til 

Folkehelseinstituttet fremstår det teknisk-profesjonelle imidlertid som en gjennomgående 

tendens. For det første begrunnes dette i hvilke omdømmefaktorer kjernefunksjonene og 

instituttets strategi preges av. Folkehelseinstituttet beskrives som faglig uavhengig med 

verdiene faglig solid, nyskapende, åpen, respektfull og samarbeidende (Folkehelseinstituttet 

2017: 7). Omtalen av organisasjonen som «faglig uavhengig» og «faglig solid» signaliserer et 

teknisk-profesjonelt omdømme med hensikt om å utgjøre kunnskapsgrunnlaget til 

helsemyndigheter og helse- og omsorgstjenesten (Folkehelseinstituttet 2017: 10). Verdiene 

som brukes i instituttets selvpresentasjon representerer en kombinasjon av såkalte «myke» 

verdier og tradisjonelle verdier i helseforvaltningen. Verdier som åpen, respektfull og 

samarbeidende anses som relasjonelle verdier og betrakter organisasjoner som sosiale 
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aktører. Effekten av verdiene er at de kan betraktes som mer attraktive og legitime fremfor 

«harde» verdier om effektivitet, produktivitet og beslutningskapasitet (Wæraas 2017: 54). 

Kombinasjonen av «harde» verdier som faglig uavhengighet og myke, relasjonelle verdier 

utgjør en distinkt identitet som både understøtter legitimitet i de mer instrumentelt orienterte 

verdiene, og legitimitet på bakgrunn av myke verdier med assosiasjoner til følelser og 

omsorg (Wæraas 2017: 54, 59). Resonnementet om at de institusjonelle verdiene kan danne 

grunnlaget for en distinkt identitet synes å understøtte funn i Folkehelseinstituttet (Selznick 

1997).  

Helsedirektoratet er i større grad orientert mot flere omdømmedimensjoner i omtalen 

kjernefunksjonene enn hva som antydes i Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratets rolle som 

fagdirektorat og faglig rådgiver innebærer sammenstilling av kunnskap basert på en faglig 

uavhengig rådgivningsrolle (Helsedirektoratet 2017: 8). Prinsippet om faglig autonomi 

representerer en vedvarende institusjonell verdi som har eksistert som en tradisjonell verdi i 

den sentrale helseforvaltningen. De overordnede likhetstrekkene i hvordan institusjonelle 

normer og verdier omtales i organisasjonenes nettside og årsrapport kan ha sitt utspring i de 

tradisjonelle normene og verdiene i helseforvaltningen, herunder faglig uavhengighet og 

pasienters rettssikkerhet (Christensen 1994). Et annet funn er at Helsedirektoratet i større 

grad anvender symboler som pasienters rettssikkerhet i omtalen av kjernefunksjoner. Dette 

utgjør et skille mellom organisasjonenes uttrykk for institusjonelle normer og verdier. 

Helsedirektoratet anvender flere uttrykk for myke verdier, kombinert med tradisjonelle 

verdier i helsesektoren om pasienters rettssikkerhet og faglig uavhengighet.  

Uttrykk for «harde» verdier som outputs, outcomes og beslutningskapasitet er attpåtil 

mer fremtredende i Helsedirektoratet sammenliknet med Folkehelseinstituttet (Wæraas 2017: 

54). Kombinasjonen av flere verdier forklares av direktoratets rolle som forvalter av lov og 

regelverk, fagdirektorat og iverksetter av vedtatt politikk. Anledningen til å vektlegge 

pasienters rettssikkerhet og forvaltningsprinsipper i større grad enn i Folkehelseinstituttet, er 

at direktoratet har en administrativ forbindelse til pasient- og brukerombudene, i tillegg til at 

kjernefunksjoner omhandler forvaltning av en rekke lover og bestemmelser i helse- og 

omsorgsregelverket. Helsedirektoratets roller bestående av fagorgan, forvalterrollen og 

iverksetter av vedtatt politikk fordrer en balanse av flere institusjonelle normer og verdier, 

herunder saksbehandlingsprinsipper, rettssikkerhet, uavhengighet, beslutningskapasitet og 

myke verdier. På bakgrunn av direktoratets mangfold i funksjoner, identiteter og verdier kan 

direktoratets omdømmeprofil forstås som bredere enn i Folkehelseinstituttet. Det må 

imidlertid påpekes at en bred omdømmeprofil ikke signaliserer generelle karakteristikker av 
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Helsedirektoratet, som resonnementet i litteraturen tilsier (Røvik 2007). Helsedirektoratets 

funksjoner som fagdirektorat, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov- og regelverk 

kan betraktes som distinkte identitetstrekk samlet i én organisasjon i helsesektoren, ettersom 

direktoratet har beholdt mangfoldet i funksjoner til tross for trenden med å etablere 

formålsspesifikke organisasjoner (Christensen og Lægreid 2007: 38).  

Verdiene og normene reflektert om faglig uavhengighet, pasientsikkerhet og åpenhet 

kan motsetningsvis utgjøre et fellestrekk med flere andre organisasjoner i helsesektoren. 

Folkehelseinstituttets institusjonelle normer og verdier er hovedsakelig forankret i rollen som 

spisskompetanseinstitusjon. Sammen med instituttets formålsspesifikke rolle, kan verdiene 

faglig uavhengighet, integritet, åpenhet og respekt understøtte et distinkt særpreg. Instituttet 

kan muligens fremstå med en mer enhetlig, distinkt og konsistent omdømmeplattform 

sammenliknet med mangfoldet i direktoratets formål og funksjoner (Fombrun og Van Riel 

(2004). En potensiell årsak til dette er at direktoratet fremhever harde verdier som 

kjennetegner gruppen av formelle organisasjoner i større grad. Ifølge Wæraas (2017: 60) kan 

verdier tilhørende formelle organisasjoner som outputs, outcomes og beslutningskapasitet 

redusere muligheten til å fremstå med en distinkt identitet ettersom verdiene signaliserer 

likhetstrekk med andre offentlige organisasjoner.   

 

Omdømmeprofil og sektor 

I det kulturelle perspektivet vil tradisjonene for organisering av offentlige forvaltningsorgan 

være avgjørende for omdømmehåndtering. Dagens organisasjonsstruktur i Helsedirektoratet 

og Folkehelseinstituttet er en konsekvens av flere omorganiseringer av den sentrale 

helseforvaltningen, kjennetegnet av kulturelle brudd på bakgrunn av stridsspørsmålet mellom 

faglig uavhengighet og politisk styring (Christensen 1994). Det kan i overført betydning 

anses som en avveining mellom instrumentelle effekter eller ivaretakelsen av institusjonelle 

tradisjoner. Omorganiseringsprosesser i den sentrale helseforvaltningen bærer preg av en 

polarisering og konflikt mellom ønsket om mer effektive og moderne styringsformer, og den 

tradisjonelle, kulturelle tradisjonen forankret i medisinernes sterke stilling og direktoratets 

faglige autonomi. Den kulturelle tradisjonen ble forsvart å ivareta faglig uavhengighet og 

pasienters rettssikkerhet, mens tilhengerne av nye organisasjonsmodeller anså den 

tradisjonelle kulturen for å være sentralistisk, fagorientert og representere en selvsentrert 

administrasjon. Konflikten mellom disse hensynene illustrerer at den tradisjonelle kulturen er 

sterk og resulterer i institusjonell treghet og motstand i ønsket om å bevare visse 

institusjonelle normer og verdier (Selznick 1997, Christensen 1994: 209).  
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I forbindelse med reorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i 1982-1983 var 

ikke politisk-administrativ ledelse opptatt av å understreke de tradisjonelle verdiene i 

helseforvaltningen, men posisjonerte seg kritisk til det som ble oppfattet som sentraliserte 

fagstyre og understreket heller verdier tilknyttet effektivisering og forenkling som ledd i New 

public management-prinsipper (Christensen 1994: 185). Motsetningsvis ble tradisjonelle 

normer og verdier i helseforvaltningen vektlagt i reorganiseringen i 1990-1993, herunder 

faglig uavhengighet og rettssikkerhet (Christensen 1994: 185). Hensynet til bruker- og 

pasientgrupper som en av målsettingene ved omorganiseringen i 2001-2002 og 2015-2016 

forsterker at de tradisjonelle institusjonelle normene og verdiene er ivaretatt og videreført i 

helseforvaltningen. En unik og distinkt kulturell identitet er formet gjennom prosesser av 

stiavhengighet, noe som innebærer at de kulturelle normene og verdiene fra organisasjonens 

tidligere faser er overrepresentert. Helsedirektoratets vektlegging av pasienters rettssikkerhet 

er et funn som understøtter dette. Omorganiseringer i organisasjoner med institusjonaliserte 

egenskaper er betinget av grad av samsvar mellom kulturelle tradisjoner og logikken om det 

passende, og avgjørende for hva som er mulig. Lederne vil forsøke å håndtere dette ved å 

kople situasjoner, identiteter og beslutningsregler (March og Olsen 1983, Selznick 1997). 

Slik matching av situasjoner, identiteter og beslutningsregler kan være en av faktorene til 

utfallet av reorganiseringsprosessene i den sentrale helsesektoren. Konflikt og dragkamp 

medførte ivaretakelse av de tradisjonelle institusjonelle verdiene om faglig uavhengighet og 

rettssikkerhet på den ene siden, kombinert med formelle og «harde» verdier om effektivitet, 

modernisering og forenkling på den andre siden (Wæraas 2017: 54).  

Formålet med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i 2001 og 2016 har 

vært økt brukerorientering, effektivitet, et mer solid faglig miljø, pasienters rettssikkerhet og 

rendyrking av organisasjonenes funksjoner. Formålene uttrykker både verdier forankret i 

rammen av formelle organisasjoner, tradisjonelle verdier i helsesektoren og myke, 

relasjonelle verdier (Wæraas 2017: 54, 59). Den politisk-administrative ledelsens bruk av 

ulike verdier tilsier et økt potensiale for politisk styring av reorganiseringsprosesser. Dette 

begrunnes i at symbolbruk i overensstemmelse med ulike institusjonelle normer og verdier 

forankret i ulike organisasjoner reduserer muligheten for motstand og konflikt overfor 

endringsprosesser. Effektivitetsreformer i helseforvaltningen – basert på strukturell fristilling, 

etablering av formålsspesifikke organisasjoner og delegering av myndighet kan ha fordret en 

reetablering og tydeliggjøring av organisasjoners distinkte særpreg, autonomi og grenser. 

Dette er bakgrunnen for at Folkehelseinstituttet kan fremstå som mer enhetlig og konsistens i 
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bruken av omdømmesymboler, forankret i rollen som spisskompetanseinstitusjon (Brunsson 

og Sahlin-Andersson 2000: 723).  

 

Utviklingen av organisasjonenes institusjonelle identitet gjennom reorganiseringer kan 

dermed forklare en påfølgende definisjon av egen autonomi og distinkte særpreg. 

Kombinasjonen av de institusjonelle trekkene ved organisasjoner endres gradvis av 

omorganiseringer, endringer i norsk offentlig sektor som NPM-initiativ, økende krav om 

offentlige organisasjoners kvalitet i tjenester og økt brukerorientering (Brønn 2011: 37, 

Christensen, Egeberg, Lægreid, Roness og Røvik 2015: 53). Symbolene for det kultur-

institusjonelle kan imidlertid være begrensende eller tvetydige ettersom flere institusjonelle 

identiteter og strukturer kombineres (Wæraas 2017: 60). I denne sammenhengen fremstår 

Helsedirektoratet med en mer kompleks omdømmeprofil basert på ulike uttrykk for 

identiteter, normer og verdier sammenliknet med Folkehelseinstituttet. Et ønske om å endre 

organisasjonens historisk-kulturelle verdier og tradisjoner gjennom reorganiseringer kan 

medføre at de eksisterende uformelle normene og verdiene tones ned til fordel for ambisjoner 

om å fremstå som mer moderne, effektive og service-orienterte, på bakgrunn av 

mulighetsvindu eller kriser for å endre organisasjonens kulturelle tradisjoner (Christensen og 

Gornitzka 2016: 7).  

Det er utfordrende å fastslå hvorvidt de tradisjonelle institusjonelle normene er 

nedtonet til fordel for instrumentelle normer og verdier som effektivitet, beslutningskapasitet 

og uavhengighet i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Myke verdier som tillit, 

samarbeid, åpenhet, brukerorientering og medvirkning kan være en formalisering av verdier 

som allerede foreligger i organisasjonene, og fungerer i et samspill med «harde» verdier som 

kjennetegner gruppen av formelle organisasjoner (Wæraas 2017: 54). Det er kombinasjonen 

av de instrumentelle og institusjonelle normene og verdiene, eller kobling av de formelle og 

uformelle normene og strukturene i organisasjonenes omdømmeprofil som kjennetegner 

tradisjonelle normer og «nye» normer og verdier i helsesektoren slik den fremstår i dag. 

Verdier om faglig uavhengighet, pasienters rettssikkerhet og brukerorientering har 

tilsynelatende eksistert over lang tid i sektoren, og fremstår som en manifestasjon av 

organisasjonens historisk-kulturelle sti og tradisjon (Røvik 2007: 38).  

 

Omdømmeprofil og funksjoner 

Forutsetningen for hvilke symboler som kan anvendes i forbindelse med kjernefunksjonene 

er organisasjonenes kultur-institusjonelle historiske tradisjon. Foregående år etablerer 
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rammer og handlingsregler for hvordan funksjoner defineres og håndteres, og dette vil 

betinge organisasjoners omdømme. De funksjonene som tradisjonelt har eksistert i 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har blitt institusjonalisert gjennom 

institusjonaliseringsprosesser av stiavhengighet og punktert likevekt, og er utgangspunktet 

for den organisasjonsidentiteten Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fremstår med i dag. 

Det medisinskfaglige fundamentet for all faglig aktivitet er gjennomgående i både 

direktoratet og Folkehelseinstituttet, ofte kjennetegnet som teknisk-profesjonelle egenskaper. 

Folkehelseinstituttet har hatt nært sagt identisk formål og mandat fra etableringen i 1929 og 

reetableringen i 2002 (Folkehelseinstituttet 2018). Kunnskapsproduksjon for folkehelse er en 

funksjon instituttet har vært kjennetegnet av siden etableringen av Statens institutt for 

folkehelse i 1929 (Norsk senter for forskningsdata 2018). I forbindelse med 

omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i 2015-2016 fikk instituttet et utvidet 

mandat til å gjelde kunnskapsproduksjon for helsetjenesten, i tillegg til det opprinnelige 

folkehelsearbeidet. Gjennom flere omorganiseringer med virksomhetsoverdragelse og 

utflytting av oppgaver, har kjernefunksjonen om kunnskapsproduksjon innen folkehelse 

bestått, og utgjort grunnlaget i instituttets virksomhet. Funksjonen kan således være en 

manifestasjon av konsistens og representere et institusjonelt trekk i organisasjonens kulturelle 

sti og historisk tradisjon. Uttrykk for denne kjernefunksjonen gjenspeiler helheten i hva 

organisasjonens omdømme dannes og formes etter, og er på denne måten et sterkt pek i 

retning av institusjonaliserte trekk påvist i kommunikasjonsvirksomheten 

(Folkehelseinstituttet 2018, 2017).  

Helsedirektoratet har imidlertid lengre levealder enn instituttet, og er tradisjonelt kjent 

for å representere en fagadministrasjon basert på prinsipper om pasientrettigheter og 

medisinskfaglige hensyn (Christensen 1994). Delegering av oppgaver og myndighet fra 

departementet sammen med flytting og overføring av funksjoner fra og til andre 

organisasjoner i helseforvaltningen har medført at de tradisjonelle institusjonelle verdiene har 

blitt kombinert med andre verdier innen funksjonene forvaltning og iverksetting av vedtatt 

politikk. Alternativt ville Helsedirektoratet fremstått med tydeligere teknisk-profesjonelle 

egenskaper på tiden direktoratet var dominert av medisinere i kontrast til utviklingen som 

medførte økning i flere fagprofesjoner i direktoratets demografi (Christensen 1994: 48).  

Omorganiseringsprosessene i den sentrale helseforvaltningen har hatt tilsvarende målsetting 

om tydeliggjøring av helseforvaltningens funksjoner, der rollen som myndighetsorgan, 

fagdirektorat og forvalterrollen har blitt rendyrket. Helsedirektoratet fremstår med både 

prosedurale og teknisk-profesjonelle symboler, mens Folkehelseinstituttet som 
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spisskompetanseorgan hovedsakelig vektlegger teknisk-profesjonelle kvaliteter. Direktoratet 

er attpåtil mindre spesifikk og detaljert i definisjonen av teknisk-profesjonelle kvaliteter 

sammenliknet med Folkehelseinstituttet. Det forklares med at direktoratet har lang tradisjon 

som fagdirektorat, og er etablert hovedsakelig som et fagadministrativt forvaltningsorgan. 

Rollen som fagdirektorat illustrerer stiavhengighet (Krasner 1988: 67) men er imidlertid 

kombinert med en tydelig forvaltningsrolle av lov og regelverk og en iverksettende rolle.  

Overføringen av sosialområdet og etableringen av et nytt navn i 2008, fra sosial- og 

helsedirektoratet til helsedirektoratet, kan representere en ny sti eller avvik fra den 

opprinnelige stien, og således ha redefinert og rendyrket direktoratets rolle og identitet 

(Krasner 1988: 77).  

Symboler for de tradisjonelle institusjonelle normene og verdiene kan potensielt hevdes 

å være nedtonet eller sidestilt med prosedurale og instrumentelle normer som beskrivelser for 

direktoratets utvidede roller og myndighet gjennom reorganiseringsprosesser. De 

fremtredende omdømmedimensjonene er resultatet av flere omorganiseringer og 

reetableringer av direktoratets og instituttets formål. «The politics problem» er illustrerende i 

så måte – som instrument for utøvelse av offentlig politikk, med et lovpålagt offisielt formål 

etablert av politiske myndigheter, kan ikke en offentlig organisasjon innføre en bestemt 

strategi eller identitet som avviker fra formålet (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 15). Symboler 

brukt for å kommunisere organisasjonsidentitet må dermed samsvare med organisasjonens 

vedtatte formål. En konsekvens er at det vedtatte formålet i offentlige organisasjoner 

begrenser mulighetene for å fremstå som distinkt og særegen i gruppen av formelle 

organisasjoner. Ifølge Fombrun og Van Riel (2004) er en organisasjon med et godt 

omdømme karakterisert av en enhetlig og konsistent omdømmeprofil. Grunnlaget for 

konsistens er at organisasjonen formidler en enhetlig og samlet identitet i 

kommunikasjonsvirksomheten (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 17).  

Idealet om å fremstå enhetlig og konsistent utgjør et substansielt problem for offentlige 

organisasjoner, og beskrives av Byrkjeflot og Wæraas (2012) som «the consistency 

problem». Utfordringen for offentlige organisasjoners formidling av en enhetlig identitet 

skyldes kompleksitet og mangfold. Dette innebærer mangfoldet og kompleksiteten i 

offentlige organisasjoners funksjoner, tradisjoner og ulike institusjonelle identiteter og 

strukturer. Helsedirektoratet er illustrerende for den teoretiske implikasjonen ved offentlige 

organisasjoners muligheter for å fremstå med en konsistent omdømmeprofil. Funksjonene, 

rollene og de ulike normene og verdiene tilknyttet nødvendiggjør ulike inkonsistente verdier 

og normer ettersom beslutninger om kjernefunksjoner og tjenester skal kommuniseres 
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likeverdig overfor omgivelsene, noe som potensielt sannsynliggjør flere motsetninger i 

institusjonelle verdier og den formelle strukturen. Eksempelvis kan instrumenter for å oppnå 

politiske mål i den formelle strukturen komme i konflikt med institusjonelle verdier som 

rettferdighet og likeverdighet (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 17-18). Flere informanter i 

Helsedirektoratet understøtter resonnementet ved å påpeke at prioriteringer av instrumentelle 

og økonomiske hensyn kan komme i konflikt med verdier om rettferdighet.  

Helsedirektoratet har en tredelt rolle og funksjon, der både faglig kompetanse, 

prinsipper for iverksetting av offentlig politikk og forvaltningsprinsipper i noen situasjoner 

kan oppstå i et motsetningsforhold. Videre kan formidling av de ulike institusjonelle 

strukturene innen disse kjernefunksjonene og rollene være problematisk. Dermed er en 

enhetlig og konsistent omdømmeplattform vanskelig for å innlemme organisasjonens 

kompleksitet. Helsedirektoratet har imidlertid tydeliggjort og forenklet organisasjonens 

kompleksitet ved å formulere identiteten gjennom direktoratets tre roller som fagdirektorat, 

forvalter av lov og regelverk og iverksetter av offentlig politikk. Dette kan sannsynligvis 

peke i retning av tiltak og grep for å forenkle en kompleks identitet, i form av arbeid med 

kommunikasjonsvirksomhet og omdømme (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 19).  

 

Omdømmeprofil og omgivelser 

Utgangspunktet i kulturperspektivet er at symbolene i omdømmekommunikasjonen må være 

kulturelt passende og i samsvar med de institusjonelle normene og verdiene som til enhver tid 

eksisterer i omgivelsene. Organisasjoner må derfor signalisere kulturelle normer og verdier 

som eksisterer i omgivelsene til enhver tid, og jo mer kulturelt homogene omgivelsene er, vil 

dette være lettere å få til fremfor kulturelt differensierte omgivelser (Røvik 2002). 

Omgivelsene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er betinget av medisinskfaglige 

hensyn, forskningsetiske prinsipper, formelle verdier om effektivitet, måloppnåelse og 

kvalitet, samt moralske verdier om åpenhet, tillit og brukerorientering. Verdier som åpenhet, 

tillit, integritet, brukerorientering og medvirkning synliggjøres i store deler av 

Helsedirektoratets årsrapport og nettside. Folkehelseinstituttet fremhever verdier som 

åpenhet, tillit, samarbeid og brukerorientering. Denne typen verdier signaliserer uttrykk for et 

moralsk omdømme – organisasjonene fremstår som sosiale aktører orientert mot omsorg og 

medfølelse (Wæraas 2017: 54). En forklaring til bruk av moralske symboler og verdier er at 

organisasjonenes symbolske verdi understøttes, og omgivelsene kan oppfatte direktoratet og 

instituttet som ærlig og troverdig (Kvåle og Wæraas 2017: 114).  
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Kombinasjonen av ulike verdier vektlegger både prestasjonsorienterte, prosedurale, 

teknisk-profesjonelle og moralske trekk ved organisasjonene. De teknisk-profesjonelle 

verdiene ses i sammenheng med tradisjonelle verdier i forvaltningen om faglig uavhengighet 

og integritet, mens «harde» verdier om effektivitet og beslutningskapasitet henviser til 

prestasjonsorienterte trekk (Wæraas 2017: 54). «Myke» og relasjonelle verdier som åpenhet 

og brukerorientering gjenspeiler moralske omdømmetrekk, og de prosedurale kvalitetene 

avdekker tradisjonelle verdier i offentlig sektor som likebehandling, likhet og rettferdighet 

(Wæraas 2017: 60-61). Uttrykk av ulike verdier, normer og identiteter i ulike omgivelser på 

bakgrunn av ekstern og internt press kan understøtte organisasjoners distinkte identitet, og 

skape legitimitet og positive assosiasjoner overfor organisasjonen i omgivelsene (Wæraas 

2017: 54). Kombinasjonen av «myke» og «harde» verdier, samt tradisjonelle verdier i 

forvaltningen og helsesektoren kan understøtte legitimitet i ulike deler av omgivelsene. 

Eksempelvis kan Folkehelseinstituttets vektlegging av faglig kvalitet og prinsipper innen 

forskning ivareta legitimitet og aksept i omgivelser bestående av nasjonale og internasjonale 

forskningsmiljøer. Helsedirektoratets vektlegging av «harde» verdier kan alternativt skape 

tillit overfor departementet, helsetjenesten og andre sentrale myndigheter, og fremstå som 

legitim på bakgrunn av verdier om effektivitet, beslutningskapasitet og resultater (Wæraas 

2017: 59).   

 

Delkonklusjon  

Utgangspunktet i kulturperspektivet er at en organisasjons institusjonelle trekk, normer og 

verdier dannet i institusjonaliseringsprosesser av gradvis tilpasning til internt og eksternt 

press er avgjørende for beslutninger og aktiviteter (Selznick 1997: 18-19). En effekt av 

omorganiseringer i helseforvaltningen er imidlertid at flere institusjonelle normer og verdier 

har blitt inkorporert i sektoren, herunder prinsipper om effektivitet og målstyring. Dette 

gjenspeiler uttrykk for flere institusjonelle normer og verdier. Ledd i 

omorganiseringsprosesser i den sentrale helseforvaltningen som strukturell fristilling, 

delegering og utflytting av oppgaver har sannsynligvis muliggjort fremkomst av andre 

institusjonelle normer og verdier kombinert med de tradisjonelle normene i 

helseforvaltningen. Organisasjonenes omdømme er betinget av stiavhengighet i 

forhenværende utviklingstrekk, der forsøk på å opprettholde balanse mellom faglig 

uavhengighet og politisk styring kommer tydelig til uttrykk i organisasjonenes årsrapporter 

og nettsider.  
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Vektlegging av tradisjonelle normer og verdier som faglig uavhengighet og 

rettssikkerhet, i tillegg til verdier om økonomiske hensyn og effektivitet illustrerer både 

formell og uformell struktur. Variasjon påvises mellom Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet i anvendelsen av «harde», formelle verdier. Direktoratets roller som 

iverksetter av vedtatt politikk, fagdirektorat og forvalter av lov- og regelverk utgjør en 

forklaring til eksplisitt bruk av formelle verdier. Folkehelseinstituttet orienteres i høyere grad 

mot verdier om faglig uavhengighet og integritet. Forklaringen er at instituttet er en 

formålsspesifikk kompetanseinstitusjon der kjernefunksjonene i hovedsak utgjør 

kunnskapsproduksjon. De moralske og «myke» verdiene er et fellestrekk ved organisasjonene 

i kulturperspektivet. Verdier om åpenhet, brukerorientering, medvirkning, tillit og respekt 

kjennetegner både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Forklaringen til at myke verdier 

er fremtredende er at relasjonelle verdier vektlegger organisasjoner som sosiale aktører, og 

forstås som et identitetsbyggende aspekt for å skape legitimitet og en mer moderne 

organisasjonsidentitet (Wæraas 2017: 60). Gjennomgangen av hvilken betydning 

organisasjonenes institusjonelle trekk har for omdømmehåndtering signaliserer en kausal 

relasjon mellom institusjonelle trekk og hvilke omdømmedimensjoner disse representeres av. 

Omdømmedimensjonene genererer en effekt på organisasjonenes omdømmeprofil, der 

teknisk-profesjonelle, prestasjonsorienterte og moralske egenskaper synliggjør ulike verdier 

og identitetsuttrykk.  

 

6.4 Myteperspektivet – betydningen av symbolske trekk  
Myteperspektivet utgjør et markant skille fra utgangspunktet i kulturperspektivet og det 

instrumentelle perspektivet. Organisasjones strukturelle og institusjonelle trekk fremheves i 

de to andre perspektivene, mens det ny-institusjonelle perspektivet forklarer hvordan de 

institusjonelle omgivelsene påvirker organisasjoners beslutninger og aktiviteter (Meyer og 

Rowan 1977). Carpenters (2010: 45) definisjon av organisatorisk omdømme hviler på 

forutsetningen om de symbolske oppfatningene av organisasjoners distinkte roller, kapasitet, 

og forpliktelser, forankret i nettverk av omgivelser.  

 

Omdømmeprofil og distinkte kjennetegn 

Kompleksitet i forstanden av høye verdier innen alle de fire omdømmedimensjonene til 

Carpenter (2010) er et uttrykk for at symboler for en organisasjon som leverer på prestasjon, 

uavhengig av om det er effektivitet eller produktivitet, ikke er tilstrekkelig som egenskap i 
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offentlige organisasjoner. Carpenters omdømmedimensjoner er fremhevet og fungerer i et 

samspill i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De prestasjonsorienterte uttrykkene for 

hva en organisasjon gjør, må imidlertid kombineres med andre symboler for å betraktes som 

legitime, moderne og rasjonelle organisasjoner i de institusjonelle omgivelsene (Meyer og 

Rowan 1977: 340, 345). Variasjonen i forekomsten av omdømmedimensjonene i de 

pragmatiske kategoriene er illustrerende i så måte. På bakgrunn av indre og ytre press fra 

omgivelser fordelt på strategi, samarbeid, tjenester, regulering og interne trekk er 

betingelsene for organisasjoners omdømme varierende. Helsedirektoratet orienteres i større 

grad mot moralske aspekter i omtalen av prosedurale og teknisk-profesjonelle 

kjernefunksjoner enn hva funnene viser om Folkehelseinstituttet. Fokuset på pasienters og 

brukeres rettssikkerhet er gjennomgående i Helsedirektoratets årsrapport og nettside, og 

forankres i funksjonene direktoratet har tilknyttet rollen som forvalter av lov- og regelverk og 

iverksetter av vedtatt politikk for å påse at helse- og omsorgstjenesten fungerer i samsvar 

med politiske målsettinger. Folkehelseinstituttet kombinerer i større grad teknisk-

profesjonelle egenskaper med moralske trekk.  

Felles for organisasjonene er det ekspressive aspektet i formidlingen av egen 

organisasjonsidentitet og virksomhet. Et overordnet bakteppe til dette er transparenstrenden i 

offentlig sektor som et virkemiddel for å fremheve organisasjonens spesifikke funksjoner og 

formål (Brunsson og Sahlin-Andersson 2000: 728, 740). Her vektlegges et instrumentelt 

aspekt om forestillingen av at aktiviteter som bidrar til transparens gir et bedre omdømme. 

Demonstrasjon av transparens kan imidlertid utspilles som en symbolsk verdi og signalisere 

forvaltningens åpenhet overfor omverdenen (Wæraas 2011: 103). Uttrykk for transparens i 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet medfører at organisasjonene tilegnes en symbolsk 

kapital forankret i assosiasjoner om åpenhet og en positiv fremtreden som uttrykk for en 

moderne organisasjon (Fombrun 1996: 80-81).  

Et fellestrekk for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er en gjennomgående 

beskrivelse av egen identitet gjennom moralske verdier om brukerorientering, medvirkning, 

tillit og åpenhet. Slike identitetsbeskrivelser skaper et bilde av en fleksibel og transparent 

organisasjon overfor omgivelsene (Carpenter og Krause 2012: 27). Transparenstrenden 

reflekterer formålet med omdømmehåndtering; å lukke gapet mellom en fremtidig ønsket 

idealtilstand og det faktiske bildet av organisasjonens identitet (Byrkjeflot og Wæraas 2012: 

7-8). Det problematiske ved omdømmehåndtering i offentlige organisasjoner er at oppskriften 

kan fungere som en symbolsk representasjon av hva organisasjonen ønsker å fremstå som, 

fremfor å formidle den faktiske virksomheten og identiteten forankret i kjernevirksomheten. 
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Uavhengig av om symbolbruken er bevisst eller ubevisst, kan eventuelle effekter av symboler 

som kommuniserer en fremtidig ønsket tilstand skape et spenningsforhold mellom den 

formelle strukturen og den symbolske strukturen (Wæraas et al. 2011: 29). Da er det rimelig å 

hevde at det eksisterer et gap mellom såkalt substans og fremtreden, slik Wæraas et. al. 

(2011) beskriver som en av fallgruvene ved omdømmehåndtering i offentlig sektor.  

 

Omdømmeprofil og sektor 

Myteperspektivet tar utgangspunkt i hvilke symboler eller myter som har vært populære eller 

ansett rasjonelle/akseptable i en sektor og forvaltningsorgan innen sektoren. Sektor-

spesifikke institusjonelle omgivelser danner betingelsene for press om hvilke strukturer, 

prinsipper og oppskrifter som anses som riktige å organisere etter. Dette kan være 

vurderinger av hvorvidt forvaltningsorgan understøtter rasjonalitet, effektivitet og modernitet. 

Mytedannelse i helsesektoren er spesielt tydelig i forbindelse med omorganiseringene i 

henholdsvis 1982-1983, 1990-1993 og 2001-2002. Tidligere omorganiseringsprosessers 

målsettinger tenderer å videreføres og suppleres i påfølgende omorganiseringsprosesser, der 

en konsekvens er at symbolske trekk ved administrative reformer synliggjøres i økende grad. 

Symbolske trekk innebærer en form for visjoner for hva man vil endre og hvor bra det antas å 

fungere, fremfor å forstå hva endringene innebærer og hvilke effekter endringene medfører 

(Christensen 1994). Institusjonelle omgivelser i form av eksterne organisasjoner både 

nasjonalt og internasjonalt, med et felles ideologisk hegemoni om prinsipper for organisering 

og organisasjonsoppskrifter, kan øke legitimitetsbasisen for innføring av liknende strukturer 

(Christensen 1994: 154). Flere av løsningsforslagene i omorganiseringsprosessene i 

helseforvaltningen inneholdt manglende begrunnelser og kunnskap om effekt, men ble 

likevel ansett som rasjonelle måter å organisere på.  

Mytedannelse i reorganiseringsprosesser i helseforvaltningen kan antakeligvis ha vært 

en årsak til manglende ønskede effekter og påfølgende omorganiseringsprosesser ettersom de 

samme problemene påpekt ved foregående utredninger vedvarte etter omorganiseringer. 

Bakgrunnen til dette kan være at begrunnelsene for omorganisering av formell struktur ikke 

spesifiserte konkrete løsninger og innholdet i disse sammen med et uklart 

beslutningsgrunnlag. Omorganiseringer med målsetting om økt politisk styring og samtidig 

desentralisering og strukturell fristilling kan påvise inkonsistens og utgjør et paradoksalt 

trekk ved omorganiseringsprosessene i helseforvaltningen (Christensen 1994). Gjennom prat 

kan effekten av moderne styringsprinsipper som økt politisk styring, effektivitetsreformer og 

målstyring fremstå som klar, og dermed signalisere beslutningskapasitet (Brunsson 1989). 
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Bevisst eller ubevisst kan manipulasjon med myter gjennom dekopling av prat, handling og 

beslutninger medføre bestemte målsettinger, som støtte for omorganiseringer.  

Myterelaterte begrep anvendt i omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i 

2001-2002 som økt brukerorientering, tilgjengelighet og kvalitet i forbindelse med 

kompetanseutvikling, pasientrettigheter og tilsyn kan være ment å fremstå som symbolsk 

attraktive målsettinger, fremfor å vektlegge prat om økt politisk styring og økonomisk 

effektivitet i sektoren (Finansdepartementet 2001: 78). Omorganiseringen i 2016 medførte 

budsjettmessige utfordringer i Folkehelseinstituttet, der instituttet for første gang vurderte 

potensialet for å levere på sine kjernefunksjoner som redusert (Folkehelseinstituttet 2017). 

Overordnet målsetting om økt ressursutnyttelse og effektivisering gjennom 

virksomhetsoverdragelse og utvidelse av mandat som ledd i effektiviseringsreformer 

illustrerer at effekten av slik organisering ikke samsvarte med målsettingen (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2015: 7).  

 

Omdømmeprofil og funksjoner 

Sammen med den prestasjonsorienterte omdømmedimensjonen utgjør den moralske 

dimensjonen to av kategoriseringene med flest likhetstrekk i sammenlikningen av 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Organisasjonens kjernefunksjoner har ulikt 

utgangspunkt og potensiale for bruken av myter og symboler i omdømmekommunikasjonen. 

Oppgaver og funksjoner som rettes mot formål har større potensiale til å appellere 

følelsesmessig enn funksjoner av en prosessbasert karakter. Dette begrunnes i at offentlige 

organisasjoner vil fremstå som moralske og profesjonelle organisasjoner som følger 

prosedurale standarder uavhengig av hvordan de presterer på sine kjerneoppgaver (Maor 

2016: 84). Folkehelseinstituttets kjernefunksjoner preges i stor grad av formål, der områdene 

og avdelingene er organisert etter kunnskapsproduksjon for ulike forhold som påvirker 

folkehelsen. Samarbeid med brukere og helsetjenesten om forskning av effekt og tiltak i 

helsetjenesten og helsetjenesteanalyser er eksempler som gir organisasjonen symbolsk verdi. 

De symbolske fremstillingene som målsettinger er imidlertid formulert i tett tilknytning med 

ulike kjernefunksjoners instrumentelle effekter, og illustrerer at de symbolske egenskapene er 

forankret i kjernevirksomheten. Målsettingene henvendt til moralske og symbolske aspekter 

er attpåtil forankret som formål, øremerkede bevilgninger og instruks fra departementet, og 

dermed er resonnementet om «window-dressing» usannsynlig i Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet (Brunsson 1989).  
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Symboler som «befolkningens behov», «brukermedvirkning» og «pasientrettigheter» 

forankres som målsettinger i direktoratets arbeid som faglig rådgiver og forvalter av lov og 

regelverk. I likhet med Folkehelseinstituttet er symbolene representasjon av målsettinger i 

oppdrag fra departementet og utgjør direktoratets formål. I tilknytning til kjernefunksjonene 

som en del av et lovpålagt og offisielt formål, er det vanskelig å tenke seg at 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bruker symboler og myter for å manipulere til å 

fremstå som rasjonell, moderne og legitim. Alternativt kan overordnet visjon være mer løst 

koplet fra kjernevirksomheten ettersom visjon uttrykker en fremtidig idealtilstand. 

Folkehelseinstituttets visjon «bedre helse for alle» er ikke en manifestasjon av oppnådde mål 

og resultater, men forstås som et ideal eller en rettesnor organisasjonen arbeider for å nå 

(Kvåle og Wæraas 2017: 62).  

 

Omdømmeprofil og omgivelser 

Ifølge Røvik (2002) kan organisasjoner på den ene siden orienteres mot bredden eller 

helheten av omgivelser ved å anvende generelle eller dekontekstualiserte symboler, eller 

motsetningsvis anvende spesifikke symboler og myter for å imøtekomme konkrete grupper i 

omgivelsene. Carpenters (2010) definisjon av organisatorisk omdømme indikerer at 

offentlige forvaltningsorgan anvender symboler på en systematisk måte for å appellere til 

ulike omgivelser (Wæraas og Maor 2015). Direktoratet er eksplisitt i bruken av «harde», 

instrumentelle verdier om effektivitet, beslutningskapasitet og resultatoppnåelse, og 

tradisjonelle verdier i forvaltningen og helsesektoren som rettferdighet, autonomi, 

pasientsikkerhet og saksbehandlingsprinsipper (Wæraas 2017: 54, 60). Verdiene fungerer i et 

samspill med moderne og myke verdier om brukerorientering, medvirkning, åpenhet og tillit 

(Wæraas 2017: 54). Folkehelseinstituttet vektlegger formelle verdier som faglig 

uavhengighet og beslutningskapasitet, kombinert med verdier konkretisert til forskning og 

kunnskapsproduksjon. Rollen som forvalter av lov- og regelverk, iverksetter av vedtatt 

politikk og rollen som fagdirektorat kan støtte antakelsen om at direktoratet tilsynelatende har 

større potensiale til å anvende ulike myter og symboler overfor tekniske og institusjonelle 

omgivelser enn Folkehelseinstituttet. Dette forklares hovedsakelig av direktoratets 

prosedurale egenskaper som etatsstyrer og regelverksforvalter og myndighet overfor 

helsetjenesten.  

Variasjon påvises særskilt i den moralske omdømmedimensjonen, der moralske og 

teknisk-profesjonelle symboler som faglig sterk, brukerorientering, medvirkning og 

pasienters rettssikkerhet hovedsakelig anvendes i omtalen av aktører omfattet av regulering 
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eller brukere av tjenester i Helsedirektoratet. Det teknisk-profesjonelle er attpåtil synlig i 

informasjon henvendt mot internt ansatte, mens prestasjonsorienterte og prosedurale 

symboler er fremtredende i tekst om overordnet myndighet og direktoratets rolle som 

etatsstyrer (Helsedirektoratet 2016, 2018). Folkehelseinstituttet anvender i all hovedsak 

prestasjonsorienterte og teknisk-profesjonelle symboler i tilknytning til omgivelser som 

internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer, sentrale myndigheter, befolkningen, 

helsetjenesten og departementet. Et likhetstrekk mellom organisasjonene identifiseres i 

bruken av moralske symboler, både i form av organisasjonenes overordnede formål om økt 

helse i befolkningen, men også bruk av generelle symboler i tilknytning til omtale av 

kjernefunksjoner. Symboler som brukerorientering, åpenhet, medvirkning og tillit er moderne 

verdier og uttrykk for en legitim organisasjon, og skaper et bilde av en fleksibel og 

transparent organisasjon overfor grupper i omgivelsene (Wæraas 2017, Carpenter og Krause 

2012: 27). Verdiene er imidlertid generelle, i betydningen av symbolene kan forstås som 

dekontekstualiserte og rasjonelle for å orienteres mot bredden av ulike omgivelser. 

Konsekvensen er at organisasjoner som fremhever disse verdiene kan fremstå som like 

hverandre. Resonnementet om isomorfi tilsier at myter overføres i formelle organisasjoner 

med hensikt om å skape de samme effektene, på bakgrunn av at offentlige organisasjoner 

kjennetegnes av liknende strukturer og problemer (Røvik 2007: 248, 258). Anvendelse av 

sammenfallende verdier som konsekvens av mytespredning for å fremstå som legitime i 

omgivelsene medfører at organisasjoner blir mer like på overflaten (DiMaggio og Powell 

1983).  

Betingelsen for symbolbruk og myter er hvorvidt omgivelsene er homogene eller 

heterogene. Homogene omgivelser understøtter bruken av dekontekstualiserte myter, og kan 

videre gi anledning til «window-dressing» som et enhetlig bilde av organisasjonen. På en 

annen side kan omgivelsene være heterogene i betydningen av at organisasjoner kjennetegnes 

av multi-funksjonelle oppgaver og tjenester rettet mot ulike aktørgrupper i omgivelsene. 

Slike omstendigheter vanskeliggjør «window-dressing» (Røvik 2002, Wæraas og Maor 

2015). Overført til Helsedirektoratet vil såkalt potensiell manipulering med myter være 

utfordrende på bakgrunn av at direktoratet har flere avgrensede og rendyrkede funksjoner 

henvendt til ulike grupper i omgivelsene. Omgivelser bestående av pasient- og 

brukergrupper, regional og kommunal helsetjeneste, internasjonale organisasjoner som EU og 

Verdens helseorganisasjon, interesseorganisasjoner på helse- og omsorgsfeltet, ulike 

departementer og andre sentrale myndigheter illustrerer kompleksiteten i omgivelsene. 

Folkehelseinstituttets omgivelser bestående av nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, 
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EU og WHO, ulike departement, sektorer, sentrale myndigheter og helsetjenesten kan heller 

ikke beskrives som heterogene.  

Funksjoner som er spesialisert etter formål kan antakeligvis ha stort potensiale til bruk 

av moralske symboler og appellere til «myke» verdier (Wæraas 2017: 54).  

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets formål om økt helse i befolkningen signaliserer 

samsvar med denne antakelsen. Funksjoner spesialisert etter prosess eller fremgangsmåte kan 

fremme myter om effektivitet, forvaltningsprinsipper og transparens i beslutningsprosesser 

(Wæraas 2017). På bakgrunn av ulike måter å organisere på, vil formell struktur danne 

betingelser for organisasjoners potensiale til å anvende myter. Potensialet til å gjenspeile 

myter er antakeligvis større i Helsedirektoratet sammenliknet med Folkehelseinstituttet. 

Direktoratets spesialisering etter både formål og prosess øker muligheten for å anvende myter 

i samsvar med oppfatninger av legitimitet i tekniske og institusjonelle omgivelser (Meyer og 

Rowan 1977: 343). Funksjoner som forvaltning av et stort omfang lov- og regelverk, 

godkjenning og autorisasjon og helserefusjoner fremmer myter i en stor del av de tekniske 

omgivelsene. Instituttets ansvar for helseregistre, utlevering av data og forskningsmetodiske 

prinsipper i kunnskapsproduksjon preges av myter i de tekniske omgivelsene, hovedsakelig 

rettet mot juridiske og forskningsetiske hensyn begrenset til disse funksjonene 

(Helsedirektoratet 2017, Folkehelseinstituttet 2018).  

Mens Helsedirektoratets funksjoner innen iverksetting og forvalter av lov og regelverk 

regulerer brukere og pasienter av helse- og omsorgstjenestene, helsetjenesten og det 

kommunale nivå, har instituttets kunnskapsproduksjon mindre potensiale for regulering 

overfor aktørgrupper sammenliknet med direktoratet. Kunnskapen som produseres for 

befolkningen er i større grad betinget av symboler om organisasjonens symbolske formål 

fremfor tekniske symboler om datagrunnlag, forskningsprinsipper og vitenskapelig 

fundament. Sammen med de formålsrettede symbolene er de tekniske symbolene imidlertid 

avgjørende for organisasjonens legitimitet og omdømme blant sentrale myndigheter, 

helsetjenesten og ulike nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.  

 

Delkonklusjon 

Myteperspektivet utgjør en kontrastering til forestillingen i kulturperspektivet om at 

institusjonelle trekk skaper en distinkt identitet i organisasjoner (Selznick 1997).  

Organisasjoner forventes å fremstå like hverandre på bakgrunn av mytespredning og 

innføring av myter for å fremstå som legitime overfor tekniske og institusjonelle omgivelser 

(DiMaggio og Powell 1983: 150, Meyer og Rowan 1977). Myteperspektivet gir på denne 
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bakgrunnen en forklaring til likhetstrekk i organisasjonenes omdømmedimensjoner, 

hovedsakelig gjennom symboler som reflekterer sosialt konstruerte verdier om hvordan en 

moderne og effektiv organisasjon skal fremstå for å betraktes som legitim i omgivelsene 

(Wæraas og Maor 2015: 1). Organisasjonenes bruk av symboler som reflekterer verdier i de 

tekniske og institusjonelle omgivelsene samsvarer med de teoretiske forventningene i studien. 

Bruken av symboler innen den teknisk-profesjonelle omdømmedimensjonen kan eksempelvis 

skape legitimitet i omgivelser med sammenfallende verdier og normer.  

Forventningen om kombinasjoner av omdømmedimensjoner tilpasset ulike deler av 

omgivelsen understøttes av analytiske funn. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 

anvender ulike kombinasjoner av omdømmesymboler avhengig av hvilke omgivelser som 

forsøkes henvendt. Profesjonelle og prosedurale symboler anvendes overfor sentrale 

myndigheter, departementet, underliggende organisasjoner og ulike forsknings- og 

fagmiljøer. Moralske symboler brukes overfor aktører omfattet av regulering og som en del 

av organisasjonenes overordnede formål overfor befolkningen, helsetjenesten og 

beslutningstakere. Attpåtil kombineres moralske symboler med den prestasjonsorienterte 

omdømmedimensjonen overfor sentrale myndigheter, helsetjenesten, fagmiljøer og 

befolkningen. Transparenstrenden anses som en forklaring til dette, og understøtter den 

teoretiske forventningen om transparens som forutsetning til omdømmehåndtering. Den 

moralske og teknisk-profesjonelle omdømmedimensjonen forklarer fellestrekk i hvilke 

symboler organisasjonene fremhever i omtalen av rollen som fagdirektorat og 

spisskompetanseinstitusjon, samt relasjonelle verdier om brukerorientering, tillit og 

transparens som et uttrykk for moralsk omdømme. Forventningene i forbindelse med 

likhetstrekk i tilnærmingen til moralsk omdømme understøttes delvis. Helsedirektoratet er 

mer eksplisitt i omtalen av prestasjonsorienterte og prosedurale symboler i sammenheng med 

moralske kvaliteter sammenliknet med Folkehelseinstituttet. Moralske verdier kombineres 

med verdier om beslutningskapasitet, legalitet og effektivitet som karakteristisk for formelle 

organisasjoner (Wæraas 2017).  
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7 Avslutning 
 

7.1 Introduksjon 
Temaet i denne studien er hva som kjennetegner omdømmehåndtering i Folkehelseinstituttet 

og Helsedirektoratet. Formålet har vært å avdekke hvordan Daniel Carpenters (2010) 

dimensjoner for et prestasjonsorientert, proseduralt, et teknisk-profesjonelt og et moralsk 

omdømme balanseres og anvendes som uttrykk for organisasjonenes selvpresentasjon. En 

caseorientert tilnærming til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har forsøkt å besvare 

følgende problemstilling:  

 

1. Hva kjennetegner omdømme og omdømmehåndtering i Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet?  

2. Hvordan balanseres og anvendes symboler og uttrykk for et prestasjonsorientert, 

moralsk, proseduralt og et teknisk-profesjonelt omdømme i Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet?  

3. Hvordan kan organisasjonsteoretiske perspektiv forklare likhet og variasjon i 

omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet?  

 

I dette kapittelet oppsummeres de empiriske og analytiske hovedfunnene påpekt i studiens 

foregående kapitler.  

 

7.2 Oppsummering av empiriske hovedfunn 
Studiens empiriske grunnlag gjenspeiler at Helsedirektoratets omdømmeprofil kjennetegnes 

av en sammenfallende balanse av den prestasjonsorienterte, prosedurale, teknisk-

profesjonelle og den moralske dimensjonen for omdømme. Den mest fremtredende 

omdømmedimensjonen er det prosedurale omdømmet, etterfulgt av sammenfallende verdier i 

det prestasjonsorienterte og det teknisk-profesjonelle omdømmet. Funn fra studien tilsier at 

Helsedirektoratets roller og funksjoner som forvalter av lov og regelverk, iverksetter av 

offentlig politikk og fagdirektorat samsvarer og korresponderer med de tre 

omdømmedimensjonene med størst utslag. Symboler om det teknisk-profesjonelle 

omdømmet forankres i ulike tjenester og funksjoner i rollen som fagdirektorat. Prosedurale 

kvaliteter for omdømme er spesielt tydelig i rollen som forvalter av lov- og regelverk og i 
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direktoratets omtale av Helse- og omsorgsdepartementet og funksjonen som etatsstyrer av 

ytre og underliggende organisasjoner. De prestasjonsorienterte egenskapene ses i 

sammenheng med rollen som myndighetsorgan og iverksetter av vedtatt politikk på helse- og 

omsorgsområdet. Den moralske omdømmedimensjonen er spesielt fremtredende i 

direktoratets rolle som fagdirektorat og iverksetter av offentlig politikk, og moralske trekk 

som å styrke hele befolkningens helse beskrives gjennomgående som en forutsetning til og 

hensikt med direktoratets ulike funksjoner.  

Empiriske funn i Folkehelseinstituttet gjenspeiler større variasjon i de ulike 

dimensjonene for omdømme sammenliknet med Helsedirektoratet. Dimensjonen for det 

teknisk-profesjonelle omdømmet utgjør et fremtredende trekk, og tilegnes tilsvarende verdi 

som det prosedurale omdømmet i Helsedirektoratet. Den prestasjonsorienterte 

omdømmedimensjonen og den moralske omdømmedimensjonen er de to 

omdømmedimensjonene som forekommer i størst grad etter det teknisk-profesjonelle. Den 

prosedurale omdømmedimensjonen påvises i svakest grad. Folkehelseinstituttets rolle som 

spisskompetanseorgan forankres hovedsakelig i kjernefunksjonene forskning og 

kunnskapsproduksjon på folkehelseområdet. Som formålsspesifikt forvaltningsorgan i 

helsesektoren er funksjonen som kunnskapsprodusent en tungtveiende årsak til forekomsten 

av det teknisk-profesjonelle omdømmet. Det prestasjonsorienterte omdømmet utgjør et 

formål med instituttets rolle som kunnskapsprodusent til sentrale myndigheter og Helse- og 

omsorgsdepartementet, og dermed avhenger organisasjonens prestasjon i kjernefunksjonene 

av de teknisk-profesjonelle egenskapene. Moralsk omdømme i Folkehelseinstituttet ses i 

sammenheng med kjernefunksjoner som forskning og kunnskapsproduksjon for økt 

folkehelse, og anses som et overordnet formål i instituttets teknisk-profesjonelle kapasitet. 

Det prosedurale i Folkehelseinstituttet viser tilsvarende tendens. Prosedurale kvaliteter 

forankres hovedsakelig i instituttets kjernefunksjoner om forskning og kunnskapsproduksjon, 

der forvaltningsansvaret for helseregistrene og smittevernlovgivningen utgjør funksjoner som 

anses prosedurale.  

De empiriske hovedtrekkene illustrerer at det teknisk-profesjonelle omdømmet 

kjennetegner Folkehelseinstituttet, og medfører at prestasjonsorienterte, prosedurale og 

moralske trekk i kjernefunksjoner som forskning og kunnskapsproduksjon kan nedtones og 

betinges av organisasjonens teknisk-profesjonelle egenskaper. Kjennetegn for omdømme og 

omdømmehåndtering i Helsedirektoratet skiller seg vesentlig fra Folkehelseinstituttet. Den 

mest betydelige forklaringsfaktoren til variasjon i bruken av omdømmesymboler mellom 

organisasjonene er direktoratets kompleksitet og mangfold i funksjoner, fordelt på tre roller.  
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7.3 Teoretisk forklaringskraft 
Funn fra analysen viser hvilken betydning sektor, funksjoner, omgivelser og distinkte 

kjennetegn for omdømme og omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet. Innen det instrumentelle perspektivet påviser åpenbart ikke sektor 

variasjon mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets tilnærming til 

omdømmehåndtering ettersom organisasjonene er innenfor helsesektoren. Den mest 

betydelige årsaken til variasjon i hvordan organisasjonene fremstår er funksjoner. 

Organisasjonene er differensiert når det gjelder mandat og funksjoner, og illustreres av 

formålsspesifikk spesialisering i Folkehelseinstituttet, og betydelig mer differensierte 

funksjoner i Helsedirektoratet. Videre varierer organisasjonenes omdømmeprofil etter 

omgivelser. Denne betraktningen understøtter det instrumentelle perspektivet, og gjenspeiler 

ulike strukturelle forbindelser i organisasjonene. Ulike kombinasjoner av omdømmesymboler 

anvendes overfor Helse- og omsorgsdepartementet, ytre og underliggende etater, aktører som 

reguleres av funksjoner, brukere av organisasjonenes tjenester, samarbeidende aktører og 

andre sentrale myndigheter.  

Kulturperspektivet avdekker organisasjonenes unike identitet, historiske tradisjon og 

stiavhengighet som betingelser for hvordan symboler innen de ulike omdømmedimensjonene 

defineres og beskrives. Den kulturelle stien i Helsedirektoratet representerer mange kulturelle 

brudd og omorganiseringer av organisasjonens formål, funksjon og mandat. Motsetningsvis 

har Folkehelseinstituttet beholdt de funksjonene og formålet organisasjonen tradisjonelt har 

vært kjennetegnet av. Transparenstrenden i offentlig sektor kan forstås som et kulturelt brudd 

i offentlige organisasjoner, der en økende orientering mot åpenhet og meroffentlighet fordrer 

identitetsbygging og ekspressivitet i form av omdømmehåndtering. Helsedirektoratets 

eksplisitte fremheving av «harde» verdier gjenspeiler ulikhet mellom organisasjonene. I 

likhet med direktoratet reflekteres tradisjonelle verdier i helsesektoren i kombinasjon de 

«myke», relasjonelle verdiene i Folkehelseinstituttet (Wæraas 2017).  

Myteperspektivet bidrar til å forklare organisasjonenes formidling av moralske, 

«myke» verdier i kombinasjon med kvaliteter for profesjonell kompetanse, prestasjon og 

prosedurale trekk. Press og krav i de institusjonaliserte omgivelsene om hvordan en moderne 

organisasjon skal se ut utgjør en forklaring til kompleksitet i bruken av omdømmesymboler 

forankret i de fire omdømmedimensjonene. Offentlige organisasjoner kan vanskelig vurderes 

utelukkende på bakgrunn av instrumentelle kvaliteter. Offentlige organisasjoners legitimitet i 

omgivelsene avhenger av evnen til å uttrykke moralske, teknisk-profesjonelle og prosedurale 
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verdier og kvaliteter i kombinasjon med kapasitet i kjernefunksjoner (Meyer og Rowan 

1977). Perspektivene fungerer i et samspill og gir ulike alternative forklaringer til hva som 

kjennetegner omdømmehåndtering i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. En 

begrunnelse til at det instrumentelle perspektivet dominerer som forklaringsfaktor er at 

offentlige forvaltningsorgan vektlegger prestasjonsorienterte egenskaper for å formidle 

organisasjonens kjernefunksjoner.  

 

7.4 Avsluttende kommentarer 
 

Formålet med studien har vært å undersøke hva som kjennetegner omdømme og 

omdømmehåndtering i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Funnene fra studien viser at 

omdømmehåndtering forstås som tydelige kommunikasjonsgrep rettet mot ulike deler av 

omgivelsene for å formidle organisasjonenes virksomhet og aktiviteter. I kombinasjon med 

pragmatiske kategorier danner det teoretiske rammeverket for de ulike 

omdømmedimensjonene et grunnlag for en presis betraktning av offentlige organisasjoners 

omdømme. De analytiske dimensjonene for omdømme fungerer som en kobling mellom 

studiens empiriske materiale og det teoretiske rammeverket. Omdømmedimensjonene 

representeres av instrumentelle, institusjonelle og symbolske trekk, og understøtter studiens 

kausale relasjon og indre validitet – de organisasjonsteoretiske perspektivene forklarer 

balansen og anvendelsen av Carpenters (2010) fire omdømmedimensjoner i Helsedirektoratet 

og Folkehelseinstituttet.  

Studiens generaliseringspotensiale er imidlertid begrenset på bakgrunn av en 

caseorientert tilnærming til to norske forvaltningsorgan innen helsesektoren. Studiens 

slutninger kan vanskelig generaliseres til å gjelde utenfor denne konteksten. Alternativt er en 

forutsetning til generalisering at andre organisasjoner deler sammenfallende institusjonelle 

trekk, funksjoner og aktørgrupper i omgivelsene. Implikasjoner for omdømmehåndtering i 

offentlig sektor er imidlertid gjeldende for mangfoldet av offentlige organisasjoner, men her 

vil antakeligvis organisatoriske trekk avdekke betydelig variasjon mellom organisasjoners 

tilnærming til omdømmehåndtering. Undersøkelser av et større utvalg enheter fordelt på flere 

sektorer kan potensielt generere slutninger med et bredere gyldighetsområde. Denne studien 

baseres hovedsakelig på årsrapporter og nettsider som datagrunnlag, supplert av kvalitative 

intervju. Kombinasjonen av årsrapporter, nettsider og intervjuer gir innsikter om 

omdømmehåndtering fra organisasjonens ståsted, samt hvordan organisasjonen fremstår utad 
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overfor mottakere av informasjon. Årsrapporter henvendes hovedsakelig til Helse- og 

omsorgsdepartementet og andre sentrale myndigheter, mens nettsidene brukes av 

helsepersonell, helsetjenesten og befolkningen for øvrig. En annen tilnærming til å undersøke 

omdømmehåndtering i offentlige organisasjoner er gjennom mediedekning av organisasjonen 

eller organisasjoners «branding» gjennom sosiale medier.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Organisasjonskart Helsedirektoratet 
 

 
(Helsedirektoratet.no, hentet 25.11.17) 

 

HELFO

Ytre etat:

Finansiering og DRG

Kom
m

unikasjon og 
digitale kanaler

Strategi og m
etode

Ø
konom

i og styring

Pasient- og 
brukerom

budet  (PO
BO

)

Sykehustjenester

Psykisk helsevern
og rus

Bioteknologi
og helserett

Rehabilitering  og
sjeldne tilstander

Ø
konom

i og 
analyse

Behandlingsrefusjon

M
edisinsk 

nødm
eldetjeneste

Utviklingsenheten

Helseøkonom
i og

finansiering
Spesialist-
helsetjenester

Utvikling og 
digitalisering

Tilknyttede etater

Helseregistre

HR
Legem

iddel- og 
tannhelserefusjon

Folkehelse

Ernæ
ring og forebygg-

ing i Helsetjenesten

Levekår og helse 

M
iljø og helse 

Global helse

Barne- og ungdom
s-

helse

August 2017

M
edisinsk utstyr

og legem
idler

Pasientsikkerhets-
program

m
et

FLDDFLEF

FLBU

FLLH

FLGH

FLM
H

FIDDFIFI

FIHR

FIOA

FIBE

FILT

SPSPST

SPM
N

SPPR

SPM
L

SPBH

SPRF

SPPP

UDKD

UDSM

UDOS

UDHR

UDUE

Seksjon for kvalitet og 
analyse - FISK
Seksjon for leveranser - FISL
Seksjon for datafangst og 
registerteknologi - FISD

HELSEDIREKTØ
R

Assisterende helsedirektør
LEDI

Utvikling og
koordinering

FLUK

Kom
petanse og 

personellKPDD

FLSE

Seksjon Sekretariat for
Statens seniorråd

Statistkk
FIST

Utdanning og per-
sonellplanlegging

KPUP

Spesialisering og 
etterutdanning

KPSE

Godkjenning og 
regelverk

KPGR

Seksjon juss og kvalitet- KPJK
Seksjon spesialistgodkjenning
- KPSG 
Seksjon profesjonsutdanninger
- KPPU

Autorisasjon

Seksjon kundesenter - KPKU
Seksjon pleiegruppene - KPPG
Seksjon øvrig personell - KPPE

KPAU

M
inoritetshelse og 

rehabilitering

Psykisk helse 
og rus

O
m

sorgstjenester

Allm
ennhelse-

tjenester

Prim
æ

r-
helsetjenester

PH

PHM
R

PHPR

PHOT

PHAH

Beredskap
PHBR

Helfo 
virksom

hetstjenester
Helfo kom

m
unikasjon 

og servicetjenester
PHPS

Helfo saksbehandling 
og utbetaling

Helfo kontroll

Helfo
kom

m
unikasjon

Helfo
pasientform

idling

Helfo
servicetjenester

Helfo
veiledning

Helfo
behandlingsrefusjon

Helfo
dokum

entsenter

Helfo
legem

idler og utstyr

Helfo
utland

Seksjon m
elde-

ordninger - SPM
O

UDDD

Arkiv og for-
valtningsstøtte

Utvikling og for-
valtning

Seksjon applikasjonsforvaltning - UDFL
Seksjon analyse og utvikling-UDAU
Seksjon test og kvalitetssikring-UDTK

Personvernom
bud    

/sikkerhetsleder

Prioriteringsrådets 
sekretariat

PHPS

Utvikling og 
teknologi

PH

Seksjon tann-
helsetjeneste - PHTH

Helfo
tjenesteutvikling

Helfo
virksom

hetsutvikling

Helfo
virksom

hetsstyring

Helfo
økonom

i- og drifts-
tjenester

UDID

UDAF



	144 

Vedlegg 2: Organisasjonskart Folkehelseinstituttet 

 
(Fhi.no, hentet 25.11.17) 
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Vedlegg 3: Resultater fra datainnsamling – årsrapporter og nettsider 
 
Forekomst av pragmatiske kategorier fordelt på kapitler – Folkehelseinstituttets årsrapport for 
2016 
 

 
Strategi Samarbeid Tjenester Internt Regulering Sum 

       Leders 
beretning 
 2 2 3 1 1         9 

              
Introduksjon 
til 
virksomheten 
og hovedtall 
                   3                   2               2               3 1       11 

              
Årets 
aktiviteter 
og resultater 
                   2                        3                            3                3                                     3       14                     

        
Styring og 
kontroll i 
virksomheten 
 2 1 1 3                     3       10            

              
Vurdering av 
fremtidsutsikt
er 
 3 1 2 3 2       11 

              
Årsregnskap 
 2 1 1 3 2        9 
       
 
Sum 
pragmatiske 
kategorier 
                 14                                  10              12              16                   12       62 
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Forekomst av pragmatiske kategorier fordelt på kapitler – Helsedirektoratets årsrapport for 
2016 
 

 
Strategi Samarbeid Tjenester Internt Regulering Sum 

       Leders 
beretning 
 2 2 3 2 1       10 

              
Introduksjon 
til 
virksomheten 
                    3                   1                1               3 2       10 

              
Årets 
aktiviteter og 
resultater 
                   2                        3                            3                2                                     3       13                   

        
Styring og 
kontroll i 
virksomheten 
 1 0 1 3                     3         8          

              
Vurdering av 
fremtidsutsikt
er 
 2 1 1 0 0         4 

              
Årsregnskap 
 2 1 0 3 2         8 
       
 
Etatsstyrers 
vurdering av 
ytre og 
underliggend
e etater 
                   1                                    1                2                2                     3         9 
       
       
Sum 
pragmatiske 
kategorier 
                 13                   9              11              15                   14       65 
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Forekomst av pragmatiske kategorier fordelt på faner – Folkehelseinstituttets nettside i 2018 
 

 
Strategi Samarbeid Tjenester Internt Regulering Sum 

       Om FHI 3 1 2 0 1           7 

              
Smittevern 
og vaksine                   2                   2                3               0 3         10 

              
Psykisk og 
fysisk helse                   1                        1                            3                0                                  0           5                  

        
Miljø og 
levevaner 1 1 3 0                   1           6         

              
Helse i Norge 1 2 3 1 3         10 

              
Kvalitet og 
kunnskap 2 3 3 0 2           9 
       
 
Forskning og 
datatilgang                   2                                    2                3                2                   2         12 
       
       
Sum 
pragmatiske 
kategorier                 12                 12              20                3                 12         59 
       

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	148 

Forekomst av pragmatiske kategorier fordelt på faner – Helsedirektoratets nettside i 2018 
 

 
Strategi Samarbeid Tjenester Internt Regulering Sum 

       Om oss 
 3 2 3 1 3            12 

              
Folkehelse og 
forebygging 
                   2                   1                3               0 3              9 

              
Nasjonale 
faglige 
retningslinjer 
                   2                        2                            3                1                              3            11                  

        
Autorisasjon, 
utdanning og 
godkjenning 
 2 2 2 2                3                            11           

              
Tilskudd 
 3 2 3 2 3            13 

              
Lovfortolkni
nger  
 2 2 3 1 3            11 
       
 
Statistikk og 
analyse 
                   2                                    2                3                2                2            11 
       
       
Sum 
pragmatiske 
kategorier 
                 16                 13              20                9              20            78 
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Vedlegg 4: Informantliste 
 

Christina Lill Rolfheim-Bye, Folkehelseinstituttet: avdeling for kommunikasjon, intervju 

19.01.18.  

 

Karin Straume, Helsedirektoratet: divisjon for kompetanse og personell, intervju 19.01.18. 

 

Hilde Elisabeth Pape, Folkehelseinstituttet: avdeling for rusmidler og tobakk, intervju 

01.02.18.  

 

Erlend Tidemann, Helsedirektoratet: avdeling for kommunikasjon, intervju 02.02.18. 

 

Jakob Linhave, Helsedirektoratet: divisjon for Folkehelse, intervju 07.02.18. 

 

Erik Hviding, Helsedirektoratet: divisjon for helseøkonomi og finansiering, intervju 07.02.18. 

 

Anne Farseth, Helsedirektoratet: divisjon for kompetanse og personell, intervju 07.02.18. 

 

Liv Dalen Tennøe, Helsedirektoratet: avdeling for kommunikasjon, intervju 07.02.18. 

 

Frode Forland, Folkehelseinstituttet: område for smittevern, miljø og helse, intervju 20.03.18.  

 

Bjørn Gunnar Iversen, Folkehelseinstituttet: klynge for global helse, intervju 04.04.18.  
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Vedlegg 5: Intervjuguide 
 

Eksempler på spørsmål:  

Tema 1: Åpen tilnærming til omdømmehåndtering 

• Hva legger du i begrepene omdømme og omdømmehåndtering? 

• Hva er organisasjonens tilnærming til omdømme og omdømmehåndtering? 

• Forvaltes organisasjonens omdømme planmessig som del av en formell strategi? 

 

Tema 2: Oppgaver og aktiviteter 

• Hvilke kanaler anser du som mest betydningsfulle for organisasjonens 

kommunikasjonsvirksomhet og omdømme? 

• Hvilke funksjoner, tjenester og oppgaver oppfatter du er fremhevet i organisasjonens 

kommunikasjonsvirksomhet? 

• Hvilke resultater har omdømmehåndtering og kommunikasjonsvirksomheten medført?  

 

Tema 3: Organisasjonens tilnærming til omdømme 

• Kan du si noe om rapporteringslinjene og hvilke avdelinger/divisjoner som arbeider 

med omdømme og kommunikasjonsvirksomheten i organisasjonen?  

• Kan du fortelle litt om eventuelle satsinger, strategier og programmer i organisasjonen 

når det gjelder omdømme og kommunikasjonsvirksomhet?  

• Hvilke effekter kan et godt omdømme gi for organisasjonen? Eller motsetningsvis, et 

svekket omdømme? 

• Hva kjennetegner organisasjonens identitet?  

• Er det etter ditt synspunkt mest vesentlig å kommunisere hvem dere er som 

organisasjon, eller bærer kommunikasjonsvirksomheten mest preg av å formidle hva 

organisasjonen driver med?  

• Er ditt inntrykk at organisasjonens kommunikasjonsvirksomhet og omdømme er 

forankret i organisasjonen som helhet, eller er disse aktivitetene hovedsakelig 

tilhørende spesifikke avdelinger i organisasjonen? 

 

Tema 4: Kategorier for omdømme 

Prestasjonsorientert omdømme 
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• Hvilken betydning har informasjon om kjernefunksjoner og kapasiteten i disse for 

organisasjonens omdømme?  

• Hvilke effekter kan informasjon om mål og resultater i tilknytning til kjerneoppgaver 

innebære for organisasjonen?  

 

Proseduralt omdømme 

• Kan du gi noen eksempler på juridiske prosedyrer og reguleringsfunksjoner som 

skiller seg ut som spesielt viktige for kommunikasjonsvirksomheten og 

organisasjonens omdømme?  

• Hva kan informasjon om etterlevelse av aksepterte juridiske og forvaltningsmessige 

prosedyrer og fremgangsmåter i oppgaver og aktiviteter bety for organisasjonens 

omdømme? 

• Hvilken betydning har informasjon om organisasjonens etterlevelse av prosedyrer og 

lovverk i beslutninger overfor befolkningen, brukere av helsetjenester, statlige 

myndigheter og andre deler av helsesektoren? 

 

Moralsk omdømme 

• Hva anser du som de viktigste verdiene i organisasjonen?  

• Kan du beskrive forholdet til sentrale aktører dere samhandler med, og hvilken 

betydning informasjon om samarbeid har i kommunikasjonsvirksomheten?  

• Hvor viktig er det at aktiviteter og oppgaver i omdømmekommunikasjonen begrunnes 

i hensynet til ulike målgrupper i befolkningen og samarbeidsaktører?  

• Kan du si noe om organisasjonens sosiale ansvar og samfunnsoppdrag, og hvilken 

betydning dette har for organisasjonens omdømme?  

 

Teknisk-profesjonelt omdømme 

• Hvilken betydning har informasjon om organisasjonens faglige kompetanse i 

beslutninger og oppgaver for organisasjonens omdømme?  

• På hvilken måte kan informasjon om organisasjonens kompetanse og faglige kapasitet 

i kjernefunksjoner ha innvirkning på organisasjonens legitimitet i omgivelsene?  

• Hva slags effekt kan informasjon om at organisasjonens beslutninger, funksjoner og 

tjenester er forankret i et faglig og vitenskapelig fundament for organisasjonens 

omdømme?  
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Oppfølgingsspørsmål: 

• Hvordan foregår det?    

• Kan du utdype? 

• På hvilken måte? 

• Har du noen eksempler? 

• Hva innebærer det? 

• Hvilke konsekvenser kan dette potensielt få? 

       

Avslutning       

• Hva mener du har mest betydning for organisasjonens omdømme og 

omdømmehåndtering av de temaene vi har pratet om?  

• Er det noe du ønsker å presisere eller legge til i forbindelse med studiens formål om 

hva som kjennetegner omdømmehåndtering i Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



	 153 

Vedlegg 6: Informasjonsskriv 
 
 
Forespørsel om deltakelse i intervju som en del av en masteroppgave ved Universitetet i 
Oslo 
 
Mitt navn er Kristina Stensholt Bjerkreim, og jeg er student ved institutt for statsvitenskap, 
Universitetet i Oslo. Jeg skriver masteroppgave høsten 2017 og våren 2018, der formålet er å 
undersøke hva som kjennetegner omdømme og omdømmehåndtering i Folkehelseinstituttet 
og Helsedirektoratet. Organisasjonsteoretiske perspektiv anvendes for å forklare og kartlegge 
omdømmehåndtering i organisasjonene, og hvilke områder i organisasjonen som vektlegges i 
kommunikasjonsvirksomheten. 
 
I den forbindelse ønsker jeg å intervjue sentrale personer i organisasjonenes ledelse, 
avdelinger og kommunikasjonsvirksomhet. Intervjuene vil hovedsakelig supplere og utdype 
min undersøkelse av organisasjonenes nettsider og årsrapporter fra 2017/2018. Spørsmålene 
vil i hovedsak omhandle hvilke områder og aktiviteter som fokuseres i organisasjonenes 
kommunikasjonsvirksomhet og omdømmehåndtering. 
 
Intervjuet vil anslagsvis ta 30-45 minutter, og finne sted i siste halvdel av januar etter 
nærmere avtale om tid og sted. Det er ønskelig å benytte båndopptaker og gjøre notater i 
tillegg til dette underveis i intervjuet dersom informantene samtykker til dette. Alle 
personopplysninger behandles konfidensielt og sitater og utsagn fra skal ikke kobles direkte 
til informantene i masteroppgaven. Deltakelse i denne studien er frivillig, og du kan når som 
helst trekke eget samtykke uten å oppgi grunn til dette. Alle opplysninger om deg blir 
anonymisert dersom du ønsker å trekke deg. Avslutning av prosjektet vil etter planen være 
mai 2018, og opptak og notater fra intervjuene slettes etter oppgaven er ferdigstilt. 
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien kan du ta kontakt med meg på 
mobilnummer ....................... eller ....................................... Min veileder er professor Tom 
Christensen ved institutt for statsvitenskap, og han kan nås på telefonnummer ......................... 
eller ......................................... 
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristina Stensholt Bjerkreim  
Masterstudent ved Universitetet i Oslo,  
Institutt for statsvitenskap 
	
 

 

 

 


