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1. Summary 

 
Measuring the effect of the Danish Patent and Trademark Office’s 

language policy 

The objective of this thesis is to measure whether the introduction of a language policy at the 

Danish Patent and Trademark Office has had the desired effect on the Office’s 

communication. The language policy was introduced as a part of a new branding strategy to 

modernise the Office’s image among its stakeholders. 

 

Through this case study, the thesis will try to illustrate which factors influence the 

effectiveness of a language policy. As far as we know, there have not been previous attempts 

to measure the effect of a language policy on a company’s communication. It is remarkable 

that no communication professionals or researchers have been interested in documenting the 

effect of their work, and that companies have not tried to measure the effect of the often 

resource demanding project it is to develop and implement a language policy. Due to the lack 

of measurements on the effectiveness of specific language policies, it has not been clarified 

which factors influence the effectiveness of a language policy in practise. This is what this 

thesis intends to highlight. 

 

The analysis shows that the introduction of a language policy at the Danish Patent and 

Trademark Office has had some effect on the communication. Some of the employees had 

become more aware of their language usage, as the introduction of a language policy in itself 

has highlighted the importance of language. Furthermore, the written texts we analysed from 

the Office to some extent had become more user friendly in accordance with the language 

policy, but the results from interviews with some of the Office’s customers illustrated that the 

customers had not noticed an improvement in the communication. On the basis of the 

analysis, it is concluded that the Danish Patent and Trademark Office has not reached its 

objective of homogenising and simplifying the communication to its stakeholders. 

 

The underlying factors influencing the language policy’s failing to reach its objective are a 

combination of several aspects. The two factors with the most influence on the low level of 
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usage of the language policy among the employees were the implementation of the language 

policy as well as the operationality, or usability, of the language policy in everyday work. 

 

During the implementation process there has not been sufficient focus on the language policy 

itself, and the process was stopped after the launch of the language policy, so that many of the 

planned activities after the launch were not carried out. Also, the culture of the Danish Patent 

and Trademark Office with strong focus on professional competence was not taken 

sufficiently into account during the development and implementation of the language policy. 

In addition, the employees received negative feedback from each other, the customers and 

their managers about the usability of the language policy, influencing their tendency to use it. 

 

It has not been sufficiently considered how the language policy should be used by the 

employees during their work processes. In its current layout, the language policy functions as 

a general introduction on how to improve the way the employees communicate. However, in 

order to become an effective tool it should be elaborated further with more specific advice on 

improving communication. These more specific guidelines could preferably be made 

accessible electronically e.g. on the intranet, so that employees may find them quickly and 

easily. 

 

In this way, the thesis emphasises the importance of considering the culture of the 

organisation in which the language policy is to be implemented as well as considering how 

the language policy is to become part of the organisational work processes. 



 

 

3 

Indholdsfortegnelse 

1. Summary .................................................................................................................................................................... 1 

2. Indledning ................................................................................................................................................................. 7 

2.1 Problemformulering ................................................................................................................................. 10 

2.2 Afgrænsning ............................................................................................................................................. 11 

3. Metode ...................................................................................................................................................................... 13 

3.1 Videnskabsteori........................................................................................................................................ 14 

3.2 Dataindsamling ........................................................................................................................................ 14 

3.3 Metode til analyse af organisationskultur ............................................................................................ 16 

3.4 Metode til analyse af sprogpolitik.......................................................................................................... 17 

3.5 Metode til effektmåling ........................................................................................................................... 18 

3.6 Metode til diskussionen........................................................................................................................... 20 

3.7 Interviews ................................................................................................................................................. 21 

3.8 Opsamling................................................................................................................................................. 23 

4. Teori........................................................................................................................................................................... 24 

4.1 Organisationskultur ................................................................................................................................. 25 
4.1.1 Definition .......................................................................................................................................... 25 
4.1.2 Systemteori ...................................................................................................................................... 27 
4.1.3 Tilpasning i organisationer ............................................................................................................. 28 
4.1.4 Opsamling......................................................................................................................................... 30 

4.2 Sprogpolitik............................................................................................................................................... 30 
4.2.1 Definitioner ....................................................................................................................................... 31 
4.2.2 Sprogpolitikkens indhold ................................................................................................................ 35 
4.2.3 Sprogpolitikkens implementering .................................................................................................. 37 
4.2.4 Opsamling......................................................................................................................................... 38 

4.3 Effektmåling ............................................................................................................................................. 39 
4.3.1 Mål ..................................................................................................................................................... 40 
4.3.2 Før- og eftermåling ......................................................................................................................... 41 
4.3.3 Kvalitative data ................................................................................................................................ 42 
4.3.4 Kvantitative data.............................................................................................................................. 42 
4.3.5 Ressourcer ........................................................................................................................................ 43 
4.3.6 Kritik af målinger ............................................................................................................................. 43 
4.3.7 Opsamling......................................................................................................................................... 44 

5. Analyse ..................................................................................................................................................................... 46 

5.1 Analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens organisationskultur .................................................... 47 
5.1.1 Systemisk analyse af PVS............................................................................................................... 48 

5.1.1.1 Overordnet struktur ................................................................................................................ 49 
5.1.1.2 De forskellige teams ............................................................................................................... 51 
5.1.1.3 Sub-systemer ........................................................................................................................... 54 

5.1.2 Delkonklusion ................................................................................................................................... 56 



 

 

4 

5.2 Analyse af sprogpolitik ............................................................................................................................ 57 
5.2.1 Analyse af indholdet af Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik ................................... 58 
5.2.2 Analyse af implementeringen af Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik .................... 63 
5.2.3 Delkonklusion ................................................................................................................................... 66 

5.3 Effektmåling ............................................................................................................................................. 67 
5.3.1 Tekstanalyse .................................................................................................................................... 68 

5.3.1.1 Varemærkeafdelingen............................................................................................................. 68 
5.3.1.2 HR afdelingen .......................................................................................................................... 71 
5.3.1.3 Patentafdelingen...................................................................................................................... 73 
5.3.1.4 Salgs – og marketingafdelingen ............................................................................................ 76 
5.3.1.5 Opsamling................................................................................................................................. 77 

5.3.2 Medarbejderinterviewresultater..................................................................................................... 78 
5.3.2.1 Opsamling................................................................................................................................. 86 

5.3.3 Kundeinterviewresultater ............................................................................................................... 87 
5.3.3.1 Opsamling................................................................................................................................. 92 

5.3.4 Delkonklusion ................................................................................................................................... 93 

6. Diskussion ............................................................................................................................................................... 95 

6.1 Implementeringen af sprogpolitikken ................................................................................................... 96 

6.2 Feedbackprocesser .................................................................................................................................. 99 

6.3 Fagligt fokus ........................................................................................................................................... 100 

6.4 Opsamling............................................................................................................................................... 102 

7. Konklusion............................................................................................................................................................. 104 

Litteraturliste ............................................................................................................................................................ 108 

Bilag.............................................................................................................................................................................. 112 

Bilag 1 – Sprogpolitik..................................................................................................................................... 113 

Bilag 2 – Interview med Medarbejder A – Patentafdelingen.......................................................................... 126 

Bilag 3 – Interview med Medarbejder B – Salgs- og marketingafdelingen.................................................... 143 

Bilag 4 – Interview med Medarbejder C – Varemærkeafdelingen ................................................................. 154 

Bilag 5 – Interview med Medarbejder D – HR afdelingen ............................................................................. 164 

Bilag 6 – Interview med Medarbejder E – Projektmedarbejder ..................................................................... 175 

Bilag 7 – Oversigt over sprogpolitik............................................................................................................... 188 

Bilag 8 – Varemærkebrev, bevis for registrering............................................................................................ 191 

Bilag 9 – Varemærkebrev, indsigelsesafgørelse ............................................................................................. 192 

Bilag 10 – HR, ansættelsesfølgebrev.............................................................................................................. 196 

Bilag 11 – HR, stillingsannonce ..................................................................................................................... 197 

Bilag 12 – Patentbrev, henlæggelse af ansøgning........................................................................................... 198 

Bilag 13 – Patentbrev, 1. tekniske behandling................................................................................................ 199 

Bilag 14 – Marketing, produktblad om nyhedsundersøgelser ........................................................................ 203 

Bilag 15 – Marketing, brochure om patentprocessen ..................................................................................... 204 

Bilag 16 – Medarbejderbrandundersøgelse .................................................................................................... 206 



 

 

5 

Bilag 17 – Statistik for hits på sprogpolitikken på intranettet......................................................................... 213 

Bilag 18 – Kundetilfredshed, patent 2006 ...................................................................................................... 214 

Bilag 19 – Kundetilfredshed, patent 2007 ...................................................................................................... 225 

Bilag 20 – Kundetilfredshed, varemærke 2006 .............................................................................................. 243 

Bilag 21 – Kundetilfredshed, varemærke 2007 .............................................................................................. 258 

Bilag 22 – Kundeinterviews ........................................................................................................................... 269 
 

 



 

 

6 

Figuroversigt 

 

 Figur 1…………………………………………………………………………………………………… s 21 

 Figur 2…………………………………………………………………………………………………… s 26 

 Figur 3…………………………………………………………………………………………………… s 29 

 Figur 4…………………………………………………………………………………………………… s 33 

 Figur 5…………………………………………………………………………………………………… s 34 

 Figur 6…………………………………………………………………………………………………… s 42 

 Figur 7…………………………………………………………………………………………………… s 48 

 Figur 8…………………………………………………………………………………………….……... s 49 

 Figur 9………………………………………………………………………………………………….... s 68 

 Figur 10………………………………………………………………………………………….............. s 70 

 Figur 11………………………………………………………………………………………….............. s 71 

 Figur 12………………………………………………………………………………………….............. s 72 

 Figur 13………………………………………………………………………………………….............. s 73 

Figur 14………………………………………………………………………………………….............. s 74 

Figur 15………………………………………………………………………………………….............. s 76 

Figur 16………………………………………………………………………………………….............. s 77 

Figur 17………………………………………………………………………………………………….. s 88 

Figur 18………………………………………………………………………………………………….. s 89 

Figur 19………………………………………………………………………………………….............. s 89 

Figur 20…………………………………………………………………………………………...............s 90 

Figur 21………………………………………………………………………………………….............. s 91 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indledning 

 

 

 
2. Indledning 

 
3. Metode 

 
4. Teori 

 
5. Analyse 
 

 
6. Diskussion 

 
7. Konklusion 



 

 

8 

2. Indledning 

Over de sidste 50 år er kommunikationsfaget i stigende grad blevet professionaliseret. 

Samtidig har fokus inden for faget ændret sig til at omhandle den integrerede 

kommunikationsindsats. Dette skift bunder i en erkendelse af, at virksomheder bevidst 

gennem deres kommunikation kan påvirke omverdenens opfattelse af virksomheden og på 

denne måde være medskaber af sin egen virkelighed. Dermed er det ikke længere 

hensigtsmæssigt at opdele kommunikationen skarpt i intern og ekstern kommunikation, da det 

er medarbejderne, der skal modtage og videreformidle virksomhedens egenart (Christensen & 

Morsing, 2005, s 21-22). Litteraturen om kommunikation påpeger derfor nødvendigheden af 

at have en overordnet kommunikationsstrategi for at få samling på virksomhedens signaler til 

omverdenen. På denne måde opnår virksomheden, at dens budskaber bliver mere konsistente, 

og at både de økonomiske og sociale ressourcer udnyttes bedre. Endvidere påpeges det, at 

kommunikation som ikke er integreret forvirrer, frustrer og måske ligefrem irriterer interne og 

eksterne interessenter. Som resultat vil kommunikationens samlede effekt blive svækket 

(Christensen & Morsing, 2005, s 31).  

 

”Det er nødvendigt at integrere alles arbejde i organisationen, for virksomheder 

kommunikerer med alt, hvad de gør. Produkternes og serviceydelsernes kvalitet, fakturaernes 

nøjagtighed, behandlingen af de ansatte – alle kommunikerer de vigtige budskaber til 

virksomhedens interessenter.” - Anders Gronstedt (Christensen & Morsing, 2005, s 28) 

 

Som Gronstedt påpeger, møder en virksomheds interessenter i dag virksomheden mange 

forskellige steder, f.eks. ved telefoniske henvendelser, kundebesøg, breve og brochurer samt 

hjemmeside, hvilket øger behovet for og kravet til en sammenhængende kommunikation. 

 

I forbindelse med det øgede fokus på integreret kommunikation er der også kommet øget 

fokus på, at de specifikke ord og formuleringer, der bruges i virksomhedens kommunikation, 

er med til at signalere dens identitet og værdier til omverdenen (Kirchmeier-Andersen, 2003, s 

13). Som Kjøller (1997) påpeger, er det gennem en organisations tekster, at modtageren opnår 

den mest intime og direkte kontakt med organisationen. Her oplever modtageren uden 

forstyrrende mellemled organisationens ”jeg” (s 47). En sprogpolitik kan sikre en ensartet 
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kvalitet i kommunikationen, og kan dermed bidrage til et troværdigt image for virksomheden 

(Sørensen, 2006, s 20). Typisk vil en sprogpolitik være en guide, der angiver forskellige 

forslag og retningslinier for, hvordan medarbejderne skal kommunikere - især skriftligt. Der 

kan være stor forskel på, hvor mange retningslinier der er, og hvor strengt medarbejderne 

forventes at følge sprogpolitikken (Bergenholtz et al., 2003, s 143-159). Erhvervssprogligt 

Forbund (1998) påpeger endvidere det hensigtsmæssige og ressourcebesparende i at have en 

ensartet og centralt placeret terminologi (s 7). Denne terminologi vil løse sproglige spørgsmål 

en gang for alle, så medarbejderne ikke behøver at bruge tid på hver især at løse gentagne 

sproglige eller stilistiske spørgsmål (Gelb & Gardiner, 2007, s 469). Det vil sige, at en 

sprogpolitik vil øge produktiviteten, effektiviteten, være tidsbesparende, sikre ensartethed, 

sikre en bedre kvalitet og medføre færre fejl (Erhvervssprogligt Forbund, 1998, s 7).  

 

Da fordelen ved at ensrette sprogbrugen gennem en sprogpolitik er indlysende, har ideen om 

en sprogpolitik appelleret til mange kommunikationsmedarbejdere. Mange virksomheder har 

derfor indført en sådan, men kun få teoretikere og forskere har beskæftiget sig med emnet 

sprogpolitikker. Netop på grund af denne ubalance mellem teori og den voksende brug af 

sprogpolitikker, vil dette speciale bidrage med teoretisk viden inden for dette felt. Specialet 

vil ikke kun fokusere på generelle teorier om en sprogpolitik og hvad en sådan bruges til, men 

vil gennem en effektmåling af en eksisterende sprogpolitik forsøge at illustrere, hvordan en 

sprogpolitik gøres effektiv. Os bekendt er der endnu ikke nogen, der har forsøgt at måle 

effekten af en sprogpolitik, hvilket er bemærkelsesværdigt, idet virksomheder bruger mange 

ressourcer på at udarbejde og implementere sprogpolitikker. Det undrer os endvidere, at der 

ikke er nogen kommunikationsmedarbejdere eller forskere, som har været interesserede i at 

påvise og dokumentere effekten af deres arbejde. 

 

Netop på grund af de manglende effektmålinger er det ikke klart belyst, hvad der gør en 

sprogpolitik effektiv i praksis. De få vurderinger, der er af forskellige sprogpolitikker og deres 

virkning, er foretaget på baggrund af kommunikationseksperters vurdering af selve 

sprogpolitikken som kommunikation til medarbejderne, og omfatter ikke en måling af 

sprogpolitikkens effekt på organisationens kommunikation til interessenterne. 
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Den manglende dokumentation af effektive sprogpolitikker medfører en risiko for at 

politikken, i stedet for at være et nyttigt hjælpemiddel for medarbejderne, ender med at blive 

fjern og ubrugelig. Dette betyder, at et forsøg på at styre og ensrette kommunikationen ved at 

nedskrive nogle retningslinier for sprogbrugen ikke er nok i sig selv. Det er medarbejderne, 

som skal efterleve disse retningslinier i deres hverdag, så derfor er det vigtigt, at de forstår og 

bruger sprogpolitikken som en naturlig del af deres arbejdsgang. Det vil sige, at ledelsen ikke 

automatisk kan regne med, at en sprogpolitik vil blive brugt. Der skal også bruges tid og 

ressourcer på at integrere og operationalisere den i virksomheden (Gelb & Gardiner, 2007, s 

470). 

2.1 Problemformulering 

I december 2006 implementerede Patent- og Varemærkestyrelsen en ny brandingstrategi, og 

et element i denne var at ensrette sproget ved hjælp af en sprogpolitik. Sprogpolitikken (Bilag 

1) blev præsenteret for medarbejderne på et stort møde som en del af den nye samlede 

brandingstrategi. Der var endvidere udpeget brandambassadører i hver afdeling for at udbrede 

brugen af den nye brandingstrategi samt assistere medarbejderne. Siden har der været 

forskellige workshops for nogle af de medarbejdere, der primært beskæftiger sig med skriftlig 

kommunikation i virksomheden. Her blev de igennem forskellige skriveøvelser trænet i at 

følge retningslinierne i sprogpolitikken. 

 

Dette speciale vil søge at klarlægge, om Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik har den 

tilsigtede effekt på virksomhedens kommunikation. Ved at tage udgangspunkt i en specifik 

virksomhed og dens sprogpolitik baseres analysen på en konkret og virkelig case. Dette 

bevirker, at der kan udarbejdes nogle helt konkrete eksempler på effektive eller 

uhensigtsmæssige elementer i sprogpolitikken og dens implementering. De konklusioner 

analysen af denne virksomheds sprogpolitik resulterer i, vil ideelt set kunne bruges som 

udgangspunkt og inspiration for andre inden for dette felt. Som Andersen (1990) påpeger, har 

casestudier en eksplorativ karakter og er i deres udgangspunkt induktive, dvs. at man ud fra 

studiet af få eller en enkelt undersøgelsesenhed søger at sige noget generelt om 

organisatoriske fænomener (s 121-122). 
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Specialet bygger på en hypotese om, at Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik, ligesom 

i mange andre virksomheder, ikke bliver brugt i tilstrækkeligt omfang til at ensrette styrelsens 

kommunikation. Endvidere har vi en formodning om, at sprogpolitikken ikke bliver brugt på 

grund af manglende tilpasning til kulturen i styrelsen, og ikke mindst på grund af en 

manglende operationalisering af selve sprogpolitikken. Hypotesen vil blive be- eller afkræftet 

ved hjælp af følgende problemformulering:  

 

Har indførelsen af en sprogpolitik påvirket Patent- og Varemærkestyrelsens 

kommunikation til omverdenen? 

• Bruger medarbejderne sprogpolitikken efter hensigten? 

• Kan kunderne mærke, at der er sket en forbedring af kommunikationen? 

 

Hvis hypotesen om at sprogpolitikken ikke bliver brugt tilstrækkeligt af medarbejderne bliver 

bekræftet, vil vi på baggrund af analysen søge at forklare baggrunden for dette, samt 

fremsætte forslag til forbedringer, der kan gøre sprogpolitikken mere effektiv. Hvis hypotesen 

derimod bliver afkræftet, vil vi med afsæt i analysen søge at klarlægge, hvilke elementer der 

gør sprogpolitikken effektiv og konkludere på, hvad andre virksomheder eventuelt kunne 

drage nytte af i deres udformning og implementering af en sprogpolitik. 

 

Hermed vil resultaterne i bedste fald kunne fungere som teoretisk grundlag for både 

praktikere, som arbejder med kommunikation i virksomheder og for forskere og teoretikere, 

som vil arbejde videre inden for området. Desuden kan den metode der anvendes til at måle 

effekten af sprogpolitikken forhåbentlig tjene som inspiration til, hvordan andre praktikere og 

teoretikere kan måle effekten af deres kommunikationsindsats. 

2.2 Afgrænsning 

Sprogpolitikker kan udarbejdes til at omfatte retningslinier på flere niveauer. Den nationale 

sprogpolitik vil ofte være den type sprogpolitik, folk tænker på først. Ved en national 

sprogpolitik forstås en politik, som drejer sig om at vælge eller fremme et eller flere sprog i et 

givent land (Bergenholtz et al., 2003, s 137). Da vores speciale drejer sig om at måle effekten 

af en virksomheds sprogpolitik, vil specialet ikke beskæftige sig med nationale 
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sprogpolitikker, udover kort at definere denne type i teoriafsnittets afsnit 4.2. Derimod vil 

specialet fokusere på den type sprogpolitik, der anvendes i virksomheder, som angiver 

konkrete forslag og anbefalinger til at opnå bedre kommunikative vaner i virksomheden 

(Bergenholtz et al., 2003, s 141-142). 

 

I analysen af Patent- og Varemærkestyrelsens kultur vil der blive fokuseret på de afdelinger, 

der kommunikerer eksternt, som dermed kan forventes at gøre brug af sprogpolitikken. Dette 

valg er truffet, idet det er disse afdelingers kultur, der er relevant for specialets formål, som er 

at afdække sprogpolitikkens effekt på den eksterne kommunikation. 

 

Specialet vil udelukkende beskæftige sig med måling af effekten af én virksomheds 

sprogpolitik, idet vi forventer, at man ud fra denne specifikke case vil kunne drage nogle 

generelle konklusioner om, hvilke elementer der gør kommunikation effektiv, samt hvordan 

effekten af en given kommunikationsindsats kan måles.  

 

Dette speciale vil fokusere på at måle sprogpolitikkens effekt på den skriftlige 

kommunikation i styrelsen, selvom sprogpolitikken også inkluderer retningslinier for den 

mundtlige kommunikation. Dette valg er truffet, idet der foreligger håndgribelig empiri i form 

af skriftligt materiale til kunder, der kan analyseres i forhold til retningslinierne i 

sprogpolitikken. På denne måde vil effekten af sprogpolitikken kunne dokumenteres som 

supplement til medarbejdernes og kundernes vurderinger i vores effektmåling. I de 

kundeinterviews, der skal danne baggrund for effektmålingen af sprogpolitikken, vil der blive 

fokuseret på kunder fra patent- og varemærkeafdelingerne, som udgør Patent- og 

Varemærkestyrelsens primære kundegruppe. 
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3. Metode 

I det følgende afsnit vil vi først klarlægge, hvilken videnskabsteoretisk tilgang specialet har. 

Dernæst redegøres der for, hvordan analysen i specialet er struktureret, samt hvilke metoder 

og hvilken empiri, der benyttes til de forskellige dele af analysen. 

3.1 Videnskabsteori 

Specialet vil have en socialkonstruktivistisk hermeneutisk tilgang. Perspektivet i specialet er 

socialkonstruktivistisk, hvor sandheden ikke fremstår som entydig, men som et perspektiv, og 

hvor virkeligheden formes af vores erkendelse og tolkning af den (Fuglsang & Olsen, 2004, s 

45).  Dermed vil specialet ikke kunne nå frem til en objektiv sandhed, men nærmere 

frembringe et kvalificeret bud på effekten af en given virksomheds sprogpolitik.  

 

Tilgangen i specialet vil være hermeneutisk, idet specialet forsøger at klarlægge 

årsagssammenhænge ud fra andre menneskers erfaringer og oplevelser af virkeligheden. 

Andersen (1994) påpeger, at hermeneutikken lægger vægt på at ”sociale og menneskelige 

fænomener må forstås ud fra den subjektive side, ud fra hensigter, følelser og 

virkelighedsbilleder hos bevidst handlende aktører. Derfor er eksperimentelle iagttagelser og 

matematisk sprog ikke egnede metoder, men derimod sproglig dialog, indlevelse og 

fortolkning” (s 24). Dermed trækkes der på indfølingsevnen og forståelsen af, hvordan 

mennesker tænker og føler, for at kunne fortolke andre menneskers udsagn (Thurén, 2004, s 

44). Centralt for hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel, der beskriver den proces, der 

foregår, når man som forsker analyserer et givent fænomen. Den illustrerer, at forståelsen er 

en gentagende holistisk proces, hvor man hele tiden nærmer sig større indsigt og forståelse. 

Helheden forstås ud fra de enkelte dele, og den nye forståelse vil så skabe en ny 

forståelseshorisont, hvilket betyder at helheden må betragtes i et nyt lys (Føllesdal et al., 

1999, s 96). Derudover vil den forforståelse vi har af emnet naturligvis have en indflydelse på 

fremgangsmåden og tolkningerne i specialet, idet disse vil være subjektive.   

3.2 Dataindsamling 

Specialet vil primært bygge på kvalitative metoder i forlængelse af det videnskabsteoretiske 

ståsted. Kvalitative metoder har et forstående sigte, idet det centrale i metoden er, at man er i 
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stand til at skabe dybere forståelse for det problemkompleks, man studerer, samt at forstå 

problemkompleksets sammenhæng med helheden (Andersen, 1990, s 13-14). På denne måde 

er det muligt at afdække meninger og skabe forståelse i specifikke sammenhænge (Andersen, 

1990, s 29). Som Andersen (1990) endvidere argumenterer for, bør det primært være 

undersøgelsens formål, dens genstandsfelt og problemstilling, der bør være afgørende for, 

hvilke metodiske fremgangsmåder man betjener sig af (s 16). Vi har vurderet, at de kvalitative 

metoder stemmer bedst overens med formålet, genstandsfeltet og problemstillingen i 

specialet. Alt i alt bidrager anvendelsen af kvalitative undersøgelsesmetoder til at få en bedre 

forståelse af den konkrete organisation (Andersen, 1990, s 31). I forbindelse med analysen af 

sprogpolitikken vil de kvalitative metoder hjælpe med at belyse implementeringsprocessen 

samt eventuel modstand blandt medarbejderne i denne fase. Endelig vil de kvalitative metoder 

bruges i effektmålingen til at klarlægge kunder og medarbejderes holdninger til 

sprogpolitikken og dens effekt. De kvalitative metoder, der gøres brug af i specialet er 

interviews, observationer, og erfaringer (direkte eller indirekte). Endvidere understreger 

Andersen (1990), at det er vigtigt at erkende at man som undersøger, når man benytter sig af 

kvalitative metoder, altid vil påvirke og være påvirket af det, der studeres (s 29). 

 

Kvantitative data vil blive inddraget i form af statistik for hits på sprogpolitikken på 

intranettet og Patent- og Varemærkestyrelsens egne kundetilfredshedsundersøgelser. Ifølge 

Andersen (1990) er disse metoder i langt større grad præget af kontrol fra undersøgerens side, 

og fremstår derfor mere formaliserende og strukturerende end de kvalitative metoder. Den 

kvantitative undersøgelsesform definerer dermed præcist hvilke emner, der undersøges, samt 

hvilke svar, der er mulige. Validitet i forbindelse med de kvantitative metoder skabes gennem 

gentagelse og komparatibilitet af data (s 29). 

 

Ifølge Andersen (1990) drejer validitet i forbindelse med kvalitative undersøgelser sig om, 

hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge, ”i hvilket omfang vore 

observationer faktisk afspejler de fænomener eller variabler, vi interesserer os for”(s 233). 

Derfor styrker det undersøgelsens resultater, hvis man løbende efterprøver, om den specifikke 

metode man vælger, passer til undersøgelsesobjektet og området (Flick, 2007, s 63). På 

baggrund af dette vil vi være opmærksomme på dette faktum under 
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dataindsamlingsprocessen, og vil være kritiske overfor, om de resultater vi får ind, passer til 

vores formål.  

 

En god kvalitativ undersøgelse vil ikke kun begrænse sig til at bekræfte det forventede 

resultat, men skal også komme med ny indsigt og nye måder at betragte de ting og personer, 

man har studeret (Flick, 2007, s 64). Derfor vil vi sørge for at være åbne overfor de resultater, 

der fremkommer af vores analyser. 

3.3 Metode til analyse af organisationskultur 

Første del af analysen er en systemisk analyse af Patent- og Varemærkestyrelsen som 

organisation. Denne analyse vil gøre det klart, hvilken type organisation Patent- og 

Varemærkestyrelsen er, antallet af medarbejdere og deres arbejdsområde, samt hvilken 

organisationskultur der hersker. Derudover bestemmes de sammenhænge og det samspil, der 

eksisterer mellem Patent- og Varemærkestyrelsens afdelinger, for at klarlægge virksomhedens 

overordnede struktur og kommandoveje. Endvidere vil denne systemiske analyse belyse, 

hvilken feedback medarbejderne giver og modtager i løbet af arbejdsprocessen, og dermed de 

kommunikationsformer, der eksisterer i styrelsen. Desuden vil analysen belyse, hvilket 

verdensbillede de enkelte afdelinger og medarbejdere opererer ud fra. Som Kjøller (1997) 

påpeger, vil man kun kunne få noget gennemført i en organisation, hvis tiltaget passer ind i 

organisationskulturen (s 101). Det vil sige, at sprogpolitikken skal passe til den kultur, der 

hersker i Patent- og Varemærkestyrelsen. Den empiri der trækkes på i denne analyse, vil være 

en kombination af observationer i organisationen, interviews og sekundær litteratur om 

styrelsen. 

 

Observationer ude i virksomheden af medarbejderne og deres arbejdsgange vil bidrage til at 

kunne give et realistisk indtryk af kulturen, som den udspiller sig i Patent- og 

Varemærkestyrelsen. På denne måde vil kulturanalysen kunne beskrive kulturen mere 

detaljeret, end hvis analysen kun baseres på medarbejdernes udsagn. Vi vil som forskere ikke 

kunne stille medarbejderne spørgsmål, som kan afdække organisationskulturen til fulde, 

derfor suppleres interviewene med observationer af organisationen for dermed at give et mere 

fuldendt billede af Patent- og Varemærkestyrelsens kultur. I forbindelse med observationer 
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påpeger Andersen (1990), at man som forsker er nødt til at være klar over, at man som 

observatør vil påvirke de observerede på baggrund af ens tilstedeværelse (s 150). 

 

Kombinationen af interviews og observationer vil sikre et mere validt analyseresultat, idet 

resultaterne fra de to undersøgelsesformer sikrer, at tolkningerne ikke kun baserer sig på en 

enkelt type oplysninger. På denne måde undgås det, at enten vores eller medarbejdernes 

opfattelser dominerer resultatet. Observationerne kan efterprøve, hvorvidt medarbejdernes 

udsagn er udtryk for, hvordan virkeligheden er i Patent- og Varemærkestyrelsen, eller om de 

er et udtryk for, hvordan de vil have deres virksomhed til at fremstå. Derudover sikrer 

medarbejdernes egne udsagn, at vi som forskere ikke låses fast på vores egen tolkning af de 

observationer, vi gør os. Andersen (1990) påpeger, at man som iagttager har selektiv 

perception, dvs. at observatøren er begrænset i det perspektiv personen er udstyret med. Dette 

gør, at visse ting iagttages og registreres, mens andre filtreres fra, og at man som forsker 

derfor kun kan få en begrænset oplevelse af det studerede fænomen (s 151). Rafaeli & Pratt 

(2006) argumenterer i forlængelse af dette, at forskerens fortolkninger bør være foreløbige, 

indtil disse er verificeret eller falsificeret i forhold til sammenhængen, dvs. at observatørens 

antagelser skal sammenholdes med andre observationer, dokumenter og/eller samtaler med de 

observerede personer, for at blive bekræftet (s 45).  

 

Analysen af Patent- og Varemærkestyrelsens kultur vil kun kunne belyse visse dele af 

kulturen, idet der altid vil være dele af kulturen som forbliver ukendte. Teorien inden for 

organisationskultur vil aldrig kunne belyse virkeligheden fuldt ud, men kan bruges til at sætte 

fokus på de relevante aspekter af den i forhold til specialets problemformulering (Eisenberg & 

Goodall, 2004, s 125).   

3.4 Metode til analyse af sprogpolitik 

I den næste del af analyseafsnittet analyseres styrelsens sprogpolitik, for at kunne fastslå, 

hvilken type sprogpolitik det er. Disse oplysninger bruges til at sammenholde sprogpolitikken 

med organisationskulturen senere i diskussionen.  
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Analysen af Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik vil blive indledt af en analyse af 

indholdet i politikken i forhold til den eksisterende teori omkring sprogpolitikker. Denne del 

af analysen afsluttes med en kort vurdering af selve sprogpolitikkens indhold. 

 

Dernæst analyseres implementeringsprocessen i forbindelse med sprogpolitikken. Afsnittet 

indledes med en beskrivelse af, hvordan implementeringen af sprogpolitikken er foregået i 

Patent- og Varemærkestyrelsen. Efterfølgende vil det blive klarlagt, hvorvidt der er taget 

højde for eventuel modstand blandt medarbejderne i forbindelse med implementeringen. 

Denne vurdering foretages ud fra interviews med både almindelige medarbejdere og en 

projektmedarbejder, der har været involveret i udformningen og implementeringen af 

sprogpolitikken. 

3.5 Metode til effektmåling 

Selve effektmålingen af sprogpolitikken vil bestå af tre dele. For det første vil der blive 

analyseret skriftligt materiale, der er blevet udsendt til interessenter efter indførelsen af 

sprogpolitikken. For det andet foretages der interviews med medarbejderne for at finde ud af, 

hvordan de forholder sig til sprogpolitikken, og om de selv siger, at de bruger den i deres 

arbejde. For det tredje vil interviews med enkelte af styrelsens kunder kunne klarlægge, om de 

har bemærket en forbedring af kommunikationen efter sprogpolitikkens indførelse. På denne 

måde redegøres der for dels hvorvidt sprogpolitikken bliver brugt af medarbejderne, dels om 

politikken har den ønskede effekt, nemlig mere ensartet og letforståelig kommunikation til 

omverdenen. Disse oplysninger bruges sammen med analyserne af organisationskulturen og 

sprogpolitikken til at vurdere, om sprogpolitikken passer til organisationskulturen og 

kommunikationsbehovene i organisationen. 

 

Effektmålingen indledes med at klarlægge hvilke mål, der var med sprogpolitikken. Dette 

gøres ved hjælp af interne notater om sprogpolitikken, interviews med de medarbejdere, der 

var involveret i projektet, samt ved at aflæse de mål, der er defineret i sprogpolitikken. Disse 

mål vil danne grundlag for vores vurdering af sprogpolitikkens effekt på Patent- og 

Varemærkestyrelsens kommunikation. 
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For at få et klart billede af, om sprogpolitikken bliver brugt af medarbejderne, vil 

effektmålingen endvidere indeholde en tekstanalyse af empiri indsamlet fra de afdelinger, der 

kommunikerer eksternt (patent, varemærke, HR samt salg og marketing). Dette skriftlige 

materiale fra tiden efter indførelsen af sprogpolitikken vil blive sammenholdt med 

retningslinierne i sprogpolitikken for at se, om medarbejderne har fulgt de specifikke regler 

og retningslinier fra sprogpolitikken i teksterne. Analysen vil blive baseret på tekstmateriale 

fra flere forskellige afdelinger, for at få et bredt udsnit af det materiale, der produceres i 

styrelsen, idet der er stor forskel på, hvad de enkelte afdelinger kommunikerer om, og hvilke 

modtagere der er. Der analyseres to typer tilfældigt udvalgt skriftligt materiale fra hver af de 

udvalgte afdelinger, for at få et varieret billede af deres kommunikation til omverden. Det 

udvalgte analysemateriale er det materiale, der er typisk for de respektive afdelinger, og er 

skrevet ca. et år efter indførelsen af sprogpolitikken. Teksterne vil blive sammenholdt med de 

klart målbare afsnit i sprogpolitikken, dvs. nogle udvalgte målepunkter for analysen. Disse 

målepunkter vil være de meget konkrete anvisninger i sprogpolitikken, som f.eks. at der skal 

bruges ”du” i stedet for ”De”, hvilket man tydeligt kan aflæse af empirien. Dette gøres for at 

undgå at blive beskyldt for at tolke på ting, der kan drages tvivl om. Disse målepunkter vil 

være:  

 

• om det vigtigste står først 

• om der er afsnit med mellemrubrikker 

• hvordan kontaktdata er udformet 

• om der gøres brug af papirord, verbalsubstantiver eller passiver 

• om der bruges korte sætninger  

• om der benyttes fagtermer 

• om der er brugt de ord, sprogguiden anbefaler, i stedet for papirord og fagtermer samt 

terminologi for sagsgang 

• hvorvidt de anbefalede forkortelser bliver brugt 

• og om der gøres brug af ”du”, ”vi” og ”jeg” 

 

For at supplere analysen af det skriftlige materiale, vil der blive inddraget statistik i 

effektmålingen i form af det antal hits, der har været på sprogpolitikken på intranettet for at 
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give en yderligere indikation af, hvor mange af medarbejderne, der har besøgt sprogpolitikken 

siden dens indførelse.  

 

Derudover vil interviews med både medarbejdere og kunder bidrage til at klarlægge 

sprogpolitikkens effekt. Medarbejderinterviews vil bidrage med medarbejdernes oplevelse af 

sprogpolitikken. Her vil der blive dækket områder som sprogpolitikkens brugbarhed i 

arbejdet, om de synes, den er nem at bruge, og om de er enige med rådene i den. Disse 

interviews vil blive suppleret med resultaterne fra Patent- og Varemærkestyrelsens egen 

undersøgelse af medarbejdernes holdning til det nye brand og sprogpolitikken, for at 

understøtte undersøgelsens repræsentativitet. 

 

Kundeinterviews bruges til at belyse, om disse oplever en forskel i Patent- og 

Varemærkestyrelsens kommunikation efter indførelsen af sprogpolitikken. Svarene vil blive 

kombineret med en sammenligning af resultater fra Patent- og Varemærkestyrelsens årlige 

kundetilfredshedsanalyser fra før og efter indførelsen af sprogpolitikken. På denne måde kan 

der gives et klart billede af, om kundernes oplevelse af styrelsens skriftlige kommunikation 

har ændret sig efter sprogpolitikkens implementering, samt hvad der ligger til grund for dette. 

3.6 Metode til diskussionen 

På baggrund af kundernes oplevelser efter indførelsen af sprogpolitikken, medarbejdernes 

holdning samt vurderingen af, om sprogpolitikken passer til organisationskulturen, vil det 

være muligt at kunne diskutere om sprogpolitikken har den tilsigtede effekt på styrelsens 

kommunikation til de eksterne interessenter i afsnit 6. Den samlede struktur af analysen 

fremgår af nedenstående Figur 1. 
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3.7 Interviews 

Kvale (1994) påpeger, at et interview er et intersubjektivt foretagende mellem to personer, der 

taler om emner af fælles interesse. Derfor er det vigtigt at anerkende, at man som interviewer 

ikke blot samler udsagn fra den interviewede. Interviewerens spørgsmål vil lede frem til, 

hvilke aspekter af et emne interviewpersonen vil rette sig imod, og interviewerens aktive 

lytten til og opfølgning af svarene vil være med til at bestemme samtaleforløbet (s 182). 

Formålet med individuelle interviews er at klarlægge personens oplevelse og forståelse af en 

situation, for at kunne danne et billede af, hvordan personer vil kunne opfatte lignende 

situationer (Flick, 2007, s 79). 
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De interviews, der foretages med medarbejderne, vil være halvstrukturerede interviews. Her 

dækkes en række specifikke temaer, hvor intervieweren benytter sig af forudbestemte 

spørgsmål, mens der på samme tid vil være åbenhed overfor ændringer af spørgsmålenes 

rækkefølge og form, så de svar interviewpersonerne giver, kan forfølges (Kvale, 1994, s 129). 

De forudbestemte spørgsmål skal sikre en vis konsistens i de forskellige interviews, så det 

bliver muligt at sammenligne resultaterne med hinanden (Flick, 2007, s 64). 

Interviewspørgsmålene vil være afvejede i forhold til at bidrage til vidensproduktion, og til at 

fremme en god interviewinteraktion. På denne måde vil spørgsmålene bidrage tematisk med 

relevans for formålet og dynamisk til at fremme det mellemmenneskelige forhold i 

interviewet (Kvale, 1994, s 134).  

 

I forhold til fortolkningen af interviewene påpeger Kvale (1994), at fortolkerens 

forudsætninger altid vil indgå i de spørgsmål, han eller hun stiller til teksten. Disse spørgsmål 

er på denne måde med til at bestemme, hvilke betydninger der findes i teksten. Dermed kan 

forskerens fortolkning blive en mulig fejlkilde i analysen (s 207). Validiteten af analysen 

angår også indholdet af interviewpersonernes udsagn. Det interviewpersonerne fortæller, kan 

være sandt eller falsk, da de kan være pålidelige eller upålidelige vidner om deres egen og 

andres adfærd (s 214). Disse to aspekter vil vi være opmærksomme på under hele forløbet. 

 

Udvælgelsen af interviewpersonerne blandt medarbejderne sker ud fra det kriterium, at de 

skal arbejde med produktion af det skriftlige materiale, der ligger til grund for vores 

tekstanalyse. På denne måde sikres det, at interviewpersonerne har erfaringer, der er relevante 

for undersøgelsen (Flick, 2007, s 80). Der vil blive interviewet én tilfældigt udvalgt 

medarbejder fra hver af de udvalgte afdelinger, for at få et indtryk af holdningen i de 

forskellige afdelinger. På denne måde vil tolkningerne af medarbejdernes udsagn blive mere 

valide, idet de er baseret på adskillige udsagn (Andersen, 1990, s 51). Kvale (1994) 

argumenterer, at man kun skal interviewe så mange personer, som det er nødvendigt for at 

finde ud af det, man har brug for vide (s 108). Vi mener, at fire interviews i alt vil være 

tilstrækkeligt for at få et godt resultat. Interviewene vil være dybdegående interviews med en 

ansat ad gangen. Dermed vil der være tale om kvalitative interview, hvor det forsøges 
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klarlagt, hvordan de enkelte ansatte forholder sig til sprogpolitikken, og samtidig belyses 

hvilken kultur, der hersker i Patent- og Varemærkestyrelsen. 

 

I kundeinterviewene vil der blive interviewet otte af Patent- og Varemærkestyrelsens kunder. 

Disse kunder vil være en blanding af store og små kunder, som dermed har henholdsvis stort 

eller lille kendskab til branchen. Igen vil der være tale om kvalitative interviews, hvor man 

har mulighed for at spørge ind til folks holdninger til og oplevelser af styrelsens 

kommunikation (Rasmussen et al., 2006, s 93). Disse interviews vil foregå over telefonen, og 

vil have en mere fast struktur, hvor spørgsmålene og rækkefølgen er fastlagte på forhånd 

(Flick, 2007, s 26).  

3.8 Opsamling 

Specialet vil have en socialkonstruktivistisk hermeneutisk tilgang. I forlængelse af dette vil 

analyserne primært basere sig på kvalitative data i form af observationer, interviews og 

tekstanalyser, som kan klarlægge årsagssammenhænge ud fra andre menneskers erfaringer og 

oplevelser af virkeligheden. På baggrund af kundernes oplevelser efter indførelsen af 

sprogpolitikken, medarbejdernes kommentarer samt vurderingen af, om sprogpolitikken 

passer til organisationskulturen og kommunikationsbehovene, vil det kunne diskuteres om 

sprogpolitikken har den tilsigtede effekt på styrelsens kommunikation til eksterne 

interessenter samt baggrunden for denne. 
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4. Teori 

Den første del af teoriafsnittet omhandler konceptet organisationskultur, som først defineres 

for derefter at gøre rede for systemteorien, som vil danne grundlag for vores kulturanalyse i 

afsnit 5.1. Derudover klarlægges det, hvad der kan påvirke indarbejdelsen af nye strategier i 

organisationer, hvilket vil være relevant for diskussionen af sprogpolitikkens effekt i afsnit 6. 

 

Den anden del af teoriafsnittet indledes med at definere, hvad en sprogpolitik er, for derefter 

at fremlægge teorier om sprogpolitikkers indhold og implementering. Analysen af Patent- og 

Varemærkestyrelsens sprogpolitik i afsnit 5.2 vil basere sig på disse teorier. 

 

Den tredje del af teoriafsnittet omhandler relevant teori til at måle effekten af kommunikation. 

De teorier, der her behandles, er en blanding af markedsføringsteori omkring måling af 

reklamer samt teori specifikt om måling af kommunikation, som munder ud i en model til at 

måle effekten af kommunikation. Den teori og tilgang, der præsenteres vil danne baggrund for 

effektmålingen i afsnit 5.3. 

4.1 Organisationskultur 

Kultur kan betragtes som noget, der altid omgiver os, og som konstant udtrykkes og skabes 

gennem interaktion (Schein, 1992, s 1). Siden midten af det tyvende århundrede har der været 

en stigende anerkendelse af, at virksomheder er i besiddelse af en specifik kultur, som kan 

have stor indflydelse på virksomhedens resultater (Miller, 2003, s 95). 

4.1.1 Definition 

Hatch & Schultz (2000) definerer organisationskultur som ”… the concept of organizational 

culture broadly concerns all aspects of everyday organizational life, in which meaning, 

values, and assumptions are expressed and communicated via the behavior and 

interpretations of organizational members and their artifacts and symbols. Organizational 

culture is situated in patterns of taken for granted assumptions, world views, and tacit mental 

frameworks that are more or less shared among organizational members.” (s 25). 
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Denne definition kombinerer definitionerne fra flere anerkendte teoretikere indenfor feltet 

organisationskultur som Geertz, Schein, Schultz, Weber og Hofstede. Samtidig dækker 

definitionen mange af de forskellige aspekter i organisationskultur. Definitionen udpeger, at 

organisationens kultur er summen af de enkelte medarbejderes meninger, værdier og 

antagelser. Disse meninger, værdier og antagelser kommer til udtryk i det daglige arbejde i 

organisationen gennem medarbejdernes kommunikation og opførsel, samt de artefakter og 

symboler, de omgiver sig med. Definitionen understreger endvidere, at kulturen er noget, der 

ligger ubevidst i medarbejderne, og at det kan variere, hvor meget den enkelte medarbejder 

deler den fremherskende kultur i organisationen. Derfor vil kulturanalysen i dette speciale 

basere sig på denne definition. 

 

Som nævnt ovenfor er de færreste kulturer ensartede, men vil ofte indeholde flere forskellige 

kulturer, kaldet subkulturer. Disse kan opstå på basis af forskelligheder i religion, uddannelse, 

stilling, status og interesser. Medlemmer i en subkultur identificerer sig selv med en mindre 

gruppe inden for den overordnede kultur, som de ofte har kontakt med, og med hvilken de 

deler opfattelser og forståelser af centrale problemer. I organisationer vil subkulturer ofte 

dannes omkring professioner, afdelinger eller regioner (Cheney et al., 2004, s 77-78). Den 

anerkendte organisationskulturteoretiker Mary Jo Hatch har beskrevet, hvordan kulturer og 

subkulturer kan variere i forhold til i hvilken grad, der er samspil mellem den overordnede 

kultur og subkulturer, hvilket er gengivet i nedenstående Figur 2.  

 

 
Kilde: Cheney et al., 2004, s 77 
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4.1.2 Systemteori 

I kulturanalysen i afsnit 5.1.1 vil der gøres brug af systemteori til at forklare, hvordan Patent- 

og Varemærkestyrelsen er struktureret som organisation. Ifølge Miller (2003) kan man 

betragte de ansatte og afdelingerne som forskellige komponenter i det overordnede system, 

som er virksomheden. Virksomheden kan så igen anses for at være en komponent i et større 

system, som er samfundet (s 73). De forskellige komponenter i organisationen vil være 

arrangeret i et hierarkisk system, bestående af sub- og supersystemer (s 73). I systemteorien 

understreges det, at de forskellige komponenter i systemerne er afhængige af hinanden 

indbyrdes (s 74). Systemets komponenter vil have grænser, der tillader information og 

materialer at strømme ind og ud af systemet. Åbenheden af grænserne vil variere fra system 

til system (s 74). Virksomheden som system fungerer ved at den modtager input fra 

omverdenen, som bliver bearbejdet igennem virksomhedens arbejdsprocesser, hvorefter 

virksomheden afleverer det bearbejdede produkt (output) til omverdenen (s 74-75). To 

forskellige processer vil foregå under dette forløb. For det første vil der ske en udveksling af 

materialer og information med virksomhedens omverden for at kunne modtage og levere 

arbejdsopgaver. For det andet vil feedback igennem processen sikre, at de enkelte 

systemkomponenter fungerer i forhold til hinanden (Miller, 2003, s 75). 

 

Hornstrup et al. (2005) påpeger i bogen ”Systemisk ledelse”, at en central betragtning i 

systemteorien er, at mennesker altid vil tolke og forstå indtryk fra omverdenen ud fra deres 

egen forforståelse og forestillinger. Dette er en uundgåelig følge af det, som Hornstrup et al. 

(2005) med reference til Maturana, kalder for autopoiese, nemlig at alle systemer er 

selvskabende. Man kan ikke forstå verden uden for en selv, men gennem egne 

meningsstrukturer kobler man sig kommunikativt til den ydre verden. Derfor er det en 

betingelse for alle systemer selv at skabe en kobling mellem systemet og omverdenen gennem 

meningsstrukturerne, som dermed vil være en lukket proces internt i systemet (s 23). Det vil 

sige, at alle mennesker vil betragte situationer og andres handlinger ud fra deres eget 

synspunkt og verdensbillede. På denne måde eksisterer der ikke kun en virkelighed, men er 

der tale om en mangfoldighed af virkeligheder, som alle opleves som lige gyldige for de 

enkelte personer. Der er dermed tale om det, som Maturana beskriver som et multi-versum (s 

26). Der er en indlejret risiko for, at medarbejderne på denne måde bliver fastholdt i deres 
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egne tolkninger og billeder og handler derefter. De kommer til at dyrke et lukket 

meningsdannende univers i stedet for at danne en koordineret forståelse og koordinerede 

handlinger, hvor det åbne kommunikerende multivers dyrkes (s 90). Hornstrup et al. (2005) 

nævner, at det som følge af den autopoietiske forståelsesramme i praksis ofte sker, at personer 

eller grupper får en fastlåst forståelse af, hvad der er den rigtige historie, og dermed bliver 

blinde for alternative forståelser (s 42). 

4.1.3 Tilpasning i organisationer 

Gleerup (1998) beskriver på baggrund af den anerkendte systemteoretiker, antropolog og 

zoolog Gregory Batesons teorier, hvordan nye strategier i en organisation bliver afprøvet i 

dennes fysiske miljø, og vurderes gennem konsensus blandt organisationens medarbejdere (s 

121). Han forklarer, at nye strategier afprøves gennem feedback. Med feedback menes de 

selvkorrigerende metoder, hvormed en tilpasningshandling udføres i organisationen gennem 

procedurens konkrete indvirkning på og grad af tilpasning til omverden. Det er igennem 

denne proces, at medarbejderne skaber accept omkring strategien. En strategi kan dermed 

ikke siges at være rigtig eller forkert, men man kan diskutere, i hvor høj grad den passer til 

medarbejdernes ønsker og behov ud fra deres reaktioner på den, og dermed om den passer til 

den interne kultur (Gleerup, 1998, s 121). Ud fra den feedback, og de erfaringer man gør sig, 

vil man som medarbejder forsøge at korrigere eller kalibrere sin indsats gennem de opsamlede 

erfaringer (s 122). Der vil igennem denne proces ske det, som Gleerup (1998) beskriver som 

en kognitiv transformationsproces, hvor procedurerne efter gentagne afprøvninger bliver 

indlejret i organisationskulturen som den accepterede måde at gøre tingene på (s 122). 

Udvikling finder dermed ikke sted ved, at en handling forudsigeligt forårsager den næste, men 

ved at handlingen gennem kommunikation og samspil forvandles til en betydning, der tolkes 

af deltagerne (s 140). For at kunne overleve skal nye ideer derfor stemme overens med 

situationen eller forholdene, dels i omverdenen, dels internt i en organisation, dvs. at de skal 

have en reference til organisationens historie og selvforståelse samtidig med, at de ændrer 

denne på en overbevisende måde (s 139). 

 

Som systemteorien påpeger, er vores forståelse af, hvordan tingene fungerer i virksomheden 

socialt konstrueret. Selvom der er objektive karakteristika i arbejdsmiljøet, som påvirker vores 
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opførsel og opfattelse på arbejdet, er den information, vi får gennem det sociale miljø, mindst 

lige så vigtig (Fulk et al., 1987, s 535-536). I forlængelse af denne erkendelse beskriver Janet 

Fulk, at de faktorer, der har indflydelse på en organisations indarbejdelse af nye teknologier i 

arbejdet, påvirkes af det sociale miljø i organisationen. Dermed argumenterer Fulk for, at det 

ikke kun er mediets karakteristika, der har indflydelse på, hvorvidt det bruges til 

kommunikation, men at de sociale signaler og informationer også har indflydelse på 

medarbejdernes brug af mediet (Miller, 2006, s 292). På baggrund af disse betragtninger har 

Fulk udarbejdet en model over de faktorer, der påvirker brugen af ny teknologi, som er 

gengivet i nedenstående Figur 3.  

 
Kilde: Miller (2006), s 293 

 

Figuren, som kaldes ”the Social Information Processing Model”, illustrerer, at brugen af ny 

teknologi bliver påvirket af flere faktorer, som er mediets og opgavens objektive 

karakteristika, tidligere erfaringer og viden, individuelle forskelle og sociale informationer 

som har indflydelse på vores opfattelse af opgaven og mediet (Miller, 2006, s 293).  
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4.1.4 Opsamling 

Analysen af Patent- og Varemærkestyrelsens organisationskultur baserer sig på Hatch & 

Schultz (2000) definition af organisationskultur som: ”… the concept of organizational 

culture broadly concerns all aspects of everyday organizational life, in which meaning, 

values, and assumptions are expressed and communicated via the behavior and 

interpretations of organizational members and their artifacts and symbols. Organizational 

culture is situated in patterns of taken for granted assumptions, world views, and tacit mental 

frameworks that are more or less shared among organizational members.” (s 25). De 

processer og værdier, der hersker i Patent- og Varemærkestyrelsen, klarlægges i afsnit 5.1 ved 

hjælp af systemteoriens måde at karakterisere en organisation på ved at belyse de hel- og 

delsystemer, der eksisterer i styrelsen samt sammenhængene mellem dem. Det billede, der 

dannes af Patent- og Varemærkestyrelsens kultur vil i diskussionen i afsnit 6 blive 

sammenholdt med sprogpolitikken og dens implementering. 

 

Gleerups (1998) betragtninger om, at nye strategier afprøves af medarbejderne gennem 

feedback fra omverdenen samt Fulks teori om at indførelsen af ny teknologi påvirkes af det 

sociale miljø i organisationen vil i diskussionen i afsnit 6 nærmere kunne belyse, hvilke 

faktorer der har haft betydning for sprogpolitikkens effekt på Patent- og Varemærkestyrelsens 

kommunikation. 

4.2 Sprogpolitik 

Termen sprogpolitik og dens synonymer bliver i dag brugt på mange forskellige måder. 

Bergenholtz & Gouws (2006) starter f.eks. deres artikel ”How to Do Language Policy with 

Dictionaries” med at påpege 11 forskellige forklaringer af termen sprogpolitik og relaterede 

termer fra forskellige ordbøger om forskellige sprog (s 16-20). Mange af disse definitioner 

lægger vægt på sprogpolitik på det nationale plan, dvs. som et værktøj, som myndighederne 

kan bruge til at styre og regulere sproget i et givent land. Et eksempel på dette er den 

definition, de citerer fra den tyske ordbog Duden-GWB fra 1981, som lyder: 
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“ Sprachpolitik  staatliche Maßnahmen in Hinblick auf eine Sprache“ 

= Language policy governmental regulations regarding a language 

(Bergenholtz & Gouws, 2006, s 16) 

  

I de senere år har der været en stigende tendens til, at også virksomheder udvikler 

sprogpolitikker (Bergenholtz & Gouws, 2006, s 14-15). Denne tendens er opstået i 

forlængelse af, at det ikke længere kun er professionelle kommunikatører, der producerer det 

skriftlige materiale, der sendes ud til virksomhedens omverden. I dag er det medarbejdere på 

alle niveauer og funktioner i virksomheden, der sender informationer til f.eks. kunderne 

(Laursen, 2004, s 8). Denne decentralisering af kommunikationen, hvor alle producerer deres 

egne e-mails og breve bevirker, at det er nødvendigt, at alle medarbejdere i en given 

organisation har fælles retningsliner, som hjælper og guider dem i deres skriftlige 

kommunikation (Duvå, 2004, s 2). 

4.2.1 Definitioner 

Erhvervssprogligt Forbund (1998) er blandt de første, der forsøger at definere termerne 

sprogstrategi og sprogpolitik. De defineres som følger: 

• En sprogstrategi er de aktiviteter, som en virksomhed iværksætter i systematisk form 

på det sprogligt/kommunikative område med det formål at forbedre virksomhedens 

kommunikation og at bidrage til en realisering af de forretningsmæssige mål for 

virksomheden. 

• En sprogstrategi fastlægges på samme niveau i virksomheden som virksomhedens 

strategier på andre områder. 

• En sprogstrategi omfatter virksomhedens kommunikation både på dansk og på 

fremmede sprog. 

• En sprogstrategi udmøntes i sprogpolitikker. Det kan være etablering af termbanker, 

retningslinier for kommunikation via e-mail og telefax, information om anskaffelse og 

anvendelse af sproglige værktøjer, f.eks. ordbøger på CD-ROM, eller procedurer til 

kvalitetssikring. 

(Erhvervssprogligt Forbund, 1998, s 2-3). 
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Som det fremgår af definitionen, fokuserer Erhvervssprogligt Forbund i deres definition kun 

på sprogpolitikker inden for virksomheder og ser dermed bort fra sprogpolitik på det nationale 

plan. Definitionen indikerer klart sprogstrategiens og sprogpolitikkens plads i organisationen, 

mens den endvidere indikerer, at en sprogpolitik både kan omhandle kommunikation på dansk 

og fremmedsprog samt hvilke værktøjer, der kan benyttes til at styre sprogbrugen i 

organisationen.  

 

Bergenholtz, som er en fremtrædende forsker indenfor området sprogpolitikker, har sammen 

med Johnsen (2006) defineret sprogpolitik på en mere detaljeret måde: ”Language policy is 

the deliberate control of matters pertaining to language. Language policy concerns the 

relations between languages, interlingual relations, on the one hand, and issues specific to 

one language, intralingual matters, on the other. A language policy may form part of a 

communication policy, but the existence of a communications policy is not a prerequisite for 

the existence of a language policy.” (Bergenholtz & Johnsen, 2006, s 107) 

 

Denne definition viser, at Bergenholtz & Johnsen (2006) ikke kun fokuserer på sprogpolitik 

indenfor virksomheder, men ser sprogpolitik som noget, der både kan omfatte valg mellem 

forskellige sprog samt valg inden for ét sprog. Dermed opdeler de sprogpolitikker i to 

hovedtyper, nemlig generel sprogpolitik, som dækker over interlinguale valg (dvs. valg 

mellem forskellige sprog), og specifik sprogpolitik, som dækker over intralinguale valg (dvs. 

valg indenfor ét sprog).   

 

Bindslev & Gotfredsen (2007) illustrerer Bergenholtz & Johnsens (2006) definition som vist i 

Figur 4:  
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Kilde: Bindslev & Gotfredsen (2007, s 29) 

 

Bindslev & Gotfredsen (2007) har modificeret Bergenholtz & Johnsens definition, for at nå 

frem til en mere dækkende definition. De påpeger, at Bergenholtz & Johnsen (2006) i deres 

definition ikke tager højde for målgruppen af sprogpolitikken, dvs. de omstændigheder som 

sprogpolitikken skal indføres under. De argumenterer, at man nødvendigvis må tage højde for 

organisationskulturen i den virksomhed, man indfører en sprogpolitik i. Derudover påpeger 

Bindslev & Gotfredsen (2007), at der i Bergenholtz & Johnsens (2006) definition af 

sprogpolitik mangler en indikation af sammenhængen mellem det generelle og specifikke 

niveau, som de anser for at være meget stærk (s 57).  Disse betragtninger er vist i Bindslev & 

Gotfredsens model, som er illustreret i Figur 5: 
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Kilde: Bindslev & Gotfredsen, 2007, s 58. 

 

Figur 5 viser, at når en sprogpolitik skal udformes, må man først træffe valg omkring hvilket 

sprog sprogpolitikken skal omhandle, dvs. hvilket sprog der skal kommunikeres på i 

organisationen (det generelle niveau i modellen). Derudover understreger den også, at 

konteksten i organisationen har en indflydelse på, hvilke generelle og specifikke deskriptive, 

præskriptive og proskriptive retningslinier sprogpolitikken vil indeholde.  

 

Udover disse betragtninger vil vi endvidere argumentere for, at der er en sammenhæng 

mellem de generelle og specifikke forslag på det nederste niveau af modellen. Anbefales en 

uformel tone på det generelle niveau, må man nødvendigvis også give forslag på det 

specifikke niveau, som er i overensstemmelse med dette, som f.eks. at anbefale brugen af 

”du” i teksterne. Vi vil tage udgangspunkt i Bergenholtz & Johnsens definition af sprogpolitik 

med disse betragtninger i mente. Endvidere vil vi fremover ikke skelne mellem de synonymer, 

der bruges om henholdsvis sprogpolitik og kommunikationspolitik, men kun bruge disse to. 
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4.2.2 Sprogpolitikkens indhold 

Ifølge Jørgensen & Windfeld (2003) er, og bør, en kommunikationspolitik være afhængig af 

den organisation, som den skal fungere i, og ikke mindst af den forandringsproces, som skal 

gøre politikken en del af organisationen (s 16). Det samme må siges at gøre sig gældende for 

en sprogpolitik. En af de ledende kommunikationsteoretikere indenfor corporate identity, 

Cees Van Riel (1992), påpeger, at der i enhver organisation eksisterer ”common starting 

points”, dvs. grundlæggende værdier, og at disse med fordel kan bruges som grundlag for at 

opnå kommunikationspolitiske målsætninger (s 19). Jørgensen & Windfeld (2003) deler 

denne betragtning i deres beskrivelse af de overordnede krav, som enhver politik i en 

organisation efter deres mening er nødt til at opfylde for at blive en succes. De nævner at en 

politik skal reflektere organisationens mål, og være baseret på de grundlæggende værdier og 

tankegange (s 95). Gelb & Gardiner (2007) påpeger endvidere, at de, der vil komme til at 

bruge guiden ofte i deres arbejde, bør inddrages i udarbejdelsen af guiden for at sikre, at den 

bliver accepteret af medarbejderne (s 469). Endvidere er det ifølge Jørgensen & Windfeld 

(2003) vigtigt, at guiden bliver skrevet ned for ikke at blive tvetydig og irrelevant. En politik 

skal dog også tillade en vis grad af selvbestemmelse, idet politikker ikke skal være for 

specifikke og dikterende, men vise den overordnede vej (s 95). Simonsen (2008) påpeger 

endvidere vigtigheden af, at en sprogpolitik skal være operationel, så det er nemt for 

medarbejderne at følge rådene i den, frem for at det blot er et strategisk dokument (s 2 og 4). 

 

Sørensen (2006) påpeger i sin artikel om sprogpolitikker i tidsskriftet ”Language at Work”, at 

en sprogpolitik er kommunikation om kommunikation, dvs. metakommunikation. 

Hovedfokus skal være på indholdet, men det er også vigtigt, at selve politikken er et godt 

kommunikationsprodukt. For eksempel skal layoutet understøtte modtagernes forståelse af 

indholdet (s 25). Endvidere har navnet på selve politikken stor betydning, idet det har stor 

signalværdi. At kalde produktet for en politik signalerer f.eks. offentliggørelse, regler og 

beslutninger til modtageren (Jørgensen & Windfeld, s 107).  

 

Selve sprogtonen i politikken er afgørende for, hvordan medarbejderne opfatter den. Den kan 

være belærende, bevægende, behagende eller så neutral som muligt. En sprogpolitik vil oftest 

indeholde flere af de nævnte elementer, og hvordan man vælger at formidle dem, har stor 
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indflydelse på, hvordan modtagerne opfatter dem (Jørgensen & Windfeld, 2003, s 107).  

Bergenholtz & Bøgelund (2002) har beskrevet de tre forskellige måder, hvorpå man kan 

formidle sine forslag omkring specifikke sproglige enheder. Der er den deskriptive måde, dvs. 

den beskrivende måde, hvor man fremlægger de forskellige måder man f.eks. kan stave et ord, 

uden specifikt at anbefale en af måderne (s 82-83). Så er der den præskriptive måde, dvs. den 

foreskrivende måde, hvor man påbyder brugeren at bruge helt specifikke ord eller 

formuleringer frem for andre, som måske har været brugt hidtil (s 88). Til sidst er der den 

proskriptive måde, som er en blanding af den deskriptive og præskriptive tilgang, da man her 

klarlægger hvilke sproglige varianter der er mulige at bruge, men samtidig anbefaler brugen 

af en bestemt variant (Bergenholtz et al., 2003,s 161).  

 

Sprogpolitikken skal desuden sørge for at gøre abstrakte ting konkrete (Sørensen, 2006, s 25). 

Hvis man f. eks. anviser medarbejderen, at denne skal skrive klart og tydeligt, skal man helst 

komme med eksempler på, hvordan det kan gøres, og dårlige (anonymiserede) eksempler på, 

hvordan det ikke skal gøres (Erhvervssprogligt Forbund, 1998, s 7). Endvidere skal 

sprogpolitikken ikke være for lang, hvis den skal være fokuseret, nem at forstå og brugbar for 

medarbejderen (Sørensen, 2006, s 25).  Desuden skal det fremgå af sprogpolitikken indtil 

hvornår den er gyldig, da det skaber troværdighed, og samtidig tvinger det virksomheden til at 

opdatere den. Den bør ikke gælde mere end 2-3 år for at sikre, at den indeholder opdaterede 

og relevante råd (Sørensen, 2006, s 25).  

 

Ifølge Sørensen (2006) er det vigtigt, at sprogpolitikken indeholder en formålsbeskrivelse, 

som gerne skal være underskrevet af topledelsen for at vise medarbejderne, at politikken er 

godkendt og bakkes op af ledelsen. Denne bør indeholde virksomhedens karakteristika, 

sprogpolitikkens målgruppe, hvem der har godkendt politikken, og hvorfor sprog er vigtigt (s 

24).  

 

En sprogpolitik bør ifølge Gelb & Gardiner (2007) indeholde generelle informationer om 

virksomhedens skriftlige kommunikation samt specifikke retningslinier for sproget. De 

generelle informationer kan omhandle konventioner for opbygningen af diverse tekster, 

konventioner for offentliggørelsesprocessen samt råd og vejledning for skrivestilen i 
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teksterne. De mere specifikke råd kan være råd om tal, tegnsætning, overskrifter, tabeller, 

skrifttype osv. (s 471). Bergenholtz & Johnsen (2006) opdeler på samme måde de 

retningslinier, der er inkluderet i sprogpolitikken, i generelle forslag til at optimere 

kommunikationen inden for et bestemt sprog samt deskriptive, proskriptive og præskriptive 

forslag omkring specifikke sproglige enheder (s 101). Gelb & Gardiner (2007) argumenterer 

endvidere for, at man ikke skal inkludere informationer omkring grammatik og stavning, som 

allerede dækkes af ordbøger eller opslagsværker, men i stedet skal anbefale brugen af et 

bestemt opslagsværk (s 471). Denne betragtning deler vi ikke, idet vi ikke mener, det er nok at 

henvise til et generisk opslagsværk, da disse opslagsværker ofte inkluderer alle måder at 

skrive ting på, og ikke anbefaler én bestemt måde, det vil sige at de udelukkende er 

deskriptive. Dermed vil man ikke kunne sikre sig, at alle følger de samme regler, og 

kommunikationen vil ikke kunne ensrettes.  

4.2.3 Sprogpolitikkens implementering 

At introducere retningslinier for sproget for at sikre en høj sproglig kvalitet, er ikke i sig selv 

nok til at sikre kvaliteten. En effektiv sprogpolitik kræver implementering blandt 

virksomhedens medarbejdere (Sørensen, 2006, s 22). Erhvervssprogligt Forbund (1998) 

påpeger, at indførelsen af en sprogpolitik naturligt nok kan møde mangel på forståelse og 

modstand fra medarbejderne. Nogle medarbejdere vil måske ikke være interesserede i sprog 

og kommunikation, mens andre frygter ændringer i organisationen (s 10). Desuden påpeger 

Kjøller (1997) i hans håndbog om at rådgive virksomheder om sprog og kommunikation en 

yderligere baggrund for dannelsen af modstand mod ændret sprogbrug blandt medarbejderne. 

Han argumenterer, at eksperter i organisationen bruger sproget som en del af deres faglige 

ekspertise. De har gennem deres uddannelse tilegnet sig ekspertviden inden for deres faglige 

område, men har derudover også lært sig fagspecifikke udtryk samt en særlig sproglig stil. 

Eksperten vil derfor opleve en ændring af sproget som et indgreb i hans faglige område, og på 

baggrund af dette er der en risiko for at sproglige ændringer som f.eks. en sprogpolitik vil 

møde modstand i organisationen (s 20). Som kommunikationsmedarbejder er man nødt til at 

tage højde for dette, og derfor er kommunikation om sprogpolitikken essentiel i 

implementeringen af sprogpolitikken i virksomheden. 
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Desuden understreger Sørensen (2006) nødvendigheden af, at sprogpolitikken passer til 

virkeligheden i organisationen. Sprogpolitikken skal kunne bruges i det daglige arbejde for at 

blive et nyttigt styringsværktøj for ledelsen (s 20). I denne forbindelse har Hart (2000) nogle 

interessante pointer. Han foreslår, at man integrerer de retningslinier, der angives i 

sprogpolitikken i virksomhedens elektroniske værktøjer. For eksempel foreslår han at oprette 

templates i Word, der guider medarbejderen igennem de forskellige dele af teksten (s 14). 

Han argumenterer, at ved at integrere sprogpolitikken i arbejdsgangene i virksomheden, er der 

større sandsynlighed for at retningslinierne i den vil blive overholdt (s 17). Kjøller (1997) 

understreger, at man i forbindelse med standardtekster dog skal sikre sig, at teksterne stemmer 

overens med de gældende love og regler på området, samtidig med at modtageren helst skal 

handle som intenderet fra virksomhedens side (s 42). 

 

Derudover er det ifølge Sørensen (2006) vigtigt, at ledelsen opstiller nogle overordnede mål 

for sprogpolitikken, som skal være så specifikke og styrende som muligt. Disse mål skal 

holdes for øje fra starten af, og man skal beslutte, hvordan man vil måle på, hvorvidt målene 

er blevet opnået. Dette vil ifølge Sørensen bidrage til at gøre politikken mere specifik, 

relevant og forpligtende for medarbejderne på de forskellige niveauer i virksomheden (s 24-

25).  

4.2.4 Opsamling  

Specialet vil tage udgangspunkt i Bergenholtz & Johnsens (2006) definition af en 

sprogpolitik. ”Language policy is the deliberate control of matters pertaining to language. 

Language policy concerns the relations between languages, interlingual relations, on the one 

hand, and issues specific to one language, intralingual matters, on the other. A language 

policy may form part of a communication policy, but the existence of a communications policy 

is not a prerequisite for the existence of a language policy.” (Bergenholtz & Johnsen, 2006, s 

107) 

 

Denne definition suppleres med Bindslev & Gotfredsens (2007) betragtning af 

sammenhængen mellem det generelle og specifikke niveau i forbindelse med sprogpolitikker, 

samt kontekstens indvirkning på udformningen. Derudover argumenterer vi, at der er en 
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sammenhæng mellem de generelle og de specifikke forslag på det nederste niveau af 

modellen.  

 

En sprogpolitik skal være tilpasset den organisation den implementeres i, samt tillade et vidst 

råderum for medarbejderne for at blive en succes (Jørgensen & Windfeld, 2003, s 16 & 95). 

Desuden skal selve sprogpolitikken være et godt kommunikationsprodukt, så medarbejderne 

nemt kan følge retningslinierne (Sørensen, 2006, s 25). Desuden påpeger Sørensen (2006), at 

sprogpolitikken skal bruges i det daglige arbejde for at blive et nyttigt styringsværktøj for 

ledelsen (s 20). Derfor kræves det, at sprogpolitikken bliver grundigt implementeret blandt 

medarbejderne (Sørensen, 2006, s 22). Disse faktorer vil blive behandlet i analysen af Patent- 

og Varemærkestyrelsens sprogpolitik i afsnit 5.2, for at bestemme hvilken type sprogpolitik 

styrelsens politik er. 

4.3 Effektmåling 

Hundahl & Andersen (2008) påpeger i deres artikel om måling af kommunikation, at det er 

vigtigt, at man også bruger ressourcer på at udarbejde en effektmåling af ens 

kommunikationsindsats for at sikre sig, at man opnår sit formål med kommunikationen. På 

denne måde er der mulighed for at afgøre, om man har opnået det, man ville med 

kommunikationen (Frandsen et al., 2005, s 111). Jørgensen & Windfeld (2003) beskriver 

desuden, at effektmålinger er et godt redskab til at forpligte de kommunikationsansvarlige til 

løbende at videreudvikle og forbedre kommunikationsindsatsen. De argumenterer, at man 

allerede inden implementeringen skal overveje, hvordan man vil måle effekten, da målingerne 

vil kunne klarlægge de områder, der skal forbedres (s 111).  

 

I Dansk Byggeri udarbejder de hvert år et kommunikationsregnskab, der klarlægger hvordan 

og hvor meget deres vigtigste målgrupper er blevet påvirket af kommunikationsindsatsen. 

Resultaterne bruges til at vurdere, om indsatsen skal justeres det næste år. På denne måde 

fungerer målinger af kommunikationen som et strategisk værktøj for 

kommunikationsafdelingen (Hundahl & Andersen, 2008). Endvidere fastslår Kommunernes 

Landsforening (2006), at kommunikation først kan fungere som et strategisk værktøj for 

topledelsen og de kommunikationsansvarlige, når man kan dokumentere effekten af 
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kommunikationsindsatsen (s 11). Der er derfor et stigende fokus på nødvendigheden af at 

dokumentere effekten af kommunikationsarbejdet i kommunikationsbranchen. Der er en 

stigende erkendelse af, at systematiske effektmålinger og dokumentation af 

kommunikationsindsatser vil bidrage til at udvikle og professionalisere kommunikationsfaget, 

sådan som markedsføringsbranchen er det i dag (Kommunikationsforum, 2004).  

 

På trods af kommunikationsbranchens erkendelse af vigtigheden af effektmålinger, er der kun 

få, der har forsøgt at udvikle en metodisk fremgangsmåde til at gøre dette i praksis. Derfor vil 

vi i dette teoriafsnit kombinere den begrænsede mængde teori, der findes om emnet med 

elementer fra markedsføringsteori omkring måling af effekten af reklamer, idet der inden for 

dette område findes efterprøvede værktøjer til effektmålinger. Som Hansen et al. (2001) 

påpeger i deres bog om kommunikation og reklamestyring, kan de metoder, der benyttes til at 

måle effekten af reklamer i massemedierne, de variabler der måles på, samt ræsonnementerne 

bag disse målepunkter også anvendes på andre former for kommunikation (s 206). 

Markedsføringsteorien er relevant at inddrage, idet en sprogpolitik, ligesom en 

reklamekampagne, har til formål at påvirke målgruppens adfærd. For som lektor ved Institut 

for medievidenskab på Århus Universitet Preben Sepstrup (2006) påpeger, skal alle 

reklamekampagner i sidste ende ”sælge” adfærd. Målgruppen skal acceptere en ny adfærd, 

undlade en mulig adfærd, modificere eller standse en aktuel adfærd (s 196). 

4.3.1 Mål 

Det første punkt som markedsføringsteorier påpeger, er nødvendigheden af at opstille et klart 

mål for ens indsats. Helgesen (2000) understreger, at uden konkrete og præcise mål for 

kommunikationsindsatsen vil det være umuligt at kontrollere, om målene for indsatsen er nået 

(s 133). Ifølge Sepstrup (2006) er gode mål svære at formulere, men de er vigtige for at opnå 

succes med indsatsen. Han opstiller nogle kriterier som ethvert godt kampagnemål bør følge: 

det skal være knyttet til en afgrænset målgruppe, være forbundet med det adfærdsmål 

afsenderen vil opnå, være konkret og målbart, indeholde en tidsperiode for målopfyldelsen 

samt være realistisk (s 199). Jørgensen & Windfeld (2003) påpeger også vigtigheden af 

præcise målepunkter og spørgsmål, da resultatet på denne måde vil forpligte virksomheden til 

at korrigere indsatsen, hvis der fremkommer et negativt resultat (s 111). Endvidere fastslår de 
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vigtigheden af at have et klart succeskriterium for ens indsats, da det er vigtigt, at man på 

forhånd har defineret, hvad man konkret vil opnå (s 113). Hundahl & Andersen (2008) 

argumenterer, at der bør være opstillet klare succeskriterier for alle aktiviteter i 

organisationen. Ifølge dem vil målinger af indsatsen bidrage til at skærpe succeskriterierne i 

organisationen og på denne måde øge sandsynligheden for at nå hurtigt og succesfuldt i mål. 

4.3.2 Før- og eftermåling 

Kommunernes Landsforening (2006) understreger, at for at kunne opstille et realistisk mål for 

kommunikationsindsatsen, er det vigtigt at være klar over, hvordan status er, inden man 

starter. Dette kan gøres ved at gennemføre en såkaldt 0-punktsmåling, som er en undersøgelse 

af interessenternes vurdering af virksomhedens kommunikation før indsatsen (s 11). Denne 0-

punktsmåling svarer til det, som Sepstrup (2006) kalder en førmåling. Før- og eftermålingerne 

skal belyse de forhold, som afsenderen ønsker at påvirke hos modtageren og dermed 

klarlægge dennes holdning før og efter kampagnens gennemførelse. Disse før- og 

eftermålinger skal gennemføres med samme metode og samme målevariabler. På denne måde 

opsamles erfaringer fra kampagnen, og man får dermed belyst kampagnens effekt i forhold til 

de opstillede mål (s 281). Danmarks Domstole har i deres temanummer om deres egen 

kommunikationspolitik beskrevet, hvordan de vil måle effekten af denne. De vil i Danmarks 

Domstole sammenholde de oplevelser, som den skrevne presse og de elektroniske medier har 

af samarbejdet før og efter indførelsen af kommunikationspolitikken. På samme måde vil de 

sammenholde brugerundersøgelser og trivselsundersøgelser fra før og efter politikkens 

indførelse (Danmarks Domstole, 2003, s 4). Nedenstående Figur 6 illustrerer, hvordan 

effekten af ens kommunikationsindsats kan måles ved hjælp af før- og eftermålinger i en 

kontinuerlig læringsproces. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

4.3.3 Kvalitative data 

Hansen et al. (2001) beskriver adskillige metoder til at gennemføre effektmålinger af 

reklamekampagner. Kvalitative data i form af fokusgruppeinterviews, dybdeinterviews og 

lignende bliver ofte anvendt til at måle effekten af kampagner. Disse interviews består af åbne 

spørgsmål for at klarlægge folks holdninger og fortolkninger til kommunikationen, som 

efterfølgende kodes og analyseres (s 220). Frandsen et al. (2005) foreslår at få interessenterne 

til at svare på spørgsmål, der kan belyse, hvorvidt de forskellige målsætninger for 

kommunikationen er indfriet (s 306-307). Denne fremgangsmåde benytter Region 

Syddanmark i deres måling af kommunikationen. De vil undersøge borgernes, pressens og 

medarbejdernes opfattelse af Region Syddanmarks kommunikation årligt (Region 

Syddanmark, 2007). Jørgensen & Windfeld (2003) foreslår at lave evalueringer eller 

vurderinger af f.eks. personaleblade for at se, om de opstillede mål er blevet opfyldt, samt 

lave brugerundersøgelser, som kan klarlægge f.eks. kundernes holdning til organisationen (s 

112). I forbindelse med en sprogpolitik er det muligt på samme måde at aflæse, hvorvidt 

rådene i den bliver fulgt, ved at analysere om den skriftlige kommunikation overholder de 

specifikke retningslinier, der er angivet i politikken. 

4.3.4 Kvantitative data 

Ifølge Hansen et al. (2001) er markedsmålinger også et meget brugt værktøj til at måle 

effekten af en reklamekampagne. Dette omfatter de data, man kan aflæse direkte af markedet, 

som f.eks. salgstal og forbrugerdata (s 238-239). Derudover kan man, hvis sprogpolitikken 
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ligger på intranettet, aflæse antallet af hits på sprogpolitikken for at få en indikation af, hvor 

mange der bruger den. Dette er i tråd med Jørgensen & Windfelds (2003) forslag om at bruge 

statistik som f.eks. antal hits på hjemmesiden eller antal henvendelser til organisationen (s 

112). Kristian Lysgaard, som er kommunikationschef i Nycomed, udtaler på hjemmesiden 

kommunikationsmaaling.dk, at de bruger både kvalitative og kvantitative målinger. De 

benytter simple tællemålinger til at få et hurtigt overblik over, om de er på rette vej, som f.eks. 

webstatistik for at se, hvorvidt en kampagne giver øget trafik til et site. Lysgaard fortsætter, at 

når der er behov for feedback og ideer, f.eks. ved mere detaljerede udviklingsprojekter som 

udvikling af interne medarbejdermøder, bruger de hos Nycomed mere ressourcekrævende 

interviews (kommunikationsmåling, 2008). 

4.3.5 Ressourcer 

Som Kristian Lysgaard indikerer, vil den metode, man vælger at bruge til at måle effekten af 

ens kommunikation naturligt afhænge af de ressourcer, der er til rådighed, samt hvilke 

faktorer man vil måle effekten af. Jørgensen & Windfeld (2003) påpeger, at selvom der er få 

ressourcer, kan man alligevel lave mindre målinger og evalueringer, som kan give en 

indikation af, om indsatsen har den ønskede effekt. De eksempler de nævner, er bl.a. at få 

overblik over antal besøgende på hjemmesiden, antal telefonopringninger, antal klagesager, 

antal uopfordrede ansøgninger, samt at samle nogle medarbejdere for at diskutere deres 

holdninger til indsatsen. Samtidig foreslår de også at indarbejde effektmålingen i andre 

eksisterende målinger i organisationen, som f.eks. personaleundersøgelser og 

kundetilfredshedsundersøgelser, da man her uden problemer vil kunne koble spørgsmål 

omkring kommunikationen på undersøgelserne (s 112-113). 

4.3.6 Kritik af målinger 

Rolsting (2007) påpeger, at evalueringer og målinger ikke nødvendigvis frembringer den 

fulde sandhed, og at det er vigtigt, at målinger af kommunikationsindsatsen skal indføres med 

omhu og omtanke for medarbejderne og ikke blot indføres, fordi det er noget, man bør gøre. 

Det understreges her, at effektmålinger af kommunikationsindsatsen kun kan bidrage med 

viden og læring til gavn for hele organisationen, hvis målingerne udføres korrekt og med de 

rette intentioner (s 47-48). På samme måde erkender Hundahl & Andersen (2008), at ikke alt 
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kan måles og vejes, og derfor mener de heller ikke, at man slavisk skal følge resultaterne af 

ens målinger. Men de understeger, at selve processen - dvs. det, at gøre sig klart, hvad der 

skal måles og hvordan det kan gøres - er vigtig, og at den leder til bedre resultater og højere 

kvalitet i det daglige arbejde.  

 

En generel kritik af dem, der har beskæftiget sig med effektmålinger af 

kommunikationsindsatsen indtil videre er, at de påpeger vigtigheden af at måle effekten af 

kommunikationen, men kun få angiver konkrete metoder til at gøre dette. Baggrunden for 

dette kan være, at det at måle effekten af ens kommunikation er et relativt nyt fokusområde, 

og at man derfor stadigvæk er i gang med at finde ud af, hvordan man bedst udarbejder 

målinger af kommunikationens effekt, f.eks. gennem initiativer som 

kommunikationsmaaling.dk. 

4.3.7 Opsamling 

Flere af de inddragede teoretikere understreger vigtigheden af at have konkrete og præcise 

mål for ens kommunikationsindsats for at kunne kontrollere, om målene for indsatsen er nået 

efterfølgende. For at kunne opstille et realistisk mål for kommunikationsindsatsen er det 

vigtigt at være klar over, hvordan status er inden man starter igennem en førmåling. Efter 

indsatsen vil det være muligt at gennemføre en eftermåling, hvilket vil kunne belyse, hvorvidt 

ens mål er opnået, og dermed hvilken effekt indsatsen har haft. Disse før- og eftermålinger 

skal gennemføres med samme metode og samme målevariabler og kan gennemføres ved 

hjælp af kvalitative eller kvantitative metoder, men ideelt set med en kombination af begge. 

Disse undersøgelser behøver ikke nødvendigvis at være ressourcekrævende, da man vil kunne 

få indikationer af effekten af ens indsats ved selv små undersøgelser. Endvidere er det vigtigt 

at gøre sig klart, hvad det er man måler på og hvad formålet med målingen er, for at 

effektmålingen kan frembringe et brugbart resultat. 

 

Vores effektmåling i afsnit 5.3 baseres på følgende data: 

 

Førmåling 

• PVS’ kundetilfredshedsundersøgelse 2006 (kvantitativ) 



 

 

45 

 

Eftermåling 

• PVS’ kundetilfredshedsundersøgelse 2007 (kvantitativ) 

• Kundeinterviews (kvalitativ) 

• Medarbejderinterviews (kvalitativ) 

• Brandundersøgelse blandt medarbejderne (kvalitativ) 

• Tekstanalyse (kvalitativ) 

• Hits på intranettet (kvantitativ) 
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5. Analyse 

Den første del af analyseafsnittet er en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens 

organisationskultur ifølge systemteorien behandlet i afsnit 4.1.2, som vil gøre det klart 

hvilken type organisation styrelsen er, samt hvilke verdensbilleder der hersker. Resultatet af 

denne analyse vil i diskussionen i afsnit 6 blive sammenholdt med resultaterne fra analysen af 

sprogpolitikken (afsnit 5.2) og effektmålingen (afsnit 5.3) for at klarlægge baggrunden for 

sprogpolitikkens effekt på kommunikationen i organisationen. 

 

Anden del af analysen omhandler en analyse af henholdsvis indholdet og implementeringen af 

Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik for at fastslå, hvilken type sprogpolitik der er 

tale om, samt den måde den er blevet implementeret på i forhold til teorien i afsnit 4.2. 

 

Tredje del af analysen er en måling af effekten af sprogpolitikken ved hjælp af en 

tekstanalyse, der sammenholder aktuelle tekster fra Patent- og Varemærkestyrelsen med 

udvalgte målepunkter i sprogpolitikken. Derudover klarlægges medarbejdernes holdninger og 

oplevelser af sprogpolitikken på baggrund af medarbejderinterviews samt kundernes 

oplevelse af sproget i Patent- og Varemærkestyrelsens materialer gennem kundeinterviews. 

Ud fra disse elementer vil det kunne fastslås, hvilken effekt sprogpolitikken har haft på 

styrelsens kommunikation til omverdenen. 

 

5.1 Analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens 

organisationskultur 

Patent- og Varemærkestyrelsen er en selvfinansierende organisation under Økonomi- og 

Erhvervsministeriet. Styrelsen udsteder patent- og designrettigheder samt registrerer 

varemærker og brugsmodeller. Der er ca. 270 medarbejdere i organisationen, hvoraf ca. 

halvdelen er specialiserede ingeniører (ca. 100) og jurister (ca. 40) (Patent- og 

Varemærkestyrelsen a, 2008).  

 

Organisationen er opbygget som illustreret i Figur 7: 
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Figur 7 

 
Kilde: http://startguiden.dkpto.dk/om-os/organisation.aspx 

 

Som organisationsdiagrammet viser, er Patent- og Varemærkestyrelsen opbygget efter det 

klassiske linie-stabsprincip. Hver medarbejder refererer til en bestemt chef, og 

stabsfunktionerne fungerer som rådgivere til at støtte liniefunktionerne i deres arbejde 

(Carstensen, 1992, s 82). Der er en klar fordeling af arbejdsområderne mellem afdelingerne, 

som er yderligere opdelt i nogle specialiserede teams med hver deres leder. Medarbejderne er 

dermed specialister inden for hver deres fagområde.  

5.1.1 Systemisk analyse af PVS  

Man kan illustrere strukturen i Patent- og Varemærkestyrelsen ved hjælp af nedenstående 

Figur 8, som tydelig viser de hel- og delsystemer som styrelsen består af.  
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5.1.1.1 Overordnet struktur 

Figur 8 illustrerer, at Patent- og Varemærkestyrelsen er en organisation, der består af mange 

sub-systemer, hvor de enkelte mindre enheder fungerer som selvstyrende teams med deres 

egen ledelse. I Patent- og Varemærkestyrelsen er disse sub-systemer således meget 

formaliserede, da de udgør en del af den formelle organisationsstruktur. I det hele taget er det 

meget struktureret, hvem der har kontakt til hinanden de forskellige teams og afdelinger 

imellem. I løbet af vores interviews kom det frem, at selv den kommunikation, der sker på 
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tværs af de forskellige teams er struktureret. Medarbejder A fra patentafdelingen (Bilag 2) 

forklarede at: ”(…) Vi har i hvert team én person, som vi har valgt som kontaktperson til de 

andre teams. Og al opgaveformidling går gennem den person, så alle nye opgaver til det 

team, jeg sidder i, går gennem en bestemt person, som får opgaverne. Og så fordeler vi 

opgaverne en gang om ugen, for det meste, med mindre det er nogle hasteopgaver. (…)” På 

denne måde er der ingen tvivl om, hvem der har ansvar for hvilke dele af arbejdet, hvilket er 

et karakteristisk træk for linie- stabsprincippet (Carstensen, 1992, s 82). Internt i de enkelte 

teams er der dog stor frihed til at fordele opgaverne. 

 

Denne frihed internt i de forskellige teams er noget, som alle medarbejderne kom ind på, da vi 

interviewede dem. Medarbejder B (Bilag 3) forklarede f.eks., hvordan ledelsesstilen er i salgs- 

og marketingafdelingen og marketingteamet: ”Min daglige leder, Inkie (teamlederen, red.), er 

helt klart teamleder – forstået på den måde, at hun giver et ansvar, og så lægger hun det fra 

sig og regner med, at vi har grebet bolden, indtil hun hører det modsatte. Lone (lederen for 

hele salgs- og marketingafdelingen, red.) er endnu mere teamleder – og der kører det endnu 

mere selvstændigt. Men det er bestemt teamledelse hos os.” Medarbejder A forklarer på 

samme måde, hvordan han opfatter lederen af det team, han sidder i, i patentafdelingen: 

”Marianne, som er vores chef, hun har sådan en stil, hvor hun siger, at vi skal have det hele 

til at fungere som enhed. Vi skal arbejde ud fra det her med at sætte kunden i centrum, og i 

høj grad en masse frihed, men under ansvar. Man kan få lov til at planlægge sine ting meget 

individuelt, men man får meget opbakning i forhold til det. (...)Men det kan jeg så sige, det er 

meget forskelligt fra bare de chefer, der er for de forskellige teams. Der er - eller har i hvert 

fald indtil for ganske nyligt været - det direkte modsatte. Så det er meget individuelt, og 

afhænger af, hvem man har været så heldig eller uheldig at have som sin leder.” Disse 

udtalelser viser, at det i høj grad er op til de enkelte teams, hvordan de organiserer sig internt. 

Det er ikke noget som den øverste ledelse blander sig i, og dermed modtager medarbejderne 

ikke feedback fra topledelsen i det daglige.  

 

Den interne kommunikation i Patent- og Varemærkestyrelsen foregår gennem forskellige 

kommunikationskanaler så som e-mail, telefon, intranet, nyhedsbreve og møder. Internt 

mellem medarbejderne bliver der oftest anvendt e-mail, telefon og personlig henvendelse i 
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forbindelse med de daglige opgaver og feedback. Til informationer fra topledelsesniveau 

bliver der primært anvendt stormøder, nyhedsbreve og intranettet. Til større 

forandringsprocesser har man for det meste gjort brug af stormøder til at give de første 

informationer til medarbejderne, for derefter at uddybe og følge op på udviklingen og 

informationer på intranettet. Til mindre forandringer og lavpraktiske informationer er det mest 

intranettet, der benyttes. Derudover udgiver topledelsen med jævne mellemrum deres eget 

nyhedsbrev ”Top nyt”, hvor den øverste ledelse skriver indlæg om, hvad der foregår på 

ledelsesniveau. De informationer, der typisk gives her, er omkring hvilke interessante 

projekter og udviklinger, der er i gang, samt hvad der vil være af udfordringer og opgaver i 

fremtiden. Endvidere udsendes det elektroniske medarbejdernyhedsbrev ”N2K” (Nice-to-

know) én gang om ugen fra presseafdelingen, hvor der findes artikler både om større projekter 

og udviklinger og små personlige historier og portrætter af medarbejderne fra de forskellige 

afdelinger. ”Top nyt” er dermed mere formelt og informationsrigt, mens ”N2K” er mere 

uformelt, personligt vedkommende og letfordøjeligt. På team- og afdelingsniveau er der 

derudover ca. én gang om måneden enhedsmøder, hvor chefen for den bestemte enhed 

informerer om nuværende og kommende opgaver, samt giver overordnet feedback på 

medarbejdernes arbejde. 

5.1.1.2 De forskellige teams 

Den kommunikation eller den feedback, der foregår mellem afdelingerne er begrænset, og der 

opstår kun kontakt mellem afdelingerne, hvis der er en konkret faglig grund til det. Dette 

afspejles tydeligt i den udtalelse, som Medarbejder C fra varemærkeafdelingen kom med 

under vores interview (Bilag 4): ”(…) Men man sidder jo meget med sin egen afdeling. Der er 

jo mange funktioner, hvor det er begrænset, hvad man egentlig har af kontakt rundt om i 

huset. Det er også meget forskelligt internt i afdelingen, hvor meget de forskellige har kontakt 

udadtil. Jeg tror, at der helt klart er kulturer og værdier, som hersker i hver afdeling.” Her 

påpeger hun endvidere, at der i Patent- og Varemærkestyrelsen er sket det, som Hornstrup et 

al. (2005) påpeger ofte sker, nemlig at de forskellige sub-systemer fungerer som lukkede 

enheder med hver deres verdensbilleder. De forskellige verdensbilleder i afdelingerne kom til 

udtryk i de interviews, vi foretog med medarbejderne fra de forskellige afdelinger, hvilket vil 

blive behandlet i det følgende. 



 

 

52 

 

Patentafdelingen beskæftiger medarbejdere, der typisk er uddannet som ingeniører eller en 

tilsvarende naturvidenskabelig master uddannelse, f.eks. farmaceut eller bioteknolog. Det som 

Miller (2003) beskriver som input-output processen omhandler i denne afdeling primært det at 

behandle patentansøgninger fra kunder samt at foretage forskellige markedsundersøgelser. 

Ofte vil de få en opgave ind gennem sælgerne eller kundecenteret, hvorefter 

patentmedarbejderne behandler sagen og sender den endelige afgørelse direkte til kunden. 

Kunderne kan variere i størrelse, lige fra indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed til 

professionelle patentfolk fra større virksomheder samt patentbureauer. Ud fra vores interview 

med Medarbejder A fra patentafdelingen fremgår det, at man i deres afdeling har skiftet 

verdensbillede med tiden: ”(…) Før i tiden havde vi en ultrahøj faglig stolthed, som – vi 

kalder os ingeniører, det er vi ikke alle sammen. Men når vi skulle lave det, som vi kalder en 

nyhedsundersøgelse, så var det ikke noget, som man kunne ændre på. Det er et produkt, og 

det ser sådan ud, og først når man har siddet i en uge og nørklet med det her, så er man 

færdig, og så er det godt. Og det har ændret sig meget i dag. Hvad er det egentlig kunden har 

behov for at få, det er lige det der, det tager kun 5 timer, og så er det det vi gør. Så det er 

også gået op for os, at det er en kommerciel butik det her.” Dog kommer han senere ind på, at 

fagligheden stadigvæk har en afgørende betydning for respekten i afdelingen: ”Vi har forsøgt 

på et tidspunkt, hvor vi ansatte 3 chefer på en gang, der kom udefra, og det var en kæmpe 

fiasko. Det er ikke særlig pænt, men der var ingen respekt omkring dem.” Dermed er det 

tydeligt, at man i patentafdelingen har et billede af, at styrelsen er en organisation, der er 

selvfinansierende, og at man derfor må tage hensyn til kundernes behov, men at faglige 

kompetencer også vægtes højt.  

 

I HR afdelingen er opgaverne generelt personaleorienterede, lige fra lønberegninger og 

udmeldinger omkring overenskomster til assistance under ansættelsesforløb. Input-ouput 

processen i afdelingen er dermed meget administrativt præget og enheden fungerer som 

supportfunktion til de andre afdelinger. Kommunikationen fra afdelingen er dermed primært 

internt rettet. Stillingsannoncer samt kommunikation under ansættelsesforløbet udgør den 

eneste eksterne kommunikation fra afdelingen. I afdelingen er det ifølge Medarbejder D 

(Bilag 5) fagligheden, der vægter højest: ” (…) som udgangspunkt så vil vi jo gerne virke 
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professionelle udadtil i alle de ting vi laver, ligegyldigt hvad det så er, vi laver. Det er i hvert 

fald meget vigtigt for os, og vi vil også gerne være meget serviceorienterede, så det prøver vi 

også, så godt vi kan være. (…)” Det er dermed tydeligt, at det er den faglige professionalisme, 

der dominerer verdensbilledet i afdelingen, mens man dog også er klar over, at det er vigtigt 

at være servicemindet.  

 

I varemærkeafdelingen er hovedparten af medarbejderne uddannet som jurister. Input-output 

processen, som beskrevet af Miller (2003), foregår også i denne afdeling ved at 

varemærkemedarbejderen får deres opgaver gennem kundecentret og sælgerne, og deres 

arbejdsopgaver består i at registrere varemærker samt at foretage forskellige 

markedsundersøgelser. Varemærkeafdelingen kommunikerer ligesom patentafdelingen til 

kunder af varierende størrelse, hvoraf nogle er specialister inden for området mens andre 

ingen erfaring har. Ifølge Medarbejder C fra varemærkeafdelingen er det også i deres afdeling 

meget afgørende, at deres arbejde er i orden rent fagligt, hvilket kan udledes af følgende 

udtalelse: ”Jeg synes, det som er det vigtigste for os, er, at det som vi leverer er så fejlfrit som 

muligt i virkeligheden - ikke at det er en katastrofe, hvis der er fejl, for det kan ikke undgås - 

men det der med, at de får så gennemarbejdet et resultat af deres ansøgning som muligt, så 

det er nok kvalitet.” Det er tydeligt ud fra Medarbejder Cs citat, at når hun siger kvalitet, så 

mener hun at tingene skal være fagligt korrekte, og ikke nødvendigvis rettet mod modtageren. 

Dermed dominerer fagligheden også verdensbilledet i denne afdeling. 

 

Salgs- og marketingafdelingen udgøres af flere forskellige funktioner. For det første er der 

salgsteamet, som består af tre sælgere, som primært har kontakt til de større kunder. Input-

output processen består i vedligeholdelse af kundekontakt samt erhvervelse af nye kunder. 

Sælgerne benytter både mundtlig og skriftlig kommunikation via både e-mail, telefon, breve 

og kundebesøg. For det andet er der kundecentret, som besvarer spørgsmål om alle former for 

rettigheder og vejleder i registreringsprocessen. Kontakten sker primært telefonisk, men 

kunderne har også mulighed for at møde op personligt. Derudover besvarer de 

tvivlsspørgsmål skriftligt, hvis folk har henvendt sig via e-mail. For det tredje er der 

marketingfunktionen, som står for selve markedsføringen af Patent- og Varemærkestyrelsen 

og dens produkter. Som et led i deres arbejde foretager de markedsundersøgelser blandt andet 
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i form af kundetilfredshedsundersøgelser. Dette team udarbejder typisk 

markedsføringsmateriale i form af produktblade, årsrapporter og informationsbrochurer, som 

de andre afdelinger udsender til kunderne. Dermed har salgs- og marketingenheden ligesom 

HR til opgave at understøtte de andre afdelinger. I salgs- og marketingafdelingen er det 

kundernes behov, der dominerer verdensbilledet, i naturlig forlængelse af afdelingens 

funktion: ”Vores opgave er at bakke op om de andre afdelinger og være støttefunktion – og 

udbrede kendskabet til PVS ude på den anden side. (…) der arbejder vi med brugeren i 

centrum – og det gør vi meget, fordi vi laver segmentanalyser og undersøger markedet, og 

laver fokusgrupper for at finde ud af deres behov – det, vi kalder brugerdrevet innovation.”  

 

Det er tydeligt, at alle medarbejderne vægter deres faglighed og kundefokus højt, men 

samtidig kommer det også til udtryk, at de i deres verdensbillede har meget fokus på deres 

eget fagfelt. De værdier, der kommer til udtryk, reflekterer dermed Patent- og 

Varemærkestyrelsens vision som er, at de gennem professionalisme, viden og service vil være 

virksomhedernes naturlige valg (Patent- og Varemærkestyrelsen c, 2008).  

5.1.1.3 Sub-systemer  

I Patent- og Varemærkestyrelsen er de forskellige sub-systemer blevet til lukkede universer, 

hvor medlemmerne er meget fastlåste i deres forestillinger om de andre i organisationen, i 

stedet for at sigte efter at danne koordinerede forståelser og handlinger på tværs af 

organisationen, som Hornstrup et al. (2005) påpeger, kan ske. I løbet af de gennemførte 

interviews kom det tydeligt til udtryk, at medarbejderne kun snakkede ud fra deres egen 

afdeling, og ikke havde nogen indsigt i, hvordan tingene fungerer i de andre afdelinger. Dette 

illustreres tydeligt i Medarbejder B fra salgs- og marketingafdelingens svar på, hvordan hun 

tror ledelsesstilen er i patentafdelingen: ” Det ved jeg ikke.. jeg kender dem ikke...” På grund 

af disse lukkede enheder er der blevet skabt nogle fastlåste historier og forestillinger om 

hinanden, hvoraf mange fokuserer på forskelle mellem afdelingerne frem for lighederne. 

Dermed sker der det, som Hornstrup et al. (2005) påpeger, kan ske når der dannes lukkede 

sub-systemer, nemlig at medlemmerne føler, der er en større forskel mellem afdelingerne end 

det i virkeligheden er tilfældet. 
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For eksempel havde Medarbejder B fra salgs- og marketingafdelingen en forestilling om, at 

der var stor overensstemmelse mellem styrelsens nye brand og hendes afdeling, mens hun 

giver udtryk for, at det ikke forholder sig således andre steder i huset: ”Jamen, det gør det. 

Men det er jo så også fordi, at vi sidder i marketingafdelingen. Jeg er sikker på at, hvis I 

spørger andre stedet i huset, så vil I få et andet svar. Men i vores marketingafdeling, der gør 

vi det, og det er også om noget fordi vi er dem, der er lidt fremme i skoene i forhold til, hvad 

der sker ude omkring og hvordan det er, man kommunikerer osv. – i vores afdeling er vi i 

hvert fald med.” Medarbejder B gav endvidere eksplicit udtryk for, at hun mente, der var store 

forskelle på kulturen i styrelsen: ”Der er helt klart forskel – jeg er ikke i tvivl om, at oppe i 

patentafdelingen sætter de det faglige indhold højst og tænker måske ikke så meget på 

modtageren. For dem er det vigtigst, at der kommer et reelt svar ud. De er helt klart mere 

fagspecifikke end vi er.. men det skal de jo også være.” Det fremgår, at man i salgs- og 

marketingafdelingen har en opfattelse af, at man selv er med på det mere moderne og 

forretningsfaciliterende, mens man tror, at de andre ikke i samme grad har modtagerfokus. Ud 

fra det interview vi foretog med Medarbejder A fra patentafdelingen, var det tydeligt at de 

netop sætter kunderne højt, mens fagligheden ikke længere er dominerende hos størstedelen.   

 

Omvendt har medarbejderne i patentafdelingen ifølge Medarbejder A fra patent en forestilling 

om, hvordan medarbejderne i salgs- og marketingafdelingen er, som kommer til udtryk i deres 

umiddelbare reaktion på det nye brand og sprogpolitikken: ”Det er jo lige som om det er 

noget, der er opfundet et andet sted i huset. Det er det der forretningsservice, og de der 

sælgere, der er lidt karl-smarte, og noget skal der jo ske. (…) Jeg tror, de (patentledelsen, 

red.) har opfattet det som om, nå ja, det er jo sådan noget nogen et eller sted i huset har 

fundet ud af, at nu skal vi gøre sådan. (...)” 

 

Medarbejder D fra HR kom i interviewet selv direkte ind på de mange subkulturer i styrelsen, 

og den manglende fællesskabsfølelse: ”I Patent- og Varemærkestyrelsen er der rigtig mange 

subkulturer, det er der slet ingen tvivl om. Og vi hører også fra flere, når vi spørger dem, at 

det godt nogen gange kan være svært at finde ud af, hvor er det Patent- og 

Varemærkestyrelsen egentlig skal hen, og hvad vores fælles mål er. Fordi man sidder ude i sit 
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eget, og egentlig er meget involveret i det, men måske ikke så meget i, hvad der egentlig sker 

på den anden side af plankeværket.(…)”  

5.1.2 Delkonklusion 

Den systemiske analyse viser tydeligt, at Patent- og Varemærkestyrelsen er en meget opdelt 

organisation, hvor de enkelte små enheder i høj grad har fokus på lige netop deres lille 

fagområde. Styrelsen er en bureaukratisk struktureret organisation, hvor alle kommandoveje 

er klart definerede, og alle har en leder, som de refererer til. Kommunikationen fra den 

øverste ledelse er meget formel, og formidles gennem ledelsens nyhedsbrev ”Top nyt”, samt 

stormøder og intranettet. Derudover bliver lettere informationer og historier fra dagligdagen 

formidlet gennem det elektroniske nyhedsbrev ”N2K” udsendt af presseafdelingen. 

Informationer og feedback på enhedsniveau bliver oftest meldt ud til de månedlige 

enhedsmøder.  

 

Strukturen i Patent- og Varemærkestyrelsen gør, at medarbejderne er specialister inden for 

deres område, og teamstrukturen gør, at medarbejderne føler en vis tillid og frihed til at løse 

opgaverne internt. Samtidig bevirker denne struktur med de selvstyrende teams og enheder, at 

medarbejderne i højere grad fokuserer på deres egen delopgave i organisationen, og 

umiddelbart ikke har styrelsens fælles mål for øje i det daglige. Dermed fremmer den 

bureaukratiske struktur medarbejdernes opfattelse af deres enhed som et lukket sub-system i 

organisationen. Som følge deraf eksisterer der ikke nogen synderlig fællesskabsfølelse, eller 

en følelse af at udrette noget sammen i organisationen. Derudover er medarbejdernes 

faglighed indenfor hver enkel afdeling et meget vigtigt element for alle, hvilket yderligere 

forstærker de lukkede sub-systemer, som medarbejderne opererer i. Vægten på fagligheden og 

kunderne kan dog også betragtes som det lighedstræk, der er blandt medarbejderne i Patent- 

og Varemærkestyrelsen, idet det tydeligt kommer til udtryk, at alle i en vis udstrækning 

vægter faglig kvalitet højt. 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen er dermed en meget differentieret organisation, hvor 

subkulturerne er relativt lukkede og ikke-integrerede, mens der dog til en vis grad eksisterer 

nogle fælles træk i organisationen som helhed, som illustreret i den midterste cirkel i Figur 2 i 
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afsnit 4.1.1. Denne meget opdelte og selvstyrende teamstruktur med vægt på faglighed vil i 

høj grad påvirke effekten af et fælles tiltag som sprogpolitikken, som desuden ikke 

nødvendigvis har alle fagspecialisternes interesse. Dette dilemma vil blive nærmere uddybet i 

diskussionen (afsnit 6).  

5.2 Analyse af sprogpolitik 

Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejdede i løbet af år 2006 en sprogpolitik for deres 

kommunikation (se Bilag 1). Dette blev gjort for at gøre kommunikationen mere 

lettilgængelig for at fremstå som en mere moderne virksomhed. Patent- og 

Varemærkestyrelsen befinder sig - som andre virksomheder - i en global 

konkurrencesituation, hvor kunderne kan vælge alternative leverandører af de opgaver, der 

efterspørges (Patent- og Varemærkestyrelsen b, 2008, s 5). Sprogpolitikken blev 

implementeret som en del af en ny brandingstrategi, som skulle ændre Patent- og 

Varemærkestyrelsens image. Den samlede brandingstrategi, inklusive sprogpolitikken, blev 

introduceret for medarbejderne i december 2006 på et stort informationsmøde. 

Sprogpolitikken indeholder både råd og retningslinier for den skriftlige og mundtlige 

kommunikation og er blevet lagt ud i HTML format på intranettet, hvor man også kan 

downloade den som pdf-fil og printe den i papirversion. I det følgende vil vi analysere Patent- 

og Varemærkestyrelsens sprogpolitik. 

  

Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik kan karakteriseres som en specifik sprogpolitik i 

overensstemmelse med Bergenholtz & Johnsens (2006) definition af sprogpolitikker, som er 

gengivet i afsnit 4.2.1. Denne sprogpolitik omhandler udelukkende retningslinier for 

kommunikation på dansk, dvs. at der her er tale om en intralingual sprogpolitik. 

Sprogpolitikkens placering i virksomheden fremgår tydeligt på intranettet, hvor den ligger 

som et menupunkt under brandguiden. Sprogpolitikken er her placeret på lige fod med de 

andre politikker og retningslinier, der omhandler det nye brand, så som pressepolitikken, 

designguiden, værdierne og blogpolitikken. Denne placering inden for virksomheden 

understreges af, at den er blevet præsenteret for medarbejderne som en del af den samlede 

brandingstrategi. 
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5.2.1 Analyse af indholdet af Patent- og Varemærkestyrelsens 

sprogpolitik  

Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik er nedskrevet, hvilket sikrer, at der ikke opstår 

tvivl omkring retningslinierne, da alle kan konsultere den samme nedskrevne tekst. Den 

indledes med en formålsbeskrivelse, der angiver, at det er vigtigt, at alle bruger 

sprogpolitikken for at kunne følge det nye brand til dørs. Men formålsbeskrivelsen mangler en 

klar afsender, hvilket svækker budskabet, for som Sørensen (2006) påpeger, er det vigtigt, at 

topledelsen fungerer som afsender, da det signalerer, at ledelsen synes det er et vigtigt tiltag. 

Det bliver ikke eksplicit angivet, hvem der er målgruppen for sprogpolitikken, men det 

fremgår af teksten, at den er rettet mod ”vi alle” i Patent- og Varemærkestyrelsen (Bilag 1, s 

3). Det er ikke angivet i sprogpolitikken, indtil hvornår den er gyldig, hvilket ifølge Sørensen 

(2006) mindsker sandsynligheden for at Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik bliver 

opdateret og revideret. Dette kan medføre, at den ikke stemmer overens med medarbejdernes 

behov og dermed kommer til at fremstå som utroværdig og ubrugelig. 

 

Som nævnt i afsnit 4.2.2 understreger Sørensen (2006) vigtigheden af, at sprogpolitikken er et 

godt kommunikationsprodukt for at gøre den brugbar for medarbejderne. Layoutet i Patent- 

og Varemærkestyrelsens sprogpolitik understøtter modtagernes forståelse af indholdet, idet 

der er mange mellemoverskrifter, der vejleder læseren. Den printede version af 

sprogpolitikken har en indholdsfortegnelse, der angiver de forskellige afsnit af politikken. Det 

skaber overblik over indholdet for modtageren. En mangel er dog, at indholdsfortegnelsen 

ikke angiver de forskellige underpunkter til hvert afsnit, hvilket gør det sværere for 

medarbejderne at finde nøjagtig den information, de skal bruge. Samtidig er der heller ikke 

angivet sidetal i indholdsfortegnelsen, hvilket yderligere besværliggør navigationen rundt i 

papirversionen af sprogpolitikken. Endvidere er strukturen i sprogpolitikken ikke altid logisk, 

hvis man skal bruge den som opslagsværk til at løse et specifikt problem. Som medarbejder 

vil det være svært at vurdere, hvad de enkelte punkter i indholdsfortegnelsen dækker over. For 

eksempel indeholder afsnittet ”Disponér din tekst” (s 5) både råd om tekstopsætningen og 

konventioner for, hvordan kontaktdata skal angives.  
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På intranettet har man valgt at placere de forskellige overordnede overskrifter som 

menupunkter i menuen i venstre side, så man kan klikke sig direkte ind på de respektive dele 

af sprogguiden. Ellers er sprogguiden bygget op efter det samme layout som i papirversionen. 

Denne opsætning er ikke hensigtsmæssig til intranettet, der er et elektronisk medie, idet man 

med fordel kunne have opdelt rådene i små sektioner, så man i højere grad vil kunne bruge 

den elektroniske version som et overskueligt opslagsværk. Hvis en medarbejder f.eks. er i 

tvivl om, hvordan kontaktdata skal skrives, ville personen på denne måde kunne trykke på et 

menupunkt, der direkte linkede til informationer om dette, frem for at skulle gætte sig til at gå 

ind under ”Disponér din tekst”, for derefter at scrolle sig frem til de ønskede informationer. 

Denne opsætning medvirker til, at medarbejderne ikke ser sprogpolitikken som et nyttigt 

værktøj i det daglige arbejde. Til vores spørgsmål om, hvorvidt sprogpolitikken kan bruges 

som opslagsværk svarede Medarbejder A: ”(…) så er det jo ikke sådan noget, hvor man bare 

lige ser i indholdsfortegnelsen og så læser man to linier, og det var det. Jeg tror, den er sådan 

skruet sammen, at man er nødt til at kunne den nogenlunde, for at kunne bruge den.” Som 

Medarbejder A påpeger, svækker selve strukturen og opsætningen operationaliseringen af 

sprogpolitikken. 

 

Den måde medarbejderne vil modtage sprogpolitikken på, afhænger i høj grad af den 

signalværdi, den udsender (Jørgensen & Windfeld, 2003). Ifølge Medarbejder E (Bilag 6), 

som var en del af projektet, har Patent- og Varemærkestyrelsen bevidst valgt at kalde deres 

sprogpolitik for en ”Sprogguide”, hvilket signalerer til medarbejderne, at den er ment som en 

hjælp i deres arbejde, og ikke skal diktere deres kommunikation. Selve sprogtonen i 

sprogpolitikken har også stor signalværdi overfor medarbejderne, som Jørgensen og Windfeld 

(2003) påpeger. Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik er overvejende præskriptiv, idet 

den bruger fraser som: ”Din tekst skal gerne være…” (s 5), ”skriv ikke” (s 5), ”Husk altid…” 

(s 6), ”Du skal altså sætte punktum…”, ” Vi omtaler aldrig os selv som…” (s 9), ”Vi skriver…” 

(s 9), ”Vi skal skrive…” (s 9). Den præskriptive tone bevirker, at sprogpolitikken instruerer 

medarbejderen i, hvordan kommunikationen konkret skal udformes, som beskrevet ved hjælp 

af Bergenholtz & Bøgelund (2002) i afsnit 4.2.2. Denne præskriptive måde at præsentere 

retningslinierne på harmonerer ikke med valget af navn, som signalerer vejledning frem for 

håndfaste regler. Medarbejder E forklarer om overvejelserne af navn og formålet med 
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sprogpolitikken: ”(…) jeg kunne forestille mig, at man har valgt guide, fordi politik virker så 

bureaukratisk – så politibetjent-agtigt – nu skal I følge denne her. At vi mere ville have den 

som en guide, også fordi det ikke er endegyldige løsninger. Men det er nogle retningslinier, 

man skal følge (…).” Denne inkonsistens mellem navnet og selve sprogpolitikken kan dermed 

meget vel være et resultat af projektgruppens dobbelte forhold til sprogpolitikken, som man 

på den ene side gerne vil have til at styre sprogbrugen i styrelsen, men på den anden side ikke 

vil have til at fremstå som dikterende overfor medarbejderne. Valget af navn svækker dermed 

sprogpolitikkens gennemslagskraft i organisationen, idet navnet giver det indtryk, at 

sprogpolitikken indeholder råd til, hvordan kommunikationen kan forbedres, frem for faste 

regler. 

 

Ved at begrænse brugen af ”skal” og bruge ”vi” bliver anvisningerne til en kollektiv 

forpligtelse frem for en løftet pegefinger, og dermed nedtones mange af de præskriptive 

anvisninger. Der er også elementer, der kan betegnes som proskriptive i sprogpolitikken i 

forlængelse af Bergenholtz & Bøgelund’s (2002) betegnelse, idet den bruger fraser som: 

”Sådan kan du indlede…” (s 4), ”Skriv hellere” (s 5), ”I stedet kan man…” (s 7).  Disse 

vejledninger bidrager til at gøre medarbejderen mere modtagelig over for de råd, der er i 

politikken. Selvom sprogpolitikken hovedsageligt er præskriptiv, er der alligevel en vis grad 

af selvbestemmelse i den, hvilket Jørgensen & Windfeld (2003) også fremhæver som vigtigt. 

I afsnittet om fagtermer instrueres medarbejderen f.eks. i så vidt som muligt at undgå brugen 

af fagtermer, men giver dermed også plads til at de nogen gange er en nødvendighed for 

teksten (s 9).  

 

En anden vigtig ting, som sprogpolitikken skal kunne, er, at gøre abstrakte ting konkrete 

ifølge Sørensen (2006). Patent- og Varemærkestyrelsen har været gode til løbende at give 

eksempler på, hvordan retningslinierne konkret kan følges, samt give eksempler på dårlige 

løsninger. Et eksempel på dette er på side 4 i sprogpolitikken, hvor det eksemplificeres, 

hvordan medarbejderen kan skrive forretningsfaciliterende, som endvidere understøttes af en 

uddybende forklaring. Dette er noget, som flere af medarbejderne kommenterede. For 

eksempel sagde Medarbejder A: ”Jeg synes den er specielt god på den måde, at den er god til 

at forklare de der overordnede principper. Så er der sådan nogle dele med, at lad nu være 
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med at skrive det ord, skriv i stedet det der. (..).” Medarbejder D udpegede også eksemplerne 

som noget, hun satte stor pris på: ”Jeg synes egentlig, at den giver nogle gode eksempler på, 

hvordan det er, man skal bruge sproget, og hvad er det egentlig? De skriver ikke bare, brug 

aktiv, men kommer med nogle eksempler på, hvad det så er at skrive mere passivt.”  

 

Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik indeholder både generelle råd omkring 

kommunikation samt specifikke retningslinier, som det fremgår af oversigten i Bilag 7. De 

mere generelle retningslinier, som ifølge Bergenholtz & Johnsen (2006) omhandler de mere 

generelle forslag til at forbedre kommunikationen, er i Patent- og Varemærkestyrelsens 

sprogpolitik bl.a. at man skal kommunikere modtagerorienteret, tage hensyn til 

kommunikationssituationen, disponere sin tekst, undgå passivkonstruktioner og 

verbalsubstantiver samt læse korrektur. De råd, som i henhold til Bergenholtz & Johnsen 

(2006) kan klassificeres som specifikke, omhandler i denne sprogpolitik bl.a. udformning af 

kontaktdata, at undgå papirord, anbefalinger til at undgå specifikke fagtermer, titler på 

medarbejderne, brugen af forkortelser, tegnsætning og tiltaleformer. På denne måde kommer 

sprogpolitikken ind på mange aspekter af kommunikationsprocessen, men samtidig formår 

den at behandle emnerne i korte, overskuelige afsnit, så læseren ikke mister overblikket. Den 

del af sprogpolitikken, der omhandler den skriftlige kommunikation, afsluttes med en 

tjekliste, som opsummerer de centrale pointer i de foregående afsnit. Tilsammen bevirker 

disse ting, at sprogpolitikken bliver fokuseret og nem at forstå, som Sørensen (2006) 

pointerer. Sprogpolitikkens kortfattethed medfører på den anden side, at den bliver mere 

generel, som Medarbejder C påpegede: ”Det er jo sådan nogle ting, som jeg vil påstå er 

sådan nogenlunde alment, og den ligner dem, som er mange andre steder. Sådan nogle 

sprogguider er forholdsvis ens rundt om i virksomheder, det er jo heller ikke nogen nye 

sandheder. Det er jo ret gammelkendte ting. (…) den burde måske gå mere i dybden, og jeg 

synes faktisk også, at den sagtens kunne tage flere ting med. Det tror jeg egentlig godt den 

kan bære, så man også kan bruge den lidt som et opslagsværk også.” Her efterlyser 

Medarbejder C altså mere konkrete råd, som hun vil kunne bruge i hverdagen til at følge 

sprogpolitikkens retning. 
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Et andet eksempel på sprogpolitikkens kortfattethed er afsnittet om tegnsætning (s 10). Der 

henvises blot til at bruge grammatisk komma, og at man kan se regler derom på dansk 

sprognævns hjemmeside. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvis medarbejderen har et konkret 

tvivlsspørgsmål, som personen vil have svar på. Det er meget omstændigt for medarbejderen 

at skulle gå ind på sprogguiden for derefter at blive henvist til Dansk Sprognævns hjemmeside 

og prøve at finde frem til de relevante informationer der. Desuden er Dansk Sprognævns 

vejledninger skrevet i fagsprog, som medarbejderne kan have svært ved at omsætte til det 

konkrete problem. Man kunne med fordel have udspecificeret de overordnede regler med 

tilhørende eksempler i selve sprogpolitikken og henvist til Dansk Sprognævn for yderligere 

information.  

 

Afsnittet om forkortelser (s 10) fremstår derudover forvirrende, da der står, at man som 

udgangspunkt skriver ordene helt ud. Men der står samtidig, at man kun må bruge de mest 

gængse danske forkortelser, som er listet i sprogpolitikken. Som læser er det ikke helt klart, 

hvorvidt man også helst skal skrive de nævnte forkortelser ud, eller om man netop skal bruge 

ordene i forkortet form. Derudover er det uklart, om det kun er de forkortelser, der er listet i 

sprogpolitikken, som styrelsen betragter som gængse forkortelser, og som dermed må bruges. 

Andre meget almindelige forkortelser som ”ca.” og ”dvs.” mangler på listen, og dermed kan 

man som læser blive i tvivl om, hvorvidt det er tilladt at bruge disse forkortelser, da dette ikke 

fremgår eksplicit. 

 

Desuden fremstår afsnittet omkring fagtermer (s 9) noget uklart i sin opbygning. Det er svært 

at skelne mellem overskrifter og underoverskrifter i afsnittet. Samtidig burde man have 

bestræbt sig på at inkludere alle fagtermer, der kan erstattes med andre ord i afsnittet frem for 

at nøjes med at anbefale medarbejderen kun at bruge fagtermer til eksperter. Afsnittet skulle 

have været tydeligere opdelt i generelle og specifikke råd, mens de specifikke råd burde være 

blevet uddybet. På denne måde ville sprogpolitikken blive et mere brugbart og konkret 

værktøj for medarbejderne. Netop dette er noget, som Medarbejder D kom ind på i 

interviewet: ”Jeg synes, jeg kan huske, at der var sådan en kasse med de her ord, de er ikke så 

gode at bruge mere, du skal bruge nogen andre, det synes jeg er ret godt. Så kan man se, ok 

nu bruger vi ikke ’vedrørende’ mere, men ’om’. Sådan så man helt konkret kan sige nå ja, det 
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her ville jeg måske have valgt at skrive, men nu vælger jeg så det her. (…) Det synes jeg 

egentlig ikke ville have gjort noget, hvis kassen der med ord, der kunne skiftes ud havde været 

større, eller hvis man skulle sidde og skrive måske bare havde en kort version af sprogguiden, 

hvor man faktisk bare fik sådan en kasse med ofte anvendte ord.” Her har Medarbejder D fat i 

en konkret faktor, som kunne hjælpe medarbejderne i det daglige arbejde med at lette sproget. 

En endnu mere operationel løsning ville være en form for ordbog eller database på intranettet, 

som medarbejderne ville kunne bruge til at slå fagtermer og papirord op for at få de 

anbefalede synonymer, som Simonsen (2008) foreslår. Denne foranstaltning vil gøre det 

nemmere for medarbejderne at følge sprogpolitikkens råd i hverdagen. 

5.2.2 Analyse af implementeringen af Patent- og 

Varemærkestyrelsens sprogpolitik 

Som før nævnt blev Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik implementeret som en del 

af det nye brand for virksomheden. Sprogpolitikken blev første gang introduceret for 

medarbejderne på et stort møde, hvor det samlede brandingtiltag blev præsenteret. 

Efterfølgende har medarbejderne haft adgang til politikken på intranettet, og der har været 

afholdt workshops for enkelte af de medarbejdere, der beskæftiger sig med skriftlig 

kommunikation i at bruge sprogpolitikken i det daglige arbejde. Desuden er der på intranettet 

en oversigt over ”sprogambassadører”, som har kompetencer til at hjælpe andre medarbejdere, 

hvis de har brug for hjælp til at følge rådene. Medarbejder E forklarede baggrunden for dette: 

” (…) steder, hvor man skriver nogle breve udenfor koncept, der er det vigtigt, at der sidder 

nogen i de enkelte afdelinger, som kan hjælpe de enkelte kolleger med lige at kigge det 

igennem, og da var det vi uddannede nogle sprogambassadører inden for det her sprog, som 

netop også prøvede at lære at arbejde med at ændre de breve, de havde.(…)” Endvidere blev 

der en gang om ugen i de første 10-12 uger uddelt brandpostkort til medarbejderne, hvoraf 

nogle opsummerede forskellige råd fra sprogpolitikken, for at gøre opmærksom på den.  

 

Desuden har enkelte medarbejdere fra de forskellige afdelinger sammen med medarbejdere 

fra salgs- og marketingafdelingen gennemgået det eksisterende skriftlige materiale i Patent- 

og Varemærkestyrelsen for at gennemskrive det efter den nye sprogpolitik. Som en del af 

dette har man også tilrettet de faste formuleringer og sektioner i templates til breve og power 
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point præsentationer. Ifølge Hart (2000) øger integrationen af sprogpolitikken i de 

elektroniske værktøjer sandsynligheden for, at retningslinierne vil blive overholdt. Det må 

siges, at denne foranstaltning i Patent- og Varemærkestyrelsen sikrer, at visse dele af den 

skriftlige kommunikation automatisk vil afspejle retningslinierne i sprogpolitikken. 

Derudover understreger Kjøller (1997), at man i forbindelse med standardtekster skal sikre 

sig, at teksterne stemmer overens med de gældende love og regler på området, samtidig med 

at modtageren helst skal handle som intenderet fra virksomhedens side. Til dette forklarede 

Medarbejder E, at de løbende har justeret brevene: ”(…) så vidt jeg husker, er der nogle 

breve, hvor man er gået tilbage og så har genskrevet dem, efter man er gået i gang, og sagt 

det her holder slet ikke, det vi skriver her. Så man kan sige, at reaktionerne på det har også 

været, at man så har kigget på det igen, og så tager det op til revurdering.” 

 

Som Erhvervssprogligt Forbund (1998) samt Kjøller (1997) understreger, er det ikke altid 

uproblematisk, at få fagfolk til at ændre deres måde at skrive på, da de kan opfatte det som et 

indgreb i deres faglige ekspertise. Projektteamet var også forberedt på at møde modstand fra 

medarbejderne. Medarbejder E forklarede, hvordan de valgte at tackle det: ”(…) vi talte jo til 

dem i kraft af de små grupper – vi var ude og drøfte ændringer af breve med dem. Det var 

enhedsmøder, hvor det blev forklaret, at man kan sagtens være meget saglig kompetent og 

kunderne kan sagtens have respekt for det, man skriver. Det behøver ikke ændre sig, bare 

fordi man skriver det tydeligere – tværtimod er man meget dygtig, hvis man kan skrive det 

tydeligt. Så man kan sige, at det blev formidlet både på enhedsmøder og også i sprogguiden 

står det beskrevet – og så også igen ambassadørerne, som kunne gå ind og berolige. Men 

stadig, så er det jo et stort skridt fra at skrive udelukkende tekniske betegnelser og 

gammeldags sprog, og så til at gå helt over i den anden boldgade – det er et meget stort 

skridt. Så det var der jo også nogle reaktioner på.” I det interview vi foretog med 

Medarbejder E, der var en del af projektet, kom det frem, at selve implementeringsprocessen 

blev afkortet, så tiltag efter introduktionen af sprogpolitikken blev skåret væk. Medarbejder E 

forklarede: ”(…) den oprindelige implementeringsplan var jo egentlig kortet af - jeg kan ikke 

huske, om det er med et halvt år eller et helt år. Så man kan sige, at det påvirker selvfølgelig 

hele implementeringsprocessen. (…) I kraft af at man stopper implementeringsprocessen og 

lægger det ud til de enkelte enheder, så på den måde er der egentlig ikke ressourcer nok, for 
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der er ikke afsat ressourcer nok til at følge op på de ting. (…)” Det står altså klart, at der 

oprindeligt var planlagt et implementeringsforløb, som skulle strække sig til efter selve 

introduktionen, men at dette senere er blevet nedprioriteret.  

 

Generelt virker det som om, der ikke har været så stor fokus på sprogpolitikken i sig selv i 

forbindelse med lanceringen af det nye brand. Medarbejder A påpegede netop dette i 

interviewet: ”(…) jeg synes i hvert fald, at man godt kunne have taget et afdelingsmøde, hvor 

det ligesom var blevet gennemgået, hvad der er sket, og hvorfor man har gjort, som man har 

gjort, og hvad er det, som man gerne vil have alle i afdelingen til at gøre fremover. Hvad er 

det for nogle principper, som den her sprogguide udstikker for den måde, vi skal 

kommunikere på, forsøg nu også at gøre det i den del af brevet, som du selv skriver. (…)” Det 

fremgik også af de øvrige interviews, at mange af medarbejderne ikke kunne huske, hvilke 

tiltag der havde været for at implementere sprogpolitikken i organisationen. Som vi tidligere 

har været inde på, blev mange af tiltagene, der var planlagt for at implementere brandet i det 

sproglige gennem sprogpolitikken, skåret væk efterfølgende. Dette er noget, som flere af 

projektmedarbejderne selv var inde på som svar på spørgsmålet, om ressourcerne var 

tilstrækkelige. Medarbejder B fra salgs- og marketingafdelingen udtalte f.eks.: ”Nej, der tror 

jeg faktisk godt, man kunne have brugt noget mere tid på opfølgning.” Det viste sig også, at 

den konkrete opfølgning var noget, som medarbejderne manglede. For eksempel fortalte 

Medarbejder C, at de i varemærkeafdelingen vil lave deres eget tiltag for at forbedre deres 

indsigelsesafgørelser: ”(…) vi har - også før sprogpolitikken kom - haft fokus på det samme, 

fordi vi skriver de her indsigelsesafgørelser, som er forholdsvis lange tekster, og der har vi 

haft nogle standarder i vores egen vejledning for, hvordan man skal skrive, som er lidt a la en 

sprogpolitik - men der har vi planer om at køre en workshop igen, hvor vi tager det her op 

med, hvordan man skriver en god afgørelse. (…)” På denne måde er det tydeligt, at der er et 

behov for en opfølgning på, hvordan de forskellige fagområder helt konkret kan omsætte og 

bruge sprogpolitikken i deres arbejde. Dermed er der en risiko for at medarbejderne enten 

ikke følger rådene, eller også – som det er tilfældet i varemærkeafdelingen – udarbejder deres 

egen vejledning for sproget. Begge disse scenarier vil i sidste ende resultere i, at sproget i 

Patent- og Varemærkestyrelsen ikke vil fremstå som konsistent overfor omverden, hvilket 

ellers er intentionen bag indførelsen af sprogpolitikken. Som Medarbejder E selv var inde på, 
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kan den forkortede implementeringsfase have indflydelse på, hvor godt sprogpolitikken er 

forankret i dag, hvilket vi vil komme nærmere ind på i afsnit 6 (Diskussion).  

 

Medarbejder E forklarede om udformningen af sprogpolitikken, at det konsulentbureau, der 

var engageret i udarbejdelsen af det nye brand og sprogpolitikken, kom med et oplæg til 

politikken, som styrelsen efterfølgende justerede i samarbejde med enkelte medarbejdere så 

som sagsbehandlere og sekretærer. Derudover var teksterne også forbi juristerne i styrelsen 

for at se, om de stadig kunne holde rent juridisk. Det er dog tydeligt, at de menige 

medarbejdere ikke føler de har været en del af udarbejdelsen. Medarbejder D fra HR siger om 

udformningsprocessen: ”Jeg ved faktisk ikke, hvem der har været med til at lave den, jeg har i 

hvert fald ikke.” Hun siger endvidere, at hun heller ikke har hørt om andre fra hendes afdeling, 

der skulle have været med til at give input. Den manglende følelse af, at sprogpolitikken er et 

samlet projekt kan endvidere bidrage til skabelsen af modstand hos medarbejderne mod det 

nye tiltag.  

 

Det er ikke angivet, hvilke specifikke og styrende mål ledelsen har med indførelsen af 

sprogpolitikken, hvilket Sørensen (2006) ellers påpeger som en vigtig faktor for en 

sprogpolitiks succes. På denne måde bliver det ikke angivet, hvordan medarbejderne forventes 

at leve op til disse mål, eller hvorvidt og hvordan man vil måle, om formålet med 

sprogpolitikken er opnået. Dette kan ifølge Sørensen (2006) bevirke, at medarbejderne i 

Patent- og Varemærkestyrelsen ikke føler sig forpligtede til at følge retningslinierne i 

sprogpolitikken, og dermed er der stor risiko for, at den ikke bliver brugt i det daglige arbejde, 

hvilket vi vil komme nærmere ind på under effektmålingen i afsnit 5.3.2. 

5.2.3 Delkonklusion 

Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik er placeret på lige fod med de andre politikker 

og retningslinier, der omhandler det nye brand. Generelt giver sprogpolitikken et godt 

overblik over, hvordan medarbejderne overordnet set kan forbedre deres kommunikation. Den 

kommer ind på mange aspekter af kommunikationsprocessen, men formår samtidig at 

behandle emnerne i korte, overskuelige afsnit, så læseren ikke mister overblikket. Den er 

derfor fokuseret og nem at forstå, og der anvendes flere eksempler til at illustrere reglerne og 
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retningslinierne. Ting, der dog med fordel kunne forbedres, er helt overordnet 

formålsbeskrivelsen, eller indledningen til sprogguiden, som mangler både afsender, 

målgruppe, gyldighedsperiode og konkrete mål. Derudover signalerer selve navnet på 

sprogpolitikken, ”Sprogguide”, til medarbejderne, at den er en vejledning frem for en 

offentlig virksomhedspolitik, som ledelsen forventer, at medarbejderne følger. Disse faktorer 

svækker fra starten af sprogpolitikkens budskab overfor medarbejderne. Derudover er 

opsætningen - og dermed også navigationen - ikke altid logisk, hvilket gør det svært for 

medarbejderne at bruge sprogpolitikken som opslagsværk i det daglige arbejde. Delene om 

tegnsætning og fagtermer er for overordnede og burde have indeholdt flere forslag på det 

specifikke niveau.  

 

I den nuværende form fungerer sprogpolitikken udmærket som en overordnet introduktion til, 

hvordan kommunikationen skal foregå, men den bør suppleres med et mere konkret og 

operationelt opslagsværk. På denne måde vil rådene i sprogguiden blive mere tilgængelige for 

medarbejderne i det daglige arbejde, da et opslagsværk vil kunne indeholde flere specifikke 

informationer på ordniveau. 

5.3 Effektmåling 

Ud fra de foretagne interviews med de medarbejdere, der var involveret i projektet omkring 

sprogpolitikken samt et internt notat om succeskriterier for brandingprocessen, fremgår det, at 

der ikke er opsat nogle konkrete mål eller succeskriterier for sprogpolitikken før lanceringen. 

Som påpeget ved hjælp af Helgesen (2000) i afsnit 4.3.1, besværliggør dette muligheden for 

efterfølgende at måle effekten af sprogpolitikken, idet det er svært at vide, hvad man sigtede 

efter, da man lancerede den. Vi kan udlede af formålsbeskrivelsen i sprogpolitikken, at man 

gennem sproget vil vise, at Patent- og Varemærkestyrelsen sætter kunden i fokus for at opnå 

et mere moderne image. Dette skal opnås gennem letforståelig sprogbrug. Desuden kom 

Medarbejder E i interviewet ind på, at målet var, at alle medarbejderne i organisationen skulle 

følge den nye sprogpolitik inden for det første år efter lanceringen. I et internt notat om hele 

brandingprocessen bliver det fastslået, at et af succeskriterierne for hele projektet er ”at skabe 

en ensartet og sammenhængende kommunikation”, samt at ”Brandguiden bruges til alle 
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produkter”. Ud fra disse informationer er det klart, at der ikke eksisterer en samlet, specifik 

målsætning med indsatsen.  

5.3.1 Tekstanalyse  

I det følgende afsnit vil et udsnit af tekster fra patentafdelingen, varemærkeafdelingen, HR 

afdelingen samt salgs- og marketingafdelingen blive analyseret for at få et klart billede af, om 

sprogpolitikkens råd bliver fulgt af medarbejderne i praksis. Brevene vil blive sammenholdt 

med retningslinierne i sprogpolitikken for at se, om medarbejderne har fulgt de specifikke 

regler og retningslinier fra sprogpolitikken i teksterne. Teksterne vil blive sammenholdt med 

de klart målbare afsnit i sprogpolitikken, dvs. nogle udvalgte målepunkter for analysen. Disse 

målepunkter vil være:  

 

• om det vigtigste står først 

• om der er afsnit med mellemrubrikker 

• hvordan kontaktdata er udformet 

• om der gøres brug af papirord, verbalsubstantiver eller passiver 

• om der bruges korte sætninger  

• om der benyttes fagtermer 

• om der er brugt de ord, sprogguiden anbefaler, i stedet for papirord og fagtermer samt 

terminologi for sagsgang 

• hvorvidt de anbefalede forkortelser bliver brugt 

• og om der gøres brug af ”du”, ”vi” og ”jeg” 

5.3.1.1 Varemærkeafdelingen 

Det første brev fra varemærkeafdelingen er et bevis for registreringen af et varemærke (Bilag 

8). Det er et kort brev på knap en A4-side.  

 

Figur 9. Bevis for registrering – Varemærke 

Vigtigste først ja 

Mellemrubrikker nej 

Kontaktdata nej 

Papirord ja 
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Verbalsubstantiver ja 

Passiver nej - 
registreringen er 
offentliggjort 

Korte sætninger (15-18) nej - 3 ud af 13 er 
lange 

Fagtermer ja 

Konsekvente termer nej - styrelsen 

Forkortelser ja 

Du, vi, jeg nej - styrelsen, 
men også du og 
vi 

 

Som det fremgår af Figur 9, overholder brevet en del af retningslinierne i sprogpolitikken. Det 

vigtigste står først, nemlig at personens varemærke er blevet registreret. Der er derudover ikke 

brugt verbalsubstantiver, fagtermer eller forkortelser. På de andre punkter overholder brevet 

dog ikke reglerne i sprogpolitikken til fulde. Selvom teksten har en længde, der taler for at 

have mellemrubrikker for at lette læsningen, er der ikke nogen. Endvidere er brevet blot 

underskrevet med Patent- og Varemærkestyrelsen frem for med navn og afdeling, som det 

angives i sprogpolitikken. Heller ikke reglen om at undgå passiver er overholdt, da der står 

” registreringen er offentliggjort”, som slører agenten i sætningen. Derudover er 3 ud af de 13 

sætninger, som brevet består af, længere end de anbefalede 18 ord pr. sætning. Desuden gøres 

der brug af ordet ”styrelsen”, som strider imod reglen om udelukkende at bruge Patent- og 

Varemærkestyrelsens fulde navn eller ”vi/jeg”. Overordnet set er brevet dog nemt at forstå for 

enhver modtager, og giver et indtryk af Patent- og Varemærkestyrelsen som værende en 

moderne virksomhed. 

 

Det andet brev fra afdelingen er en afgørelse i en indsigelsessag (Bilag 9). Brevet er på fire 

sider, og overholder kun tre af de udvalgte målepunkter for analysen, som det kan aflæses i 

Figur 10.  
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Figur 10. Afgørelse i indsigelse – Varemærke 

Vigtigste først ja 

Mellemrubrikker ja 

Kontaktdata nej - ingen Venlig hilsen 

Papirord nej - ved brev af, 
imødegået, som følge 
heraf, ligeledes, hvilket, 
fremsatte indsigelse, 
således, der består, 
medgiver, anført, 
pågældende 

Verbalsubstantiver ja 

Passiver nej - indsigelsen 
begrundes med, 
mærkerne findes at være 
forvekselige, det lægges 
til grund, det gøres 
gældende, indsigelsen 
tages til følge, 
registreringen ophæves 

Korte sætninger nej - 15 ud af 36 er lange 

Fagtermer nej - mærkedominanten, 
svag/stærk 
mærkebestanddel, lydlige 
lighed 

Konsekvente termer nej - styrelsen 

Forkortelser nej - blandt andet og bl.a. 

Du, vi, jeg nej - styrelsen i det der er 
skrevet, vi i de 
forudbestemte fraser, 
ingen du 

 

Brevet overholder kun, at det vigtigste skal stå først, at der skal være mellemrubrikker, samt 

at der ikke må bruges verbalsubstantiver. De to førstnævnte punkter er forudbestemte af den 

template, der bruges til denne type breve, og derfor vil alle indsigelsesafgørelser automatisk 

overholde disse to regler. Brevet underskrives ikke med ”Venlig hilsen”, som sprogpolitikken 

forskriver, men i stedet sluttes der af med datoen og sagsbehandlerens navn, stilling, 

uddannelse og afdeling. Desuden indeholder brevet mange papirord. Som eksempel kan 

nævnes ”således”, ” der består” og ”medgiver”, og ud over disse er der brugt ”fremsatte 

indsigelse” og ”anført” som sprogpolitikken direkte angiver nogle alternativer for. Derudover 
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indeholder brevet mange passivkonstruktioner, som f.eks. ”indsigelsen begrundes med”, 

”mærkerne findes at være forvekslelige” og ”det lægges til grund”, som bevirker, at det ikke 

er tydeligt, hvem der er agenten i sætningen. 15 ud af de 36 sætninger i brevet er længere end 

de 18 ord, sprogpolitikken udpeger som maksimum pr. sætning af hensyn til læseren. 

Desuden indeholder brevet flere termer, som almindelige mennesker umiddelbart vil have 

svært ved at forstå betydningen af, som f.eks. ”svag mærkebestanddel” og 

”mærkedominanten”. Derudover varier det, om ordet ”blandt andet” skrives ud eller forkortes 

til ”bl.a.”. Denne forkortelse figurer over listen over gængse forkortelser, som er tilladt at 

bruge, men den sporadiske brug giver et inkonsistent indtryk. Der er ingen brug af ”du” i 

brevet, men i stedet bruges ”indsiger” og ”indehaver”, der er meget upersonligt og juridisk 

præget. I de forudbestemte dele af brevet bruges ”vi”, hvorimod der i de selvforfattede dele af 

brevet bruges ”styrelsen”, som både går imod anbefalingen om at bruge ”vi” eller ”Patent- og 

Varemærkestyrelsen”. Samlet set virker brevet meget upersonligt, tungt og teknisk juridisk 

ladet. Hvis modtageren ikke er bekendt med breve af denne karakter og varemærkeområdet 

generelt, vil denne have svært ved at kunne forstå det. Desuden giver den store forskel i 

skrivestil og tiltaleform i de forudbestemte og selvskrevne dele af brevet et rodet indtryk, som 

besværliggør forståelsen af brevet yderligere. 

5.3.1.2 HR afdelingen 

Den første tekst fra HR afdelingen er et følgebrev til ansættelsesblanketten og lønaftalen, som 

sendes til nye medarbejdere (Bilag 10). Brevet fylder ca. en halv A4-side, og er et 

standardbrev.  

 

Figur 11. Følgebrev til ansættelse - HR 

Vigtigste først ja 

Mellemrubrikker nej 

Kontaktdata ja 

Papirord nej - 
beskæftigelsesanciennitet, 
vi sender her, du bedes, 
fremsende 
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Verbalsubstantiver nej – indbetaling 

Passiver nej - du bedes 

Korte sætninger (15-18) nej - 2 ud af 13 er lange 
sætninger 

Fagtermer ikke relevant 

Konsekvente termer ja 

Forkortelser ikke relevant 

Du, vi, jeg ja - du og vi 

 

Som det fremgår af Figur 11 har dette brev det vigtigste først, overholder konventionerne for 

kontaktdata, kalder styrelsen for sit fulde navn og der benyttes ”vi” og ”du” de relevante 

steder. Der mangler dog en eller to mellemrubrikker for at lette læsningen af brevet. Desuden 

indeholder brevet på trods af kortfattetheden en del papirord så som ” 

beskæftigelsesanciennitet”, ” vi sender her” og ”fremsende”. Der er også et verbalsubstantiv, 

nemlig ”indbetaling” i stedet for at bruge ”at indbetale”. Der er endvidere en 

passivkonstruktion som går igen flere gange i brevet: ”du bedes”, som er en formulering, der 

virker meget formel. Derudover er tre ud af de 13 sætninger i alt længere end de anbefalede 

18 ord som maksimum. Overordnet set fremstår brevet dog letlæseligt og nemt at forstå, men 

det, at sprogpolitikken ikke overholdes til fulde, giver brevet et lidt tungt præg.    

 

Den anden tekst fra afdelingen er en stillingsannonce (Bilag 11). Denne tekst overholder stort 

set alle de opstillede målepunkter, som det kan aflæses af Figur 12.  

 

Figur 12. Stillingsannonce – HR 

Vigtigste først ja 

Mellemrubrikker ja 

Kontaktdata ikke relevant 

Papirord ja 

Verbalsubstantiver nej - vedligeholdelse 
og udvikling 

Passiver ja 
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Korte sætninger (15-18) nej - 4 ud af 17 er 
lange sætninger 

Fagtermer ikke relevant 

Konsekvente termer ja 

Forkortelser nej - f.eks. 

Du, vi, jeg ja - du og vi 

 

 

Det vigtigste står først, teksten er inddelt af mellemrubrikker, der gøres ikke brug af hverken 

passiver eller papirord, der bruges ”du” og ”vi” og ”Patent- og Varemærkestyrelsen”. Dog er 

der brugt to verbalsubstantiver, nemlig ”vedligeholdelse og udvikling” i stedet for ”at 

vedligeholde og udvikle”. Ud af de 17 sætninger, som teksten består af, er fire for lange i 

forhold til sprogpolitikkens anvisning. Derudover følger forkortelsen ”f.eks.” i teksten ikke 

den anbefalede forkortelse i sprogpolitikken, som er ”fx”. Der er dermed nogle enkelte 

punkter, som bør korrigeres, men generelt er sproget i stillingsannoncen moderne og 

letforståeligt. 

5.3.1.3 Patentafdelingen 

Det første brev fra patentafdelingen er en orientering om henlæggelse af en ansøgning om 

patent (Bilag 12). Brevet fylder en kvart A4 side, og er et standardbrev til kunder, der ikke er 

vendt tilbage til styrelsen omkring deres patentansøgning.  

 

Figur 13. Henlæggelse af ansøgning - Patent 

Vigtigste først ja 

Mellemrubrikker ikke relevant 

Kontaktdata nej - afdeling 
mangler og Med 
venlig hilsen 

Papirord nej - førend, endelig 
henlagt 

Verbalsubstantiver nej - henlæggelse af 
patentansøgning 
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Passiver ja 

Korte sætninger (15-18) nej - to ud af 10 er 
lange 

Fagtermer ja 

Konsekvente termer ikke relevant 

Forkortelser nej - dvs. 

Du, vi, jeg ja - du og vi 

 

Dette brev overholder anvisningerne om at skrive det vigtigste først, at undgå brugen af 

passiver og fagtermer samt at skrive ”vi” og ”du”. De listede kontaktdata i brevet overholder 

ikke konventionerne for hvad disse skal indeholde, da der mangler en angivelse af afdelingen, 

samt at der benyttes ”Med venlig hilsen” i stedet for ”Venlig hilsen”. Desuden indeholder 

brevet papirord i form af ”førend” og ”endelig henlagt” samt et verbalsubstantiv i form af 

”henlæggelse af patentansøgning” i overskriften. Derudover er to ud af de 10 sætninger i 

brevet længere end det anbefalede antal ord pr. sætning. Endvidere benyttes forkortelsen 

”dvs.”, som ikke figurerer på listen over gængse forkortelser i sprogpolitikken og som derfor 

burde have været skrevet ud.  Overordnet set er brevet dog nemt at forstå, men de anvendte 

papirord og de lange sætninger giver brevet et lidt tungt præg. 

 

Det andet brev fra afdelingen er et brev med resultatet af den 1. behandling af en 

patentansøgning (Bilag 13).  

 

Figur 14. Resultat af 1. tekniske behandling - Patent 

Vigtigste først ja 

Mellemrubrikker ja 

Kontaktdata nej - mangler afdeling 

Papirord nej - angår, imidlertid, 
hvorudfra, beskytte ved 
patent, 
lighedssammenligning, 
tidsligt mellemrum, 
angivet, optage en omtale 
af den nærmest liggende 
kendte, påbegyndes på, 
indføre, din benævnelse 
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Verbalsubstantiver nej - udformningen, 
indleveringen 

Passiver nej - er beskrevet, kan 
indarbejdes, må samles, må 
fjernes 

Korte sætninger (15-18) nej - 25 ud af 71 er lange 

Fagtermer nej - 
uselvstændige/selvstændige 
krav, diagnostisk 
fremgangsmåde, 
voxelintensiteter, 
egenskabsvektorer, 
geometriske egenskaber 

Konsekvente termer nej - 1. tekniske behandling 

Forkortelser nej - f.eks. 

Du, vi, jeg ja - du og vi 

 

Som det fremgår af Figur 14, lever brevet op til reglerne i sprogpolitikken ved at skrive det 

vigtigste først, bruge mellemrubrikker samt ved brugen af ”du” og ”vi”.  Ligesom i 

indsigelsesafgørelsen fra varemærkeafdelingen er det også her templaten, der afgør 

rækkefølgen på informationerne samt mellemrubrikkernes tilstedeværelse. På de andre 

udvalgte målepunkter overholder brevet ikke sprogpolitikken. Der mangler en angivelse af 

afsenderens afdeling under kontaktinformationerne. Derudover bruges der mange papirord i 

brevet, som f.eks. ”angår”, ” imidlertid”, ” optage en omtale af den nærmest liggende kendte” 

og ”påbegyndes på”. Der gøres også brug af verbalsubstantiver i form af ” udformningen” og 

” indleveringen” samt passiver i form af ”er beskrevet”, ” kan indarbejdes”, ” må samles” og 

”må fjernes”. Desuden er 25 ud af de 71 sætninger i brevet for lange i forhold til det 

anbefalede i sprogpolitikken. Brevet indeholder endvidere fagtermer i form af ”uselvstændige 

krav” og ”selvstændige krav”. Udover disse patentfaglige termer indeholder brevet en del 

medicinske fagtermer (”diagnostisk fremgangsmåde”, ” voxelintensiteter” og 

”egenskabsvektorer”), som modtageren er nødt til at være bekendt med, for at kunne forstå 

forklaringerne i brevet. Selve benævnelsen for den foretagne undersøgelse strider imod 

sprogpolitikkens anvisning om at bruge ”første vurdering” i stedet for ”1. realbehandling” 

eller ”1. tekniske behandling”, som det er tilfældet i dette brev. Derudover følger forkortelsen 
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” f.eks.” i teksten ikke den anbefalede forkortelse i sprogpolitikken, som er ”fx”. Overordnet 

set er brevet meget teknisk ladet og er præget af mange fagtermer og tunge konstruktioner, 

som gør brevet svært at læse og forstå for modtageren. 

5.3.1.4 Salgs – og marketingafdelingen 

Den første tekst fra salgs- og marketingafdelingen (Bilag 14) er et produktblad omkring 

nyhedsundersøgelser af design.  

 

Figur 15. Nyhedsundersøgelse - Marketing 

Vigtigste først ja 

Mellemrubrikker ja 

Kontaktdata ikke relevant 

Papirord ja 

Verbalsubstantiver ja 

Passiver ja 

Korte sætninger (15-18) nej - 6 ud af 20 er lange 
sætninger 

Fagtermer ja 

Konsekvente termer ikke relevant 

Forkortelser ja 

Du, vi, jeg ja - du og vi 

 

Som det kan aflæses i Figur 15, overholder denne tekst alle de opstillede målepunkter, 

undtagen punktet om sætningslængde. Der er seks for lange sætninger ud af de 20 sætninger i 

brevet. Dette har en indflydelse på tekstens læsevenlighed, men derudover er det en 

overskuelig og modtagerorienteret tekst.   

 

Den anden tekst fra afdelingen er en brochure, der forklarer processen, efter man har afleveret 

sin ansøgning om patent (Bilag 15).  
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Figur 16. Patentbrochure – Marketing 

Vigtigste først ja 

Mellemrubrikker ja 

Kontaktdata ikke relevant 

Papirord ja 

Verbalsubstantiver ja 

Passiver nej - kan godkendes 

Korte sætninger (15-18) nej - 11 ud af 42 lange 

Fagtermer ja - markerede og 
forklarede 

Konsekvente termer nej - behandling, 
sagsbehandling, 
formalbehandlingen, 
realbehandlingen, 
meddele patent 

Forkortelser ja 

Du, vi, jeg ja - du og vi 

 

Det fremgår af Figur 16, at også denne tekst stort set overholder alle målepunkterne fra 

sprogpolitikken, på nær en enkelt passivkonstruktion i form af ”kan godkendes” samt 11 lange 

sætninger ud af de i alt 42 sætninger. Brochuren indeholder mange fagtermer, men disse er 

tydeligt fremhævet ved hjælp af kursiv og forklaret for læseren. Nogle af de anvendte 

fagtermer som f.eks. ”sagsbehandling”, ” realbehandlingen” og ”meddele patent” er angivet i 

sprogpolitikken med alternative termer, der skulle lette sproget. Brugen af disse termer er ikke 

hensigtsmæssig, da man på denne måde sender et misvisende signal til medarbejderne 

omkring alvoren af denne regel. Dog letter det teksten og læsevenligheden for modtageren at 

disse fagtermer er uddybet og forklaret. Alt i alt er teksten udformet i tråd med 

sprogpolitikken, hvilket gør den nem at læse og forstå for enhver. 

5.3.1.5 Opsamling 

Det samlede indtryk af graden af overholdelse af sprogpolitikken i henhold til vores 

målepunkter er, at det varier meget både afdelingerne imellem, men også internt i 

afdelingerne, alt efter hvilken type tekst det drejer sig om. Brevene fra patentafdelingen og 
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varemærkeafdelingen var generelt dem, der efterlevede reglerne i sprogpolitikken mindst, 

hvilket gør dem juridisk og teknisk tunge, og dermed svære at læse og forstå for modtageren. 

Vi fandt at de breve fra disse afdelinger, som ikke er juridiske dokumenter, og som typisk 

ligger som standardbreve, i højere grad følger sprogpolitikkens råd. Brevene fra HR 

afdelingen levede i højere grad op til sprogpolitikkens anbefalinger, men var til dels også 

præget af kancellisprog. Deres højere grad af efterlevelse hænger sandsynligvis sammen med, 

at medarbejderne i denne afdeling har været på kursus i sprogpolitikken, og at deres sprog i 

forvejen ikke var så teknisk. Derudover er mange af HR afdelingens tekster, som f.eks. 

stillingsannoncen, forfattet i samarbejde med salgs- og marketingafdelingen. Den afdeling, 

der lever mest op til sprogpolitikken, er salgs- og marketingafdelingen, hvor der kun var små 

afvigelser fra sprogpolitikken, som dog ikke har afgørende betydning for materialernes 

brugervenlighed. Men som Medarbejder B pointerede i interviewet, er dette også en naturlig 

følge af, at salgs- og marketingafdelingen har udarbejdet sprogpolitikken, og derfor er det 

også et nødvendigt signal at sende til de andre medarbejdere, at de selv følger sprogpolitikken 

i deres arbejde. 

 

Samlet set fremgår det af vores analyse af tekster forfattet af medarbejderne i de forskellige 

afdelinger i deres daglige arbejdsgang, at sprogpolitikken ikke til fulde bliver efterlevet i 

dagligdagen. Dette bevirker, at den skriftlige kommunikation fra styrelsen stadigvæk er meget 

forskelligartet, og dermed giver modtageren et inkonsistent indtryk af Patent- og 

Varemærkestyrelsen, som sprogpolitikken ellers skulle have elimineret. 

5.3.2 Medarbejderinterviewresultater  

I og med at der ikke foreligger nogen førmåling, hvilket ellers er vist i Figur 6 i afsnit 4.3.2 

som baggrunden for en effektmåling, eller en egentlig målsætning for den ønskede holdning 

blandt medarbejderne, vil det kun være muligt i denne del af effektmålingen at belyse 

medarbejdernes nuværende holdning til sprogpolitikken, og hvorvidt de bruger den.  

 

På basis af vores medarbejderinterviews kan vi fastslå, at det varier i hvor høj grad 

medarbejderne i Patent- og Varemærkestyrelsen selv synes de følger sprogpolitikken. 

Medarbejder D fortalte om, hvorvidt sprogpolitikken bliver fulgt i HR afdelingen: ”Altså, vi 
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tænker da i hvert fald alle sammen over, at nu skal vi skrive mere moderne. Det er nok der, 

den har sat sig fast i alles bevidsthed.(…) flere af mine kolleger er jo gamle i gårde, de har 

været her i mange år, og de er vant til, at vi har altid sådan lige fået os lidt højere op. Jo 

længere sætninger med jo længere ord, jo bedre var det. Og der er nogen, det har været 

nemmere at sluge for end andre. Men jeg tror nok, at de fleste nu har indset, at det er 

fornuftigt i hvert fald at prøve at komme en tand ned.”  Det er altså tydeligt, at de fleste i HR 

afdelingen ikke følger sprogpolitikkens retningslinier til fulde men er blevet mere bevidste om 

deres sprogbrug. Dette kom også til udtryk gennem analysen af teksterne fra afdelingen i 

afsnit 5.3.1.2, der viste at sprogpolitikken bliver fulgt på en del områder men ikke efterleves 

til fulde. 

 

Medarbejder A fra patentafdelingen forklarede: ”Altså, jeg bruger jo principperne i den. Det 

er jo ikke sådan, at jeg sidder og slår op i den, hver gang jeg skal skrive et eller andet.” Men i 

løbet af interviewet kom han ind på, at hans kolleger i afdelingen ikke følger rådene i den. 

” (…) principperne i sprogguiden ikke er blevet præsenteret særlig meget for mine kolleger, så 

ser jeg i høj grad, at de bliver ved med at skrive, som de altid har gjort. Og så får man sådan 

nogle kiksede breve ud af det, hvor en del af teksten er forsøgt brandet, og resten er sådan 

noget kringelkroget noget, som man altid har gjort.” Her påpeger Medarbejder A en lidt 

uheldig sideeffekt i og med, at de dele af brevene, der ikke er forudbestemte, ikke altid følger 

rådene i sprogpolitikken. Dette kom også frem i tekstanalysen i afsnit 5.3.1.3, der viste, at de 

dele af brevene, der ikke er forudbestemte af brevgeneratoren, sjældent overholdt reglerne i 

sprogpolitikken. Dette kan meget vel være en følge af det, som Kjøller (1997) påpeger, 

nemlig at sproget er en vigtig del af patentingeniørernes faglige ekspertise, som de derfor har 

svært ved - eller ikke har lyst til - at ændre på. 

 

I varemærkeafdelingen følger medarbejderne ifølge Medarbejder C heller ikke 

sprogpolitikken: ”Nej, det tror jeg er, enten fordi det ikke interesserer dem, eller også så har 

de glemt den eksisterer, eller der kan være mange grunde til det. Jeg tror også, det er fordi at 

folk… det er jo sådan med sådan nogle sprogguides, at man læser dem måske når de kommer, 

og så glemmer man lidt at de eksisterer.” Hun forklarede endvidere, at hun ikke selv bruger 

den aktivt: ”Det har noget at gøre med at jeg er sproguddannet i forvejen, og jeg synes det er 



 

 

80 

forholdsvis banalt. Så det er ikke noget jeg aktivt bruger, det er noget som er integreret hos 

mig.”  Vores analyse af breve fra varemærkeafdelingen i afsnit 5.3.1.1 understøtter 

Medarbejder Cs udtalelse om, at man i hendes afdeling ikke følger sprogpolitikken, da 

brevene i høj grad bar præg af, at det kun var de forudbestemte tekster, der fulgte 

sprogpolitikken. Som Medarbejder C netop kommer ind på i ovenstående udtalelse, vil sprog 

og kommunikation ikke nødvendigvis interessere alle faggrupper i organisationen, hvilket 

Erhvervssprogligt Forbund (1998) også påpeger som en af udfordringerne i at indføre en 

sprogpolitik. Da de fleste af medarbejderne i denne afdeling er jurister, kan Kjøllers (1997) 

betragtning om faglig ekspertise gennem sprog endvidere have haft indflydelse på disse 

medarbejderes indstilling til sprogpolitikken. 

 

Medarbejder B fra salgs- og marketingafdelingen bruger heller ikke sprogpolitikken aktivt i 

hverdagen: ”Jeg går ikke ind og klikker mig ind på den – fordi jeg kender den, og fordi jeg 

selv har været med til at udvikle den. Så jeg ved, hvad det er der står i den, og jeg skriver 

efter den – jeg går ikke ind og tjekker den (…)” Hun fortsætter med at forklare, at hun også 

mener, at hendes kolleger i afdelingen følger principperne i sprogpolitikken. Hun gav udtryk 

for, at: ”(…) hvis det skal være en del af din hverdag, skal det være noget du kan. Hvorimod 

hvis en oppe i patentafdelingen skal komme med et oplæg til... det kunne være en 

stillingsannonce, så kunne det være fedt, at de så lige gik ind og trykkede på sprogguiden – og 

tænker hvordan får jeg lige formuleret det her uden at få lavet det, de siger, jeg ikke må. Men 

os nede i vores egen afdeling, vi burde altså kunne det.” I og med at det er denne afdeling, der 

står bag initiativet, er det et vigtigt signal overfor de andre medarbejdere, at de i denne 

afdeling følger sprogpolitikken. Tekstanalysen i afsnit 5.3.1.4 viste da også, at netop teksterne 

fra denne afdeling fulgte reglerne i sprogpolitikken mest, men at de dog heller ikke fulgte 

sprogpolitikken til fulde, selvom de i afdelingen er forbilleder for, hvordan man bør 

kommunikere i overensstemmelse med sprogguiden. 

 

Gennem vores interviews med medarbejderne kom det frem, at de fleste af dem opfatter 

sprogpolitikken som en vejledning. Medarbejder A udtalte f.eks.: ”Jeg synes mest, det er en 

vejledning, men selvfølgelig er der også en form for regler i den. Nu skriver vi ”du” og ikke 

”De”, og sådan skal det bare være. Men overordnet synes jeg mest det er en vejledning, fordi 
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den afspejler nogle principper.” Fordi medarbejderne opfatter sprogpolitikken som en 

vejledning frem for faste regler, vil de føle, at de ikke nødvendigvis skal følge 

sprogpolitikkens råd, og dermed vil der være mindre sandsynlighed for at sprogpolitikken 

bliver efterlevet, som tekstanalysen i afsnit 5.3.1 netop påviste. 

 

Ud fra vores interviews og tekstanalyserne fremgår det tydeligt, at selve implementeringen af 

sprogpolitikken i organisationen ikke er lykkedes til fulde. Dette tyder på, at der på trods af 

indsatsen for at mindske modstanden overfor sprogpolitikken under 

implementeringsprocessen, er flere af medarbejderne, der er bekymrede over den nye 

sprogpolitik. Medarbejder D forklarer, hvordan hun og hendes kolleger har det med 

sprogguiden: ”Altså, første gang jeg læste den, der var jeg nok lidt bureaukratisk i min 

tankegang, og tænkte ej, vi kan da ikke bare lade være med – man bliver jo også lidt 

fagnørdet – hvordan skal jeg dog beskrive det her på en måde, så jeg ikke taler ned til nogen? 

Det synes jeg er en svær balance, så der tænkte jeg, ej, skal vi skrive som om vi går i 2. 

klasse? Det synes jeg er en udfordring og stadig er det, man tænker; nu taler jeg ned til dem, 

eller også tror de at jeg er fuldstændig bindegal, fordi jeg skriver på 2. klasses niveau (…) 

Medarbejder C fra varemærkeafdelingen forklarer endvidere, hvordan hendes kolleger ser på 

den: ”Jeg tror, at de synes, at det griber for meget ind i deres faglighed. At de er bange for, at 

det her vil gå ud over fagligheden i deres tekster. Det er sådan det jurister mest er bange for. 

At de synes det bliver for simplificeret og at det ikke bliver præcist nok, hvis de ikke må skrive 

deres lange sætninger og så videre. Det er den konflikt, der som regel er, når man taler om, at 

man skal have et forståeligt sprog, overfor at man skal skrive noget, der rent faktisk er 

juridisk.”  Her er Medarbejder C netop inde på det som Kjøller (1997) advarer om, nemlig at 

eksperter kan opfatte regulering af deres sprogbrug som en krænkelse af deres faglighed. Af 

samme grund forklarede Medarbejder A, at mange af hans kolleger i patentafdelingen heller 

ikke følger sprogguiden. Dermed står det klart, at ikke alle medarbejdere er blevet beroliget 

nok til at ville følge sprogpolitikken. 

 

Det kom frem i vores interviews, at den generelle holdning til sprogpolitikken blandt 

medarbejderne var overvejende negativ. Som nævnt i afsnit 4.1.3, vil omverdenens - og 

dermed også kollegernes - reaktioner og feedback have indflydelse på sprogpolitikkens 
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indlejring i medarbejdernes arbejdsprocesser, da de udgør social information til 

medarbejderen omkring brugbarheden af sprogpolitikken. Medarbejder A forklarede, at hans 

kolleger i patentafdelingen ikke har haft den store interesse for sprogpolitikken. Medarbejder 

D fra HR forklarede om hendes kolleger: ”(…) flere af mine kolleger er jo gamle i gårde, de 

har været her i mange år, og de er vant til, at vi har altid sådan lige fået os lidt højere op. Jo 

længere sætninger med jo længere ord, jo bedre var det. Og der er nogen, det har været 

nemmere at sluge for end andre. Men jeg tror nok at de fleste nu har indset at det er fornuftigt 

i hvert fald at prøve at komme en tand ned.” På samme måde fortalte Medarbejder C, hvordan 

de i varemærkeafdelingen har det med sprogpolitikken: ”(…) jeg tror, at de føler, at det er 

sprogpolitiet. Jeg tror at folk som regel ikke er særlig positivt stemt overfor den slags ting, 

fordi de synes det griber ind i, at de skal lave Mickey Mouse sprog, og de skal ændre deres 

personlige stil. Og jeg tror egentlig, at sådan opfatter de fleste det, i hvert fald i min afdeling 

– og det tror jeg er ret alment.” Selv i salgs- og marketingafdelingen, som står bag 

sprogpolitikken, har ikke alle været positivt stemt overfor sprogpolitikken. Medarbejder B 

forklarede om opbakningen i afdelingen: ”Det er faktisk lidt sjovt – nogle har. Men nu er vi jo 

så blevet slået sammen, og det hele ser lidt anderledes ud, og der har vi så fået to inde fra 

kursus, hvor at Mette i hvert fald ikke er enig i mange ting – og der har jeg det sådan, at nu er 

denne her regel vedtaget, og så må du rette ind.” Der er risiko for, at den generelt negative 

holdning blandt medarbejderne til sprogpolitikken kan have en selvforstærkende effekt, idet 

medarbejderne vil påvirke hinandens holdning til sprogpolitikken gennem disse sociale 

informationer – og dermed også muligheden for, at den bliver integreret i organisationens 

arbejdsprocesser i henhold til Fulk og Gleerups teorier om Social Information Processing 

samt feedback. 

 

De signaler og den feedback ledelsen sender til medarbejderne om sprogpolitikken, vil også 

have stor indflydelse på medarbejdernes holdning til sprogpolitikken, og deres lyst til at følge 

den, jf. Gleerups (1998) betragtninger om forandringer som en kognitiv 

transformationsproces, hvor procedurerne efter gentagne afprøvninger bliver indlejret i 

organisationskulturen, som den accepterede måde at gøre tingene på. Medarbejder D 

forklarede, at ledelsen i HR afdelingen ikke har vist den store interesse: ”Det er ikke fordi vi 

har brugt så voldsomt meget tid på det. Og vi har projekter kørende, hvor vi skulle 
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gennemskrive alle vores standardbreve, men der har bare aldrig lige været tid til det. Så på 

den måde kan man sige, at det ikke er blevet prioriteret så højt, fordi man finder jo nok ud af 

det. Og når man så sidder med brevet, så skriver man lige lidt om, man ved jo godt, at det 

ikke skal hedde vedrørende, men det drejer sig om, så måske ikke så stor opbakning.” På 

samme måde gav Medarbejder A udtryk for, hvorvidt han følte, at ledelsen har bakket op om 

sprogpolitikken: ”Ja, altså det synes jeg så ikke helt vores patentledelse har. Fordi, jeg tror 

de har opfattet det som om, nå ja, det er jo sådan noget nogen et eller sted i huset har fundet 

ud af, at nu skal vi gøre sådan. Og selvfølgelig er de loyale, og så følger vi lidt op på det, men 

det virker ikke som om interessen har været super. (…)” Medarbejder C kunne ikke 

umiddelbart huske, om ledelsen i hendes afdeling havde gjort noget for at fremhæve 

sprogpolitikken: ”Det er jo et stykke tid siden, så jeg kan ikke huske helt, hvordan det foregik, 

da den blev indført. Men det siger jo også noget om, at det er jo ikke er noget, der sådan 

bliver snakket om, eller gjort noget ved bagefter.” Dette citat viser, at der ikke har været 

nogen særlig fokus på sprogpolitikken fra ledelsens side hverken under eller efter 

sprogpolitikkens implementering. Generelt kan man derfor sige, at der ikke har været den 

store opbakning fra afdelingslederne til sprogpolitikken, som signalerer, at de ikke synes, det 

er et vigtigt tiltag, hvilket i henhold til Gleerups (1998) teori om feedback samt Fulks Social 

Information Processing Model vil kunne mindske medarbejdernes lyst til at tage 

sprogpolitikken til sig. 

 

Kundernes reaktioner vil yderligere have en stor indflydelse på medarbejdernes lyst til at 

følge sprogpolitikkens råd, idet disse reaktioner også fungerer som feedback til 

medarbejderne. Under vores interviews kom medarbejdernes opfattelse af kundernes 

reaktioner på det reviderede sprog frem. Medarbejder B forklarede om kundernes reaktioner: 

” I forhold til kundetilfredshedsanalysen her sidst så – så har jeg en fornemmelse af at der er 

ganske få, som ikke synes det er ok. Men der ligger stadig et stykke arbejde i, at 

patentafdelingen skal være mere skarpe… lidt mere klart svar på, hvad det er de sender ud.” 

Medarbejder E kom ind på især de store kunders reaktioner på den nye skrivestil: ”De har jo 

bare givet udtryk for, at de synes det er lidt for personligt og lidt for intimt, og man kan sige, 

vi har jo løbende en dialog med dem. Men deres reaktion er jo ikke sådan, at de siger, at de 

slet ikke vil samarbejde med os mere, eller ikke vil bruge os. Fordi så ville man måske have 
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reageret, men det kommer stille og roligt, de ved, vi skriver på denne måde, og vi skriver de 

samme ting. Og jeg tror, de bare skulle vænne sig til det.” På grund af disse første reaktioner 

fra kunderne, har man siden justeret standardteksterne. Medarbejder A fortalte, at han har 

oplevet, at kunderne i patentafdelingen har reageret meget blandet på den reviderede 

sprogbrug: ”(…) der har været nogen, der har ringet i en anden anledning, og så har de lige 

fået føjet ind ”Orv, hold da op..”. Og det har i høj grad været ældre medarbejdere i de her 

patentbureauer. Nogen som har siddet der i 30-40 år, som bare syntes, det at vi skriver ”du”, 

det var altså meget, meget kikset. (…) Nu hører vi jo ikke noget mere, det var kun sådan i 

starten. Omvendt kan jeg sige, at der også har været positive tilkendegivelser, helt klart. 

Fordi, der har da været en hel del, der har sagt, ’det er jo meget nemmere at forstå’.” Han 

giver dog udtryk for, at der nu er overvejende positive reaktioner på det reviderede sprog. Det 

er dermed tydeligt, at en del af medarbejderne i starten fik negativ feedback fra kunderne på 

deres nye sprogbrug, hvilket kan have skadet den kognitive transformationsproces 

hvorigennem sprogpolitikken forankres i medarbejdernes arbejdsgange (Gleerup, 1998) og 

kan dermed have påvirket den sociale information om sprogpolitikkens anvendelse (Miller, 

2006). 

 

Umiddelbart efter lanceringen af Patent- og Varemærkestyrelsens nye brand, blev der 

gennemført en medarbejderundersøgelse (Bilag 16) for at belyse, hvad medarbejderne selv 

syntes, der manglede for at de kunne leve op til det nye brand. En del af undersøgelsen 

drejede sig om det sproglige. Nogle af de ting, der kom frem omkring sproget, var at 

medarbejderne selv følte, at de manglede følgende aspekter: ”At få kurser i emnet”, 

”Opfølgning, sparring/ vedholdenhed om fastholdelse og videreudvikling”, ” Vi skal arbejde 

med vores formuleringer”, ” Reel implementering – nu har vi talt om branding – nu skal det 

først virkelig implementeres”, ” At være bevidst om sprogbrugen og konsultere mine kolleger” 

og ”Undgå at forfalde til gammelt sprogbrug” (s 2, 4 og 6) for at nævne et udsnit af de ting, 

der efterlyses. Alle disse udtalelser peger på, at medarbejderne efterlyser opfølgning og videre 

implementering af sprogpolitikken. Der er ikke blevet fulgt op på denne undersøgelse med 

konkrete tiltag for at imødekomme medarbejdernes ønsker, ligesom de tiltag, der ellers var 

blevet planlagt efter lanceringen ikke blev gennemført. Dermed tyder det på, at 

medarbejderne har haft brug for opfølgning efter lanceringen, hvilket ikke er sket, og denne 
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manglende opfølgning kan være medvirkende til medarbejdernes manglende fokus på 

sprogpolitikken, som vi vil diskutere i afsnit 6.  

 

Medarbejdernes manglende interesse for sprogpolitikken fremgår også af det antal hits, der 

har været på sprogpolitikken siden dens lancering (Bilag 17). Statistik i form af hits er netop 

en ting, der ifølge Jørgensen & Windfeld (2003) kan fungere som en indikator for brugen af 

politikken. Det højeste antal besøgende på sprogpolitikken på en måned er 17, men der har 

også været flere måneder, hvor der har været under 5 besøgende på siden. I alt har der været 

93 besøg på sprogpolitikken i en periode, der strækker sig over et år (fra marts 2007 – februar 

2008). Dette antal besøgende er ikke højt, når man tager i betragtning, at der er 250 ansatte i 

Patent- og Varemærkestyrelsen i alt, og en del af medarbejderne højst sandsynligt har været 

inde på sprogpolitikken mere end en gang i løbet af et år. 

 

Dette billede kom også til udtryk i de foretagne interviews. Medarbejder C fortalte, hvor 

mange gange hun selv havde brugt den: ”(…) og så ved jeg, at den findes på intranettet, og 

jeg har også været inde og kigge på den én enkelt gang for længe siden, for lige at orientere 

mig, og så er det det. Så har jeg ikke kigget mere på den.” Medarbejder B kom med denne 

kommentar om antallet af hits under interviewet: ”(…) jeg ved, hvad det er der står i den, og 

jeg skriver efter den – jeg går ikke ind og tjekker den, og det tror jeg også at I vil opleve med 

sprogguiden. Lige nu vil I ikke få ret mange hits med hvor mange, der går ind og bruger den, 

men det hænger jo også sammen med, at alt andet lige, så vil den blive brugt mindre og 

mindre, fordi folk får den mere og mere ind under huden. Jeg tror personligt, at det er en 

gave mest til nyansatte, som tænker hvad fanden er det her for noget. Hvor det jo helst skulle 

være sådan, at folk bliver bedre og bedre til det.” Hun har ret i, at folk helst med tiden skal 

have styr på den nye sprogbrug, men for at få dette, er folk nødt til først at have været inde at 

læse den. Desuden ville det være en fordel, hvis medarbejderne gik ind og konsulterede 

sprogpolitikken i tilfælde af tvivlsspørgsmål, i og med at en sprogpolitik ifølge Duvå (2004) 

skal sikre fælles retningslinier for kommunikationen. Som sprogpolitikken er opbygget nu, er 

den ikke egnet som opslagsværk, hvilket antallet af hits også tyder på. Som vi også påpegede i 

afsnit 5.2.1, vil en form for elektronisk database med sprogpolitikkens specifikke råd gøre den 

mere operationel i medarbejdernes hverdag. Medarbejder B fra salgs- og marketingafdelingen 
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kom selv under interviewet ind på en anden faktor, der ville kunne få medarbejderne til at gå 

ind og læse og bruge sprogpolitikken mere aktivt: ”(…) Men hvis vi skal have de andre 

afdelinger til at bruge den som et mere aktivt værktøj, så kræver det bestemt også, at den hele 

tiden bliver udbygget og vedligeholdt og opdateret – så folk føler, at der hele tiden er noget, 

der ændrer sig, så de er nødt til at gå ind og følge med, ligesom man følger med på 

webbloggen eller et andet sted… det er et stykke statisk materiale, som ikke er blevet ændret, 

og så går folk ikke derind.” 

5.3.2.1 Opsamling 

Generelt får man gennem denne del af effektmålingen indtrykket af, at medarbejderne ikke 

bruger sprogpolitikken aktivt, fordi de ikke føler, de skal følge den, fordi den ikke er 

implementeret godt nok, og på grund af manglende operationalisering af sprogpolitikken. 

 

For det første føler medarbejderne, at sprogpolitikken er ment som en vejledning, og at de 

derfor selv kan vælge, om de vil følge rådene i den. For det andet er implementeringen ikke 

lykkedes til fulde, da mange af medarbejderne udtrykker modvilje overfor at følge 

sprogpolitikken, da de er bange for at den nye sprogbrug undergraver deres faglighed. Dette 

kan have baggrund i den overvejende negative holdning over for sprogpolitikken, selv blandt 

enkelte af salgs- og marketingsafdelingens medarbejdere, som ellers burde stå 100% bag 

initiativet. Derudover har ledelsen i de enkelte enheder ikke prioriteret og fremhævet 

sprogpolitikken overfor medarbejderne og har dermed implicit sendt et signal til 

medarbejderne om, at de ikke anser det for vigtigt, at medarbejderne følger sprogpolitikken. 

Endvidere har kunderne, i hvert fald i starten, reageret negativt over for den ændrede 

sprogbrug, hvilket kan have øget medarbejdernes modstand over for sprogpolitikken. 

Derudover står det klart gennem brandundersøgelsen blandt medarbejderne samt de foretagne 

interviews, at de efterlyser opfølgning og yderligere implementering af sprogpolitikken, 

hvilket ikke har været gennemført. For det tredje viser de få hits på sprogpolitikken på 

intranettet, at den ikke bliver brugt aktivt af medarbejderne, hvilket med stor sandsynlighed 

skyldes den manglende opdatering og operationalisering af sprogpolitikken. 
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5.3.3 Kundeinterviewresultater 

Patent- og Varemærkestyrelsen gennemfører årligt en kundetilfredshedsanalyse, hvor et af 

spørgsmålene går på, hvorvidt kunderne finder det skriftlige materiale fra styrelsen 

læsevenligt. I det følgende vil vi sammenligne resultaterne på dette spørgsmål fra 

kundetilfredshedsundersøgelserne fra året før og året efter indførelsen af sprogpolitikken. 

Denne type kvantitative undersøgelser uddyber ikke nærmere respondenternes svar, men vil 

trods alt kunne vise en generel tendens i opfattelsen af styrelsens sprog blandt kunderne. 

Derfor vil vi supplere med resultaterne fra vores egne interviews med et udsnit af Patent- og 

Varemærkestyrelsens kunder, for at få uddybet kundernes holdning nærmere ved en kvalitativ 

undersøgelse. Da der heller ikke på kundeområdet er fastsat nogle konkrete mål for indsatsen, 

har vi ikke noget konkret målepunkt at vurdere sprogpolitikkens succes ud fra og må derfor 

tage udgangspunkt i formålet med sprogpolitikken, som er en mere letforståelig og ensartet 

sprogbrug. 

 

I 2006 deltog 18 danske kunder, der for nylig havde fået foretaget en førstebehandling af en 

patentansøgning i undersøgelsen (Bilag 18, s 216). Seks af kunderne er karakteriseret som 

mindre kunder, to af kunderne er mellemstore, mens 10 af kunderne er karakteriseret som 

store kunder hos Patent- og Varemærkestyrelsen (s 217). Det fremgår at: ”56 % er meget 

enige og 11 % er enige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt, mens henholdsvis 28 % og 

5 % er uenige og meget uenige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt. Den markante 

kritik begrunder kunderne med, at materialet fra Patent- og Varemærkestyrelsen ikke altid er 

let forståeligt. Det er en kritik som både er gældende blandt små og store kunder. Kunderne 

savner bedre struktur og sproglig omhu, fordi det kræver flere gennemlæsninger at forstå 

materialet. Det er rapportens mest markante kritikområde i forhold til de seks 

vurderingsområder.” (s 221). Nedenstående Figur 17 illustrerer kundernes svarfordeling. 
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Figur 17 

Det skriftlige materiale fra Patent- og 
Varemærkestyrelsen er læsevenligt

meget enig

enig

uenig

meget uenig

 
Kilde: Bilag 18, s 220 
 
Det fremgår tydeligt af undersøgelsen, at en del af kunderne synes sproget i de breve, de 

modtager, er svært at forstå. Endvidere er dette det punkt, kunderne er mest utilfredse med i 

hele undersøgelsen.  

 

I 2007 deltog 15 danske kunder, der for nylig havde fået foretaget en førstebehandling af en 

patentansøgning i tilfredshedsundersøgelsen (Bilag 19, s 227). To af kunderne er mellemstore, 

mens 13 af kunderne er karakteriseret som store kunder hos Patent- og Varemærkestyrelsen (s 

228). Det fremgår af undersøgelsen at: ”20 % af de adspurgte er meget enige og 67 % er 

enige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt, mens 13 % er uenige i, at det skriftlige 

materiale er læsevenligt. Der er flere af kunderne, der har kommenteret, at sproget er blevet 

meget mere læsevenligt og at der ikke skal bruges så meget tid på at videreformidle 

budskabet. Der er dog flere af kunderne, der kommenterer, at vores sprog gerne må være 

mere fagligt og dybdegående, når vi skriver til de professionelle. Der er også flere, der 

nævner, at der er for mange standardsætninger i vores breve. Denne kritik kan vi mindske ved 

at målrette vores breve til henholdsvis de professionelle og de private kunder. Det er 

rapportens mest markante kritikområde i forhold til de seks vurderingsområder.” (s 231). Der 

er desuden en kunde der påpeger, at der er sket en ”Tydelig sprogændring, men nogen gange 

er det nogle pudsige formuleringer med forskellige stilarter”, hvilket vi netop påpegede som 

en uheldig ting i afsnit 5.3.2. Figur 18 illustrerer undersøgelsens resultater. 

 

 



 

 

89 

Figur 18 

Det skriftlige materiale fra Patent- og 
Varemærkestyrelsen er læsevenligt

meget enig

enig

uenig

 
Kilde: Bilag 19, s 231. 

 

I 2007 blev der endvidere foretaget en supplerende analyse for de små kunder, idet 

hovedundersøgelsen manglede svar fra denne målgruppe (Bilag 19, s 236). I denne 

undersøgelse deltog 10 kunder (s 236), og det stod klart at: ”22 % af de adspurgte er meget 

enige og 45 % er enige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt, mens 33 % er uenige eller 

meget uenige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt. Som det fremgår af kommentarerne 

fra kunderne, er det svært at læse og forstå det skriftlige materiale fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen. Dette er et område, som der skal arbejdes med.” (s 239) Resultatet 

fremgår af Figur 19. 

 

Figur 19 

Det skriftlige materiale fra Patent- og 
Varemærkestyrelsen er læsevenligt

meget enig

enig

uenig

meget uenig

 
Kilde: Bilag 19, s 238. 
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Hvis man sammenligner analyserne fra før og efter indførelsen af sprogpolitikken, fremgår 

det, at kunderne generelt set er blevet mere tilfredse med læsevenligheden af styrelsens 

materialer. Hvis man lægger resultaterne fra de to undersøgelser i 2007 sammen, er det i alt 

20 % af kunderne, der er uenige eller meget uenige. I 2006 var dette tal 33 %, og dermed er 

der sket en stigning i antallet af kunder, der finder styrelsens materiale læsevenligt. Hvis man 

dog ser på undersøgelsen blandt de små kunder isoleret set, er det her stadigvæk 33 % af dem, 

der ikke synes at materialet er læsevenligt. Som styrelsen selv påpeger, er dette et område der 

skal sættes ind på. Desuden er de 20 % af utilfredse kunder stadig en betragtelig andel, og 

styrelsen skriver også selv, at dette område stadigvæk er det mest markante kritikområde i 

undersøgelsen i 2007. Dermed kan det udledes, at sprogpolitikken ikke har haft den tilsigtede 

effekt blandt patentafdelingens kunder, især ikke blandt de små kunder. 

 

I 2006 deltog 20 danske varemærkekunder, der for nylig havde fået en ydelse og hertil et brev 

og eventuel søgningsrapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen (Bilag 20, s 245). Fem af 

kunderne er karakteriseret som mindre kunder, fire af kunderne er mellemstore, mens 11 af 

kunderne er karakteriseret som store kunder hos Patent- og Varemærkestyrelsen (s 246). Det 

fremgår, at: ”10 % af de adspurgte har svaret, at de er meget enige i, at det skriftlige 

materiale er læsevenligt. 90 % af de adspurgte har svaret, at de er enige i, at det skriftlige 

materiale er læsevenligt.” (s 251). Dermed er der ingen, der er uenige i at materialet er 

læsevenligt i 2006, hvilket Figur 20 også viser. 

 

Figur 20 

Det skriftlige materiale fra styrelsen er 
læsevenligt og logisk opbygget

meget enig

enig

 
Kilde: Bilag 20, s 251. 
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I 2007 deltog 29 danske kunder, der for nylig havde fået en ydelse og hertil et brev og 

eventuel søgningsrapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen (Bilag 21, s 260). Syv af 

kunderne er karakteriseret som mindre kunder, otte af kunderne er mellemstore, mens 14 af 

kunderne er karakteriseret som store kunder hos Patent- og Varemærkestyrelsen (s 261). Det 

fremgår at: ”I forhold til det skriftlige materiale er 97 % af kunderne enige eller meget enige 

i, at materialet er læsevenligt og godt struktureret. Kun en enkelt kunde er uenig i dette, 

hvilket kunden dog ikke yderligere begrunder i spørgeskemaet. Ud fra analysen er sproget 

forståeligt i alle kundesegmenterne. Det vil sige, at både agenter såvel som private kan forstå 

de tilsendte breve og ansøgningsrapporter.” (s 265). Resultatet fremgår af Figur 21. 

 

Figur 21 

Har brevene fra Patent- og 
Varemærkestyrelsen været 
læsevenlige og struktureret

meget enig

enig

uenig

 
Kilde: Bilag 21, s 265. 

 

Hvis man sammenligner resultaterne fra året før og året efter indførelsen af sprogpolitikken, 

er det tydeligt, at der ikke er nogen synderlig forskel. Der er én kunde, der er uenig i, at 

sproget er læsevenligt i undersøgelsen fra 2007, men ellers er det samme høje grad af 

tilfredshed, der gør sig gældende blandt varemærkeafdelingens kunder. 

 

I de interviews, vi selv foretog med otte af styrelsens kunder (Bilag 22) stod det klart, at disse 

ikke havde bemærket en ændring i sproget over det sidste halvandet år. En af kunderne gav 

udtryk for at: ”Det er fuldstændig det samme som det altid har været – der er ingen 

ændringer.” En af de andre kunder udtalte: ”(…) men teksten, der står det samme her gennem 

den sidste årrække, hvor de skriver om, at du skal betale 3.000 kr. og det ene og det 

andet.(…) Jeg synes måske man kunne have den positive holdning til sproget – i stedet for 
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sådan en gang tør sludder som man har set i 20 år.” En af de andre kunder gav udtryk for 

præcis den samme oplevelse: ”Det er ikke noget jeg har bidt mærke i. Det er mere med de 

patenter, der bliver lavet. Det er lidt sådan noget kringelkroget noget. Men det kan nok ikke 

være meget anderledes.” 

 

Her kommer kunden ind på et andet aspekt, som flere af de andre også kommenterede, nemlig 

forståeligheden af brevene. En kunde udtalte: ”Jamen, altså efter at have læst tingene 

igennem en 3-4 gange, så forstår man, hvad de skriver – Det er meget kancellisprog, det er 

ikke særlig nemt sådan lige at gå til. Men selvfølgelig, når man har haft fat i dem nogle 

gange, så begynder man at forstå, hvad de skriver.” En af de andre kunder gav udtryk for, at 

han ikke selv synes, han havde svært ved at forstå sproget i Patent- og Varemærkestyrelsens 

breve, men påpegede dog, at man skal være klædt på til at kunne forstå det: ”Det synes jeg – 

det er et gedigent sprog – og rettet mod at det er en person med akademisk viden, som 

håndterer sagerne.” Af samme årsag var der en af dem, vi interviewede, som aldrig selv stod 

for kontakten til styrelsen: ”(…) altså jeg lader altid vores arbejde blive håndteret via en 

patentingeniør, fordi det hele foregår i et indforstået sprog, som man ikke.. som lægmand ikke 

fatter en brik af.” 

 

Vores interviews gav et klart billede af, at de kunder, der var vant til at arbejde med patent- og 

varemærkeområdet, ikke havde de store problemer med at forstå styrelsens skriftlige 

materialer, mens de mere uerfarne gav udtryk for, at de havde svært ved at forstå dem. 

Derudover var der ingen af dem, vi snakkede med, der havde bemærket en ændring i sproget i 

materialerne. Dette må siges at være uheldigt, da sprogpolitikken netop blev indført for at 

gøre sproget mere forståeligt for alle målgrupper.  

5.3.3.1 Opsamling 

Hvis man sammenligner kundetilfredshedsundersøgelserne fra før og efter indførelsen af 

sprogpolitikken samt tager vores egne resultater fra interviews med kunder i betragtning, 

fremgår det, at sprogpolitikken har haft en vis effekt på kommunikationen til kunderne. Dog 

har man ikke opnået målsætningen om at skrive ”ForretningsFaciliterende” til fulde. Der var 

stadig en del af patentafdelingens kunder, der i styrelsens tilfredshedsundersøgelse gav udtryk 
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for, at de havde svært ved at forstå sproget – dette gjaldt især de mindre kunder. 

Varemærkeafdelingens kunder gav udtryk for den samme høje grad af tilfredshed med sproget 

som i det foregående år i tilfredshedsundersøgelsen. I vores kundeinterviews stod det klart, at 

det generelt var de kunder, der ikke havde den store erfaring i forhold til at arbejde med 

patent- og varemærkeområdet, der havde svært ved at forstå styrelsens materialer. Dette 

resultat kom også til udtryk i kundetilfredshedsundersøgelsen for patentafdelingen udarbejdet 

af Patent- og Varemærkestyrelsen selv. Desuden var der ingen af de kunder, vi interviewede, 

der havde bemærket en forbedring af sproget i materialerne. Dermed kan det udledes, at 

styrelsen ikke opnår deres mål om at skrive til kunderne i et letforståeligt sprog, selvom der er 

en vis fremgang at spore i Patent- og Varemærkestyrelsens egen tilfredshedsundersøgelse.  

5.3.4 Delkonklusion 

Målet med indførelsen af sprogpolitikken var at vise gennem sproget, at Patent- og 

Varemærkestyrelsen sætter kunden i fokus for at opnå et mere moderne image. Dette ville 

styrelsen gerne opnå gennem letforståelig sprogbrug. Desuden var målet, at alle 

medarbejderne i organisationen skulle følge den nye sprogpolitik inden for det første år efter 

lanceringen. Et af succeskriterierne for hele brandingprojektet var ”at skabe en ensartet og 

sammenhængende kommunikation”, samt at ”Brandguiden bruges til alle produkter”. På 

baggrund af vores effektmåling kan vi konkludere, at disse mål ikke er blevet nået.  

 

Gennem vores tekstanalyse står det klart, at det varier meget, i hvor høj grad medarbejderne 

følger sprogpolitikken i deres udarbejdelse af skriftligt materiale. Dette varierede både 

afdelingerne imellem, men også internt i afdelingerne, alt efter hvilken type tekst det drejede 

sig om. Dermed nåede vi frem til, at sprogpolitikken ikke bliver efterlevet af medarbejderne i 

dagligdagen. Dette bevirker, at den skriftlige kommunikation fra styrelsen stadigvæk er meget 

forskelligartet, og dermed giver modtageren et inkonsistent indtryk af Patent- og 

Varemærkestyrelsen, hvilket sprogpolitikken ellers skulle have elimineret.  

 

I vores interviews med medarbejderne kom det frem, at de ikke brugte sprogpolitikken aktivt i 

hverdagen. Den havde dog formået at gøre medarbejderne mere opmærksomme på deres 

sprog. Det kom frem, at baggrunden for den manglende brug af sprogpolitikken højst 
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sandsynligt er et resultat af manglende implementering og operationalisering af 

sprogpolitikken. Desuden har omverdenens reaktioner og feedback på sprogpolitikken til 

medarbejderne givet dem negativ social information om brugen af den. 

 

Gennem kundetilfredshedsundersøgelsen og vores kundeinterviews stod det klart, at kunderne 

da heller ikke oplevede nogen større forbedring af kommunikationen i det skriftlige materiale 

fra styrelsen eller havde bemærket en ændring i kommunikationen. Dette er også en naturlig 

følge af, at medarbejderne ikke følger sprogpolitikken aktivt i det daglige arbejde. Dermed 

opnår styrelsen ikke deres mål om at skrive til kunderne i et letforståeligt sprog, for på den 

måde at få et mere moderne image. 
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6. Diskussion  

I det følgende afsnit vil vi diskutere baggrunden for den begrænsede effekt sprogpolitikken 

har på Patent- og Varemærkestyrelsens kommunikation ved at sammenholde analyserne af 

sprogpolitikken og organisationskulturen samt resultaterne af den foretagne effektmåling. 

 

Overordnet set skulle sprogpolitikken gerne understøtte Patent- og Varemærkestyrelsens nye 

brand, som kan sammenfattes i det at være ”ForretningsFaciliterende”. Politikken er ment 

som et konkret værktøj for medarbejderne til at gøre deres kommunikation til kunderne 

modtagerorienteret, så disse lettere forstår det materiale, der sendes ud fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen.  

 

Det kom frem gennem vores effektmåling af Patent- og Varemærkestyrelsens sprogpolitik, at 

medarbejderne i styrelsen generelt ikke bruger sprogpolitikken som oprindelig tiltænkt. 

Dermed lykkes indsatsen omkring sprogpolitikken ikke til fulde, da materialerne fra styrelsen 

overordnet set stadigvæk ikke er letforståelige og ensartede. Selv inde i de enkelte breve er 

der nogle gange stor forskel i skrivestilen, da de dele af brevene, der ikke er forudbestemte, 

ofte ikke følger sprogpolitikkens råd. Dette er noget, som Medarbejder E også selv var inde 

på: ”(…) Og det er også derfor jeg siger, at det kan godt være at målet lå herude, at det er det 

her sprog vi skal nå hen til, men altså man kan sige, at vi er nået et godt stykke, men vi er ikke 

helt derude. Der er nogen der skal skubbe på for, at vi når helt derud.” 

6.1 Implementeringen af sprogpolitikken 

Den eksisterende organisationsstruktur i styrelsen med de lukkede enheder med stærkt fokus 

på deres eget område besværliggør implementering af tiltag fra det øverste niveau i 

organisationen. Informationer kan blive meget forvrænget gennem de enkelte gruppers 

kommunikationsstruktur, hvilket har stor indflydelse på organisationens muligheder for at 

facilitere forandringer (Rollinson et al., 1998, s 666). I Patent- og Varemærkestyrelsen bliver 

dette yderligere forstærket af den kendsgerning, at den øverste ledelse ellers kun sjældent 

blander sig i, hvordan de enkelte teams arbejder, idet de er selvstyrende. Sprogpolitikken er 

netop et tiltag, der introduceres fra øverste niveau i organisationen, og som tidligere påpeget i 

afsnit 5.2.2 og 5.3.2, kom det i løbet af de foretagne interviews tydeligt til udtryk, at der var 
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denne skepsis over for den fælles sprogpolitik. Den manglende fællesskabsfølelse blandt 

medarbejderne besværliggør implementeringen af et fælles tiltag yderligere, idet 

medarbejderne ikke betragter det som et fælles projekt at ændre omverdenens indtryk af 

Patent- og Varemærkestyrelsen igennem sprogbrugen, da medarbejderne dyrker det som 

Hornstrup et al. (2005) betegner som lukkede universer med hver deres verdensbillede. 

 

Analysen i afsnit 5.2.2 peger på, at implementeringen af sprogpolitikken generelt er foregået 

på det overordnede niveau i organisationen uden at der er blevet fulgt op på det i enhederne, 

hvilket netop er vigtigt i en opdelt organisation som Patent- og Varemærkestyrelsen. Det kom 

frem i vores interview med Medarbejder E, at mange af de planlagte tiltag efter selve 

lanceringen for at implementere sprogpolitikken i de enkelte enheder blev nedprioriteret: 

” (…)man kan sige, at der har været nogle opfølgningsting, som har været lagt ind i den 

oprindelige tidsplan, som ikke har været gjort. Opfølgning på om sprogambassadørerne 

skulle have flere kurser, lave en reminder om, hvor lang vi er, og at cheferne (for de enkelte 

afdelinger, red.) blev fulgt op på deres brandløfter. (…)” Hvis man havde gjort mere ud af at 

følge op på afdelingsledernes overholdelse af brandløfter, ville man automatisk have gjort 

dem mere direkte ansvarlige for at udleve brandet. Derudover ville dette være endnu en 

faktor, der medvirker til at sætte fokus på brandet og sprogpolitikken lokalt i de enkelte 

enheder. Endnu en ting, der burde have været prioriteret og fulgt op på, hvis man tager 

kulturen med den opdelte struktur og fokus på fagligheden i betragtning, er de sprogguider, 

der blev udpeget i forbindelse med lanceringen af brandet. Medarbejder E forklarede, hvordan 

den afkortede indsats efter lanceringen også har haft indflydelse på sprogambassadørerne: 

” (…) jeg er heller ikke sikker på om sprogambassadørerne opfatter sig selv så meget som 

ambassadører mere – men det er sikkert også forskelligt fra enhed til enhed.” Ved løbende at 

have sat større fokus på sprogambassadørerne, ville disse personer i højere grad kunne 

fungere som et positivt forbillede for de andre medarbejdere inden for det samme fagområde, 

ved at vise, hvordan sprogpolitikken kan omsættes til deres specifikke fagområde. For at disse 

sprogambassadører vil være i stand til at vejlede deres kolleger bedst muligt, er det netop 

nødvendigt, at der bliver fulgt op på deres behov for flere kurser, som jo oprindeligt var 

planen. I de foretagne interviews var der ingen af medarbejderne, der kom ind på 

sprogambassadørerne og effekten af dem. Som vi kom ind på i effektmålingen i afsnit 5.3.2, 
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viste Patent- og Varemærkestyrelsens egen brandundersøgelse, at medarbejderne generelt 

efterlyste mere opfølgning efter lanceringen af sprogpolitikken, i form af kurser i principperne 

i den, videreudvikling af den, træning i at bruge den, samt et vedholdende fokus på emnet, for 

at sikre dens kontinuerlige efterlevelse. Manglen på denne form for opfølgning har højst 

sandsynlig haft en indflydelse på medarbejdernes mulighed for at følge sprogpolitikkens råd, 

idet de ikke har fået en mere konkret træning i at følge principperne i sprogpolitikken i 

praksis.   

 

Det stod klart gennem kulturanalysen i afsnit 5.1.1, at Patent- og Varemærkestyrelsen er en 

meget bureaukratisk opbygget organisation med klart definerede kommandoveje og en klar 

hierarkisk struktur. I organisationer med denne traditionelle opbygning er det typisk vigtigt, at 

de tiltag, der introduceres, har et klart mål samt den øverste ledelses opbakning. Dog strider 

Patent- og Varemærkestyrelsens teamstruktur på det nederste niveau i organisationen imod 

dette, da disse teams som tidligere beskrevet ofte vil modsætte sig central styring. Som 

beskrevet i afsnit 5.2.1 nævnte Medarbejder E, at sprogpolitikken med vilje blev kaldt en 

guide for at nedtone det bestemmende aspekt i sprogpolitikken, hvilket ellers kommer til 

udtryk i form af den præskriptive sprogtone. Det virker som om, at man ved at give den 

prædikatet ”guide” har håbet på, at medarbejderne nemmere vil kunne acceptere den, hvilket 

ikke lader til at være lykkedes. I stedet kan titlen ”guide” have medført, at medarbejderne 

opfatter de præskriptive regler som råd i stedet for regler. Navnet ”Sprogpolitik” ville i højere 

grad have signaleret til medarbejderne og teamlederne, at politikken er noget, der skal følges. 

Flere af de medarbejdere, vi interviewede, så den også mere som en vejledning end som et 

regelsæt som nævnt i afsnit 5.3.2. Et aspekt, som vil kunne styrke sprogpolitikkens status 

yderligere i organisationen, er ved at formålsbeskrivelsen i starten var underskrevet af 

topledelsen for på denne måde at vise, at ledelsen bakker op om tiltaget, som Sørensen (2006, 

s 24) påpeger. Noget, der derudover også vil styrke sprogpolitikkens gennemslagskraft ifølge 

Sørensen (2006, s 24-25), er, hvis ledelsen her også opstiller nogle mål, som medarbejderne 

ved, de vil blive målt på senere hen. På denne måde vil det blive gjort endnu klarere for 

medarbejderne i Patent- og Varemærkestyrelsen, at sprogpolitikken er et tiltag, som ledelsen 

forventer, at alle medarbejderne følger.  
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6.2 Feedbackprocesser 

Endnu en ting, der ifølge Gleerup (1998) og Fulk har stor signalværdi over for medarbejderne 

og påvirker deres lyst til at følge sprogpolitikken, er den feedback og de sociale informationer 

de får fra deres omverden, som vi var inde på i afsnit 5.3.2. Det kom frem gennem vores 

effektmåling, at medarbejderne gav udtryk for, at mange af deres kolleger havde en negativ 

holdning til sprogpolitikken, som kan påvirke medarbejderens egen holdning til at bruge den i 

henhold til Fulks teori om Social Information Processing. For at imødegå denne negative 

stemning omkring sprogpolitikken kunne man med fordel fremhæve den  kundefeedback, som 

har været positiv omkring den nye sproglige stil. Kundernes reaktioner har stor indflydelse på 

medarbejderne, og den negative feedback, flere har oplevet i starten, har måske mindsket 

lysten til at bruge sprogpolitikken og dermed hindret dens indlejring i kulturen. Hvis man i 

salgs- og marketingafdelingen gjorde mere ud af at fremhæve den positive fremgang i 

kundetilfredshedsanalyserne omkring det sproglige, ville dette kunne bidrage til at vende 

holdningen til sprogpolitikken blandt medarbejderne. Tilfredshedsundersøgelsen viste, at de 

store patentkunder var blevet mere tilfredse, altså netop dem, medarbejderne i 

patentafdelingen føler, de skal fremstå fagligt kompetente overfor. Desuden viser 

varemærkeafdelingens kundetilfredshedsundersøgelse, at der ikke er kommet flere utilfredse 

kunder, hvilket  man vil kunne bruge som et argument for, at den nye skrivestil ikke går ud 

over materialernes faglige kvalitet. Det ville endvidere have været en oplagt mulighed for den 

øverste ledelse at sætte fokus på sprogpolitikken i deres nyhedsbrev til medarbejderne ved 

løbende at følge op på implementeringsprocessens forløb og reaktionerne på sprogpolitikken 

blandt kunder og samarbejdspartnere. På denne måde ville medarbejderne få et klart signal 

om, at det er et tiltag, som topledelsen prioriterer, mens medarbejderne også vil blive mindet 

om sprogguidens eksistens samt dens effekt på kommunikationen. 

 

Ifølge Rollinson et al. (1998) vil formelle ledere af teams ofte have en magtbase, hvormed 

lederen kan prøve at påvirke gruppen. Ledelsesstilen i gruppen vil dermed have stor 

indflydelse på opførslen internt i gruppen (s 652), og ledernes feedback har stor signalværdi 

over for medarbejderne, som det også blev påpeget i afsnit 5.3.2. De medarbejdere, vi har talt 

med, gav udtryk for, at deres ledere ikke har gjort noget for at fremhæve sprogpolitikken over 

for medarbejderne i de enkelte enheder. Flere medarbejdere kom ind på, at deres ledelse 
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indirekte har givet udtryk for deres engagement i sprogpolitikken gennem deres lave 

prioritering af den som påvist i afsnit 5.3.2. Medarbejder B fra marketingafdelingen fortalte 

direkte, at dette også var hendes generelle indtryk: ”(…) Jeg vil sige, de enkelte 

afdelingsledere har ikke været så gode til at tage del i det. Der er helt klart nogle, som har 

sagt, at det gider de ikke bruge tid på, eller det er ligegyldigt, og så er der andre, som virkelig 

har taget det til sig.” Netop på grund af medarbejdernes vægt på fagligheden er det endnu 

mere essentielt, at lederen inden for netop deres eget fagområde fremhæver sprogpolitikken 

som et godt tiltag og dermed giver positiv feedback til medarbejderne omkring 

sprogpolitikken. Dette ville øge medarbejdernes lyst til at indarbejde sprogpolitikken i deres 

arbejdsgange. Medarbejder A fra patentafdelingen kom selv med et forslag til, hvordan 

sprogpolitikken kunne blive bedre indarbejdet i arbejdsgange i hans afdeling: ”Vi har jo nogle 

sindrige kontrolskemaer, med en hel masse spørgsmål. Vi sidder og tjekker af, om kollegaen 

har behandlet sagen som man skal, og det kunne jo også have været et kontrolpunkt der gik 

på, om sproget også var i overensstemmelse med sprogguiden. Det har der ikke været 

fokuseret på i hverdagen.” Hvis man gør dette, vil man sikre, at de medarbejdere, der 

kontrollerer hinandens breve, bliver gjort opmærksomme på også at tjekke det sproglige, 

samtidig med at man afsender social information om, at de rent sproglige ting vægter lige så 

højt som de mere tekniske og juridiske ting i brevet. 

6.3 Fagligt fokus 

Det store fokus på fagligheden i styrelsens kultur bevirker endvidere, at der skal tages hensyn 

til fagligheden i selve sprogpolitikken, i forlængelse af Kjøllers (1997) betragtning om, at nye 

tiltag skal stemme overens med kulturen i organisationen. De eksempler, der er brugt i 

sprogpolitikken, er fra varemærke- og patentafdelingen, så disse medarbejdere vil kunne se 

konkrete eksempler på, hvordan deres kommunikation kan forbedres. Men da man også 

lægger stor vægt på fagligheden i de andre afdelinger, burde der også være eksempler fra 

deres område inkluderet. Medarbejder D kom ind på, hvorvidt hendes fagområde var 

repræsenteret i sprogpolitikken under interviewet: ”Altså, man kan sige, måden man skriver 

på gør jo, men eksemplerne har jeg lidt svært ved, fordi de hører til ovre i produktionen – 

altså patent og varemærke – og de er jo selvfølgelig også de afdelinger, der har mest kontakt 

ud til vores primære kunder.” Ved at sørge for at inkludere eksempler fra alle fagområder er 
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der større sandsynlighed for, at alle medarbejderne vil føle, at den vedrører dem og deres 

fagområde. En oplagt foranstaltning, der kunne have sikret, at indholdet i sprogpolitikken 

kom til at indeholde flere fagspecifikke råd, ville have været, hvis man i højere grad havde 

inkluderet medarbejderne i udformningsprocessen, som Gelb & Gardiner (2007) netop 

pointerer vigtigheden af. På denne måde ville rådene i sprogpolitikken blive mere 

vedkommende for medarbejderne inden for de enkelte fagområder, mens dette samtidig vil 

mindske modstanden mod sprogpolitikken. Desuden ville flere konkrete eksempler på de 

forskellige afdelingers fagtermer og papirord, som kan erstattes med andre ord, gøre 

sprogpolitikken mere operationel for de forskellige medarbejdere. Dette er noget, som 

Medarbejder D selv påpegede, hun manglede under interviewet, som nævnt i afsnit 5.2.1. 

Som vi også foreslog i dette afsnit, vil et elektronisk opslagsværktøj nemt kunne løse denne 

opgave og dermed operationalisere sprogpolitikkens råd helt ned på det specifikke niveau 

inden for alle fagområder. Medarbejder E kom selv ind på det dilemma, det er, når man laver 

en samlet sprogpolitik, der skal dække mange forskellige behov: ”Ja, det er jo et svært hus at 

lave sådan en overordnet sprogpolitik til, fordi vi er så forskellige rundt omkring. Men 

samtidig kan man jo så sige, at formålet var jo at lave en ensretning, fordi der i forvejen var 

denne her kæmpe forskel.  Så man kan sige, at man var inde og skrive en overordnet 

sprogguide til hvad vi egentlig godt alle sammen kunne skrive os ind i (…).” Dette dilemma 

vil et mere fagspecifikt elektronisk værktøj også være løsningen på. 

 

Som Medarbejder B selv var inde på under interviewet, vil man ikke være tilbøjelig til at 

bruge sprogguiden, hvis det er for besværligt at konsultere den i det daglige arbejde: ”(…) 

hvis du skal gå ind og bruge alt for meget tid på at slå op, så tager det bare alt for lang tid at 

gøre brug af den. (…)” Medarbejder B har her fat i en central pointe, nemlig at 

sprogpolitikken skal være et nyttigt værktøj, som letter arbejdet for medarbejderne frem for at 

gøre det mere besværligt. Hvis der er værktøjer, der letter arbejdsprocessen og samtidig 

faciliterer brugen af sprogpolitikken i den daglige arbejdsgang, vil medarbejderne automatisk 

bruge disse, da det gør deres arbejde nemmere. Hvis sprogpolitikken implementeres på denne 

mere operationelle måde, vil implementeringen lettes betydeligt, idet nytten af 

sprogpolitikken og de tilknyttede værktøjer vil argumentere for brugen af disse, frem for at 

der er brug for en stor indsats for at overtale medarbejderne til at bruge den. Fordi mange af 
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medarbejderne i Patent- og Varemærkestyrelsen er eksperter indenfor et specifikt fagområde, 

vil et tiltag for at forbedre den sproglige kvalitet ikke naturligt have fagfolkenes interesse, 

som Erhvervssprogligt Forbund (1998) påpeger. Endvidere vil medarbejderne også kunne føle 

et sådant tiltag som en krænkelse af deres faglige ekspertise, som Kjøller (1997) beskriver det. 

Brevskabelonerne med en forudbestemt struktur og forudbestemte fraser i Patent- og 

Varemærkestyrelsen er et godt eksempel på et elektronisk værktøj, der faciliterer brugen af 

sprogguiden blandt eksperterne i organisationen. Dog mangler der et mere konkret værktøj i 

form af f.eks. en ordbog eller en nemmere måde at slå konkrete tvivlsspørgsmål op, før 

medarbejderne kan følge sprogpolitikken i al skriftlig kommunikation. Der er dermed ikke 

tænkt tilstrækkeligt over, hvordan sprogpolitikken skal bruges i hverdagen af medarbejderne. 

Som nævnt i afsnit 5.2.3 er sprogpolitikken i dens nuværende form god som overordnet 

introduktion til et bedre sprog, men der mangler noget mere uddybende og konkret, som 

medarbejderne kan bruge, hvis de har konkrete tvivlsspørgsmål. Hvis man vil gå skridtet 

videre og sikre, at medarbejderne bliver gjort opmærksomme på deres efterlevelse af 

sprogpolitikken i dagligdagen, vil man kunne introducere et korrektur-computerprogram som 

f.eks. BSEC, som kan tjekke, om dokumenter overholder sprogpolitikkens anbefalinger om 

brugen af specifikke ord frem for andre, sætningslængde, forkortelser, osv. (Boeing, 2008). 

6.4 Opsamling 

Det står altså klart, at sprogguiden ikke er blevet en naturlig del af det daglige arbejde og den 

kultur, der hersker i Patent- og Varemærkestyrelsen. På denne måde fungerer den ikke 

tilstrækkeligt som et konkret værktøj for medarbejderne til at gøre kommunikationen til 

kunderne mere modtagerorienteret. Dette er noget, som Medarbejder E kommenterede i 

interviewet: ”Og man kan så måske sige, er det så fordi vi er tilfredse, der hvor vi er, eller er 

vi egentlig tilfredse? Det, der er blevet etableret undervejs, er egentlig det grafiske udtryk, det 

er helt klart blevet centraliseret, og der er ikke en eneste medarbejder, der er i tvivl om, at vi 

har et nyt brand og vi har nyt brevpapir, og de er klar over, at hvis det er på gammelt, så ved 

de det er forkert. Eller hvis der er nogen, der bruger et gammelt power point show, så er det 

sådan noget med: er du ikke klar over, at det må du ikke bruge længere? Så det er helt klart 

blevet implementeret på den måde, folk er klar over det, men spørgsmålet er, om man lever op 
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til det, om man lever det fuldt ud, eller om man bare siger: det er da i det mindste på nyt 

brevpapir.”  
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7. Konklusion 

Samlet set kan vi konkludere, at indførelsen af en sprogpolitik i Patent- og 

Varemærkestyrelsen i nogen grad har påvirket den skriftlige kommunikation til omverdenen. 

Det kom frem gennem vores medarbejderinterviews, at selve det, at der er lavet en 

sprogpolitik, har haft en vis effekt, da medarbejderne var bekendt med den, og flere var blevet 

mere bevidste om de formuleringer, de brugte. Samtidig har brevene ændret opbygning og 

udtryk, da man har tilrettet brevskabelonerne i organisationen efter sprogpolitikkens 

forskrifter, men resultaterne fra de foretagne kundeinterviews peger på, at der overordnet set 

ikke er sket nok ændringer til, at kunderne lægger mærke til det. Dermed viser vores analyse, 

at det ikke er lykkedes styrelsen at opnå formålet om at ensrette og forenkle deres 

kommunikation, og vores opstillede hypotese er derfor blevet bekræftet.  

 

Tekstanalysen viste, at det varierede meget, i hvor høj grad rådene i sprogpolitikken blev 

efterlevet i de skriftlige materialer fra de udvalgte afdelinger, hvilket giver brevene et meget 

blandet udtryk. Ud fra dette kunne vi udlede, at medarbejderne ikke brugte sprogpolitikken 

aktivt i hverdagen, som styrelsens egen målsætning ellers havde foreskrevet, de skulle gøre et 

år efter lanceringen. Medarbejderne gav derudover i vores interviews selv udtryk for, at de 

selv eller deres kolleger ikke fulgte sprogpolitikken fuldt ud. Det tyder på, at dette udfald er et 

resultat af, at eksperterne i organisationen føler, at sprogpolitikken griber ind i deres 

faglighed, samt at sprog og kommunikation ikke naturligt ligger i forlængelse af ingeniører og 

juristers fagfelt. De få besøg på sprogpolitikken på intranettet understreger yderligere den 

begrænsede interesse og brug af den. Vores kundeinterviews viste da også, at kunderne ikke 

havde observeret en ændring i sprogbrugen, og at en del stadigvæk syntes, at materialerne fra 

styrelsen var svære at forstå, hvilket også understreger sprogpolitikkens begrænsede effekt. 

Patent- og Varemærkestyrelsens egen kundetilfredshedsundersøgelse viste dog en lille 

fremgang i tilfredsheden med sproget blandt de større patentkunder, mens undersøgelsen 

viste, at tilfredsheden hos de mindre kunder ikke havde forbedret sig.  

 

Baggrunden for den manglende effekt af sprogpolitikken i Patent- og Varemærkestyrelsen kan 

være en kombination af flere forskellige faktorer. De to faktorer, der har haft størst betydning 
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for den manglende brug af sprogpolitikken er selve implementeringsprocessen samt 

operationaliteten eller brugbarheden af sprogpolitikken i det daglige arbejde.  

 

Op til lanceringen af det nye brand, og herunder sprogpolitikken, var der ifølge 

projektgruppen flere tiltag for at sætte fokus på sprogbrugen. Det stod dog klart, at 

medarbejderne ikke erindrer, hvordan de specifikt stiftede bekendtskab med sprogpolitikken. 

Dette tyder på, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på sprogpolitikken under 

brandlanceringen. Derudover bevirker de mange subkulturer i Patent- og Varemærkestyrelsen, 

at et tiltag som sprogpolitikken skal præsenteres fra centralt hold med et stærkt signal fra den 

øverste ledelse om, at dette er noget, der skal efterleves. Samtidig gør den opdelte struktur 

med de lukkede teams og det store fokus på faglighed, at det er vigtigt at følge op på 

implementeringen af sprogpolitikken decentralt. Man kunne gøre dette ved at have sørget for, 

at enhedslederne fremhævede projektet, og at brandambassadørerne havde været bedre rustet 

til at omsætte sprogpolitikken til de forskellige fagområder. Desuden gav medarbejderne i 

vores interviews samt i Patent- og Varemærkestyrelsens egen brandundersøgelse udtryk for, 

at de manglede opfølgning i form af vedholdende fokus på sprogpolitikken og kurser i at 

bruge den efter lanceringen. Ved at få enhedslederne og brandambassadørerne til at fremhæve 

sprogpolitikken som et positivt tiltag blandt deres kolleger, vil man ideelt set kunne ændre de 

øvrige medarbejderes negative holdning til den. Endvidere kan man søge at påvirke 

medarbejdernes holdning til sprogpolitikken ved at fremhæve de positive kunders reaktioner 

for dermed at ændre den sociale information om sprogpolitikken i organisationen. 

 

Hvordan sprogpolitikken skulle indgå i organisationen i det daglige arbejde, har der ikke 

været taget tilstrækkeligt hensyn til. Tilretningen af brevskabelonerne i styrelsen i tråd med 

sprogpolitikken har sikret, at dele af styrelsens kommunikation overholder sprogpolitikkens 

principper, men ud over dette er sprogpolitikken ikke operationaliseret nok, til at 

medarbejderne kan benytte den i hverdagen. I dens nuværende form er den en god 

introduktion til at lette sproget i styrelsen, men den fungerer ikke hensigtsmæssigt som 

opslagsværk i den nuværende opsætning og mangler at blive udbygget med mere specifikke 

forslag til, hvordan medarbejderne konkret kan ændre deres kommunikation. Disse mere 

specifikke råd kunne man med fordel inkludere i en form for elektronisk ordbog på intranettet, 
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som alle medarbejdere vil kunne konsultere ved konkrete tvivlsspørgsmål. Ved at sørge for at 

gøre sprogpolitikken mere konkret og brugbar, så den fremstår som et værktøj til at lette 

medarbejdernes arbejde, vil det være en naturlig følge, at medarbejderne vil benytte sig mere 

af den. På denne måde vil sprogpolitikken i sig selv overbevise medarbejderne om at benytte 

den, frem for at der skal gøres en stor indsats for at overtale dem til at bruge den. Hvis man i 

Patent- og Varemærkestyrelsen vil gå skridtet videre, vil man kunne introducere et korrektur-

computerprogram som f.eks. BSEC, som kan tjekke, om dokumenter overholder 

sprogpolitikkens anbefalinger om brugen af specifikke ord frem for andre, sætningslængde, 

forkortelser, osv. 
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Bilag 2 – Interview med Medarbejder A – Patentafdelingen 

Interview den 10. april 2008.  

 

Brandet 

CR: Så skal jeg høre dig om hvad du synes om Patent- og Varemærkestyrelsens nye 

brand? 

 

A: Det er jo et ret bredt spørgsmål, men det synes jeg, jeg har en klar oplevelse af. Den del af 

brandet som vi oplever, det er jo meget i forhold til det materiale, vi sender ud til kunderne. 

Det er jo holdt på hvid baggrund, det hvide brevpapir i hvide konvolutter, og meget den der 

orange farve som vi bruger. De der friske farver, de er kanon gode, så længe det bliver holdt 

på den hvide baggrund, men jeg synes, at det materiale som vi også har lavet – altså, det har 

vi ikke lavet i vores afdeling, vel – hvor så den der grå farve bliver blandet ind, så synes jeg 

det kikser lidt. Fordi, jeg synes det andet, det signalerer en form for friskhed, vi vil noget, vi 

er progressive, vi ved hvad vi står for og har noget at tilbyde og så videre, og så er det ligesom 

om der er kommet en form for bremse ind med den grå farve. Det er sådan, kan vi nu også 

det, tør vi nu det? Og det er sådan lidt kikset på en eller andet måde. 

 

RN: Det toner det for meget ned måske? 

 

A: Ja, det gør det. Så er det som om, at det vil vi ikke stå ved alligevel. Jeg ved ikke, jeg 

kender ikke processen og hvordan det er skabt vel, men for mig virker det som, at det så blev 

et eller andet kompromis mellem dem, der ville noget rigtig nyt ikke, og dem der sagde, ”ah, 

kan vi nu også”, ”tør vi nu det”, ikke? Det er den måde jeg oplever det på.  

 

CR: Så skal vi høre om du synes, at det nye brand stemmer overens med hvordan du 

opfatter din egen afdeling?  

 

A: Jamen, det gør den del af brandet som vi benytter os af, det synes jeg passer rigtig godt. 
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RN: Hvad med det forretningsfaciliterende, det som PVS gerne vil stå for, er det noget som du 

kan identificere dig selv med? 

 

A: Ja, helt klart. Jeg har jo været her i 17 år ikke, og kender jo til den gang, hvor man kan 

sige, at vi næsten levede op til at være et støvet sted, ikke. Og det har jo været et ønske 

gennem lang tid for mange – også i vores afdeling, eller måske især i vores afdeling – at 

ændre det indtryk, ikke. Så det passer enormt godt med at vi ligesom vil sige, at vi er der for 

nogle kunders skyld, vi er ikke bare den der myndighed, vel. 

 

RN: Nej, og det er man måske blevet mere klar over nu, hvor det blev udtryk eksplicit at det 

er kunderne det handler om? 

 

A: Absolut, helt sikkert, ikke. Hvor, da jeg kom, da var vi jo bare sådan en myndighed, og de 

kunne ikke komme udenom os. Og hvis de ville have en rettighed, så kunne de jo bare besøge 

os, og det var det, ikke? 

 

Sprogguiden 

CR: Så kommer vi til nogle spørgsmål om sprogguiden. Og der er første er, om du 

bruger sprogguiden, når du skriver tekster for PVS? 

 

A: Altså, jeg bruger jo principperne i den. Det er jo ikke sådan at jeg sidder og slår op i den, 

hver gang jeg skal skrive et eller andet.  

 

RN: Men du har den i baghovedet? 

 

A: Ja, jeg har den i baghovedet. Og det er jo fordi, vi har jo i patentafdelingen noget, der 

hedder en brevgenerator. Og det er et redskab som man skal benytte sig af, når man skriver 

breve i vores rettighedssager og i det, vi kalder serviceopgaver. Og der er måske 30-50 % af 

den tekst, som brevet skal indeholde, den er ligesom foreskrevet. Og det har været den del af 

projektet, som vi er gået meget op i. Det har været, at forsøge at forbedre de breve, der lå i 

den brevgenerator. Vi kalder det, at vi skulle ”brande” dem, ikke. Og det har jeg jo haft til 
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opgave, så derfor har jeg jo sat mig ind i sprogguiden, og forsøgt at sætte mig ind i 

principperne. 

 

CR: Hvad med dine kolleger, har du noget indtryk af om de sådan, læner sig op af 

sprogguiden? 

 

A: Det gør de desværre ikke. 

 

CR: Har du noget fornemmelse af hvorfor, er det fordi de synes, det er for fjernt? 

 

A: Næ, jeg må sige at desværre så har de ikke været draget ind i processen særlig meget. 

 

RN: De føler ikke de har fået noget indflydelse? 

 

A: Nej, dels har de ikke.. Selve projektet med at brande brevene, det har kun været en lille 

gruppe, nærmest kun mig alene, der har stået for det. Selve det produkt der kom ud af det, det 

er ikke blevet præsenteret på nogen særlig god måde.  

 

CR: Implementeringen af den skulle simpelthen have været bedre? 

 

A: Absolut. Jeg tror i dag, at fordi principperne i sprogguiden ikke er blevet præsenteret 

særlig meget for mine kolleger, så ser jeg i høj grad, at de bliver ved med at skrive som de 

altid har gjort. Og så får man sådan nogle kiksede breve ud af det, hvor en del af teksten er 

forsøgt brandet og resten er sådan noget kringelkroget noget som man altid har gjort. 

 

CR: Har I nogen der tjekker op på det? Sidder du og har lidt kontrol med det, eller ryger de 

bare af sted? 

 

A: Nej, altså vi har jo kontrol med det. Vi har det der hedder medlæsning. Ethvert brev der går 

ud skal medlæses af en kollega. Men problemet er jo, at vi er 80, der sidder og skriver breve. 

Og hvis der kun er 1 eller 2 eller 3, som egentlig har principperne i hovedet, så sidder folk jo 
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bare og kontrollerer hinanden. Og så bliver det nemt sådan noget med at jeg skriver kringlet 

og det gør du også, så det er jo fint. Det halter der, det gør det. 

 

RN: Der har ikke været gjort nok for at gøre folk opmærksomme på, at de skal bruge 

sprogguiden? 

 

A: Jeg synes godt, at patentledelsen kunne have gjort det på en anden måde. Og forklaret 

hvorfor brevene kommer til at se ud som de gør, hvad har været principperne for det. Og der 

er også det som alle de andre skal arbejde efter i det, de skriver. Det havde givet en helhed der 

var god.  

 

CR: Det næste spørgsmål er, føler du at sprogguiden er et nyttigt værktøj i dit daglige 

arbejde?  

 

RN: Altså, du sagde jo før, at du ikke rigtig brugte den i det daglige, så det er måske mere 

sådan at du har læst den, og har den i baghovedet. Så du bruger den ikke i hverdagen? 

 

A: Altså, jeg bruger den ikke som et sted hvor jeg slår op og ser, hvordan var det nu lige med 

det, eller det, eller det. Det gør jeg ikke. Det er måske fordi, jeg har arbejdet så længe med de 

der breve. Der er jo over 100 breve, så det er noget jeg har arbejdet med i måneder. Og på en 

eller anden måde så ligger det på rygraden. Men altså selvfølgelig kan der lige være et eller 

andet, hvor jeg tænker, stod der lige noget om det? Det kan jeg godt, og så må man lige kigge 

i den. 

 

CR: Hvad synes du om den som værktøj, er den nem og overskuelig at bruge, finder du hvad 

du skal bruge i den? 

 

RN: Eller synes du den er svær at bruge som opslagsværk? 

 

A: Altså, det er nok som det er med den slags, når man prøver at gøre noget sådan lidt 

grundigt. Den er ikke så lang, men alligevel forsøger den at gøre noget grundigt og forklarer 
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om nogle principper. Og så er det jo ikke sådan noget, hvor man bare lige ser i 

indholdsfortegnelsen og så læser man to linier, og det var det. Jeg tror, den er sådan skruet 

sammen, at man er nødt til at kunne den nogenlunde, for at kunne bruge den.  

 

RN: For at vide, hvor man skal kigge henne? 

 

A: Ja, det tror jeg. 

 

CR: Så skal jeg høre dig, om du kan huske sådan nogenlunde hvilke hovedtræk 

sprogguiden behandler? 

 

A: Altså, jeg tænker jo på hovedprincipperne i den. Altså det der med, at selvfølgelig bliver vi 

jo bedømt på den måde vi skriver på, på vores måde at kommunikere med omverdenen på. Så 

det er jo det print vi lægger på omverdenen, blandt andet. Og det er man jo nødt til at have i 

tankerne, og det er blandt andet det, den fortæller. Og så fortæller den jo, at man skal tænke 

sig om, hvem er det nu lige man skriver til. Finde ud af, hvad er din modtagers situation, hvad 

er det for en proces vedkommende er i, hvad er det for nogle behov og informationer som 

vedkommende skal have - og hvad er niveauet. Vi skriver jo til meget forskellige mennesker. 

 

CR: Er der nogen områder du synes er specielt gode i den? 

 

A: Jeg synes den er specielt god på den måde, at den er god til at forklare de der overordnede 

principper. Så er der sådan nogle dele med at lad nu være med at skrive det ord, skriv i stedet 

det der. Det er ikke det, der er det vigtige for mig, det er mere det overordnede. 

 

CR: Det er så det, der er det næste spørgsmål, om der er nogle dårlige områder eller ting, der 

mangler i den?  

 

A: Det synes jeg ikke, jeg synes ikke det er dårligt. Den forsøger bare at dække alle niveauer, 

både det overordnede og nogle detaljer. Men jeg synes, det der er det vigtigste i den, det er det 

overordnede.  
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CR: Der er ikke noget der sådan umiddelbart mangler? 

 

A: Nej, det synes jeg ikke. 

 

CR: Hvilken målgruppe skriver du tekster til?  

 

RN: Du sagde det lidt før, at det er meget forskellige folk.. 

 

A: Ja, det er meget forskellige mennesker. Vi skriver jo egentlig i det her juridiske miljø, som 

de her rådgivere, patent agenter er. Og det er på et fagligt meget, meget højt niveau. Og så 

skriver vi jo også til hr. og fru Jensen og Hansen som henvender sig til os, fordi de synes de 

har fået en god ide. Og de har stort set ingen forstand på noget som helst, og det er lidt en 

udfordring, at kunne skrive til denne type kunder. Så det er jo næsten fra A til Z. 

 

CR: Og der kommer du lidt ind på det næste spørgsmål, som er hvilken type tekster du 

oftest skriver. Det har vi lidt været inde på, at det er tekniske, juridiske tekster? 

 

A: Teksterne er jo en blanding mellem teknik og jura. Det er uanset hvem, vi skriver til. 

 

CR: Ja se, den har vi også været inde over, om der er nogen der læser korrektur. Det 

næste er så om du eller andre har deltaget i udarbejdelsen af sprogguiden? 

 

A: I vores afdeling? 

 

RN: Du har jo været inde over efter, til at omskrive brevene, men har du eller andre været 

med til lave selve guiden? 

 

A: Nej, altså jeg tror ikke, at det er nogen af dem fra vores afdeling der har været med til at 

udforme den, ikke mig bekendt. 

 

CR: Og komme med input om hvad I havde behov for? 
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A: Nej, det tror jeg ikke.  

 

RN: Synes du det er en fejl, altså ville du godt have set at I var med, eller synes du det er ok at 

det er nogle andre der har taget sig af det? 

 

A: Altså, man kan sige, grundlæggende er det jo sådan set lidt en fejl. Men så omvendt, så 

synes jeg at der alligevel er kompenseret lidt for det. Forstået sådan, at det har været meget 

lagt over til os i afdelingen, hvor langt vi vil gå i det arbejde med de breve. Fordi, der har jo 

været nogle af tingene som vi måske måtte gå en lille smule på kompromis med. Hvor vores 

sprog ikke kan blive så dagligdags, specielt ikke når vi skriver til patentagenter, når vi skriver 

ind i den der fagligt høje verden. Fordi, de ville ikke opfatte os som seriøse, hvis vi er så 

dagligdags i vores sprog. Og der har jo også været nogle reaktioner på, at det vi har gjort, har 

de ikke alle sammen været helt glade for. Men omvendt kan man sige, sådan er det jo med 

enhver forandring. Folk skal jo lige vænne sig til det. 

 

CR: Var du selv positivt stemt over for sprogguiden da den blev indført? Synes du den 

var nødvendig, nyttig eller sådan lidt overflødig? 

 

A: Nej altså, jeg var jo positiv overfor den. Det er måske også derfor jeg blev valgt til at 

arbejde med brevene. Fordi det har altid interesseret mig, og det har altid været et mål for 

mig, at forsøge at påvirke den måde vi skrev på. Jeg har haft mange – altså vi kalder det 

elever, når vi ansætter nogle nye – og dem har jeg altid forsøgt at præge sådan lidt, ved at 

sige, det er meget fint det der, men hvor ender den der sætning henne. Kunne der ikke blive 

sat et par punktummer, skriv dog direkte til folk i stedet for at omtale dem i tredje person. Jo, 

så selvfølgelig var jeg positiv overfor den. 

 

CR: Så skal jeg høre om du føler, at ledelsen har bakket op omkring sprogguiden?  

 

A: Ja, altså det synes jeg så ikke helt vores patent ledelse har. Fordi, jeg tror de har opfattet 

det som om, nå ja, det er jo sådan noget nogen et eller sted i huset har fundet ud af, at nu skal 
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vi gøre sådan. Og selvfølgelig er de loyale, og så følger vi lidt op på det, men det virker ikke 

som om interessen har været super.  

 

RN: Så de har ikke været helt inde på, at det var en god ide? 

 

A: Nej, det har ikke været helt inde under huden på dem. 

 

RN: De har ikke set nødvendigheden af det? 

 

A: Nej, det tror jeg ikke. 

 

CR: Og det er måske også lidt det der afspejler sig i afdelingen? 

 

A: Ja, det tror jeg. Det er jo lige som om det er noget der er opfundet et andet sted i huset. Det 

er det der forretningsservice og de der sælgere der er lidt karl-smarte, og noget skal der jo ske. 

 

CR: Hvordan opfatter du selve sprogguiden? Er det som en vejledning eller mere som 

håndfaste regler?  

 

A: Jeg synes mest det er en vejledning, men selvfølgelig er der også en form for regler i den. 

Nu skriver vi ”du” og ikke ”De”, og sådan skal det bare være. Men overordnet synes jeg mest 

det er en vejledning, fordi den afspejler nogle principper. 

 

CR: Så skal jeg høre, hvordan blev sprogguiden implementeret i organisationen? 

 

A: Ja altså, du mener i vores afdeling? 

 

CR: Ja, det er nok med udgangspunkt i dine egne oplevelser. 

 

A: Vi har jo bare hørt som en start, at der er det her projekt, og nu havde man fundet ud af, at 

vi skrev på utrolig mange måder rundt omkring i huset, og vi lavede alle mulige brochurer, og 
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der var ikke rigtig noget der lignede hinanden, og det er jo lidt kikset. Og nu var der så nogen 

der arbejde på at finde ud af, hvordan vi så skulle gøre. Det var tilgangen for os til det. Det var 

noget der foregik, som vi ikke var en del af, og på et eller andet tidspunkt så kom der et 

produkt. Og det blev så introduceret for vores afdeling ved sådan et fælles møde. Jeg kan ikke 

engang huske hvem det var der var for at fortælle om det, men det har nok selvfølgelig været 

en af dem, der har været med til at udvikle det. Så, det har så været den måde vi har fået 

kendskab til det på. Og i vores egen afdeling der er der bare blevet sagt, at der er en eller 

anden deadline, og der skal vi her i patentafdelingen have bidraget med vores del af det her.  

 

RN: Altså, omskrevet brevene? 

 

A: Ja, og det blev jo ligesom det. Så skal vi have omskrevet brevene, fordi det er det vi 

ligesom kan bidrage med i den proces. Og så skulle vi have fundet nogen der kunne løse 

opgaven, og så skete det, og så var det jo uvedkommende for alle andre. Så var det et projekt 

der forløb, og så en dag fik alle så at vide på en e-mail fra Christina, at nu er vi færdige med at 

”brande” brevene, og nu ligger det hele klar, brevgeneratoren er ændret fra i morges, og nu ser 

brevene sådan ud. Og det var det. 

 

CR: Der har ikke været nogen workshops eller sprogambassadører, det har I ikke haft? 

 

A: Nej. 

 

RN: Vi har også et ekstra spørgsmål, om du synes, der har manglet noget i 

implementeringsprocessen? Var der noget du godt kunne have tænkt dig, at de skulle have 

gjort, som ville have hjulpet i afdelingen?  

 

A: Altså, det er jo det jeg har været inde på. Jeg synes godt, at man kunne have kaldt sammen 

- vi har jo afdelingsmøder og teammøder, så det kommer an på hvor stort forum det skal være 

- men jeg synes i hvert fald, at man godt kunne have taget et afdelingsmøde, hvor det ligesom 

var blevet gennemgået hvad der er sket, og hvorfor man har gjort som man har gjort, og hvad 

er det som man gerne vil have alle i afdelingen gør fremover. Hvad er det for nogle principper 
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som den her sprogguide udstikker for den måde vi skal kommunikere på, forsøg nu også at 

gøre det i den del af brevet, som du selv skriver. Og så havde haft fokus på det også, når man 

kontrollerer hinandens breve. Vi har jo nogle sindrige kontrolskemaer med en hel masse 

spørgsmål. Vi sidder og tjekker af om kollegaen har behandlet sagen som man skal, og det 

kunne jo også have været et kontrolpunkt der også, om sproget også var i overensstemmelse 

med sprogguiden. Det har der ikke været fokuseret på i hverdagen. 

 

RN: Så den er ikke blevet indarbejdet i arbejdsprocessen, som den kunne have været faktisk? 

 

A: Nej, slet ikke. Og det eneste der var, det var at det blev selvfølgelig tilbudt, hvis der var 

nogen der synes, at der var et eller andet, der kunne være anderledes, eller nogen der havde 

kommentarer, så kunne de blevet givet til Christina eller Kim. Og det affødte nogle få ting. Et 

af principperne i sprogguiden det er jo også, at man skal komme med sin konklusion først, 

kom med det vigtigste først, og kom med forklaringen bagefter. Ikke en eller anden lang 

forklaring, der får læseren til at falde i søvn inden man når til konklusionen og budskabet. Der 

var vores breve bygget lige omvendt op. Der stod en lang historie, og så til sidst så kan du for 

resten ikke få patent. Det blev lavet om til at det starter med ”Du kan få patent” eller ”Du kan 

ikke få patent”. Det var der mange der synes, at det kan man ikke, du kan da ikke bare lige 

starte sådan. Det var lidt et kulturchok.  

 

RN: Jo, man er vant til at gøre noget andet. 

 

A: Ja, så har det taget noget tid for folk lige at vænne sig til det, og nu er der jo ingen 

kommentarer. 

 

RN: Nej, det er bare en forandringsting.. 

 

A: Ja, det er forandringen der er problemet. 

 

CR: Ved du, har du nogen fornemmelse af, hvordan andre kolleger var stemt over for 

sprogguiden?  
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A: Jamen, jeg tror ikke det har interesseret dem. Det tror jeg ikke.  

 

CR: Har du nogen fornemmelse af, om der var forskel mellem de bestemte afdelinger i deres 

holdning til guiden? 

 

A: Det har jeg egentlig ikke nogen fornemmelse af, men jeg har selvfølgelig en ubegrundet 

fornemmelse af, at der hvor der har været arbejdet med at udvikle den, der går jeg ud fra at 

man også i højere grad har levet sig ind i det. Eller at et flertal har gjort det. Det er kun en 

fornemmelse, jeg ser jo ikke de tekster der bliver skrevet i de afdelinger andre steder i huset.  

 

CR: Så vil jeg også gerne høre om du har nogen fornemmelse af, hvad kunderne synes 

om jeres reviderede sprog?  

 

RN: Du har jo også allerede været lidt inde på de der patent agenter.. 

 

A: Ja, jeg har haft nogen i telefonen faktisk, de har jo ikke ringet fordi de ville fortælle mig, at 

de synes at ”nå, det var da godt nok velprogressivt, den måde I har valgt at skrive på nu”, men 

det har været nogen der har ringet i en anden anledning, og så har de lige fået føjet ind ”Orv, 

hold da op..”. Og det har i høj grad været ældre medarbejdere i de her patentbureauer. Nogen 

som har siddet der i 30-40 år, som bare det at vi skriver ”du”, det var altså meget, meget 

kikset. Der er måske også situationer, hvor det bliver lidt kikset. Når vi får ansøgninger fra 

enkeltpersoner, ja så skriver vi ”du”, fint nok, det er helt ok. Men det kan godt virke lidt 

mærkeligt, når man får ansøgningen fra et firma, et eller andet Halder Topsøe eller sådan et 

fint velrenommeret firm, at skrive ”ja, du kan lige få patent”. Der er lidt der, og den havde vi 

oppe at vende, også med dem der var ansvarlige for det her. Hvor vi sagde, kan vi ikke skrive 

”I” til dem? Nej, nu skrev vi ”du”, og sådan er det. Nu hører vi jo ikke noget mere, det var 

kun sådan i starten. Omvendt kan jeg sige, at der også har været positive tilkendegivelser, helt 

klart. Fordi, der har da været en hel del, der har sagt, ”det er jo meget nemmere at forstå”. 

 

CR: Har det primært været de mindre kunder? 
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A: Nej, også de store. I patentbranchen er der jo rigtig mange tidligere kolleger. Nogen der er 

startet her, og så er kommet derud. Og de har den indlevningsevne i, at de har jo selv skrevet 

på den der lidt kringlede måde, og kan se forskellen. De er meget positive. 

 

RN: Hvis du nu skulle sige det, er det så overvejende positiv eller overvejende negativ 

respons du har fået? 

 

A: Det har overvejende været positive tilbagemeldinger. Og der er så også sket en ting, den 

har nok været meget vigtig. Fordi samtidig med at vi ”brandede”, så gik vi over til en meget 

veldefineret måde, at vurdere patenterbarhed på. En metode, hvor man forklarer modtageren 

meget metodisk, hvorfor mener man det ene og hvorfor mener man det andet. Det er en 

metode som gør det meget nemt for modtageren at forstå, hvorfor vi er nået til den 

konklusion, som vi er. Der var vi tidligere meget mere tilbageholdende. Vi forklarede egentlig 

ikke hvorfor. Det var bare sådan, ”vi har fundet en eller anden teknik, og på baggrund af det, 

kan du ikke få noget. Jeg tror også det har været med til at det har givet et rigtigt positivt 

præg, for nu kan modtageren lige pludselig meget bedre forholde sig til, hvorfor vi er nået 

frem til vores konklusion. Og kan finde ind lige i argumentationen og sige ”hov, det er måske 

der, de ikke er enige..”. Så kan de lave det om, og de har også nemmere ved at skrive til os, til 

at svare på vores breve. Og det skete samtidig med, det har så været et tilfælde. 

 

RN: Men det har understøttet hinanden? 

 

A: Ja, de har tilsammen givet en bonuseffekt. 

 

Kultur  

CR: Så har vi et par spørgsmål om kulturen i organisationen. Og det første er hvilke 

værdier du synes hersker i din afdeling?  

 

A: Puha 
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RN: Ja, det er et stort spørgsmål, hvad går man op i, hvad er det man synes er vigtigt i sit 

arbejde? 

 

A: Jeg tror, at langt hen af vejen, så er det egentlig noget der spiller meget godt sammen med 

det der ligger i sprogguiden. At vi sætter kunden i centrum. Det gør vi, det må være den 

overordnede værdi.  

 

RN: I tænker ikke på den gammeldags måde mere, I har fokus på kunden? 

 

A: Det har vi. Helt klart, vi har ligesom kommet ud af det der dynd, hvor vi opfattede os selv 

som sådan nogen der havde monopol på det her. Uanset hvordan vi sagde, ændrede det jo ikke 

på tingene, de kunne jo komme her, eller også skulle de helt lade være. Nu er vi jo i en helt 

anden situation, det, som vi måske stadigvæk har monopol på – selve rettighedsdelen – hvis vi 

kun skulle lave det, kunne vi beskæftige 15-20 stykker af de 80, vi er. Så vi er jo godt klar 

over, det er en helt anden situation, så derfor sætter vi kunden i centrum.  

 

RN: Og det skift skete måske længe før brandet kom? 

 

A: Ja, det har det gjort. Successivt hen af vejen, fordi den anden del af butikken, den er 

vokset. Jeg tror, at skiftet kom nogenlunde samtidig med, at vi fik Jesper som direktør. Der 

kunne vi ligesom vælge, at sige, ”nu vil vi drosle ned, nu vil vi bare satse på rettigheder, og 

det kan vi fint sidde og hygge os med en 15-20 stykker, og så er det det, eller også så satser vi 

på at blive så mange, så vi egentlig har forstand på det, vi skal lave.” Og det var den vej han 

valgte, og det har alle jo selvfølgelig været glade for i vores afdeling. Og vi har jo ansat en hel 

masse nye mennesker, og bliver flere og flere, så jeg tror skiftet er kommet der. Så det er før 

sprogguiden. 

 

CR: Så vil jeg gerne høre, hvordan det med at sætte kunden i fokus konkret kommer til udtryk 

i dagligdagen? 
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A: Jamen, det styrer jo, hvad vi laver. Det som er vores overskyggende problem i dagligdagen 

er jo, at vi ikke har tid til at løse alle de opgaver, som vores kunder gerne vil have løst, og på 

det tidspunkt hvor de gerne vil have vi leverer resultaterne til dem. Det er det, der er vores 

største udfordring. Det prøver vi af al hjertens kraft at få løst. Så det har stor indflydelse på 

den måde, tingene bliver planlagt på, men selvfølgelig også på hvad det er for nogle resultater 

vi vil lægge frem. Før i tiden havde vi en ultrahøj faglig stolthed, som – vi kalder os 

ingeniører, det er vi ikke alle sammen. Men når vi skulle lave det, som vi kalder en 

nyhedsundersøgelse, det er ikke noget som man kan ændre på, og det er et produkt, og det ser 

sådan ud, og først når man har siddet i en uge og nørklet med det her, så er man færdig, og så 

er det godt. Og det har ændret sig meget i dag. Hvad er det egentlig kunden har behov for at 

få, det er lige det der, det tager kun 5 timer, og så er det det vi gør. Så det er også gået op for 

os, at det er en kommerciel butik det her.  

 

RN: I skal leve op til kundernes forventninger? 

 

A: Ja, og vi skal også have det til at hænge sammen økonomisk. Det er jo ikke et filantropisk 

foretagende. 

 

CR: Så skal jeg høre om der efter din opfattelse er forskellige værdier i de forskellige 

afdelinger? Har du nogen fornemmelse af det? 

 

A: Det tror jeg egentlig ikke meget længere, det tror jeg egentlig ikke.  

 

RN: Er der en fælles kultur? 

 

A: Det tror jeg faktisk der er. Jeg tror ikke der er nogen der sidder og nørkler for deres egen 

skyld, det tror jeg egentlig ikke. Det er passé. 

 

CR: Hvordan vil du karakterisere ledelsesstilen i din afdeling? 

 

RN: Er det sådan noget hvor lederen hele tiden er der, eller er det meget frit? 
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A: Nu er det jo sådan, at patentafdelingen er delt op i 6 teams. Så der er en overordnet leder 

for hele patentafdelingen, Lone Rossen, som er patentchef, og så har de teams jo en chef hver 

især. Vi har jo i det daglige ikke specielt meget kontakt med den overordnede chef, det har vi 

med vores teamchef. Og hvis det er der, på det niveau vi er, så er lederstilen, rigtig, rigtig god 

efter min vurdering. Marianne, som er vores chef, hun har sådan en stil hvor hun siger, at vi 

skal have det hele til at fungere som enhed, vi skal arbejde ud fra det her med at sætte kunden 

i centrum, og i høj grad en masse frihed, men under ansvar. Man kan få lov til at planlægge 

sine ting meget individuelt, men man får meget opbakning i forhold til det.  

 

CR: Hvad er det for en kommunikation som du får fra din leder, er det skriftlig eller 

mundtligt, eller?  

 

A: Det er jo mundtligt, Marianne er jo meget, meget dygtig til at rose folk, opmuntre dem, få 

skub i dem på en god måde. 

 

RN: Kan man også altid komme til hende, hvis der er noget? 

 

A: Ja, klart. 

 

CR: Så jeg går ud fra, at det også er meget uformelt? 

 

A: Ja, meget uformelt ja. Og en rigtig personaleleder. 

 

CR: Så vil du sige, hvis vi lige tager den sidste her, så er det ikke kun arbejdsrelateret, det er 

også personligt? 

 

A: Det kan det sagtens være. Men det kan jeg så sige, det er meget forskelligt fra bare de der 

chefer, der er for de forskellige teams. Der er, eller har i hvert fald været indtil for ganske 

nyligt været det direkte modsatte. Så det er meget individuelt, og afhænger af, hvem man har 

været så heldig eller uheldig at have som sin leder.  
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RN: Og jeg kom også til at tænke på noget andet, når nu vi har skrevet det her top-down, 

buttom-up. Har i nærmest kun kontakt til Marianne, eller kan man også godt gå længere op, 

eller er det mest hende, der skal stå for hvis noget skal tages op? 

 

A: Det er mest, at man henvender sig til hende. 

 

RN: Og så sørger hun for at bringe tingene videre? 

 

A: Vi lider jo under det problem, at vi har meget svært ved at generere vores egne ledere. Og 

så kan man sige, hvorfor er det et problem, for man kan jo bare tage nogen udefra. Men 

problemet er at vi ikke kan skaffe nogen udefra, som har den mindste forstand på det, vi laver.  

 

RN: Det er meget specialiseret? 

 

A: Ja, det er det. Vi har forsøgt på et tidspunkt, hvor vi ansatte 3 chefer på en gang, der kom 

udefra, og det var en kæmpe fiasko. Det er ikke særlig pænt, men der var ingen respekt 

omkring dem.  

 

RN: Det er også svært at lede nogen, som man ikke rigtig ved hvad laver. 

 

A: Ja. Det er jo så også derfor, at der ikke er nogen særlig videre kommunikation op til det 

næste trin. Fordi Lone, som sidder som patentchef er kommet udefra. Hun har selvfølgelig 

tilegnet sig en del viden hen af vejen, men vi laver stadig mange ting, som hun ikke rigtig har 

fornemmelse for, fordi hun aldrig selv har prøvet det.  

 

RN: Så det er mere jeres nærmeste leder der står for det? 

 

A: Det er det. 

 

CR: Hvad med teamsene imellem eller afdelingerne imellem, har i noget at gøre med 

hinanden? 
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A: Det er der, fordi vi har næsten hele tiden kapacitetsproblemer. Og så svinger det hvad det 

er for nogle opgaver kunderne kommer med, eller vores sælgere skaffer. Så det er ret tit, at 

der er nogle teams der ligger ned, mens andre har noget overskudstid. Og det bliver vi nødt til 

at samarbejde omkring, at få løst opgaverne. Det betyder selvfølgelig, at det ikke altid er den 

bedste, der løser opgaven, men den bliver løst.  

 

CR: Går det gennem cheferne, at I løser det, eller er det noget I selv styrer medarbejderne 

imellem?   

 

A: Principielt går det ikke igennem cheferne. Vi har i hvert team en person, som vi har valgt 

som kontaktperson til de andre teams. Og al opgaveformidling går gennem den person, så alle 

nye opgaver til det team, jeg sidder i går gennem en bestemt person, som får opgaverne. Og så 

fordeler vi opgaverne en gang om ugen, for det meste, med mindre det er nogle hasteopgaver. 

Hos os foregår det på den måde, at vi har en fælles liste, vi er 10 mennesker der arbejder 

sammen, så alle vores opgaver står på en fælles liste i datoorden med hvornår de skal 

afsluttes. Så forsøger vi at se lidt bort fra vores kompetencer ud i det ingeniørmæssige, og 

forsøger at sige ”jamen ok, det kan godt være at ham derovre har en lille smule mere forstand 

på det der, end jeg har, men han er i gang med en opgave nu, så pyt være med det, så tager jeg 

bare den næste opgave på listen”, så vi hele tiden sørger for, at vi bliver færdige til tiden. Det 

er en god måde at fordele stressen på. Der er andre teams, der arbejder på en helt anden måde, 

der har man sine kasser, og så har hver person noget, man har forstand på, og så ligger der 

lige pludselig 10 opgaver til den ene til i næste uge, og en anden har måske ikke nogen, og så 

er det den enkelte der skal ud og, ”undskyld, du kan vel ikke hjælpe mig”. Men det er 

individuelt hvordan man vælger at organisere det.  
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Bilag 3 – Interview med Medarbejder B – Salgs- og marketingafdelingen 

Interview den 16. april 2008. 

 

Brandet: 

RN: Hvad synes du om Patent- og Varemærkestyrelsens nye brand? 

 

B: Nu har jeg jo selv været en del af det – så jeg synes det er et fantastisk brand. Men hvis jeg 

skal uddybe det, så er det et stærkt brand, fordi det signalerer at vi er fremme i skoene og det 

er et moderne brand – det var rigtig meget det vi gerne ville lave om på – fra at være… have 

et image det hed den støvede virksomhed og puha, gab her må være kedeligt og i øvrigt sidder 

de kun og udfylder sådan nogle papirer til at være en moderne virksomhed. Og en af grundene 

til at vi ville det er at vi også i høj grad gerne vil ud og nå virksomhederne så det private 

erhvervsliv også kommer ind over og det gør man bare ikke hvis man er en støvet 

virksomhed. Derfor synes jeg at det nye brand ser rigtigt ud og er rigtigt. 

 

RN: Synes du så også, det nye brand stemmer overens med, hvordan du opfatter din 

egen afdeling – passer det ind i jeres arbejdsgang? 

 

B: Jamen, det gør det. Men det er jo så også fordi, at vi sidder i marketingafdelingen. Jeg er 

sikker på at, hvis I spørger andre stedet i huset, så vil i få et andet svar. Men i vores 

marketingafdeling der gør vi det, og det er også om noget fordi, vi er dem der er lidt fremme i 

skoene i forhold til hvad der sker udeomkring og hvordan det er man kommunikerer osv. – i 

vores afdeling er vi i hvert fald med. 

 

RN: Så kommer vi videre til selve sprogguiden – Bruger du sprogguiden når du skriver 

tekster for Patent- og Varemærkestyrelsen? 

 

B: Jeg går ikke ind og klikker mig ind på den – fordi jeg kender den og fordi jeg selv har 

været med til at udvikle den. Så jeg ved, hvad det er der står i den og jeg skriver efter den – 

jeg går ikke ind og tjekker den og det tror jeg også, at I vil opleve med sprogguiden. Lige nu 

vil i ikke få ret mange hits med hvor mange der går ind og bruger den, men det hænger jo 
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også sammen med at alt andet lige, så vil den blive brugt mindre og mindre, fordi folk får den 

mere og mere ind under huden. Jeg tror personligt, at det er en gave mest til nyansatte, som 

tænker hvad fanden er det her for noget. Hvor det jo helst skulle være sådan, at folk bliver 

bedre og bedre til det.  

 

RN: Ved du så om dine kolleger i afdelingen bruger sprogguiden - eller arbejder efter 

principperne i den? 

 

B: Det gør de 100% men de går ikke ind og klikker ind på den.  

 

RN: Så du føler ikke det er et nyttigt værktøj i dit daglige arbejde – altså jo selvfølgelig 

det ligger i baghovedet, men du konsulterer den ikke? 

 

B: Nej – det er ikke et aktiv. 

 

CR: Du bruger den heller ikke som opslagsværk eller? 

 

B: Nej, det er nogle principper som skal ligge fast – hvis du skal gå ind og bruge alt for meget 

tid på at slå op, så tager det bare alt for lang tid og gøre brug af den. Så egentlig synes jeg, at 

hvis det skal være en del af din hverdag, skal det være noget du kan. Hvorimod hvis en oppe i 

patentafdelingen skal komme med et oplæg til.. det kunne være en stillingsannonce, så kunne 

det være fedt, at de så lige gik ind og trykkede på sprogguiden – og tænkte hvordan får jeg 

lige formuleret det her uden at få lavet det, de siger, jeg ikke må. Men os nede i vores egen 

afdeling, vi burde altså kunne det. 

 

RN: Hvad skulle der måske til for, at det var noget man brugte i det dagligt arbejde – eller er 

det ikke noget i sådan vil satse på.. altså I vil hellere bare have at folk… 

 

B: Jeg vil sige det sådan… jeg synes stadig, det er vigtigt at vi holder adskilt, at jeg sidder i 

marketing – fordi der skal man virkelig kunne det. Men hvis vi skal have de andre afdelinger 

til at bruge den som et mere aktive værktøj, så kræver det bestemt også at den hele tiden 
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bliver udbygget og vedligeholdt og opdateret – så folk føler at der hele tiden er noget der 

ændrer sig, så de er nød til at gå ind og følge med, ligesom man følger med på webbloggen 

eller et andet sted… det er et stykke statisk materiale, som ikke er blevet ændret, og så går 

folk ikke derind. 

 

RN: Kan du huske hvilke hovedtræk den behandler, og om der er nogle bestemte 

områder du synes er gode eller dårlige? 

 

B: Det jeg synes er godt ved den er selve sprogguiden, hvor den går ind og giver nogle 

konkrete eksempler og hjælp til, hvordan man kan formulere en sætning – så vi undgår det her 

3. persons sprog for eksempel eller hvordan får du lavet en sætning om, hvis jeg rigtig gerne 

vil skrive de og deres, hvordan er det så lige jeg kan få formuleret det om. Og der er nogle 

rigtig gode eksempler deri til at kunne hjælpe folk videre. 

 

RN: Er der nogle ting, du synes kunne være bedre i den – eller noget som der mangler måske? 

 

B: Både ja og nej – jeg synes der mangler et bedre hjælpe redskab til, hvordan folk selv kan 

videreudbygge deres power point præsentation for eksempel – fordi det er svært hvis man 

ikke arbejder med det til daglig, hvad for nogle billeder kan jeg lige bruge osv. Det skal være 

nemt for folk for eller sker der det, at folk gør en ting og det er at sende det ned til Charlotte 

og siger ”fiks det lige for mig” – for folk gider ikke bruge tid på det. 

 

RN: Hvilken målgruppe skriver du typisk tekster til i d it arbejde? 

 

B: Det er til business-to-business markedet. 

 

RN: Så det er andre firmaer, der har med det samme at gøre? 

 

B: Nej ikke nødvendigvis - det er ikke eksperterne. Vi er inddelt i det der hedder 

ekspertgrupper hvilket er agenter, advokater og alt muligt andet og så er der de private 
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virksomheder – og jeg er herovre (private), så for mig gælder det om at formidle et budskab, 

på et sprog som nogle mennesker kan forstå, som ikke arbejder med det til daglig. 

 

RN: Og der synes du også rådene i sprogguiden stemmer overens med den målgruppe? 

 

B: Ja, det synes jeg, at de gør. 

 

RN: Er der nogen der læser korrektur på teksterne inden de bliver sendt ud. 

 

B: Det gør jeg også – der er en regel om, at det skal forbi mit skrivebord inden det bliver sendt 

ud af huset – eller som minimum en i marketingafdelingen.  

 

RN: Du har selvfølgelig deltaget i udarbejdelsen af sprogguiden – men hvem har ellers? 

 

B: Faktisk var sprogguiden godt i gang da jeg blev ansat, så jeg har ikke været med fra starten 

– men Trine som I også har haft et møde med, hun har haft en stor andel i det og vores gamle 

kommunikationschef som ikke er her mere har også haft stor andel i det. 

 

RN: Og ellers er der nogle forskellige medarbejdere fra de andre afdelinger i huset, som har 

været med og kommet med input og sådan? 

 

B: Det er jeg faktisk i tvivl om, om der var. Altså jeg ville jo have syntes, at det var det mest 

rigtige at tage nogle med fra hver afdeling rundt i huset – både fra varemærke og fra patent, 

men det er lige så meget en holdning om, at hvis man beder folk om at tage del i det, så har de 

også et større ansvar bagefter for at bruge det og for at føre det ud. Men jeg er i tvivl om, om 

de har været det. 

 

RN: Var du selv positivt stemt overfor sprogguiden da den blev indført – og synes du den 

var nødvendig? 
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B: Jamen det var den – og det var den fordi, at det har jo været en mega forandringsproces 

Patent- og Varemærkestyrelsen har været igennem – og det har bestemt heller ikke været 

nemt.. det har været nogle kampe, fordi der er nogle forskellige grupper herude og vi har 

rigtig mange jurister, og juristerne er altså bare opdraget til, at man skriver de og deres og 

man skriver 3.person og man skriver også helst et sprog som andre mennesker ikke kan forstå, 

så det har været en kæmpe proces… jeg tror nok, at det har vi været nød til at have 

simpelthen. 

 

RN: Og hvad med dine kolleger – de nærmeste – de har vel også været positivt stemt 

over for den forhåbentlig eller hvordan? 

 

B: Det er faktisk lidt sjovt – nogle har. Men nu er vi jo så bliver slået sammen og det hele ser 

lidt anderledes ud og der har vi få fået to inde fra kursus, hvor at Mette i hvert fald ikke er 

enig i mange ting – og der har jeg det sådan, at nu er denne her regel vedtaget og så må du 

rette ind. 

 

CR: Altså ikke enig med sproget og den måde man skal skrive på? 

 

B: Ja. 

 

RN: Har du så nogen fornemmelse af, om der var forskel i de forskellige afdelinger – 

med deres holdning til sprogpolitikken? 

 

B: Det ved jeg, at der har været – patentafdelingen især har været utrolig svær at trække op og 

det tror jeg skylles flere ting – dels hvis man går op og kigger, er der meget stor spredning på 

aldersforskellen for eksempel. Der er nogle som har siddet herude i 20 år og har en mening og 

en holdning til at vi skal gøre som vi altid har gjort, og så er der også en hel masse som 

kommer fra denne jer juridiske verden og som er opdraget til, at sådan her gør man, og det har 

været en lang og sej kamp. 
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CR: Men tror du at sprogpolitikken på en eller anden måde kan have været for banal eller ikke 

nok tilpasset dem – der er jo nogle juridiske ting som skal være på plads.. har det været 

tilgodeset i sprogpolitikken? 

 

B: Det har de, ja, og bl.a. dem der sidder oppe i jura og politik har været inde over, og der står 

også i sprogpolitikken så vidt jeg husker.. eller også er det blevet tilføjet.. at det må aldrig gå 

ud over det juridiske budskab. Der er også nogle gange, da der blev skrevet alle de her tekster, 

formuleringer og breve der blev skrevet om, der har vi også haft en gruppe med inde over – 

der har været med til at lave de her breve om, for at sikre at der juridiske budskab stadig er 

der. 

 

CR: Så modstanden skyldes ikke, at den ikke passer til deres behov? 

 

B: Det synes jeg ikke – men det er klart at hvis sprogpolitikken går på, at man skal formulere 

noget på en nem og overskuelig måde – det kan godt være lidt svært at holde op med et 

juridisk sprog… det er bare i hver sin retning. Og at få de to ender til at mødes kan 

selvfølgelig godt være svært, men der er det så, at man i hvert fald kan gå ind og ændre på 

”de” og ”du” og alt mulig andet. Men jeg tror, at noget af det har også været dels modstand 

mod forandring men også en forestilling om at de mennesker, der modtager dette brev de vil 

ikke have, at jeg tiltaler dem med ”du” og sådan gør man ikke – ”jeg kunne aldrig finde på at 

tiltale en advokat med du”. 

 

RN: Så det har også været omverdenens reaktioner? 

 

B: Jamen de har jo været positive – det er det, der har været lidt sjovt. For jeg tror, at de der 

har siddet her i huset.. har tænkt ”åhh nej det kan jeg simpelthen ikke”. 

 

CR:.. Det går ud over den faglige stolthed eller sådan noget… 

 

B: Ja, lige præcis. 
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RN: Føler du, at ledelsen har bakket op omkring sprogguiden? 

 

B: Det kommer an på hvad du mener med ledelsen – hvis du mener direktionen så var de helt 

klart med til at starte med.. men det dør jo også ud, kan man sige, efterhånden som det bare 

bliver brugt. Jeg vil sige, de enkelte afdelingsledere har ikke været så gode til at tage del i det. 

Der er helt klart nogle, som har sagt, at det gider de ikke bruge tid på, eller det er lige gyldigt, 

og så er der andre som virkelig har taget det til sig. 

 

RN: Men altså direktionen har ikke sådan åbenlyst fremhævet sprogpolitikken og sagt god for 

den? 

 

B: Jo det har de – vi havde en launch af det her brand og der gik både Jesper og Keld foran – 

og sagde, det er det her vi vil og det er det her vi gør. Og efterfølgende blev der også i top-nyt 

fulgt op på det. Men de skriver ikke om sprogguiden i dag – men da vi skulle i gang gjorde de 

det helt klart. 

 

CR: Men tror du som du siger, at det at de forskellige sektionschefer måske ikke brænder lige 

meget for det – tror du ikke også, at det kan smitte af på medarbejderne? 

 

B: Jo, helt klart. 

 

RN: Hvordan opfatter du selve sprogguiden – som vejledning eller håndfaste regler, som 

skal overholdes? 

 

B: Som en blanding – fordi vejledningen ligger i, at der er eksempler på hvordan man kan 

gøre noget og håndhævelsen ligger i, at der er en konkret beskrivelse af, hvad vi mener, det er 

at være faciliterende. Så det er både det ene og det andet… men nok mest vejledning. 

 

RN: Og hvordan blev sprogguiden implementeret i organisationen? 
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B: Den blev implementeret som en del af det her nye brandkoncept – der var efterfølgende for 

nogle afdelinger sådan nogle bruch-up kurser, for dem der skulle bruge den mest bl.a. HR når 

de skulle lave stillingsannoncer – hvor vi dykkede mere ned i det. 

 

RN: Var det alle medarbejderne i HR? 

 

B: Ja – de var på endags kursus. 

 

RN: Men ikke de andre afdelinger? 

 

B: Nej. 

 

B: Så ved vi, der har været den der launch – men der har vist også været workshops? 

 

B: Ja det har der været for forskellige grupper – ledergruppen har bl.a. også været på en 

workshop. 

 

RN: Har du nogen fornemmelse af hvad kunderne synes om jeres reviderede sprog – du 

var jo lidt inde på det før? 

 

B: I forhold til kundetilfredshedsanalysen her sidst så – så har jeg en fornemmelse af, at der er 

ganske få som ikke synes det er ok. Men der ligger stadig et stykke arbejde i at 

patentafdelingen skal være mere skarpe… lidt mere klart svar på hvad det er de sender ud. Det 

er hele tiden lidt svært for vi er en myndighed og vi må gerne vejlede, men vi må ikke 

rådgive. Så det kan godt være lidt svært, at sende et svar ud til nogle mennesker, om at du 

ikke har fået patent og hvorfor er det så lige uden at komme til at rådgive, og kunderne vil jo 

gerne have, at man siger hvad skal jeg så… og jeg tror, at det er der, at mange kunder mener, 

at vi skriver tåget. 
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Kulturen:  

RN: Så kommer vi videre til delen der handler om kulturen i Patent- og 

Varemærkestyrelsen. Hvilke værdier synes du, hersker i din afdeling – hvad synes du i 

lægger vægt på? 

 

B: Vores opgave er at bakke op om de andre afdelinger og være støtte funktion – og udbrede 

kendskabet til PVS ude på den anden side. 

 

RN: Jeg tænker mere på sådan noget – i tråd med det forretningsfaciliterende.. hvilke værdier 

man har i det daglige? 

 

B: Jamen der arbejder vi med brugeren i centrum – og det gør vi meget fordi vi laver 

segmentanalyser og undersøger markedet og laver fokusgrupper for at finde ud af deres behov 

– det vi kalder brugerdrevet innovation. 

 

RN: Hersker der efter din opfattelse forskellige værdier i de forskellige afdelinger eller 

er der en fælles kultur her? 

 

B: Der er helt klart forskel – jeg er ikke i tvivl om, at oppe i patentafdelingen sætter de det 

faglige indhold højst og tænker måske ikke så meget på modtageren. For dem er det vigtigst, 

at der kommer et reelt svar ud. De er helt klart mere fagspecifikke end vi er.. men det skal de 

jo også være. 

 

RN: Hvad forbinder du med ordet forretningsfaciliterende? 

 

B: Det er simpelthen at sætte kunden i centrum – og tale til kunden. 

 

RN: Og hvordan vil du karakterisere ledelsesstilen i din afdeling? 

 

B: Min daglige leder, Inkie, er helt klart teamleder – forstået på den måde, at hun giver et 

ansvar og så ligger hun det fra sig og regner med at vi har grebet bolden indtil hun hører det 



 

 

152 

modsatte. Lone er endnu mere teamleder – og der kører du mere selvstændigt.. måske nogle 

gange for selvstændigt. Men det er teamledelses bestemt hos os. 

 

RN: Tror du også, der er forskel der på de forskellige afdelinger? 

 

B: Det tror jeg absolut der er – jeg tror bestemt, Uni i internservice ikke kører temaledelse, 

men oppe fra og ned ledelse 100%.  

 

RN: Og hvad med i patent og varemærke? 

 

B: Det ved jeg ikke.. jeg kender dem ikke.. 

 

RN: Hvilken type kommunikation modtager du oftest fra din leder – skriftlig, mundtlig, 

formel, uformel? 

 

B: Det er nok en blanding - Oftest er det noget med at Inkie får stukket noget ud fra de andre 

ledere og så holder vi noget, hvor hun smider boldene op i luften og så griber vi dem på 

møder. 

 

CR: Vil du sige, at tonen for det meste er uformel? 

 

B: Det synes jeg bestemt. 

 

CR: Der er også plads til det personlige? 

 

B: Ja, der er også plads til at grine – det skal der også være. 

 

RN: Kommunikationen – foregår den begge veje? 

 

B: Ja, absolut – det er 2 vejs kommunikation. 
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CR: Hvis vi må hoppe lidt tilbage til implementeringen – synes du så, der har manglet noget 

eller har det været som det skulle? 

 

B: Der kan man jo altid stille sig selv et spørgsmål om i forhold til hvad – hvis ressourcerne 

var uanede, så kunne man sige, at alle skulle på opfølgningskurser osv. Men det skal man nok 

holde op imod, hvad er det for nogle ressourcer vi kaster efter det her projekt – og hvad får vi 

ud af det, hvis ikke vi gør det. Men luksus modellen er det klart at jo mere opfølgning der 

kommer, og jo mere tid der er til at være i de enkelte afdelinger til at få dem i gang, jo mere 

succesfuldt bliver det. 

 

CR: Synes du så, der har mangler ressourcer eller er det fint som det er?   

 

B: Nej, der tror jeg faktisk godt, man kunne have brugt noget mere tid på opfølgning. 
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Bilag 4 – Interview med Medarbejder C – Varemærkeafdelingen 

Interview den 16. april 2008.  

 

CR: Så kommer der et par spørgsmål om brandet, og det første er: Hvad synes du om 

Patent- og Varemærkestyrelsens nye brand? 

 

C: Når du siger brand, mener du så hele molevitten? 

 

CR: Ja. 

 

C: Hvad jeg synes om det… rent personligt… det er jo et godt spørgsmål… det er ikke noget 

jeg har bekymret mig så meget om. Jo, altså man kan sige, at hvis vi taler om design, så synes 

jeg det er fint, at der er kommet et nyt design og nogle nye farver, og det er blevet mere 

moderne at se på.  

 

CR: Og hvad med det der forretningsfaciliterende udtryk? 

 

C: Ja, at der er fokus på det er selvfølgelig fint, men altså, det er jo ikke ligefrem noget nyt. 

Men det er udmærket, at få fokus på det. Forretningsfaciliterende er jo bare en måde at sige 

på, at man skal være god mod sine kunder, og det er jo ikke nogen stor nyhed.  

 

CR: Og det næste spørgsmål det er om du synes, det nye brand stemmer overens med 

hvordan du opfatter din egen afdeling? 

 

C: Øhm, det er sådan lidt svært, fordi jeg opfatter jo ikke min afdeling i forhold til et brand, 

men man kan jo sige, at jeg synes ikke, de to ting har så meget med hinanden at gøre. 

 

CR: Nej, hvordan kan det være? 
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C: Det er fordi at en afdeling, den fungerer sådan set… den bliver ikke ændret så meget af et 

brand. Det er noget, der ligger som en overordnet skal, så selve afdelingen bliver ikke 

synderligt påvirket på den måde.  

 

CR: Men er det så også fordi du mener, at I var forretningsfaciliterende i forvejen? 

 

C: Ja, det synes jeg egentlig. 

 

CR: Jeg mener, hvis der måske ikke er nogen, der har været det i samme grad, så kan det jo 

godt være, at man bedre kan forene sig med det nye brand. 

 

C: Ja, men det er måske rigtig nok, men hvis man har meget kundekontakt i forvejen, så er det 

jo en del af ens dagligdag, og så er der fokus fra husets side på, at man skal være 

forretningsfaciliterende, men det er jo noget, som altid har været en del af ens dagligdag, 

synes jeg. 

 

CR: Så har jeg et par spørgsmål omkring sprogguiden, og det første er om du bruger 

sprogguiden, når du skriver tekster for PVS? 

 

C: Nej. 

 

CR: Nej, det gør du ikke. Hvordan kan det være? 

 

C: Det har noget at gøre med, at jeg er sproguddannet i forvejen, og jeg synes det er 

forholdsvis banalt. Så det er ikke noget jeg aktivt bruger, det er noget som er integreret hos 

mig.  

 

CR: Ok, så du har haft den fremme, og kender nogle af principperne i den? 

 

C: Ja, jeg har selvfølgelig læst den. 
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CR: Så skal jeg høre dig, om du ved om dine kolleger i afdelingen bruger sprogguiden? 

 

C: Det tvivler jeg faktisk stærkt på. 

 

CR: Ok, og tror du, at det er af samme årsag som dig? 

 

C: Nej, det tror jeg, er enten fordi det ikke interesserer dem, eller også så har de glemt den 

eksisterer eller, der kan være mange grunde til det. Jeg tror også det er fordi, at folk… det er 

jo sådan med sådan nogle sprogguides at man læser dem måske når de kommer, og så 

glemmer man lidt at de eksisterer.  

 

CR: Ok, det næste spørgsmål det er om du føler, at sprogguiden er et nyttigt værktøj i 

dit daglige arbejde? Det har du jo lidt svaret på… 

 

C: Ja, det har jeg jo været inde på… 

 

CR: Lige præcis, men der er også et delspørgsmål til den her. Det er, om hvis du har nogle 

tvivlsspørgsmål, om du så kan få svar på dem i sprogguiden? 

 

C: Nej, det tror jeg faktisk ikke.  

 

RN: Ok, og hvad vil det så typisk være for nogle ting som du mangler, som du godt kunne 

bruge svar på? 

 

C: Det tror jeg ikke, man kan have i sådan en sprogguide. Den er jo nødvendigvis forholdsvis 

overordnet. Hvis jeg skal vide nogle ting, så er det jo meget mere detaljeret, og så er det noget 

jeg vil slå op, eller finde ud af. 

 

CR: Ja, så skal jeg høre dig, om du kan huske, hvilke hovedtræk sprogguiden behandler? 
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C: Den behandler jo noget om, at man skal skrive til modtageren, om du skal skrive aktiver 

og passiver og så videre. Og hvilke formuleringer vi bruger for forskellige ting i huset. 

 

RN: Er der så nogle ting som du synes, er dårlige… nogle af de anbefalinger den kommer 

med? 

 

C: Næ, det synes jeg egentlig ikke. Det er jo sådan nogle ting, som jeg vil påstå er sådan 

nogenlunde alment, og den ligner dem, som er mange andre steder. Sådan nogle sprogguider 

er forholdsvis ens rundt om i virksomheder, det er jo heller ikke nogen nye sandheder. Det er 

jo ret gammelkendte ting. 

 

CR: Ok, hvilken målgruppe skriver du tekster til? 

 

C: Det er sørme mange forskellige, altså, jeg skriver selvfølgelig til vores ansøgere. Jeg 

skriver også til vores modparter eller medkolleger i andre lande. Ja, og så selvfølgelig til 

ansøgere fra andre lande også. Men mest af alt er det vel kunder. 

 

RN: Og hvad er det så for en type mennesker, er det også fagfolk? 

 

C: Det er jo netop alt, det er privatpersoner, det er den lille virksomhed, det er store 

virksomheder, det er advokater og professionelle, så det er mange forskellige. 

 

CR: Og inden du sender en tekst, er der så nogen der læser korrektur på den? 

 

C: Øhm, ikke på de mindre tekster, jeg har altid nogen til at læse korrektur på mine afgørelser 

– jeg skriver indsigelsesafgørelser – dem har jeg altid nogen til at læse korrektur på.  

 

CR: Men er det på det rent sproglige også, eller er det mere på det rent faglige indhold? 

 

C: Det er på det hele. Det er korrekturlæsning på det sproglige og det faglige. 
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CR: Og det næste spørgsmål er om du, eller andre medarbejdere har deltaget i 

udarbejdelsen af sprogguiden?  

 

C: Øh, nej. Jeg ved ikke… jo, der er nogle andre i afdelingen, der har, men ikke mig. 

 

CR: Ok. Var du selv positivt stemt over for sprogguiden, da den blev indført? 

 

C: Ja, jeg synes, det er udmærket at have en sprogguide.. jeg ved ikke hvor effektive de er, 

men jeg synes, det er godt, at der er én.  

 

CR: Ved du også, hvordan dine kolleger var stemt over for sprogguiden? 

 

C: Ja, jeg tror, at de føler, at det er sprogpolitiet. Jeg tror, at folk som regel ikke er særlig 

positivt stemt overfor den slags ting, fordi de synes det griber ind i, at de skal lave Mickey 

Mouse sprog, og de skal ændre deres personlige stil. Og jeg tror egentlig at sådan opfatter de 

fleste det, i hvert fald i min afdeling – og det tror jeg, er ret alment. 

 

CR: Så den ikke rigtig er tilpasset til dem, eller at rådene var for banale eller hvordan? 

 

C: Jeg tror, at de synes, at det griber for meget ind i deres faglighed. At de er bange for, at det 

her vil gå ud over fagligheden i deres tekster. Det er sådan det jurister mest er bange for. At de 

synes, det bliver for simplificeret og at det ikke bliver præcist nok, hvis de ikke må skrive 

deres lange sætninger og så videre. Det er den konflikt, der som regel er, når man taler om, at 

man skal have et forståeligt sprog overfor, at man skal skrive noget, der rent faktisk er juridsk. 

 

CR: Føler du, at ledelsen har bakket op omkring sprogguiden? 

 

C: Når du siger bakket op om, hvordan mener du så? 

 

CR: Ja, om de har støttet projektet, og har fremhævet det? 
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C: Ja, det har de vel. Det er jo et stykke tid siden, så jeg kan ikke huske helt hvordan det 

foregik, da den blev indført. Men det siger jo også noget om, at det er jo ikke noget der sådan 

bliver snakket om, eller gjort noget ved bagefter. 

 

CR: Så skal jeg høre dig om, hvad der var din umiddelbare reaktion, da du læste 

sprogpolitikken første gang? 

 

C: Jamen, at det var da ok.  

 

RN: Men det var ikke noget revolutionerende eller? 

 

C: Nej, og den kunne måske godt… Jeg ved ikke om den ligefrem kunne have været mere 

radikal, men jeg synes godt, man kunne være gået mere til biddet end man gjorde. 

 

RN: Hvordan så, gå mere i dybden med eksemplerne, eller lave mere om på sproget eller? 

 

C: Ja altså, måske gå mere i dybden, og jeg synes faktisk også, at den sagtens kunne tage flere 

ting med. Det tror jeg egentlig, godt det kan bære, så man også kan bruge den lidt som et 

opslagsværk også. 

 

RN: Så mere detaljeret måske? 

 

C: Det tror jeg faktisk. 

 

CR: Og jeg skal også høre i den forbindelse, hvordan du opfatter selve sprogguiden, er 

det mere som en vejledning, eller mere som håndfaste regler? 

 

C: Det er et godt spørgsmål. Ej, jeg vil nok sige som vejledning. 

 

CR: Kan du huske, hvordan sprogguiden blev implementeret her i PVS? 
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C: Nej, det er netop det, jeg ikke helt kan huske. 

 

CR: Jeg tænkte på, om der har været nogle workshops eller noget i den stil? 

 

C: Jamen, vi havde jo nogle forskellige aktiviteter i forbindelse med det her branding, men jeg 

kan ikke helt skille dem ad i mit hoved. Jeg kan bare huske, at jeg på et tidspunkt har siddet 

med den her i hånden, og lige har kigget den igennem.  

 

RN: Men det har faktisk været det? Så har der ikke været mere? 

 

C: Nej, og så ved jeg, at den findes på intranettet, og jeg har også været inde og kigge på den 

en enkelt gang for længe siden for lige at orientere mig, og så er det det. Så har jeg ikke kigget 

mere på den.  

 

RN: Var der så noget du manglede i implementeringsprocessen? 

 

C: Det er jo næsten umuligt at svare på, fordi jeg husker det så dårligt. Jeg tror ikke, jeg kan 

komme med et kvalificeret bud på det. 

 

CR: Jeg tænker også mere på sådan noget… hvad med noget opfølgning, når nu netop mange 

af jer ikke husker den så godt, om det så måske havde været en ide?  

 

C: Ja, men altså, opfølgning tror jeg, er en meget god ide. Men vi har planer om, internt i 

vores afdeling i hvert fald, der laver vi noget som - vi har, også før sprogpolitikken kom, haft 

fokus på det samme, fordi vi skriver de her indsigelsesafgørelser, som er forholdsvis lange 

tekster, og der har vi haft nogle standarder i vores egen vejledning for, hvordan man skal 

skrive, som er lidt a la en sprogpolitik - men der har vi planer om, at køre en workshop igen, 

hvor vi tager det her op, med hvordan man skriver en god afgørelse. Så det er sådan set vores 

egen opfølgning, men den ville vi nok have taget ligegyldigt om der var en sprogpolitik eller 

ej.  
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CR: Ok, har du så nogen fornemmelse af, hvad kunderne synes om jeres reviderede 

sprog? Har I fået noget feedback fra dem? 

  

C: Ja, jeg tror nok, fra vores faste kunder - altså bureauerne - jeg ved ikke, om det er fordi de 

er blevet spurgt eller om de er kommet uopfordret med det, men jeg tror egentlig, at de synes 

det er ok, at vi moderniserer os lidt.   

 

RN: Så du kan ikke huske, at I har fået noget feedback fra kunder, der bare har sagt, at det var 

noget mærkeligt noget?    

 

C: Nej, nu har jeg ikke direkte fået nogen kommentarer, men jeg husker ikke at have hørt om, 

at vi skulle have fået negative reaktioner på det faktisk. Fra egne rækker var der mange, der 

synes, at det var temmelig grænseoverskridende at begynde at skrive ’du’ til advokater, som 

er ekstremt formelle, når de skriver til os, og det kan man jo altid diskutere, men jeg husker i 

hvert fald ikke nogen negativ respons.  

 

CR: Så har jeg et par spørgsmål om kulturen, og det første er hvilke værdier du synes, 

hersker i din afdeling?  

 

C: Værdier indenfor hvad? 

 

CR: Ja, det er jo sådan lidt bredt, men hvad I lægger vægt på i jeres arbejde, hvilke 

overbevisninger I arbejder ud fra?    

 

C: Det er jo ikke lige noget jeg har tænkt over.  

 

CR: Men du snakkede jo om, at det forretningsfaciliterende, og det med at sætte kunden i 

fokus ikke var noget nyt for jer… 

 

C: Nej, altså det er noget, der kommer meget af sig selv. Så kan man have mere eller mindre 

fokus på det, men delvis kommer det jo af sig selv. Jeg synes, det som er det vigtigste for os 



 

 

162 

er, at det som vi leverer et så fejlfrit som muligt i virkeligheden, ikke at det er en katastrofe, 

hvis der er fejl, for det kan ikke undgås, men det der med, at de får så gennemarbejdet et 

resultat af deres ansøgning som muligt, så det er nok kvalitet.   

 

CR: Er det så din opfattelse, at der er forskellige værdier i de forskellige afdelinger her i 

PVS?  

 

C: Det vil jeg gå stærkt ud fra der er. 

 

RN: Så der er ikke en fælles ånd eller fælles kultur? 

 

C: Jo, det er der jo også lidt. Men man sidder jo meget med sin egen afdeling. Der er jo 

mange funktioner, hvor det er begrænset, hvad man egentlig har af kontakt rundt om i huset. 

Det er også meget forskelligt internt i afdelingen, hvor meget de forskellige har kontakt ud af 

til. Jeg tror, at der helt klart er kultur og værdier, som hersker i hver afdeling. 

 

CR: Så skal jeg høre, hvad forbinder du med ordet forretningsfaciliterende? 

 

C: At det er os, der tilpasser os kundernes behov. 

 

CR: Ok, og så skal jeg høre, hvordan du vil karakterisere ledelsesstilen i din afdeling? 

 

C: Nu har vi jo faktisk 3 chefer, så det gør det svært at sige noget, for de er 3 meget 

forskellige chefer på mange områder.  

 

CR: Er Kristine overordnet chef, eller er de på niveau? 

 

C: Ja, hun er overordnet som enhedschef, og så har vi 2 sektionschefer, og man kan jo sige, at 

Kristine, hende ser vi jo ikke så meget. Hun har jo de fleste arbejdsopgaver udadtil. Og 

sektionscheferne, deres ledelsesstil, det er altså ikke lige til at sige, for det er meget 

komplekst…  
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CR: Kan man komme til dem, når man vil, eller er det meget formelt eller? 

 

C: Nej, altså overordnet er det meget uformelt. Det er uformel ledelse bestemt.  

 

RN: Og er det så også mest mundtlig kommunikation du har med dem?  

 

C: Ja, det er det. 

 

CR: Og hvordan er den kommunikation så, er den meget opgaveorienteret, eller er den meget 

modtagerorienteret? 

 

C: Det er meget opgaveorienteret. 

 

CR: Ok, er der plads til det personlige også? 

 

C: Ja, det er der. 

 

CR: Hvad er dit indtryk afdelingerne imellem, hvordan er kommunikationen der? 

 

C: I sådan et stort hus er der altid en vis tunghed. Det kan ikke rigtig undgås, fordi det bliver 

nødt til at blive sat lidt i system og der er ledelsesmøder og så videre, hvor de udveksler, hvad 

der foregår i hver afdeling, men ellers er det noget, der godt kan være sådan lidt trægt. 
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Bilag 5 – Interview med Medarbejder D – HR afdelingen 

Interview den 16. april 2008. 

 

RN: Først starter vi lige med nogle spørgsmål omkring brandet, og først kunne vi godt 

tænke os at høre, hvad du synes om PVS’ nye brand? 

 

D: Nyt er det efterhånden ikke længere vel, men jeg synes, det er rart at være i en virksomhed, 

hvor man i hvert fald har tænkt over, hvad det er for nogle signaler, man gerne vil sende. Og 

så kan jeg jo synes det er grimt eller pænt, men jeg synes i hvert fald, at det er rart, at man har 

et eller andet fast man kan gå efter, og sige, at det er det vi er, og det er det vi rent grafisk vil 

vise, og det her, er det vi rent sprogligt vil vise. Det giver sådan et eller andet, ok, vi er ikke 

helt så støvede som vi godt kunne have været. Det synes jeg egentlig er godt. 

 

RN: Synes du så også, at det nye brand ændrer det der støvede image? 

 

D: Ja, det synes jeg faktisk det gør. Når vi for eksempel har ansættelsessamtaler, så står der 

lige vores brandvand der – altså vand med vores logo på – og de kan tage lakridser med hjem, 

og folk siger sådan, gud, jamen var I ikke en styrelse? Det forventer de ikke at se, så det med 

at man er sådan lidt fremme, det er med til at gøre at vi bliver mindre støvede. 

 

RN: Hvad så med selve det forretningsfaciliterende, er det noget du synes holder? 

Hvordan er din opfattelse af den del af brandet?  

 

D: Ja, altså bortset fra at det er lidt.. Jeg kan godt se det ud fra det der med, at man skal se det 

ud fra kundens synspunkt, og det synes jeg er vigtigt at gøre. Men lige præcis 

forretningsfacilitator, altså, vi kunne have kaldt det hvad som helst. Men at tænke lidt mere på 

ens modtagere, det synes jeg er rigtig godt. 

 

RN: Synes du så, at det nye brand stemmer overens med, hvordan du opfatter din egen 

afdeling? Altså, passer det til jer? 
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D: Altså, det er en proces. Jeg vil sige, vi er ikke nået helt frem endnu til målet, men vi bruger 

det meget i at tænke, hvordan er det vi får fat i de rigtige ansøgere gennem vores 

stillingsopslag, hvad er det for et sprog vi skal arbejde med. Det gør vi også meget i 

samarbejde med salgs- og marketingafdelingen, der ligesom hjælper os lidt på sporet, og vi 

prøver også især at overbevise cheferne i huset om, at de ikke skal skrive knap så meget og 

knap så tungt. 

 

RN: Så I er på vej? 

 

D: Det vil jeg sige, og vi er også i en proces, vi er for eksempel ikke nået så langt med at 

omskrive alle vores standardbreve, og der er nogle ting, som er pålagt fra departementet, hvor 

vi sagtens kunne finde på en bedre måde for eksempel at skrive ansættelsesbreve på, men det 

er ligesom pålagt fra departementet, at det skal altså stå på den her, lidt kedelige, måde. Så det 

har vi ikke selv nogen indflydelse på, men de ting vi selv skriver, der prøver vi i hvert fald at 

tænke mere moderne, og fjerne alle de her passiver for eksempel.  

 

RN: Ok, det var faktisk det næste spørgsmål: bruger du selv sprogguiden, når du skriver 

tekster for PVS? 

  

D: Altså, om du tænker på, om jeg tager den frem og læser den? Jeg bruger jo nogle af de ting 

jeg kan huske i den, som bl.a. er at få budskabet højt op i brevet, lade være med at skrive 

vedrørende, vi skriver ’du’ og ikke ’De’, de der ting, dem bruger jeg i det omfang, men det er 

ikke sådan, at jeg sidder og nærlæser den hver uge for at se om der lige er noget, jeg har 

glemt.   

 

CR: Så du bruger den ikke som opslagsværk? 

 

D: Det var måske mere i starten – jeg tror det snart er halvandet år siden – da var det mere et 

opslagsværk, men nu er det mere de hovedtræk man husker. I kan sikkert godt komme med 

spørgsmål, som jeg ikke kan svare på.. 
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RN: Det har vi ikke tænkt os, det er jo ikke nogen prøve… 

 

D: Men jeg synes da i hvert fald, at vi tænker over sproget, også mine kolleger… 

 

RN: Ja, det var så faktisk det næste spørgsmål, om du ved om dine kolleger i afdelingen 

bruger sprogguiden? Følger alle den, eller er der nogen der ikke gør? 

 

D: Altså, vi tænker da i hvert fald alle sammen over, at nu skal vi skrive mere moderne. Det 

er nok den, der har sat sig fast i alles bevidsthed. Og nogen gange tager man lige hovedet op 

fra computeren, når man skriver en mail, og spørger kunne jeg skrive noget andet end det her? 

Nogen arbejder mere med det end andre, der er også nogen, der har mere kontakt, kan man 

sige, til andre… i det hele taget end andre har.   

 

RN: Føler du, at sprogguiden er et nyttigt værktøj i dit daglige arbejde? Det snakkede du 

jo lidt om tidligere, at du bruger den ikke sådan til hverdag, men hvordan kan det så netop 

være at du ikke bruger den i hverdagen, som opslagsværk? Er det fordi du aldrig bliver i tvivl, 

eller er det fordi den ikke giver de rigtige svar? 

 

D: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi man alligevel har travlt, men skal have 

parkeret nogle sager, og man føler måske, at man alligevel godt kan finde ud af at fjerne sine 

passiver og proppe mit budskab op, så man kan sige at de hovedelementer, dem føler man 

måske, man i mere eller mindre grad har styr på. Så derfor er det måske ikke nødvendigt. 

 

RN: Men har du oplevet, at der er opstået nogle tvivlsspørgsmål omkring, hvad er det egentlig 

jeg skal gøre her, hvor den ikke har givet dig de svar, du søgte?  

 

D: Nej. Jeg synes egentlig, at den giver nogle gode eksempler på, hvordan det er man skal 

bruge sproget, og hvad er det egentlig? De skriver ikke bare ’brug aktiv’, men kommer med 

nogle eksempler på, hvad det så er at skrive mere passivt. Så på den måde synes jeg jo 

egentlig, den er god, og jeg synes som ny medarbejder burde man næsten få den serveret, så 

man bliver gjort opmærksom på, at her, der skriver man altså på en anden måde. De får jo så 
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mange andre informationer, så der kan man jo lige så godt få den også. Så vidt jeg husker, var 

det jo ikke så voldsomt stort. 

 

RN: Du har jo allerede været lidt inde på de her hovedtræk, som sprogguiden behandler, er 

der nogen ting, du synes især er gode i den, eller som mangler? 

 

D: Jeg synes, jeg kan huske, at der var sådan en kasse med de her ord, de er ikke så gode at 

bruge mere, du skal bruge nogen andre, det synes jeg er ret godt. Så kan man se, ok nu bruger 

vi ikke ’vedrørende’ mere, men ’om’. Sådan så man helt konkret kan sige ’nå ja, det her ville 

jeg måske have valgt at skrive, men nu vælger jeg så det her’. Det synes jeg er godt. Og så 

synes jeg, at eksemplerne er gode, fordi de skaber en forståelse for, hvordan det egentlig lige 

bliver skrevet om. 

 

CR: Så du synes måske også, der kunne have været flere af de her eksempler? 

 

D: Det synes jeg egentlig ikke ville have gjort noget, hvis kassen der med ord der kunne 

skiftes ud, havde været større, eller hvis man skulle sidde og skrive, måske bare havde en kort 

version af sprogguiden, hvor man faktisk bare fik sådan en kasse med ofte anvendte ord.  

 

RN: Og så kunne man måske også bruge den mere som et slags opslagsværk i det daglige? 

 

D: Ja, det kunne man faktisk godt. 

 

RN: Hvilken målgruppe skriver du typisk tekster til?   

 

D: Altså, primært er det jo interne meddelelser tit til chefer og medarbejdere omkring alle 

mulige forskellige ting for eksempel fortolkning af overenskomster og sådan noget, men jeg 

skriver selvfølgelig også til folk, der bliver kommende medarbejdere - som ansættelsesbreve - 

og hvad er det lige de skal gøre, og er også med til at skrive ud til dem, der skal ud til samtale, 

og beskrive hvad det er for nogle personlighedstest de skal til. Så det er de mest eksterne, de 
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her ansøgere og stillingsopslag. Og så har vi selvfølgelig også dem vi er kunder hos, vi har 

massørordning, dem skriver vi også til og kantinefolkene. 

 

RN: Synes du så også, at rådene i sprogguiden passer til den her målgruppe og de tekster, du 

skriver? 

 

D: Altså, man kan sige, måden man skriver på gør jo, men eksemplerne har jeg lidt svært ved, 

fordi de hører til ovre i produktionen – altså patent og varemærke – og de er jo selvfølgelig 

også de afdelinger, der har mest kontakt ud til vores primære kunder. Så på den måde er det jo 

nemt at forstå, at det er der, man har valgt at lægge vægten, men jeg synes godt, man kan 

bruge rådene. Om man så skal bruge det ene, det andet eller det tredje, så er det stadigvæk 

vores måde at skrive mindre bureaukratisk på.  

 

RN: Er der nogen, der læser korrektur på dine tekster, der bliver sendt ud? 

 

D: Man kan sige at stillingsopslagene, de ligger i en rimelig hård ramme. Først skriver 

cheferne noget, så kigger jeg på det, og så tjekker salgs- og marketing til, og ser jamen, holder 

vi os sådan nogenlunde indenfor det sprogguiden siger. Men alt andet bliver ikke tjekket 

nogen steder.  

 

RN: Men de der tekster, der bliver simpelthen lige kigget på dem med sproglige øjne? 

 

D: Ja, altså vi har valgt at sige, nu sætter vi os ned chefen, en repræsentant fra HR og en 

repræsentant fra salgs- og marketing og så sidder vi sammen og bliver enige om, hvordan 

sproget skal være, så cheferne også kommer lidt mere ind på, der er en grund til, at vi ikke 

skriver sådan en lang sætning men brug i stedet små, korte sætninger. 

 

RN: Så kommer vi til et lidt andet spørgsmål, om du eller andre medarbejdere har 

deltaget i udarbejdelsen af sprogguiden?  

 

D: Jeg ved faktisk ikke hvem, der har været med til at lave den, jeg har i hvert fald ikke. 
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RN: Og du har heller ikke hørt fra andre i afdelingen, at de skulle have været med til at give 

input til den, eller givet eksempler på, hvad de har brug for? 

 

D: Nej, overhovedet ikke. 

 

RN: Var du selv positivt stemt over for sprogguiden, da den blev indført?  

 

D: Altså, første gang jeg læste den, der var jeg nok lidt bureaukratisk i min tankegang, og 

tænkte ’ej, vi kan da ikke bare lade være med – man bliver jo også lidt fagnørdet – hvordan 

skal jeg dog beskrive det her på en måde, så jeg ikke taler ned til nogen?’. Det synes jeg er en 

svær balance, så der tænkte jeg, ’ej, skal vi skrive som om vi går i 2. klasse?’. Det synes jeg er 

en udfordring og stadig er det, man tænker; nu taler jeg ned til dem, eller også tror de at jeg er 

fuldstændig bindegal, fordi jeg skriver på 2. klasses niveau. 

 

RN: Hvad med de andre kolleger i afdelingen, havde de den samme opfattelse, har du 

nogen fornemmelse af det? 

 

D: Ja, flere af mine kolleger er jo gamle i gårde, de har været her i mange år, og de er vant til, 

at vi har altid sådan lige fået os lidt højere op. Jo længere sætninger med jo længere ord, jo 

bedre var det. Og der er nogen, det har været nemmere at sluge for end andre. Men jeg tror 

nok, at de fleste nu har indset at det er fornuftigt i hvert fald at prøve at komme en tand ned.   

 

RN: Føler du, at ledelsen har bakket op omkring sprogguiden?  

 

D: Ja, og nej. Det er ikke fordi, vi har brugt så voldsomt meget tid på det. Og vi har projekter 

kørende, hvor vi skulle gennemskrive alle vores standardbreve, men der har bare aldrig lige 

været tid til det. Så på den måde kan man sige, at det ikke er blevet prioriteret så højt, fordi 

man finder jo nok ud af det. Og når man så sidder med brevet, så skriver man lige lidt om, 

man ved jo godt at det ikke skal hedde vedrørende, men det drejer sig om… så måske ikke så 

stor opbakning. 
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RN: Nej, de har ikke åbenlyst fremhævet den og sagt, at den er de glade for, og den synes de 

alle skulle bruge? 

 

D: Næ, den har ikke været prioriteret på den måde. 

 

RN: Hvordan opfatter du så selve sprogguiden, ser du den som en vejledning eller som 

håndfaste regler, som skal følges?  

 

D: Det er svært at opsætte fuldstændig faste regler for sprog, fordi så vil du meget nemt 

komme til at træde ved siden af, så jeg ser det nok mere som en sprogguide, som en guideline 

om hvilken vej vi skal gå, og det er det her, vi skal prøve. Men selvfølgelig er der nogen ting, 

hvor man kan sige du skal ikke skrive ’De’ til folk, det er jo en regel, som man kan tage og 

forholde sig til, så den er vel lidt både og. 

 

RN: Hvordan blev sprogguiden så implementeret i organisationen, kan du huske det? 

Hvordan fandt du ud af, den var der? 

 

D: Der var jeg så heldig at jeg var en af dem, der blev udvalgt til at være sprogguide, eller 

sprogambassadør i afdelingen, og derfor kom jeg på et mindre kursus i hvad den egentlig 

sagde, og så skulle jeg jo så ud i min afdeling og fortælle omkring den siger det og det, og nu 

synes jeg, at I skal prøve at læse den. Og det er ligesom det vi har gjort oppe hos os.   

 

CR: Der har ikke været sådan nogle arrangerede workshops? 

 

D: Nej, ikke så vidt jeg kan huske, der var den her kick off med selve brandet, hvor der også 

kort blev nævnt noget med at, nu siger vi ikke ’De’ længere, nu siger vi ’du’. Og vi skriver 

ikke ’Med venlig hilsen’, men ’Venlig hilsen’. 

 

CR: Men det var helt tilbage til da man startede med at udarbejde brandet. 
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D: Ja, lige præcis. Jeg synes ikke, der har været fulgt voldsomt meget op på det her 

efterfølgende. 

 

RN: Var der så noget du manglede i implementeringsprocessen, synes du, de kunne have gjort 

nogle flere ting? 

 

D: Jeg synes egentlig, at det dengang var det fint nok, men man kunne godt have fulgt lidt op 

på det senere hen. 

 

RN: Og har du nogen fornemmelse af, hvad kunderne så synes om jeres reviderede 

sprog, eller de eksterne folk, du har med at gøre? 

 

D: Nej, det har vi ikke fået den helt store respons på. Vi taler jo lidt, når folk kommer til 

ansættelsessamtale, så spørger vi dem selvfølgelig lidt til selve opslaget, om der var noget de 

særligt synes var spændende. Og der er der da flere, der siger, at det var rart at læse vores 

opslag, fordi vi ikke virkede så støvede, som de kunne have forstillet sig, at vi kunne være. Så 

på den måde så signalerer det noget positivt, og noget som folk godt vil være en del af, og det 

er selvfølgelig rigtig rigtig godt.  

 

RN: Så det virker sådan lidt i hvert fald? 

 

D: Ja, som udgangspunkt så får vi i hvert fald en positiv respons, når vi spørger til opslagene.  

 

RN: Så kommer vi lidt til delen om Patent- og Varemærkestyrelsens kultur, og der er det 

første spørgsmål, hvilke værdier du synes, der hersker i din afdeling, altså hvad lægger I 

vægt på i jeres arbejde? 

 

D: Oppe i HR afdelingen der sidder vi med mange forskellige ting, så det er måske svært at 

sige, at der er sådan en fuldstændig rød tråd med hvad vi lægger vægt på af værdier. Men som 

udgangspunkt så vil vi jo gerne virke professionelle udadtil i alle de ting vi laver, ligegyldigt 

hvad det så er vi laver. Det er i hvert fald meget vigtigt for os, og vi vil også gerne være meget 
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serviceorienterede, så det prøver vi også, så godt vi kan være. Det er nogle af de 

hovedværdier, der er, som kan passe ud over alle de arbejdsopgaver vi har.  

 

RN: Hvordan kommer de så konkret til udtryk i jeres arbejde? 

 

D: Vi prøver jo at være imødekommende, når folk stiller os nogle spørgsmål, og prøver hele 

tiden at tænke på de arbejdsprocesser vi har, og ser på belaster de ude i systemet eller vores 

kunder eller ansøgere, eller kan vi gøre det på en måde, som er smartere? Og så tænker vi hele 

tiden, om vi kan gøre noget så vi belaster folk mindre, og at det også bliver nemmere for os, 

så man på den måde hele tiden tænker på, at man skal have et så højt serviceniveau som 

muligt og bruge så få ressourcer på det som muligt. Det bruger vi en del tid på at finde ud af, 

om vi kan optimere vores interne processer. 

 

RN: Hersker der efter din opfattelse forskellige værdier i de forskellige afdelinger, eller 

er der en fælles kultur?  

 

D: I Patent- og Varemærkestyrelsen er der rigtig mange subkulturer, det er der slet ingen tvivl 

om. Og vi hører også fra flere når vi spørger dem, at det godt nogen gange kan være svært at 

finde ud af, hvor er det Patent- og Varemærkestyrelsen egentlig skal hen, og hvad vores fælles 

mål er. Fordi man sidder ude i sit eget og egentlig er meget involveret i det, men måske ikke 

så meget i, hvad der egentlig sker på den anden side af plankeværket. Og det er også noget 

som jeg ved, at ledelsen har fokus på ligesom at få dæmmet op omkring viden, omkring hvad 

det er for noget de andre sidder og laver, så vi sammen kan løfte opgaverne. Men det er svært 

at få nedbrudt subkulturer, og spørgsmålet er også hvor meget de skal nedbrydes, og vurdere 

det hele tiden. Det er helt sikkert en ledelsesmæssig udfordring.  

 

RN: Vi kunne også godt tænke os at høre dig om, hvad du forbinder med ordet 

’forretningsfaciliterende’?  

 

D: Første gang jeg hørte det, tænkte jeg, hvad i al verden er det, de snakker om? Men det er jo 

det her med, at man skal se tingene fra kundens synspunkt, man skal jo ligesom se, hvad er 
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det de har brug for, og ikke hvad er det jeg har behov for at give dem. Så man på den måde 

vender processen. 

 

RN: Og hvordan vil du karakterisere ledelsesstilen i din afdeling? 

 

D: Yvonne, hun uddelegerer opgaver, men alligevel vil hun gerne vide hvad der sker.  

 

RN: Så I får bare nogle opgaver, og så løser I dem selv, som I synes og så skal hun se på det 

igen? 

 

D: Ja, hun bliver sat Cc:  

 

RN: Hvilken type kommunikation modtager du oftest fra din leder, er det skriftligt eller 

mundtligt?  

 

D: Problemet lige pt. er jo, at der er sket en omorganisering i HR, så Yvonne har meget travlt, 

så desværre sker rigtig meget kommunikation gennem en e-mail pga. travlhed. Enten har hun 

ikke tid, eller også er jeg selv til møder eller sådan noget, så for at man overhovedet kan få 

noget kommunikation, så sker det faktisk over mail. Og det har jeg snakket med hende om, at 

det nogen gange kunne være rart, at få nogle face-to-face samtaler, for der kan man bedre se 

hvad det egentlig lige er folk mener. For man kan altså godt nogen gange få rodet sig ud i et 

eller andet, man slet ikke mente, så det er helt klart et udviklingspunkt. 

 

RN: Og de er måske også mest opgaveorienterede de der e-mails? 

 

D: De kan også sagtens være feedback på forskellige andre ting. 

 

CR: Hvad med det personlige, er der også plads til det, når I har travlt?  

 

D: Jamen det er jo så det der nogen gange bliver presset ind i de der e-mails, og det er så der, 

hvor det nogen gange kan udvikle sig til noget, hvor man bare tænker, hvor vil du hen med 
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det? Og opgaver, det er fint nok at få det serveret på mail, men det er når det drejer sig om de 

personlige ting, så er det altså rare at sidde overfor hinanden. 

 

RN: Og hvad med indbyrdes mellem afdelingerne, er der noget kommunikation på tværs der? 

 

D: Ja, hvis man ser ud fra mit eget arbejde, så har jeg jo en del kommunikation med cheferne i 

de andre afdelinger. Og det er sådan en blanding af, at enten kommer de her forbi, eller også 

ringer de, ellers sender de en e-mail.  

 

RN: Så du har også kontakt til mange andre ude i organisationen? 

 

D: Ja, det må man sige. 

 

CR: Jeg tænkte på, hvad med ledelsesstilen i de forskellige afdelinger, tror du der er stor 

forskel rundt omkring i huset?  

 

D: Det er der. Meget stor forskel, cheferne er meget forskellige her i huset i deres måde at 

lede på. 

 

CR: Og det er måske også det, der afspejler sig i kulturen? 

 

D: Det har i hvert fald indflydelse på det, det er der igen tvivl om. 
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Bilag 6 – Interview med Medarbejder E – Projektmedarbejder 

Interview den 10. april 2008. 

  

RN: Først kunne vi godt tænke os, at høre, om der er en overordnet 

kommunikationspolitik i Patent- og Varemærkestyrelsen – der overordnet sætter nogle 

retningslinier for hvad i vil?  

 

E: Altså - der er en kommunikationsstrategi – den er mest rettet på medier. 

 

RN: Så det er ikke så meget med kunderne? 

 

E: Nej. 

 

RN: Er der så en klar sammenhæng mellem sprogpolitikken og 

kommunikationsstrategien, eller er det ikke noget, i har tænkt ind i det som sådan? 

 

E: Jo, der er samme retning, men hvor man kan sige, at målet i kommunikationsstrategien er 

primært aviser og fjernsyn osv. og internet osv. kommunikation - men ikke så meget på 

brevniveau, hvor sprogpolitikken den er mere på brevniveau, kommunikationen med vores 

kunder osv. 

 

RN: Ser du det så som en mere detaljeret guide til, hvordan man så kan opfylde de mål der er i 

kommunikationsstrategien. 

 

E: Ja, altså man kan sige overordnet - målet i vores kommunikation i hvad vores budskaber i 

sidste ende skal være det er det samme, men man kan sige, at sprogpolitikken er ikke skrevet 

ind i kommunikationsstrategien og omvendt. 

 

CR: Er den nedskrevet strategien? 

 

E: Ja – vil I have en udgave? 
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CR og RN: Ja, det kunne være godt at have.  

 

RN: Så vil vi godt høre lidt om, hvad baggrunden var for, at I valgte at lave en 

sprogguide i forbindelse med det nye brand – altså hvordan kom I på ideen? Var det 

fordi I så der var behov for det eller? 

 

E: Ja, altså man kan jo sige, at vi har herude en masse standard fraser på patent- og 

varemærkeområdet. Men derudover er der en masse anden kommunikation, vi har ud af huset, 

som ikke er standard fraser - så man kan sige, at det er vigtigt at lære folk at skrive på den her 

nye måde. Men man kunne ikke give nogle endegyldige løsninger, så det var sådan en 

læringsproces i, hvordan kan man så skrive og netop nogle eksempler i sprogpolitikken. 

 

RN: Men altså, var det fordi I fik henvendelser fra kunder om, at de synes at jeres breve var 

svære at forstå, eller var det simpelthen fordi, at I så at i forbindelse med det nye brand, så var 

i nød til også at se på sproget? 

 

E: Ja, det er faktisk det sidste - igennem en analyse før vi startede brandingprojektet, var vi 

inde over et positioneringsprojekt for at finde ud af, hvordan vi ville ligge i forhold til vores 

kunder, hvor sådan en myndighed som os skal ligge – skal vi være meget myndighed, skal vi 

være mere virksomhedsrettet, hvad har vores kunder behov for – det var bl.a. noget af det 

hvor vi sagde ”skal vi lave om så vi tydeliggør det område, vi arbejder på, så bliver vi nød til, 

at arbejde på sproget, så vi er mere forståelige.” 

 

RN: Så det var den der indledende undersøgelse som viste, at det skulle i også ændre på. 

 

E: Ja, at det bl.a. var der, at det ikke kun var at tingene skulle sminkes. 

 

RN: Var det er bevidst valg fra jeres side at kalde det en sprogguide i stedet for en 

sprogpolitik, eller var det bare noget der kom naturligt? 
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E: Jeg ved faktisk ikke om man har været inde – jeg kunne forestille mig, at man har valgt 

guide, fordi politik virker så bureaukratisk – så politibetjent-agtigt… nu skal I følge denne 

her. At vi mere ville have den som en guide, også fordi det ikke er endegyldige løsninger. 

Men det er nogle retningslinier, man skal følge – men igen så er det en del af sproget.. skal vi 

kalde det retningslinier? …det er jo også gammeldags osv. Så guide det er sådan det her… 

 

RN: Det virker lidt løsere… 

 

E: Ja, præcis. 

 

CR: Selvom det er noget som folk helst skal følge…  

 

E: Ja, det skal de… Ja, lige præcis. 

 

RN: Hvilke medarbejdere var med til at levere input til sprogpolitikken – hvad der 

skulle være med i sprogpolitikken. Var det kun jer kommunikationsfolk, eller var der 

også fra de andre afdelinger? 

 

E: Der var et samarbejde med de enkelte afdelinger, medarbejdere – altså hvor man så tog fat 

i nogle konkrete sagsbehandlere, så vidt jeg husker, og så også nogle af sekretærerne – 

hvordan kan man lave teksterne om? Og derudover havde vi teksterne igennem juristerne for 

at se, om det så juridisk stadig kan holde, så man kan sige, at det var et større arbejde også 

fordi, det er meget forskellig kommunikation vi har – der er meget stor forskel på, hvordan 

vores kundecenter f.eks. kan kommunikere i forhold til, hvordan vores ingeniører kan 

kommunikere og hvilken type breve de skriver osv. Så det var vigtigt, at have nogle elementer 

alle steder fra i huset. 

 

CR: Men det er der også sådan taget hensyn til i sprogpolitikken? 

 

E: Ja, lige præcis.. 
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RN: Og havde i så opstillet nogle mål for sprogpolitikken – var det bare sådan med, at 

det skulle bare følges, eller var der nogle specielle mål for hvad i ville opnå… altså om 

alle skulle følge det eller? 

 

E: Da vi startede ud var det, at alle skulle følge den her sprogpolitik. Og der blev lagt en 

tidsplan for, at det her skulle strække sig over et år før den helt var implementeret i hele huset, 

og så kan man sige, at undervejs var der et skift af projektledelse, så man kan sige, at selve 

opfølgningsdelen blev egentlig lukket af tidligere. Så man kan sige, at selve sprogrevisionen 

af de forskellige standard breve blev stadig gennemgået efter projektet sådan set var slut. Men 

den samme opfølgning som man oprindeligt havde sat som mål, er ikke lavet. Det er mere lagt 

ud til de enkelte enheder, at sikre, at vi lever op til sprogpolitikken. 

 

CR: Tror du de gør det? 

 

E: Om de følger op på det? Nej, jeg tror med sådan nogle ting, at hvis der ikke er hånd i 

hanke, og det er så nyt, så tror jeg, det er svært at implementere. Og det er også derfor, jeg 

siger, at det kan godt være at målet lå herude, at det er det her sprog vi skal nå hen til, men 

altså man kan sige, at vi er nået et godt stykke, men vi er ikke helt derude. Der er nogen der 

skal skubbe på, for at vi når helt derud.  

 

CR: Men det er også svært når der ikke er nogen kommunikationschef… 

 

E: Ja, lige præcis… 

Eller man kan også sige, at det leje vi skulle have ligget på var måske for ambitiøst at springe 

ud i at være for over-topmoderne, når man er indenfor et område som vores. Så det er sådan 

en meget svær balance at sige, om det er det ene eller det andet, der er årsagen dertil.   

 

RN: Men i har ikke nogle mål for de enkelte afdelinger nu, som i gerne vil have – som de ved, 

at vi vil gerne have, at den og den procentdel af jeres kommunikation bruger den der 

sprogguide – altså de har ikke nogle konkrete mål? 
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E: Nej… 

 

RN: Og havde i så opstillet nogle succeskriterier for sprogpolitikken inden den blev 

indført – altså sådan nogle konkrete ting – om i godt ville have, der var færre kunder, 

der ringede, eller altså nogle konkrete succeskriterier i ville måle på? 

 

E: Altså – det er jeg faktisk ikke klar over. Jeg tænker umiddelbart – som jeg husker det, at 

sådan noget som kundetilfredshedsundersøgelser det var vigtigt, at kunderne blev spurgt 

omkring vores sprog. Så det har været en af de ting. 

 

RN: Havde i så sat et mål for – ja, det kan selvfølgelig være svært, når du ikke har været med 

til at formulere det – at f.eks. 20% forbedring af kundernes vurdering af sproget? 

 

E: Jeg ved det faktisk ikke.. men jeg kan prøve at se, om jeg kan finde nogle papirer på, om 

der er lavet sådan nogle mål omkring… 

 

RN: Det kunne være lidt spændende at vide, hvad man egentlig har satset på i første omgang. 

 

RN: Så går vi så lidt videre til selve implementeringsprocessen – hvad gjorde I jer af 

overvejelser om, hvordan sprogpolitikken skulle implementeres i virksomheden, da I 

var færdige med den?  

 

E: Altså ligesom vi havde de her generelle brevskabeloner - de blev skrevet og udarbejdet i de 

forskellige enheder, så var det jo også vigtigt, at sige, at de steder, hvor man skriver nogle 

breve udenfor koncept, der er det vigtigt, at der sidder nogen i de enkelte afdelinger, som kan 

hjælpe de enkelte kolleger med lige at kigge det igennem, og da var det vi uddannede nogle 

sprogambassadører inden for det her sprog, som netop også prøvede at lære at arbejde med at 

ændre de breve de havde, fordi vi har jo masser af notater og masser af breve, som er 

forskellig fra gang til gang, og der kan det være svært selv at vurdere, hvor kan jeg gå ind og 

ændre det her, for at det bliver bedre og følger sprogguiden mere. Så der blev valgt minimum 

en fra hver afdeling… afhængig af størrelse selvfølgelig. 
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CR: Hvordan blev de udvalgt – nogle der typisk kommunikerer meget skriftligt? 

 

E: Ja, eller typisk kunne være nogen som man ville gå til og de skal læse korrektur alligevel, 

eller nogen der havde ressourcerne. Nogle steder valgte man faktisk at have 3 fra en afdeling 

som typisk førhen skrev meget tunge breve… der var lige en ekstra som lige blev plukket ud. 

Der var nogle afdelinger som i forvejen skrev meget lig denne her sprogpolitik, og så var der 

nogle afdelinger, som skrev som de altid havde gjort. 

 

RN: og hvad er det for nogle afdelinger, som især skrev sådan meget tungt og sådan…?  

 

E: Det har været nogle af de meget politiske afdelinger, fordi sådan skal man skrive, når man 

skriver ind til ministeriet f.eks., så det er man lært op med – der skal ikke en masse moderne 

fancy word – og så er der også nogle af de udviklingsmæssige afdelinger, hvor man har nogle 

af de her længerevarende tunge projekter, hvor man skal skrive rapporter ind og ud… og de er 

skrevet selvfølgelig med meget teknisk sprog. Så det var dem, der især stak ud, og så kan man 

sige, at kommunikationsafdelingen og HR var mere trukket ud i sprogguidens retning. 

 

RN: Havde I også gjort jer overvejelser om eventuel modvilje fra medarbejderne mod 

denne her nye sprogguide? 

 

E: Ja, vi var meget opmærksomme på særligt det juridisk holdbare i det og så samtidig også, 

at man kan sige, at vi har nogle meget tunge faggrupper herude, så man kan sige, at vi var 

forberedt på nervøsiteten omkring, at vi så skriver mere moderne dagligdags sprog og 

forklarer tingene tydeligt, at de ikke ville blive taget seriøst inde for deres faggruppe – at det 

kunne ligne en, der lige var kommet ud af gymnasiet, der har siddet og skrevet det her brev, 

men ikke en dygtig teknisk kompetent ingeniør. Så det var vi meget forberedt på. 

 

CR: Blev der gjort noget ved det? 

 

E: Ikke andet end at man kan sige, vi talte jo til dem i kraft af de små grupper – vi var ude og 

drøfte ændringer af breve med dem. Der var enhedsmøder, hvor det blev forklaret, at man kan 
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sagtens være meget saglig kompetent, og kunderne kan sagtens have respekt for det man 

skriver. Det behøver ikke ændre sig bare fordi, man skriver det tydeligere – tværtimod er man 

meget dygtig, hvis man kan skrive det tydeligt. Så man kan sige, at det blev formidlet både på 

enhedsmøder og også i sprogguiden står det beskrevet – og så også igen ambassadørerne som 

kunne gå ind og berolige. Men stadig så er det jo et stort skridt fra at skrive udelukkende 

tekniske betegnelser og gammeldags sprog og så til at gå helt over i den anden boldgade – det 

er et meget stort skridt. Så det var der jo også nogle reaktioner på. 

 

RN: Ja, det er faktisk det næste – om i så oplevede noget modvilje? 

 

E: Ja, det gjorde vi - og kan det her nu holde, og det er også svært selvom nogle breve har 

været gennem juristerne, og de har sagt god for dem, så selve det juridiske holdbare i dem, det 

er altid til diskussion… det er sådan en gråzone, som vurderes fra gang til gang. Så jeg tror 

også, så vidt jeg husker, at der er nogle breve, hvor man er gået tilbage og så genskrevet dem 

efter, man er gået i gang og sagt det her holder slet ikke, det vi skriver her. Så man kan sige, at 

reaktionerne på det har også været, at man så har kigget på det igen og så tager det op til 

revurdering. 

 

RN: Ja, så i har været åbne overfor ændringsforslag senere hen også? 

 

E: Ja, lige præcis… – og måske fordi vi tog det skridt for langt… jeg ved det ikke. 

 

RN: Ja, når nu du siger, at I har taget skridtet tilbage, så sprogpolitikken er faktisk den meget 

ambitiøse - I har så ikke ændret den til at blive lidt mindre ambitiøs senere hen – altså den der 

ligger er stadig den samme? 

 

E: Ja – man kan sige, at så vidt jeg husker den, så er den jo også skrevet sådan så der står ikke 

præcis, hvordan brevene på patentområdet eller på myndighedsområdet skal skrives. For de 

øvrige områder gælder det hele jo stadig, og det gør det jo også i patent, så det er de enkelte 

formuleringer hvor man er gået ind og justeret. Som jeg husker sprogguiden, så holder den 
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stadig. Og så på den måde er den ikke over-ambitiøs, men jeg tror i forhold til, hvordan man 

havde forestillet sig, at teksterne skulle se ud, er vi ikke derude. 

 

CR: Det der med du siger, den måske har været lidt for overambitiøs, og at det måske er sådan 

lidt overordnet – tror du det havde været bedre, hvis man havde lavet noget mere specifikt og 

rettet mod de forskellige behov, der er i huset? 

 

E: Ja, det er jo et svært hus at lave sådan en overordnet sprogpolitik til, fordi vi er så 

forskellige rundt omkring. Men samtidig kan man jo så sige, at formålet var jo at lave en 

ensretning, fordi der i forvejen var denne her kæmpe forskel.  Så man kan sige, at man var 

inde og skrive en overordnet sprogguide til, hvad vi egentlig godt alle sammen kunne skrive 

os ind i – men, så jeg ved ikke rigtig – det kan også være, at det er forkert at kalde den 

overambitiøs, for det tror jeg heller ikke, men jeg tror, at da man startede ud med 

myndighedsbrevene, så tror jeg, at man havde forestillet sig, at det skulle se meget mere 

moderne ud, end det reelt er muligt - så det er på den måde, at jeg mener, at det er 

overambitiøst, så jeg tror som sådan ikke det er sprogguiden der er overambitiøs, men man 

kan sige, at det tager jo tid og skifte sproget – vi er jo også vant til at skrive – jeg kan se, at 

jeg selv har formuleringer, som jeg bruger, fordi når man begynder at skrive, så skriver man 

mere sådan gammeldags eller fagligt korrekt, hvis det er man sådan vil tages seriøst også. Så 

det er et stort skridt. 

 

CR: Også det der med at der var medarbejder input – hvem var det ellers der konkret 

udarbejdede den – var det meget fra Advice eller var det jer selv? 

 

E: Jeg tror faktisk – altså Advice var jo meget tæt inde over, så de var gode til netop at 

komme med forslag til, hvordan kunne tekster se anderledes ud – men så vidt jeg husker, så 

skruede vi ned for teksterne, de var meget moderne, hvor vi så ligesom sagde, at det kunne 

ikke holde… 

 

RN: det skulle også ligesom passe til virksomheden… 

 



 

 

183 

E: Ja, lige præcis.. – det er også fordi, at det tekniske det kender de jo ikke til. De kunne godt 

komme med nogle forslag, hvor vi sagde, at det holder aldrig – det ville vi heller aldrig kunne 

fortælle medarbejderne, at de skulle skrive det på den måde. Så man kan sige, at vi var meget 

inde over, men det er rigtigt at de sådan kom med de første forslag. 

 

CR: Men det er jo også et område, hvor det er nød til at være lidt fagligt for at være seriøst… 

 

E: Ja, lige præcis..  – for over halvdelen af de breve vi skriver skal holde i retten, så det er 

rigtig svært at gå ind og lave det om, så det stadig holder. Men i det hele taget… bare det at gå 

fra at skrive ’De’ til at skrive ’du’, det var svært i sig selv – det var sådan, at jeg personligt 

godt kunne være overrasket over det. 

 

RN: Så er der lige nogle sidste her – føler i så, at den øverste ledelse har bakket 

tilstrækkeligt op omkring sprogpolitikken – altså vi har sådan noget branding materiale, 

og der virker det meget som om, de har været meget inde over brandet, men har 

sprogpolitikken også fået opmærksomhed fra den øverste ledelse, eller har det mere 

været jer selv, der har brændt for det? 

 

E: Altså, jeg tror, sådan som jeg husker det, så langt hen ad vejen har ledelsen været meget 

inde over – men man kan også  sige, at brandinggruppen der var der også chefer for salg og 

marketing og kommunikationsafdelingen og den sidste kan jeg simpelthen ikke huske - og 

man kan sige, at de refererede jo til styregruppen som var hele ledelsesgruppen. Så man kan 

sige, at hele ledelsesgruppen har nikket til alt, hvad der har været i det her projekt og var helt 

enige i netop også positioneringsdelen af det, og at man har skullet ændre på sproget. Og man 

kan sige, at de fleste enheder har i dag meget udad relaterede kontakter særligt på 

ledelsesniveau, og man kan sige, at de oplever meget efterspørgslen efter at vi er mere 

moderne, og de er selvfølgelig også stolte af, at vi har rykket de skridt vi har til at være en 

moderne virksomhed – så de kan se, at det er vigtigt. Men derfra og så til at sige om det så 

fungerer i praksis… at de går hen og så spørger deres medarbejdere med, hvordan det går med 

at skrive brevene mere faciliterende – det er et hul – det er ikke der energien bliver lagt. 
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RN: Det er mere brandet som helhed eller hvad? 

 

E: Ja, man kan sige – jeg vil sige, at sprogpolitikken er en meget stor del af brandet – men 

selvfølgelig, det grafiske er det meget tydelige og den er bare fiks og færdig, og skal ikke hele 

tiden arbejdes med. Hvis man sådan skal leve op til de oprindelige ambitioner, skal man have 

nogle som hele tiden følger op på det projekt, og der er ikke nogen, der konkret har det 

ansvar, eller det ligger sådan lidt vagt – jeg tror det ligger i marketing. Og i princippet kan 

man den dag i dag til hver en tid gå ned med et brev og bede dem om at hjælpe sig – men jeg 

tror ikke, der er nogen som benytter sig af det. Så det er gledet lidt hen, i at vi ved godt, at vi 

er blevet mere moderne i sproget, men om der er nogen som følger op på det – det er ikke der 

energien ligger. 

 

CR: Har du en fornemmelse med sprogpolitikken – spørger folk til råds, eller bliver den ikke 

brugt så meget?  

 

E: Jeg tror ikke den bliver brugt så meget – til at starte med der arbejdede vi jo en del 

omkring, hvordan skulle brevene så se ud og det ligger ligesom.. jeg kunne mærke det i den 

juridiske afdeling… det ligger i deres baghoved… så på en gammel skabelon og de sagde med 

det samme, at den der er ikke blevet brandificeret. 

 

RN: men din fornemmelse… de konsulterer ikke sprogguiden, hvis det er noget de er i tvivl 

om? 

 

E: Nej – jeg gør det heller ikke selv – jeg tror, man har en fornemmelse af, at man ved godt, at 

det skal være mere faciliterende. Den indsats der blev gjort op til lanceringen var meget 

omfattende, så folk er godt klar over, at sproget skal følge med. Hvis man har en travl dag og 

sidder med et gammelt koncept – det gør man ikke- det er der ikke tid til, så man kan sige, på 

den måde er der ikke… der er heller ikke nogen, der spørger til det. Og jeg er heller ikke 

sikker på om sprogambassadørerne opfatter sig selv så meget som ambassadører mere – men 

det er sikkert også forskelligt fra enhed til enhed. 
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RN: Synes I der har været tilstrækkelige ressourcer til rådighed til sprogguiden – altså 

har I kunnet det i gerne ville – har den været tilgodeset nok i brandingprocessen? 

 

E: Som jeg der det – den oprindelige implementeringsplan var jo egentlig kortet af - jeg kan 

ikke huske om det er med et halvt år eller et helt år. Så man kan sige, at det påvirker 

selvfølgelig hele implementeringsprocessen. Men umiddelbare må jeg sige, at hvis den var 

kørt som planen var så synes jeg egentlig, at der var ressourcer nok – der var 

kommunikationsafdelingen og studentermedhjælpere, som skrev breve og arbejdede på at få 

koncepterne i hus. Så på den måde ville jeg synes, at der var ressourcer nok på det tidspunkt. I 

kraft af at man stopper implementeringsprocessen og ligger det ud til de enkelte enheder, så 

på den måde er der egentlig ikke ressourcer nok, for der er ikke afsat ressourcer nok til at 

følge op på de ting. Og det er måske også det der gør, at vi ikke er nået hele vejen – det kan 

være, at der er sat andre mål siden – jeg ved i hvert fald, at der blev skruet ned omkring 

kommunikationen. Den anden kommunikationsstrategi er også anderledes.  

 

RN: Hvad er der blevet gjort for at implementere brandet blandt medarbejderne? 

 

E: Der var den store branddag i december men intet efter. Der var en masse op til – der var en 

stor sommer konference som handlede om brandet, der handlede om hvorfor vi skulle den her 

vej, og hvordan ville vi komme til at se ud, hvad var det grafiske udtryk osv. Der arbejdede vi 

omkring sproget og sad i små grupper og diskuterede hvordan, vi opfattede forskellige 

sproglige ting, vi øvede os i at ændre sproget til det mere moderne og faciliterende, f.eks. i 

telefonen. Så der havde vi en hel dag hvor vi arbejdede med det, hvor vi både se det grafiske 

og hvordan det kom til at se ud og omkring sproget. Så har der været konkurrencer undervejs 

omkring, om man har forstået det faciliterende, nu havde man fået nogle informationer 

omkring det og nu skulle man så gætte sig til, hvad det var at være en forretningsfacilitator. 

Så var der postkort på en stor lanceringskonference, så var der enhedsmøder, hvor nogle fra 

kommunikation kom ud i de forskellige afdelinger og fortalte om brandet og processen og der 

var sådan en post-it event. Det hele har været før lanceringen, der blev gjort meget fra 

sommeren og op til lanceringen. 
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RN: Så folk var forberedt på hvad det var for noget, og blev indforstået med, hvorfor man 

skulle gøre det?  

 

E: Ja, lige præcis. Det var særligt på den store konference, man fik baggrunden for hele 

historien. 

 

RN: Men siden hen, efter implementeringen, der har der ikke været afholdt kurser for 

medarbejderne eller sådan noget? 

 

E: Nej. Jeg kan godt se, at der er nogle ting i det, at efter lanceringen der blev det så 

umiddelbart lagt ud til de enkelte enheder, hvor det oprindeligt var målet, at det skulle have 

kørt et år mere. Så man kan sige, at der har været nogle opfølgningsting, som har været lagt 

ind i den oprindelige tidsplan som ikke har været gjort. Opfølgning på om 

sprogambassadørerne skulle have flere kurser, lave en reminder om hvor lang vi er, at 

cheferne blev fulgt op på deres brandløfter. Selve brandguide hjemmesiden, men den blev så 

opdateret anderledes.  

 

RN: Så det er måske blevet nedprioriteret efterfølgende? 

 

E: Ja, præcis. Man kan sige, at efterfølgende da Charlotte, kommunikationschefen, holdt op, 

og vores studentermedhjælpere holdt op, da overgik hele ansvaret for projektet til Kim, og 

min fornemmelse er, at han har fået at vide undervejs, at det skal rundes af og lanceres og så 

er det ud i enhederne. Man kan sige, at fokus er blevet flyttet fra, at det er noget, der hele 

tiden skal følges op på, som hvis man havde en kommunikationsafdeling, til at det egentlig 

bare er lagt ud til enhederne. Så man kan sige, at det er måske for tidligt i processen, at den er 

blevet lukket ned. Og det vil I kunne genkende rundt omkring i organisationen. Og man kan 

så måske sige, er det så fordi vi er tilfredse der hvor vi er, eller er vi egentlig tilfredse? Det der 

er blevet etableret undervejs er egentlig det grafiske udtryk, det er helt klart blevet 

centraliseret, og der er ikke en eneste medarbejder, der er i tvivl om, at vi har et nyt brand og 

vi har nyt brevpapir, og de er klar over, at hvis det er på gammelt, så ved de det er forkert. 

Eller hvis der er nogen, der bruger et gammelt power point show, så er det sådan noget med: 
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’er du ikke klar over, at det må du ikke bruge længere?’ Så det er helt klart blevet 

implementeret på den måde, folk er klar over det, men spørgsmålet er, om man lever op til 

det, om man lever det fuldt ud, eller om man bare siger: ’det er da i det mindste på nyt 

brevpapir’.  

 

 CR: Hvad med i forhold til den der kundetilfredshedsundersøgelse, som viste at de større 

kunder måske ikke var helt tilfredse med sproget, at det var blevet lidt for personligt og 

intimt, har I tænkt jer at lave noget om i forhold til dem? 

 

E: De har jo bare givet udtryk for, at de synes, det er lidt for personligt og lidt for intimt, og 

man kan sige, vi har jo løbende en dialog med dem. Men deres reaktion er jo ikke sådan, at de 

siger, at de slet ikke vil samarbejde med os mere, eller ikke vil bruge os. Fordi så ville man 

måske have reageret, men det kommer stille og roligt, de ved, vi skriver på denne måde, og vi 

skriver de samme ting. Og jeg tror, de bare skulle vænne sig til det. Men det er klart at i sådan 

en tilfredshedsundersøgelse, hvor der lige netop er et spørgsmål omkring, om de har lagt 

mærke til det, så vil de give deres mening til kende. Men der kører projektet faktisk 

stadigvæk, for vi er opmærksomme på, om der er noget, vi skal kigge på, om vi skriver for 

personligt, og så er det jo, at vi kigger på nogle af teksterne igen. Men så er det tit at 

eksperterne selv kommer med forslag til, hvordan vi kan gøre det i stedet for, de siger ikke 

bare, at vi skal lave det om, eller at det skal være som før, så de kan godt se, at det er faktisk 

en meget god vej. På den ene side så er det ret godt implementeret, men på den anden side set, 

så er det ikke blevet sådan som målet var. Men spørgsmålet er, om vi egentlig ikke er ret godt 

tilfredse, med som det er. 
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Bilag 7 – Oversigt over sprogpolitik 

Indledning     
 Du er, hvad du skriver   generelt 

  
sproget signalerer 
identiteten  generelt 

 
Tag udgangspunkt i 
modtager   generelt 

  letforståeligt sprog  generelt 

 
Faglig formidling behøver 
ikke at være formel   generelt 

  
skriv let og ligetil til 
ikke-fagfolk  generelt 

  fagudtryk til fagfolk  generelt 

  
skriv let og ligetil til 
rådgivere  generelt 

 Gå i gang i dag   generelt 

  
læs denne før du 
skriver  generelt 

Sådan skriver du 
Forretningsfacilitere
nde     
 Tænk i helheder og proces   generelt 
  styr på processen  generelt 

  
overskuer modtagers 
situation  generelt 

  helhedssyn  generelt 

 
Kommunikations-
situationen   generelt 

  

hvem er modtageren 
og modtagerens 
situation  generelt 

 Disponér din tekst   generelt 
   nyttig overskrift generelt 
  Skriv det vigtigste først  generelt 

  
Opdel teksten i 
mellemrubrikker  generelt 

   del teksten op i afsnit generelt 

   
ny overskrift til hvert 
afsnit generelt 

  Venlig hilsen  specifikt 
   brug Venlig hilsen specifikt 
   e-mail kontaktdata specifikt 
   brev kontaktdata specifikt 
 Skriv klart og præcist   generelt 

  
Skriv klart og lige til - 
undgå papirord  generelt 

   Om specifikt 
   Hvis specifikt 
   Nødvendig specifikt 
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   I dag specifikt 
   I år specifikt 
   Brev specifikt 
   Denne/dette specifikt 
   Få, bestille specifikt 
   Skrevet, sagt specifikt 
   Før, inden specifikt 
   Fordi, hvis specifikt 
   Givet, fået specifikt 
   Til, i forhold til specifikt 

   
Sende en indsigelse, 
gøre indsigelse imod specifikt 

   Kort, overordnet specifikt 

  
Skriv konkret - undgå 
verbalsubstantiver  generelt 

  
Skriv aktivt - udgå 
passivkonstruktioner  generelt 

  Skriv korte sætninger  generelt 
   15-18 ord pr. sætning specifikt 

  

Skriv kun fagtermer, 
når modtager forstår 
dem  generelt 

   
Du har hermed fået 
patent specifikt 

  

Særlige ord og 
fagtermer, der skal 
bruges konsekvent  specifikt 

   
Patent- og 
Varemærkestyrelsen specifikt 

   
Danish Patent and 
Trademark Office specifikt 

   IP specifikt 
   rettigheder specifikt 
   udnytte specifikt 

   
omtalen af 
medarbejdere  specifikt 

   * eksperter specifikt 

   
* Associated 
Examiner specifikt 

   * Examiner specifikt 
   * Senior Examiner specifikt 
   * Specialist specifikt 

   
Terminologi for 
sagsgang generelt 

   * første vurdering specifikt 

   
* vurdering/ 
undersøgelse specifikt 

 Fælles sprogbrug   generelt 
  Forkortelser  generelt 

   
skriv ordene helt ud, 
eller alm. danske generelt 
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   Aps specifikt 
   A/S specifikt 
   bl.a. specifikt 
   Fx specifikt 
   GB specifikt 
   jf. specifikt 
   kl. specifikt 
   kr. specifikt 
   mfl. specifikt 
   m.m. specifikt 
   mv. specifikt 
   Osv. specifikt 
   tlf. specifikt 
  Sæt komma  generelt 
   grammatisk komma specifikt 
  Du eller De?  specifikt 
   Du specifikt 
  Vi eller jeg?  specifikt 

   

vi i 
myndighedssammen-
hæng specifikt 

   jeg i personlig kontakt specifikt 
  Læs korrektur  generelt 

Tjekliste    
generel/ 
specifik 
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Bilag 8 – Varemærkebrev, bevis for registrering 
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Bilag 9 – Varemærkebrev, indsigelsesafgørelse 
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Bilag 10 – HR, ansættelsesfølgebrev 

 
Navn 
Adresse 
Post nr. By 
 
 
 
 
  11. august 2008    
   
 
 
 
 
Kære Navn 
 
Vi sender her 2 eksemplarer af dit ansættelsesbrev og din lønaftale til dig. Du bedes underskrive og returnere det 
ene eksemplar af hver til HR-sektionen hurtigst muligt.  
 
Du bedes også udfylde og returnere vedlagte ansættelsesblanket og fremsende skattekort, uddannelsespapirer 
samt dokumentation på din beskæftigelsesanciennitet. Hvis du afleverer dit skattekort efter den 9. i din 
ansættelsesmåned, kan vi desværre ikke nå at få dine skatteoplysninger med på din første løn. 
 
Ifølge overenskomsten kan du vælge at få udbetalt forhøjelsen af pensionsbidraget på 0,3 % (aftalt ved OK05) 
som løn i stedet for indbetaling til pensionskassen. Tilsvarende kan du vælge at få pensionen af 
rådighedstillægget på 4,5 % udbetalt som løn i stedet for indbetaling til pensionskassen. Du kan læse mere om 
ordningen i den vedlagte beskrivelse af ordningen. Hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen, bedes du udfylde, 
underskrive og aflevere vedlagte blanket til HR-sektionen. 
 
Din løn vil blive indbetalt til din Nemkonto. Ønsker du at ændre din Nemkonto, skal du kontakte din bank eller 
ændre den på www.nemkonto.dk. Lønsedler i staten er ikke længere i papir, du kan derfor se din lønseddel på 
www.e-boks.dk. Du kan se yderligere om e-Boks i vedlagte materiale.  
 
Vi glæder os til at modtage dig her i Patent- og Varemærkestyrelsen dagdag den dato 2007 kl. 9:00. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Sagsbehandlerens navn 
Titel 
Human Resources 
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Bilag 11 – HR, stillingsannonce 
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Bilag 12 – Patentbrev, henlæggelse af ansøgning 
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Bilag 13 – Patentbrev, 1. tekniske behandling 
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Bilag 14 – Marketing, produktblad om nyhedsundersøgelser 
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Bilag 15 – Marketing, brochure om patentprocessen 
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Bilag 16 – Medarbejderbrandundersøgelse 

Hvad kunne gøre det lettere for dig at være 

’Forretningsfacilitator’ i det daglige (allerede 
i morgen)? 
 
Kunder 
Mere tid dvs. færre frister hvilket medfører mindre stresset hverdag og dermed mere tid til kunderne 
At man helt eksakt ved hvad kunder ønsker og arbejder ud fra det 
større kendskab til kundernes arbejdsopgaver og processer 
større direkte kontakt med kunder og konsulenter 
Viden om kundernes markedsvilkår 
Tættere kontakt til kunden 
Viden om kunderne 
Kendte kunderne bedre 
Bedre baggrundsviden om kundens behov 
Mere kundekontakt 
Forståelse for kundens behov 
Mere viden om patent og brugsmodel, når kunderne ringer ind og spørger om vm 
Lytte til kunderne – have tid til forespørgsel 
Tættere kontakt til kunderne 
Viden om kunderne 
Sætte sig ind i modtagers behov 
Besøg med kunder 
Kundeforståelse 
Mere viden om kunderne – forhåndsorientering inden kundebesøg 
Mere direkte kundekontakt 
Efteruddannelse i rådgivning af kunder 
Større viden om vores produkter 
Større viden om de enkelte enheders kunder 
Overdrage kundekontakt itl produktion frem for S&M 
Mere lydhør overfor kundens behov 
Et kursus i kundeorientering 
Let tilgængelige statistikker over salgstal. På kundetyper 
 
Information 
At informationer om der nye brand er let tilgængeligt og anvendeligt i det daglige 
At have tid til rådgivning – guiding igennem det skrevne 
information 
større indsigt i kundens behov 
være mere sikker på hvor langt vi kan gå i vores vejledning 
mere viden om domænenavne og andre relaterede rettigheder som vi endnu ikke behandler 
mere general viden om andet end vores eget rettighedsområde 
Mere information om brandet 
At information der skal bruges er entydig og let tilgængelig 
Viden om produkternes anvendelsesmuligheder 
 
Larm 
At andre tænker over hvor meget larm der skal være i de åbne kontorer 
ro og tid til at komme i tanke om noget der kan bidrage yderligere 
fællesrum fungerer ikke 
dybere kendskab til vores produkter 
At sidde på eget kontor, der er alt for meget støj som det er nu 
Få sit eget kontor igen – storkontorer fungerer ikke 
 
Stress 
bedre tid til opgaver, så de ikke laves i sidste øjeblik 
Flere medarbejdere 
Mindre stress 
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Erhvervslivet  
Et tættere samarbejde med erhvervslivet 
at bruge virksomheder / få besøg af folk fra virksomheder, der kan fortælle om dagligdagen indenfor innovation 
bedre kendskab og indsigt i dagligdagen i danske virksomheder 
 
Samarbejde 
At alle mine kolleger i huset kender hinandens arbejdsopgaver 
mere tværgående arbejde 
større kendskab til andre afdelingers arbejde 
kendskab til andre rettighedsområder 
Mere viden om hinandens arbejdsområder 
Samarbejde på tværs af afdelinger 
Hurtigere og bedre information om hvad der sker rundt omkring i huset 
Bedre fællesskab 
Mere kendskab til andre afdelinger i vmd og hele ip-processen 
Videndeling er vigtigt 
Mere samarbejde på tværs af huset 
Bedre videndeling 
Bedre samarbejde mellem salg og produktion – bedre forståelse for hinandens arbejde 
Vide mere om hvem der laver hvad 
Bedre intern vidensdeling 
Mere samarbejde tekniker/salgsarb. 
 
Computersystemer 
Nye styringssystemer, der gør det nemmere for kunderne 
Hurtigere computere 
Hurtigere computere 
Bedre IT-værktøj 
Nyt IT-udstyr 
Hurtigere pc 
At forbedre computerne 
At computersystemerne fungerer uden problemer 
Hurtigere it værktøjer 
Computerprogrammer - sprogguide 
Bedre salgsstyringssystemer, arbejdsværktøjer 
Bedre løn i hurtigere systemer update 
Hurtige computere 
Kopimaskinerne burde udskiftes  
 
Sproget 
Læse sprogguide, enhedsmøder m. særlig fokus på branding cases, erfaringer fra enheder 
Følge op på sproget 
Kendskab til det nye brand 
At få læst sprogguiden og surfet på hjemmesiden 
Bedst med en adskillelse mellem skrivestilen til kundegrupperne 
Kommunikationskursus 
Fremgang i sprogbrugen 
 
Den nye hjemmeside 
Lære brandguiden at kende 
Bedre kendskab til den nye hjemmeside 
At blive tvunget til at surfe rundt på brandguiden og sprogguiden og derefter drøfte erfaringerne 
Læse brandguiden 
Nem adgang til informationer på hjemmesiden 
 
Andet 
Større fleksibilitet mindre administration 
Klare retningslinier for hvilke beføjelser jeg har 
Friere rammer, mere selvbestemmelse 
 
Mere tid til at gøre tingene 
Mere tid til at gå i detaljer 
Mere tid – nogle gange præsenteres man for en opgave der skulle være løst dagen før 
Mere tid 
 
ved at styrke mine faglige kompetencer 
mere i løn 



 

 

208 

bedre til at understøtte de primære enheder 
alle de ting som gør at vi kan være forretningsfaciliterende skal være klar til brug 
At få mulighed for at bruge mine kompetencer fuldt ud 
Opgaver leveres til tiden 
Have luft i arbejdet til at tage flere aktiviteter ind 
Klart kendskab til hvad der forventes af mig 
Tid til at drøfte – evaluere – træne 
Kortere beslutningsgange 
Bedre indarbejdelse 
Bruge de nye redskaber der er 
Højere løn 
Tilbagemelding på løste opgaver – har vi hjulpet kunden 
Gennemskuelighed 
En åben og positiv stemning omkring brandingen – det må ikke blive en klub hvor man holder andre nede 
At få kurser i emnet 
Succeshistorier, hvor nogen fra styrelsen fortalte hvordan de havde fået succes 
Kursus i vores produkter 
At vi aldrig bruger det ord offentligt 
Opfølgning, sparring/ vedholdenhed om fastholdelse og videreudvikling  
Observere mine elevansvarlige og lære af det 
Bedre kendskab til husets produkter 
At de rettes til du i word – program 
Relevant efteruddannelse 
Faglig velorienteret, serviceminded 
 

Hvor synes du, at vi mangler at flytte os for 

at kunne leve op til vores brand? 
 
Kunder 
Mere venlig tale til kunderne 
Større klarhed i kommunikationen, der viser at vi har forstået kundebehov  
Huset skal være mere kundeorienteret 
Vi skal have bedre forståelse for vores kunder, deres processer og behov 
Større bevidsthed om kundens behov i den konkrete opgave 
Synliggørelse over for potentielle kunder 
Bedre kendskab til kundens behov og forventninger 
Vi bør opmærksomme på at hjælpe ansøger med at beskytte sin opfindelse bedst muligt. Mere kundekontakt 
ved serviceopgaver 
Ensartethed i kundebetjening 
Tænke mere på kunden som helhed og hjælpe dem, også med emner som kunne ligge i fremtiden 
Bedre indsigt i kundens behov 
Blive bedre til at spørge ind til kundernes behov  
Sørge for at være på niveau med kunden - altid 
Træning i kundekontakt via tlf. 
Indsigt i kundernes vilkår 
Identificere hvor i kundekredsen vi bør fokusere 
Mere klar definition af markedet 
Skarpere opdeling af kundegrupper, markedssegmenter 
Viden om hvad virksomhederne forventer 
Større synlighed blandt kunder 
Har fat i iværksætter før de starter deres virksomhed op 
 
Information 
At gøre informationer mere forståelige 
 
Larm 
 
Stress 
 
Erhvervslivet  
Dialog med erhvervslivet 
Tættere kontakt til erhvervsliv og kunder – større forståelse for kunderne 
Besøg hos virksomheder 
Vi skal være mere aktive overfor alle virksomheder 
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Større kendskab til virksomhedernes måde at arbejde på – udviklinger af produkter 
 
Samarbejde 
Vi har sådan set en professionel viden – måske bedre tid til at sætte sig ind i organisationen 
Mere tværgående samarbejde om kunder i huset 
Større kendskab til andre arbejdsområder 
Mere tværgående dialog/samarbejde på mange fronter er vi der allerede 
Få ændret holdningen i huset – så alle er med på det 
Mere samarbejde på tværs af afdelingerne 
Mere personlig faglig udveksling imellem afdelingerne 
Mere samarbejde på tværs 
Videndeling ikke bare i afdelingerne men mellem afdelingerne 
Bedre viden om de andre enheders arbejde og ydelser 
Større samarbejde mellem enhederne – især helhedsforståelse 
Bedre kommunikation mellem afdelingerne 
Tværfagligt samarbejde 
Vi mangler at agere homogent for afdelingerne er i deres udgangspunkt meget forskellige 
Bedre til at samarbejde og lytte til hinanden 
Medarbejdertrivsel 
Tættere sammhold på tværs af organisationen ikke os/dem 
Øget koordinering mellem de forskellige afdelinger 
Mere rokering rundt i afdelingerne  
Alle skal arbejde for et fælles mål 
Helhedsforståelse 
Fællesfølelse – mere viden om andre dele af os 
 
Computersystemer 
Hurtigere pc 
Hurtigere computere 
Hurtigere computere 
 
Sproget 
Vi skal arbejde med vores formuleringer 
Ændre det sproglige 
Bedre sprog 
Mangler at blive bedre til det nye sprog 
Sprogligt at sætte sig ind i kundens sted 
At få fat i sprogguiden 
Sproget  
Ændre vores sprogbrug, men det kommer vel snart 
Balancen til at tale ned til folk og skrive forståeligt 
Sprogbearbejdning bør være mere gennemført 
Sproget skal strømlines 
Læsbart layout på tryksager 
Differentiere vores breve efter om modtager er privat el. agent 
 
Den nye hjemmeside 
Gøre omverden bekendt med brandet 
Hjemmesiden skal være eneste indgang – møde kunderne mere 
Ensartet hjemmeside 
Ensartet hjemmeside 
Øve os i brandets descipliner 
At få hjemmesiden fuldt ud på nettet 
At få gennemført det nye design linie fuldt ud fx på hjemmesiden 
 
Forandring 
Åbenhed overfor forandring 
Vi skal alle deltage aktivt og ikke være bange for forandringer 
Vi skal ikke blive bange for forandringer 
 
Andet 
Update standardbreve 
Bemanding 
Vi skal flytte os fra at sige og høre til at gøre 
Bedre ankevejledning 
Det støvede ry 
Ensartet sagsbehandling 
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Der mangler tid – så man kan sætte sig bedre ind i tingene 
Ansæt et reklamebureau 
Opkvalificering af medarbejdere 
Mere uddannelse så vi kan blive bedre til at rådgive 
Kende vores begrænsninger og øge vores kompetencer 
Salgsafdelingen – væk fra produkt salg 
Kortere sagsbehandlinger 
Tænke mere i produkt beskrivelse 
Vi tænker alt for meget i standardprofukter 
Mere synlighed af produkter i offentligheden 
Håber på at ledelsen gennemfører det fuldt ud 
At få det ind under huden 
Mere fokus på det internationale 
Hjemmearbejdspladser 
Manglende tid til vejledning 
 
Faciliterende ansigt 
At alt var på plads inden brandet trådte i kraft 
Reel implementering – nu har vi talt om branding – nu skal det først virkelig implementeres 
Man burde skifte brand på én gang 
Det tager længere tid, at være foretningsfaciliterende 
Mere viden hos medarbejderne omkring moderne virksomhedsledere 
Gøre det vi siger 
Være mere udfarende 
Et nyt navn – patent og varemærkestyrelsen lyder af gammel institution 
At være tilgængelige på platforme, hvor vi ikke er i dag (fx internetannoncer) 
Reklamer 
Endnu mere synlighed af PVS 
Være mere udadvendte 
 
Synes ikke vi mangler at flytte nogle steder 
 

Hvad kan du selv gøre – der hvor du sidder 

– for at være mere ’forretningsfaciliterende’ 
i morgen? 
 
Kunder 
Hjælpe kunden bedre på vej med gode råd til en bedre proces 
Udgangspunkt i kunden 
Prioritere kundehenvendelse før andet arbejde (sagsbehandling) 
Være mere grundig – tænke over hvad kunden gerne vil have 
Have mere fokus på rådgivning i forbindelse med sagsbehandling 
Spørge mere ind til kunders mål mv. når de ringer/ er på besøg 
Bestræbe mig på endnu højere grad af være kundeorienteret 
Mere proaktivt samarbejde med kunderne 
Jeg mener, at jeg allerede er forretningsfaciliterende og spørger ind til kundernes behov 
Fokus på kundens behov 
Bedre kontakt med kunden 
Spørge ind til kunderne 
Bedre personlig kontakt med kunden 
Tættere kundekontakt med sagsbehandler 
Bedre kontkat til kunden 
Sætte mig ind i vores kundesegment 
Blive bedre til at kommunikere med kunderne 
Være tæt på kunderne og forstå deres behov 
Skabe produkter kunderne har behov for 
Opfordrer min chef til at indbyde andre kunder (chefer) til samtaler om forventninger og ønsker 
Kunderne får opfyldt deres behov 
Oplyse kunderne om hvor bredt pvs favner 
Mere kontakt til kunderne 
Spørge aktivt når jeg er i kontakt med kunden 
Mere kundeorientering 
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Blive bedre til at udspørge kunderne om servicesager 
Fokus på kunderettede løsninger 
Differentiering i forhold til den kunde jeg taler med 
Være åben overfor kundens behov 
Vejlede kunder bedre, mere personlig kontakt 
Tænke mere på kunden end jeg gør i dag 
Opsøge mere viden om vores kunder 
Mere kundekontakt 
Servicere kunderne på den bedst mulige måde 
Blive bedre til at rænke i kundernes baner 
Jeg skal lære at tænke i kundernes behov 
Flere møder med eks. Fokusgrupper, så jeg kan få viden om, hvordan de arbejder og deres branche som 
helhed + mere strategisk viden om ip 
 
Information  
 
Larm 
 
Stress 
Lære at sige fra så man ikke får stress 
 
Erhvervslivet  
Virksomhedsbesøg 
Virksomhedsbesøg for at kende kunderne 
Tættere kontakt med erhvervslivet 
Tale med rigtige virksomheder jævnligt 
 
Samarbejde 
Jeg kunne tænke mig mere viden og indsigt i områder (end patent) 
Øge mit kendskab til andre rettighedsområder 
Hjælpe kolleger 
Sparre med kolleger i andre afdelinger 
Have bedre kendskab til spidskompetencer i huset, så jeg altid kan finde den rette person 
Vi skal alle være bedre til at samarbejde med hinanden ikke mindst på chef-niveau 
Dele min viden med kolleger – give input til salg – lytte til kunderne og videregive dem til vores eksperter 
Tværfaglighed 
Bedre til at bruge husets kompetencer 
Arbejde i en anden afdeling 
Tættere kontakt til de mere kunderelaterede enheder – drøfte roller internt 
Gøre det lettere for mine kolleger der har kundekontakt 
 
Computersystemer 
IT-systemer optimeres 
Mere effektiv proces, venter på langsomme computere 
Understøtte i produktudviklingen af elektroniske selvbetjeningstjenester 
 
Sproget 
Gøre brevene lettere læselige 
Skrive mere letforståeligt sprog 
Benytte det nye sprog 
Lettere sprog 
Lære brandguiden i det nye sprog 
Åbenhed – bedre sprog 
Læse mine tekster igennem – en gang til 
Jeg vil bruge sprogguiden aktivt 
Tage fat i det mundlige og skriftlige 
Hjælpe mine kolleger med sproget 
Kommunikerer efter brandet 
Øve mig i den nye sprogbrug 
Øve mig i den nye sprogbrug 
Blive bedre til at kommunikere faciliterende 
Umage når der skal skrives 
Undgå at forfalde til gammelt sprogbrug 
Øge mig i det nye sprog 
At være bevidst om sprogbrugen og konsultere mine kolleger 
Skrive i et bedre sprog 
Tænke over det skriftlige og mundtlige 
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Lave en kompetent sagsbehandling – skrive i et sprog som alle forstår 
Vi er allerede startet på forenkling af vores breve med du i stedet for de 
Brug af brev skabeloner, sprogguide – klar skriftlig besked til kunderne 
 
Den nye hjemmeside 
Informere mig selv om det nye brand 
Være interesseret – åben for ideer – lærer brandet 
Bruge den nye hjemmeside 
Bedre programmer til at registrerer vm og patenter på vores hjemmeside – mere brugervenlighed 
Have brandet i baghovedet 
Sætte mig ind i brandguiden 
Vi skal arbejde med vores brand og få det under huden 
Arbejde efter det nye brand 
Sørge for at motivere andre kolleger til at agere og tænke som forretningsfacilitator 
 
Andet 
Prøve på at blive forretningsfaciliterende 
Kontakt personer som er forretningsfaciliterende for at lære af dem 
Tænke forretningsfaciliterende Fordybe mig i mit fag 
Orientere omkring konceptet 
Leve op til det nye koncept 
 
Være opmærksom 
Blive mere rutineret 
Fortælle historier for medarbejdere så de bedre forstår sammenhængen 
Gøre opmærksom på at mine kompetencer skal udnyttes 
Mersalg 
Større åbenhed for nye ideer 
Definition af hvad det betyder at være forretningsfaciliterende 
Udvikling af nye produkter 
Omstillingsparat 
Øge min viden om produkter i pvs 
Husk hvem jeg skriver brev til – ligesom når jeg taler i tlf. Med dem 
Være mere handlingsorienterede 
Påpege overfor ansøger hvor i det nye i hans opfindelse ligger 
Evt. klagevejledning til orientering 
Gøre det lettere at viderebehandle 
Tænke mere på at informere andre 
Bedre nyhedsundersøgelser 
Servicere flere områder 
Uddannelse er vigtig 
Øge min viden om produkter 
Være åben omkring min egen rolle som medarbejder i PVS 
 
 
 
 



 

 

213 

Bilag 17 – Statistik for hits på sprogpolitikken på intranettet 

 



 

 

214 

Bilag 18 – Kundetilfredshed, patent 2006 
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PATENTANSØGNINGER VED FØRSTEBEHANDLING  



 

 

215 

1. Baggrund og formål 
For at udvikle Patent- og Varemærkestyrelsens arbejdsgange på patentområdet har styrelsen 

gennemført en ny type analyse fra november til og med december måned 2006. 

Spørgeskemaet er tilknyttet den seneste ydelse kunden har modtaget fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen, og omhandler specifikt førstebehandlinger af patentansøgninger. 

Analysen skal fungere som et handlingsorienteret værktøj for forbedringer af proceduren for 

førstebehandlingen af patenter og derved skabe kundeværdi i tråd med ISO 9001:2000 og 

følgende formål: 

 

• Facilitering af kundens forretning ved ydelsen - første behandling af 

patentansøgninger 

• Kvaliteten af de ydelser og services, som Patent- og Varemærkestyrelsen leverer, skal 

leve op til de specifikationer, som kunderne og interessenterne ønsker 

• Certificering forventes at blive en vigtig konkurrenceparameter 

• Kvaliteten skal kunne dokumenteres på en måde, der er internationalt anerkendt 

• Kvalitetsdokumentationen skal understøtte Patent- og Varemærkestyrelsen´s ønsker 

og ambitioner om at etablere gensidig anerkendelse mellem nationale kontorer 

 

Formålet med proceduren er at sikre, at kvaliteten i opgaveløsningen på patentområdet 

overholdes, følges og forbedres ved følgende seks kvalitetsparametre: 

 
1. At vurdere hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 
2. At vurdere om styrelsen behandler patentsagerne til forventet tid 
3. At vurdere om styrelsens nyhedsanalyse af patentsagerne giver grundlag for videre 

beslutninger 
3.1 At vurdere hvor relevant nyhedsanalysen er for kunderne  

4. At vurdere om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt 
5. At vurdere om styrelsens vurdering af patentsagen giver grundlag for videre 

beslutninger 
5.1 At vurdere hvor relevant undersøgelsen er for kunderne 

6. At vurdere hvor tilfreds kunderne er med den service, de har fået under forløbet 
 
1.1 Afgrænsning  
Kvalitetsparametrene er udvalgt på baggrund af patentafdelingens ønsker og behov for viden 

om kunderne. Det betyder, at de seks vurderingsområder er styrende for den viden styrelsen 
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kan udlede af analysen. Det er dog muligt for kunderne, at kommentere deres kvantitative 

besvarelser ved at tilføje deres kvalitative meninger i spørgeskemaets fri tekst felter.    

 

2. Struktur og metode  
Undersøgelsens målgruppe er danske kunder, der har fået foretaget en første behandling af et 

patent. Fremgangsmåden er i analysen i tråd med spørgeskemaet både kvantitativ og 

kvalitativ. Perioden for indsamling af data er fra november til december og skal foretages en 

gang årligt for at måle på kvalitetsforbedringer på de seks kvalitetsparametre.  

 

2.1 Undersøgelsens felt  
Undersøgelsens felt er repræsenteret ved 18 danske kunder, der har modtaget spørgeskemaet 

pr. brev. Kunderne er udvalgt med den baggrund, at de for nylig har fået foretaget en 

førstebehandling af en patentansøgning. Det betyder, at analysen er en vurdering af den sidst 

leverede behandling. Det giver høj pålidelighed i besvarelsen, fordi besvarelsen gives i 

relation til den sidste service kunden har modtaget fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De 18 

spørgeskemaer har styrelsen vurderet til at være repræsentativt, fordi besvarelserne 

overvejende ligner hinanden og danner et mønster. Det er derfor rimeligt at antage, at der er 

tale om et generelt billede af Patent- og Varemærkestyrelsens ydelser til kunderne. Endvidere 

dækker de 18 besvarelser over en række storkunder, der har fået behandlet optil flere sager 

hos Patent- og Varemærkestyrelsen i perioden november/december 2006, hvorfor de 

adspurgte dækker en betragtelig del af kundegruppen for patenter ved første behandling. 

 

2.2 Kvalitativ og Kvantitativ fremgangsmåde 
Spørgeskemaet besvares anonymt, hvilket højner sandsynligheden for, at besvarelserne er 

oprigtige. Undersøgelsen består af en kvantitativ og kvalitativ analysedel. Den kvantitative 

analysedel giver styrelsen mulighed for, at udarbejde statistik på kundetilfredsheden og 

sammenligne data over tid. Hver enkelt spørgsmål er opsat i cirkeldiagrammer, så man har en 

oversigt over det procentvise antal af kunder, der har udfyldt svaralternativerne.  

De kvalitative kommentarer er analyseret med henblik på at udlede holdninger, der er 

karakteristisk for kunderne. Alle kundekommentarerne er medtaget i rapporten og prioriteret 

ud fra grupper, der knytter an til de forskellige vurderingsområder. 
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2.3 Perioden for analysen 

Kundetilfredshedsanalysen løber fra den 1. november til 29. december 2006. En længere 

periode vil højst sandsynlig øge antallet af kundebesvarelser, hvilket skal vurderes med 

henblik på den opfølgende analyse i 2007. Det er hensigten, at analysen skal foretages én 

gang årligt, for at auditere om udviklingen går i den rigtige retning og om styrelsens tiltag på 

patentområdet har effekt. 

 
3. En Analyse af Patentansøgninger ved Førstebehandling 
De seks vurderingsområder (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 og 3,6) er analyseret på baggrund af 

kvantitative og kvalitative besvarelser for at udlede kundernes holdninger til Patent- og 

Varestyrelsens serviceydelse i henhold til patentansøgninger ved første behandling.  

 
3.1 En vurdering af, hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 
Kunderne er opdelt i tre segmenter: 

 

1. Mindre kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 1-2 patentansøgninger 

for kunden. De tegner sig for 33 % af de adspurgte. 

2. Mellemstore kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 3-6 

patentansøgninger for kunden. De tegner sig for 11 % af de adspurgte. 

3. Storkunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 7 patentansøgninger og 

derover for kunden. De tegner sig for 56 % af de adspurgte.  

1-2 sager

3-6 sager

7 sager og opefter

 

Baggrunden for at opdele i tre kundesegmenter er, at styrelsen kan analysere, om nogle 

segmenter er mere tilfredse end andre, eller om nogle segmenter har forskellige udsving i 

forhold til behovet for styrelsens serviceydelser. Dette er dog besværliggjort af manglende 
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besvarelser fra kunderne. Hvis alle udsendte spørgeskemaer var besvaret af kunderne og sendt 

tilbage til styrelsen, ville en mere præcis opdeling af kundepræferencer være mulig. I analysen 

vil der dog løbende blive gjort opmærksom på, at kundens besvarelse knytter an til et af de tre 

kundesegmenter. Kundesegmenter med 1-2 sager har typisk andre forudsætninger og behov 

end kunder, der er i segmentet 7 behandlede sager og opefter.  

 

3.2 En vurdering af, om styrelsen behandler patentsager ved første behandling til 
forventet tid 
 
 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget Uenig

 
Kommentarer fra kunderne: 

• Meget hurtig 

• Tiden svinger meget 

• Jeg mener, at der burde skelnes mellem prioriteten af privat/agent - de private har 

større behov for at få deres patenter igennem hurtigere 

• Mangler tilbagemelding om Patent- og Varemærkestyrelsen har fået min ansøgning 

• Jeg ønsker en bedre gennemsigtighed i processen for sagsforløbet 

 

56 % er meget enige og 28 % er enige i, at Patent- og Varemærkestyrelsen leverer 

patentsagerne ved første behandling til forventet tid, mens 17 % af de adspurgte kunder er 

uenige i dette udsagn. Kritikken er primært gældende blandt de mindre kunder hos Patent- og 

Varemærkestyrelsen. Det skyldes muligvis, at deres behov for at komme hurtigt i gang med at 

udvikle produkter er større på grund af manglen på tid og økonomiske ressourcer. I 

modsætning hertil er mellem og storkunderne godt tilfredse med tiden på første behandlingen. 

En privat foreslår, at Patent- og Varemærkestyrelsen bør have større gennemsigtighed i 
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behandlingen af det aktuelle patent, så det bliver muligt for kunden løbende at følge 

behandlingen af patentet.    

 
3.3 En Vurdering af, om styrelsens nyhedsanalyse af patentansøgningen giver et godt 
grundlag for videre beslutninger 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget Uenig

 
Kommentarer fra kunderne: 

• Nogle gange er det sværere at få patentet igennem hos jer i forhold til EPO 

• Jeg er særdeles tilfreds 

• Det er meget afhængigt af, hvilken medarbejder fra Patent- og Varemærkestyrelsen, 

der sidder med nyhedsundersøgelsen 

• EPO giver andre resultater end Patent- og Varemærkestyrelsens nyhedsundersøgelse 

• Prisen er for høj på en nyhedsundersøgelse (10.000-13.000 kr. tid: 2-3 måneder) i 

forhold til en fuld patentansøgning (3000 kr. tid: 7,5-9 måneder) 

 

88 % er meget enige eller enige i, at nyhedsanalysen giver et godt grundlag for videre 

beslutninger. Kun 11 % er uenige i dette, hvilket ifølge kunderne skyldes svingende 

præstationer hos Patent- og Varemærkestyrelsen, så nyhedsanalysen ikke altid virker helt 

troværdig. Endvidere begrundes kritikken med, at det er nemmere at få et patent igennem hos 

EPO end i Danmark. En agent betoner prisen som en vigtig faktor, for at til eller fravælge 

nyhedsanalysen, fordi den er dyrere end en fuld patentansøgning. Endvidere mener agenten 

ikke, at prisen er repræsentativ for det danske markede – prisen er for høj i forhold til andre 

lande heriblandt Sverige. Alt i alt er der dog begrænset kritik på dette vurderingsområde. 
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3.3.1 En vurdering af, hvor relevant nyhedsanalysen er for kunderne 

Meget relevant

Relevant

Mindre relevant 

Irrelevant

 
 

• 39 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er meget relevant for dem. 

• 44 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er relevant for dem.  

• 17 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er mindre relevant for dem.  

 

3.4 En vurdering af, om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget Uenig

 
Kommentarer fra kunderne: 

• Ikke altid let forståeligt 

• Det må gerne være mere specifikt i forhold til ændringer fx i forhold til ordlyden 

• Det må gerne være mere letlæseligt 

• Der mangler en bedre sproglig omhu 

• Det var fint gennemarbejdet 

• Det kunne være mere læsevenligt 

• Der skal være noget attention på ingeniørernes sprog 

• For vage udtryk 

• Mangler struktur 
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56 % er meget enige og 11 % er enige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt, mens 

henholdsvis 28 og 5 % er uenige og meget uenige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt. 

Den markante kritik begrunder kunderne med, at materialet fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen ikke altid er let forståeligt. Det er en kritik som både er gældende blandt 

små og store kunder. Kunderne savner bedre struktur og sproglig omhu, fordi det kræver flere 

gennemlæsninger at forstå materialet. Det er rapportens mest markante kritikområde i forhold 

til de seks vurderingsområder. 

 

3.5 En vurdering af, om styrelsens vurdering af patentsagen giver et godt grundlag for 
videre beslutninger 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget Uenig

 
Kommentarer fra kunderne: 

• Ikke helt præcis hver gang 

• Mangler en videre vejledning om priser etc. for at registrerer patentet i EU 

• Mere præcise i forhold til udlandsfristen for søgning af patent 

 

Henholdsvis 44 og 33 % har svaret, at de er meget enige og enige i, at Patent- og 

Varemærkestyrelsens vurdering giver et godt grundlag for efterfølgende beslutninger. 22 % er 

uenige i dette, hvilket er en udpræget kritik fra private kunder. De ønsker mere vejledning i 

vurderingen med henblik på fristen for fulde patentansøgninger og videre patentering i EU. 

En enkelt kunde nævner også, at den ikke er helt præcist formuleret, hvilket er i tråd med 

vurderingsområde 3.4. 
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3.5.1 En vurdering af, hvor relevant patentvurderingen er for kunderne 

Meget relevant

Relevant

Mindre relevant 

Irrelevant

 
 

• 50 % af de adspurgte har svaret, at vurderingen er meget relevant for dem. 

• 39 % af de adspurgte har svaret, at vurderingen er relevant for dem.  

• 11 % af de adspurgte har svaret, at vurderingen er mindre relevant for dem. Det kan 

skyldes, at enkelte agenter kun er interesseret i, hvorvidt patentet kan karakteriseres 

som i nyhed og derfor ikke vægter vurderingen særlig højt. Besvarelserne indikerer 

dog en overvægt af relevans i forhold til vurderingen af patentet. 

 

3.6 En vurdering af, om kunderne er tilfredse med den service de har fået under 
forløbet 

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

 
Kommentarer fra kunderne: 

• Jeg er ret godt tilfreds 

• Fin og imødekommende service 

• Patent- og Varemærkestyrelsen er noget af det bedste, staten har at byde på 

• Jeg henvender mig ofte, og der er god service 
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• Jeg har ingen problemer med den løbende service 

• I er meget flinke til at hjælpe 

• Jeg er meget tilfreds over hele linien 

• Brand god service 

• Udmærket tilfreds 

• Kontakten har været super fin 

• Der mangler overensstemmelse med det som skrives på internetsiden, og det Patent- 

og Varemærkestyrelsen siger, når man ringer ind 

 

95 % er meget tilfredse eller tilfredse med den service, de har fået. Kunderne har således et 

godt indtryk af Patent- og Varemærkestyrelsen, hvilket kommentarerne også indikerer. 

Kunderne er specielt glade for den service, de oplever, når de ringer ind og skal vejledes. 

Styrelsen anskues som et yderst professionelt organ, der har en rigtig god service. Kun en 

enkelt kunde er utilfreds, idet han mener, at der er uoverensstemmelse med nogle af de ting, vi 

siger på nettet og det som vi siger over telefonisk kontakt. 

 

4. Konklusion 
I analysen af patentsager ved førstebehandling er mindre kunder repræsenteret ved 33 % af de 

adspurgte, de mellemstore kunder ved 11 % og de store kunder ved 56 %. Baggrunden for 

opdelingen er, at segmenterne kan have forskellige præferencer i forhold til Patent- og 

Varemærkestyrelsens behandlinger af patentansøgninger. 

95 % er meget tilfredse eller tilfredse med den service, de har fået hos Patent- og 

Varemærkestyrelsen. Kunderne har således et godt indtryk af styrelsen, hvilket 

kommentarerne i spørgeskemaerne også indikerer. Kunderne er specielt glade for den service, 

de oplever, når de ringer ind og skal vejledes. 

Derimod er kun 67 % meget enige eller enige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt, mens 

hele 33 % er uenige eller meget uenige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt. Den 

markante kritik begrunder kunderne med, at materialet fra Patent- og Varemærkestyrelsen 

ikke altid er let forståeligt. Det er en kritik, der både er gældende blandt små og store kunder. 

Kunderne savner bedre struktur og sproglig omhu.  
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5. Forbedringer af patentanalysen 2007 
Afsnittet opstiller en række tiltag, der kan forbedre analysens svarprocent i 2007. En højere 

svarprocent kan grundlæggende opnås ved:  

• en generel vurdering af servicen frem for en specifik vurdering i forhold til den 

modtagne rapport 

• at kunderne modtager spørgeskemaet elektronisk frem for pr. brev  

• en kvalitativ opfølgning pr. telefon frem for udfyldning af tekstfelter 

 
5.1 Fra specifik til generel vurdering 
Spørgeskemaet sendes ud i forbindelse med en rapport fra Patent og Varemærkestyrelsen, 

hvilket giver høj pålidelighed i besvarelsen, fordi den gives i direkte relation til en specifik 

service. Det betyder dog, at perioden for indsamlingen af spørgeskemaerne er forholdsvis 

lang, fordi vi kun kan indsamle i takt med, at patentsagerne behandles.  

En anden mulighed er derfor at gøre undersøgelsen mere generel i forhold til vores services 

og ikke i direkte relation til en specifik sag, men blot til den sidste ydelse vi har behandlet. 

Det betyder, at perioden for indsamlingen kan minimeres og analysen kan afvikles hurtigere. 

 
5.2 Fra brevpost til elektroniske mails 
Kunderne modtager analysen på papir, hvorefter de skal udfylde denne og sende den gratis 

tilbage pr. post. Selvom det kan virke mere personligt at få spørgeskemaet på papir, har det 

vist sig, at kun relativt få får afleveret spørgeskemaet. 

En anden mulighed er en opsætning af spørgeskemaet i andet kvartal af IT-afdelingen, for 

derefter at udsende spørgeskemaerne elektronisk. Hver besvarelse skal have et unikt link, så 

der kun kan besvares én gang. Dette gør det mere bekvemt for kunderne, hvilket 

sandsynligvis giver en højere svarprocent og validitet. Det kræver dog, at man har e-mails på 

kunderne, hvilket ikke altid er tilfældet.   

 

5.3 Ny kvalitativ tilgang 
Kunderne har mulighed for at kommentere deres besvarelser i spørgeskemaet, men flere har 

valgt at lade disse felter stå tomme. Det kan afhjælpes med kvalitative opringninger til 

virksomhederne, hvilket kræver flere ressourcer. Det er dog muligt, at kunderne ved 

elektroniske spørgeskemaer skriver mere i fritekst felterne, fordi det kan være mere bekvemt 

at gøre på en computer frem for med kuglepen. 
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Bilag 19 – Kundetilfredshed, patent 2007 
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1. Baggrund og formål 
For at udvikle Patent- og Varemærkestyrelsens arbejdsgange på patentområdet har styrelsen 

gennemført en analyse fra september til og med november 2007. Spørgeskemaet er tilknyttet den 

seneste ydelse, kunden har modtaget fra Patent- og Varemærkestyrelsen, og omhandler specifikt 

førstebehandlinger af patentansøgninger. Analysen skal fungere som et handlingsorienteret værktøj for 

forbedringer af proceduren for førstebehandlingen af patenter og derved skabe kundeværdi i tråd med 

ISO 9001: 2000 og følgende formål: 

 

• Facilitering af kundens forretning ved ydelsen - første behandling af patentansøgninger 

• Kvaliteten af de ydelser og services som Patent- og Varemærkestyrelsen leverer, skal leve op 

til de specifikationer, som kunderne og interessenterne ønsker 

• Certificering forventes at blive en vigtig konkurrenceparameter 

• Kvaliteten skal kunne dokumenteres på en måde, der er internationalt anerkendt 

• Kvalitetsdokumentationen skal understøtte Patent- og Varemærkestyrelsens ønsker og 

ambitioner om at etablere gensidig anerkendelse mellem nationale kontorer 

 

Formålet med proceduren er at sikre, at kvaliteten i opgaveløsningen på patentområdet overholdes, 

følges og forbedres ved følgende seks kvalitetsparametre: 

 
7. At vurdere hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 

8. At vurdere om styrelsen behandler patentsagerne til forventet tid 

9. At vurdere om styrelsens nyhedsanalyse af patentsagerne giver tilstrækkelig information om 

kendt teknik 

3.2 At vurdere hvor relevant nyhedsanalysen er for kunderne  

10. At vurdere om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt 

11. At vurdere om styrelsens vurdering af patentsagen giver grundlag for videre beslutninger 

5.2 At vurdere hvor relevant undersøgelsen er for kunderne 

12. At vurdere hvor tilfreds kunderne er med den service, de har fået under forløbet 

13. At finde ud af, hvordan kunderne viderefører deres patentansøgninger  

 

1.1 Afgrænsning  
Kvalitetsparametrene er udvalgt på baggrund af patentafdelingens ønsker og behov for viden om 

kunderne. Det betyder, at de seks vurderingsområder er styrende for den viden styrelsen kan udlede af 

analysen. Det er dog muligt for kunderne, at kommentere deres kvantitative besvarelser ved at tilføje 

deres kvalitative meninger i spørgeskemaets fritekstfelter.    
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2. Struktur og metode  
Undersøgelsens målgruppe er danske kunder, der har fået foretaget en første behandling af et patent. 

Fremgangsmåden i analysen er både kvantitativ og kvalitativ. Perioden for indsamling af data er fra 

september til november og skal foretages en gang årligt for at måle på kvalitetsforbedringer på de syv 

kvalitetsparametre.  

 
2.1 Undersøgelsens felt  
Undersøgelsens felt er repræsenteret ved 15 danske kunder, der har modtaget spørgeskemaet pr. brev. 

Kunderne er udvalgt med den baggrund, at de for nylig har fået foretaget en førstebehandling af en 

patentansøgning. Det betyder, at analysen er en vurdering af den sidst leverede behandling. Det giver 

høj pålidelighed i besvarelsen, fordi besvarelsen gives i relation til den sidste service kunden har 

modtaget fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De 15 spørgeskemaer har styrelsen vurderet til at være 

repræsentativt, fordi besvarelserne overvejende ligner hinanden og danner et mønster. Det er derfor 

rimeligt at antage, at der er tale om et generelt billede af Patent- og Varemærkestyrelsens ydelser til 

kunderne. Endvidere dækker de 15 besvarelser over en række storkunder, der har fået behandlet op til 

flere sager hos Patent- og Varemærkestyrelsen i perioden september/november 2007, hvorfor de 

adspurgte dækker en betragtelig del af kundegruppen for patenter ved første behandling. 

 
2.2 Kvalitativ og Kvantitativ fremgangsmåde 
Spørgeskemaet besvares anonymt, hvilket højner sandsynligheden for, at besvarelserne er oprigtige. 

Undersøgelsen består af en kvantitativ og en kvalitativ analysedel. Den kvantitative analysedel giver 

styrelsen mulighed for, at udarbejde statistik på kundetilfredsheden og sammenligne data over tid. 

Hvert enkelt spørgsmål er opsat i cirkeldiagrammer, så man har en oversigt over det procentvise antal 

af kunder, der har udfyldt svaralternativerne.  

 

De kvalitative kommentarer er analyseret med henblik på at udlede holdninger, der er karakteristisk 

for kunderne. Alle kundekommentarerne er medtaget i rapporten og prioriteret ud fra grupper, der 

knytter an til de forskellige vurderingsområder. 

 

2.3 Perioden for analysen 

Kundetilfredshedsanalysen er forløbet fra den 1. september til 30. november 2007. Det er hensigten, at 

analysen skal foretages én gang årligt, for at auditere om udviklingen går i den rigtige retning og om 

styrelsens tiltag på patentområdet har effekt. 
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3. En Analyse af patentansøgninger ved førstebehandling 
De seks vurderingsområder (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 og 3,6) er analyseret på baggrund af kvantitative og 

kvalitative besvarelser for at udlede kundernes holdninger til Patent- og Varestyrelsens serviceydelse i 

henhold til patentansøgninger ved første behandling.  

 
3.1 En vurdering af hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 
Kunderne er opdelt i tre segmenter: 

4. Mindre kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 1-2 patentansøgninger for 

kunden. Der er ingen af de adspurgte som kun har indleveret 1-2 patentansøgninger. 

5. Mellemstore kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 3-6 patentansøgninger for 

kunden. De tegner sig for 13 % af de adspurgte. 

6. Storkunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 7 patentansøgninger og derover for 

kunden. De tegner sig for 87 % af de adspurgte.  

 

Hvor mange patentansøgninger har du haft hos Patent- og 
Varemærkestyrelsen 

1-2

3-6

7+

 

 

Baggrunden for at opdele i tre kundesegmenter er, at styrelsen kan analysere, om nogle segmenter er 

mere tilfredse end andre, eller om nogle segmenter har forskellige udsving i forhold til behovet for 

styrelsens serviceydelser. Dette er dog besværliggjort af manglende besvarelser fra kunderne. Hvis alle 

udsendte spørgeskemaer var besvaret af kunderne og sendt tilbage til styrelsen, ville en mere præcis 

opdeling af kundepræferencer være mulig. I analysen vil der løbende blive gjort opmærksom på, at 

kundens besvarelse knytter an til et af de tre kundesegmenter.  
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3.2 En vurdering af om styrelsen behandler patentsager ved første behandling til 
forventet tid 
 

Patent- og Varemærkestyrelsen har gennemført den første 
behandling til forventet tid

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

 
 
Kommentarer fra kunderne: 

• Før var det ikke så godt 
 

40 % af de adspurgte er meget enige og 60 % er enige i, at Patent- og Varemærkestyrelsen leverer 

patentsagerne ved første behandling til forventet tid. Der er ingen af de adspurgte, der har svaret, at de 

er uenige eller meget uenige i dette udsagn.  

 

I 2006 havde 17 % af de adspurgte kunder svaret, at de var uenige i dette udsagn. Kritikken var 

primært gældende blandt de mindre kunder hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Kritikken kan 

skyldes, at deres behov for at komme hurtigt i gang med at udvikle produkter er større på grund af 

manglen på tid og økonomiske ressourcer.  
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3.3 En Vurdering af om styrelsens nyhedsanalyse af patentansøgningen giver 
tilstrækkelig information om kendt teknik 
 

Patent- og Varemærkestyrelsens nyhedsundersøgelse har givet  mig 
t ilst rækkelig informat ion om kendt teknik

M eget enig

Enig

Uenig

M eget uenig

 
 
Kommentarer fra kunderne: 

• EPO har fundet andet og mere relevant. Stoler ikke på Patent- og Varemærkestyrelsens 

undersøgelse 

• Ændret behandlingspraksis har givet mere velbegrundede første behandlinger. Det er et stort 

kvalitetsløft 

• Bedre end EPO 

 

93 % af kunderne er meget enige eller enige i, at nyhedsanalysen giver tilstrækkelig information om 

kendt teknik. Kun 7 % er uenige i dette. Der er en enkelt kommentar fra en kunde, der ikke stoler på 

Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse. 

 
3.3.1 En vurdering af hvor relevant nyhedsundersøgelsen er for kunderne 

 

Hvor relevant  er nyhedsundersøgelsen af  pat entansøgningen

Meget  relevant

Relevant

Mindre relevant

Irrelant
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• 67 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er meget relevant for dem. 

• 27 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er relevant for dem.  

• 6 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er mindre relevant for dem.  

 
3.4 En vurdering af om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt 

 

Det skriftlige materiale fra Patent- og Varemærkestyrelsen er 
læsevenligt

Meget enig

Enig

Uenig

meget uenig

 
 
Kommentarer fra kunderne: 

• Der gives ikke ordentlig argumentation for afslag 

• Tydelig sprogændring, men nogen gange er det nogle pudsige formuleringer med forskellige 

stilarter 

• Det er blevet meget mere læsevenligt, men måske lidt for uformelt 

• Rigtig godt sprog for begyndere, men ”talt lidt ned” til de erfarne. Måske skal I målrette 

brevene 

• Det er blevet meget bedre end det har været. Det er lettere at forstå 

• Der er for mange standardsætninger og gentagelser i brevene 

• Det er et letlæseligt sprog. Jeg bruger ikke så meget tid på at videreformidle 

• Der er for mange standardfraser. Det må gerne være lidt mere dybdegående for de 

professionelle 

 

20 % af de adspurgte er meget enige og 67 % er enige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt, mens 

13 % er uenige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt. Der er flere af kunderne, der har 

kommenteret, at sproget er blevet meget mere læsevenligt og at der ikke skal bruges så meget til på at 

videreformidle budskabet. Der er dog flere af kunderne, der kommenterer, at vores sprog gerne må 

være mere fagligt og dybdegående, når vi skriver til de professionelle. Der er også flere der nævner, at 
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der er for mange standardsætninger i vores breve. Denne kritik kan vi mindske ved at målrette vores 

breve til henholdsvis de professionelle og de private kunder. Det er rapportens mest markante 

kritikområde i forhold til de seks vurderingsområder. 

 
I 2006 var 56 % meget enige og 11 % var enige i at det skriftlige materiale var læsevenligt. Mens 33 

% var uenige i at det skriftlige materiale var læsevenligt. Den procentvise nedgang i dem der har 

svaret ”meget enig” kan skyldes, at der er flere, som har kommenteret, at vores svar gerne må være 

mere dybdegående til de professionelle brugere. 

 
3.5 En vurdering af om styrelsens vurdering af patentsagen giver et godt grundlag for 
videre beslutninger 

Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af min patentsag har givet et  godt  
grundlag for min videre beslutning

M eget enig

Enig

Uenig

M eget Uenig

 
 
 

Kommentarer fra kunderne: 
• Generelt OK. Bruger Patent- og Varemærkestyrelsen, fordi det er en billig undersøgelse. 

Søgningen er OK, men argumentationen er ikke god nok, når det gælder manglende 

opfinderhøjde 

• I har ikke altid fundet det forventede 

 

27 % af kunderne har svaret, at de er meget enige og 53 % har svaret, at de er enige i, at Patent- og 

Varemærkestyrelsens vurdering giver et godt grundlag for den videre beslutning. 20 % er uenige i 

dette. Der er en enkelt kunde, der har kommenteret, at vores argumentationer ikke er gode nok. 

 

I 2006 svarede 44 % at de var meget enige og 33 % svarede at de var enige i, at Patent- og 

Varemærkestyrelsens vurdering gav et godt grundlag for den videre beslutning. Det er svært at 

forklare denne forskel idet der ikke er nogen kommentarer fra kunderne.    
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3.5.1 En vurdering af hvor relevant patentvurderingen er for kunderne 
 

Hvor relevant  er  vurder ingen af  pat ent ansøgningen f or  dig

Meget  relevant

Relevant

Mindre relevent

Ir relevant

 
 

• 27 % af de adspurgte har svaret, at vurderingen er meget relevant for dem. 

• 47 % af de adspurgte har svaret, at vurderingen er relevant for dem.  

• 26 % af de adspurgte har svaret, at vurderingen er mindre relevant for dem. Det kan skyldes, 

at enkelte agenter kun er interesseret i, hvorvidt patentet kan karakteriseres som en nyhed og 

derfor ikke vægter vurderingen særlig højt. Besvarelserne indikerer dog en overvægt af 

relevans i forhold til vurderingen af patentet. 

 

3.6 En vurdering af om kunderne er tilfredse med den service, de har fået under 
forløbet 
 

Hvor t i lf reds er du med sagsf orløbet  og den løbende service, du har f ået

Meget  t ilf reds

Tilf reds

Ut ilf reds

Meget  ut ilf reds

 
 
Kommentarer fra kunderne: 

• Der er kun enkelte smuttere, hvor sagsforløbet har været for langt 
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60 % af de adspurgte er meget tilfredse og 40 % er tilfredse med den service, de har fået. Kunderne 

har således et godt indtryk af Patent- og Varemærkestyrelsen.  

 

I 2006 var 95 % af kunderne meget tilfredse eller tilfredse med den service, de har fået. 

 
3.7 En forespørgsel på hvordan kunden har valgt at videreføre sin patentansøgning 
 

Hvordan har du tænkt dig at videreføre din patentansøgning

Ingen videreførelse

EP

PCT

 
 

 
• Der er ingen af de adspurgte, der har svaret, at de ikke viderefører deres patentansøgning. 

• 27 % af de adspurgte har svaret, at de viderefører patentansøgningen via EP.  

• 73 % af de adspurgte har svaret, at de viderefører patentansøgningen via PCT.  

 
4. Konklusion 
I analysen af patentsager ved førstebehandlings er kunderne opdelt i tre segmenter: 

Mindre kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 1-2 patentansøgninger for kunden. 

Mellemstore kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 3-6 patentansøgninger for kunden 

og storkunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 7 patentansøgninger og derover for 

kunden.  

 

I analysen af patentsager ved førstebehandling er 13 % af de adspurgte repræsenteret ved de 

mellemstore kunder og 87 % er repræsenteret ved de store kunder. Der er desværre ingen besvarelser 

fra de mindre kunder.Baggrunden for opdelingen er, at segmenterne kan have forskellige præferencer i 

forhold til Patent- og Varemærkestyrelsens behandlinger af patentansøgninger. 
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40 % af de adspurgte er meget enige og 60 % er enige i, at Patent- og Varemærkestyrelsen leverer 

patentsagerne ved første behandling til forventet tid. Der er ingen af de adspurgte, der har svaret, at de 

er uenige eller meget uenige i dette udsagn.  

 

I 2006 havde 17 % af de adspurgte kunder svaret, at de var uenige i dette udsagn. Kritikken var 

primært gældende blandt de mindre kunder hos Patent- og Varemærkestyrelsen og denne gruppe har 

ikke svaret på vores spørgeskema i år. Kritikken kan skyldes, at deres behov for at komme hurtigt i 

gang med at udvikle produkter er større på grund af manglen på tid og økonomiske ressourcer. I 

modsætning hertil er mellem og storkunderne godt tilfredse med tiden på første behandlingen.  

 

60 % af kunderne er meget tilfredse og 40 % er tilfredse med den service, de har fået hos Patent- og 

Varemærkestyrelsen. Kunderne har således et godt indtryk af styrelsen. 

 

27 % af kunderne har svaret, at de er meget enige og 53 % har svaret, at de er enige i, at Patent- og 

Varemærkestyrelsens vurdering giver et godt grundlag for den videre beslutning. 20 % er uenige i 

dette. Der er en enkelt kunde, der har kommenteret, at vores argumentationer ikke er gode nok. 

 

I 2006 svarede 44 % at de var meget enige og 33 % svarede at de var enige i, at Patent- og 

Varemærkestyrelsens vurdering gav et godt grundlag for den videre beslutning. Det er svært at 

forklare denne forskel idet der ikke er nogen kommentarer fra kunderne.    

 

20 % af de adspurgte er meget enige og 67 % er enige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt, mens 

13 % er uenige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt. Der er flere af kunderne, der har 

kommenteret, at sproget er blevet meget mere læsevenligt og der ikke skal bruges så meget til på at 

videreformidle budskabet. Der er dog flere af kunderne, der kommenterer, at vores sprog gerne må 

være mere fagligt og dybdegående, når vi skriver til de professionelle. Der er også flere der nævner, at 

der er for mange standardsætninger i vores breve. Denne kritik kan vi mindske ved at målrette vores 

breve til henholdsvis de professionelle og de private kunder. Det er rapportens mest markante 

kritikområde i forhold til de seks vurderingsområder. 

 
I 2006 var 56 % meget enige og 11 % var enige i at det skriftlige materiale var læsevenligt. Mens 33 

% var uenige i at det skriftlige materiale var læsevenligt. Den procentvise nedgang i dem der har 

svaret ”meget enig” kan skyldes, at der er flere, som har kommenteret, at vores svar gerne må være 

mere dybdegående til de professionelle brugere. 
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Det har ikke været muligt at få nogle besvarelser fra de mindre kunder. Vi vil derfor i første kvartal 

2008 igangsætte en mindre undersøgelse i dette segment. Det gør vi for at se, om der kan være 

afvigelser i besvarelserne, når det gælder mindre kunder. 

 

Den gennemsnitlige tilfredshed er udregnet i nedenstående tabel. Spørgsmål 2, 3, 3.1, 4, 5 og 6 er 
udregnet på baggrund af værdier 1-4, fordi de giver fire svarmuligheder.  
 
Tilfredshedsanalysen 2007 har en gennemsnitlig tilfredshed på 3,3. 
 

Gennemsnitlig tilfredshed
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5. Tillægsrapport 
Vi har udarbejdet en tillægsrapport til tilfredshedsanalysen på teknikområdet 2007. Det skyldes, at der 

blandt de besvarede spørgeskemaer ikke har været særlig mange respondenter i kategorien mindre og 

mellemstore kunder. Disse grupper er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 1-2 eller 3-6 

patentansøgninger for kunden. Der er 10, der har svaret på spørgsmålene i tillægsrapporten. Analysen 

er baseret på telefoninterview med kunderne. 
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5.1 En vurdering af om styrelsen behandler patentsager ved første behandling til 
forventet tid 

Patent-  og Varemærkestyrelsen har 
gennemført den første behandling til forventet 

tid

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

 
 

11 % af de adspurgte er meget enige og 89 % er enige i, at Patent- og Varemærkestyrelsen leverer 

patentsagerne ved første behandling til forventet tid. Der er ingen af de adspurgte, der har svaret, at de 

er uenige eller meget uenige i dette udsagn.  

 

I 2006 havde 17 % af de adspurgte kunder svaret, at de var uenige i dette udsagn. Kritikken var 

primært gældende blandt de mindre kunder hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Ud fra det 

ovenstående resultat kan vi konstatere, at de små og mellemstore kunder er blevet mere tilfredse med 

sagsbehandlingstiden af den første behandling.  

 
5.2 En Vurdering af om styrelsens nyhedsanalyse af patentansøgningen giver 
tilstrækkelig information om kendt teknik 
 

Patent- og Varemærkestyrelsens 
nyhedsundersøgelse har givet mig tilstrækkelig 

information om kendt teknik

M eget enig

Enig

Uenig

M eget uenig

 
 

86 % af kunderne er enige i, at nyhedsanalysen giver tilstrækkelig information om kendt teknik. 14 % 

er uenige i dette. Det er værd at bemærke, at der er dobbelt så mange af de mindre kunder, som er 
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uenige i, at de har modtaget tilstrækkelig information om kendt teknik. Dette kan skyldes, at de mindre 

kunder har behov for mere uddybende information og vejledning.  

 

5.2.1 En vurdering af hvor relevant nyhedsundersøgelsen er for kunderne 
 

Hvor relevant er nyhedsundersøgelsen af 
patentansøgningen

Meget relevant

Relevant

Mindre relevant

Irrelant

 
 

• 49 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er meget relevant for dem. 

• 38 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er relevant for dem.  

• 13 % af de adspurgte har svaret, at nyhedsanalysen er mindre relevant for dem.  

 

Der er væsentligt færre, som finder nyhedsundersøgelsen af patentansøgningen relevant. Dette kan 

igen skyldes, at de mindre kunder har sværere ved at forstå indholdet af nyhedsundersøgelsen, og har 

dermed behov for mere uddybende information og vejledning.  

 
5.3 En vurdering af om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt 

 

Det skriftlige materiale fra Patent-  og 
Varemærkestyrelsen er læsevenligt

Meget enig

Enig

Uenig

meget uenig
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Kommentarer fra kunderne: 

• Kræver øvelse at læse patentskrifter 

• Svære vendinger 

• Bestilt materiale på engelsk, men modtog det på dansk 

• Kringlet at forstå – ikke for hvide mennesker. Har opgivet at søge – det er for svært 

 

22 % af de adspurgte er meget enige og 45 % er enige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt, mens 

33 % er uenige eller meget uenige i, at det skriftlige materiale er læsevenligt. Som det fremgår af 

kommentarerne fra kunderne, er det svært at læse og forstå det skriftlige materiale fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen. Dette er et område, som der skal arbejdes med. 

 
5.4 En vurdering af om styrelsens vurdering af patentsagen giver et godt grundlag for 
videre beslutninger 

Patent- og Varemærkestyrelsens 
vurdering af min patentsag har givet et 
godt grundlag for min videre beslutning

Meget enig

Enig

Uenig

Meget Uenig

 
 

Kommentarer fra kunderne: 

• Føler ikke jeg har fået tilstrækkelig viden – har valgt at bruge et bureau i stedet 

• Har ikke læst tidligere patentsager, bruger et bureau 

• Dropper nogle af ansøgningerne – søger ikke fordi det er svært – svært at forstå  

 

14 % af kunderne har svaret, at de er meget enige og 57 % har svaret, at de er enige i, at Patent- og 

Varemærkestyrelsens vurdering giver et godt grundlag for den videre beslutning. 29 % er uenige i 

dette. 
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5.4.1 En vurdering af hvor relevant patentvurderingen er for kunderne 
 

Hvor relevant er vurderingen af 
patentansøgningen for dig

Meget
relevant

Relevant

Mindre
relevent

Irrelevant

 
 

• 56 % af de adspurgte har svaret, at vurderingen er meget relevant for dem. 

• 44 % af de adspurgte har svaret, at vurderingen er relevant for dem.  

 

Der er ingen, som mener at patentvurderingen er mindre relevant eller irrelevant i modsætning til de 

større kunder, hvor 26 % mente vurderingen var mindre relevant. Dette kan skyldes, at de mindre 

kunder ikke er så øvede og har brug for en uddybende forklaring.  

 

5.5 En vurdering af om kunderne er tilfredse med den service, de har fået under 
forløbet 
 

Hvor tilfreds er du med sagsforløbet og den 
løbende service, du har fået

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

 
 

38 % af de adspurgte er meget tilfredse og 62 % er tilfredse med den service, de har fået. Kunderne 

har således et godt indtryk af Patent- og Varemærkestyrelsen.  
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5.6 En forespørgsel på hvordan kunden har valgt at videreføre sin patentansøgning 
 

Hvordan har du tænkt dig at videreføre din 
patentansøgning

Ingen
videreførelse

EP

PCT

 
 

• 11 % af de adspurgte har svaret, at de ikke viderefører patentansøgningen. 

• 45 % af de adspurgte har svaret, at de viderefører patentansøgningen via EP.  

• 44 % af de adspurgte har svaret, at de viderefører patentansøgningen via PCT.  

 
5.7 Konklusion 
Respondenterne af tilfredshedsanalysen er alle meget enige eller enige i, at Patent- og 

Varemærkestyrelsen leverer patentsagerne ved første behandling til forventet tid. Det er en forbedring 

i forhold til 2006, hvor 17 % af de primært mindre kunder havde svaret, at de var uenige i dette 

udsagn. Vi kan derfor konstatere, at de små og mellemstore kunder er blevet mere tilfredse med 

sagsbehandlingstiden af den første behandling. Respondenterne er også alle meget tilfredse eller 

tilfredse med den service, de har fået, og vi kan derfor udlede, at kunderne har et godt indtryk af 

Patent- og Varemærkestyrelsen.  

 

 

Der er flere af de mindre kunder, som er uenige i, at nyhedsanalysen giver tilstrækkelig information 

om kendt teknik og at det skriftlige materiale fra Patent- og varemærkestyrelsen er læsevenligt, end 

der er hos de større kunder. Samtidig er der væsentligt færre, som finder nyhedsundersøgelsen af 

patentansøgningen relevant. Det kan skyldes, at de mindre kunder har sværere ved at forstå indholdet 

af nyhedsundersøgelsen og vores skriftlige materiale og har dermed behov for mere uddybende 

information og vejledning. 

 

Derimod er der ingen, som mener, at patentvurderingen er mindre relevant eller irrelevant, i 

modsætning til de større kunder, hvor 26 % mente vurderingen var mindre relevant. Det kan skyldes, 

at de mindre kunder ikke er så øvede og har brug for en uddybende forklaring.  
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Størstedelen af respondenterne er meget enige eller enige i, at Patent- og Varemærkestyrelsens 

vurdering giver et godt grundlag for den videre beslutning. 

 

Vi kan derfor konkludere, at Patent- og Varemærkestyrelsen skal være opmærksom på, at de små og 

mellemstore kunder får tilstrækkelig information og vejledning i forbindelse med deres første 

behandling på patentansøgninger. 



 

 

243 

Bilag 20 – Kundetilfredshed, varemærke 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GØR IDEER TIL AKTIVER 

TILFREDSHEDSANALYSE : 
VAREMÆRKEANSØGNINGER  

 
TILLÆGSANALYSE : 

INDSIGELSER OG ADMINISTRATIVE OPHÆVELSER 
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1. Baggrund og formål 
For at udvikle Patent- og Varemærkestyrelsens arbejdsgange på varemærkeområdet har 

styrelsen gennemført en ny type analyse fra november til og med december måned 2006. 

Spørgeskemaet er tilknyttet den seneste serviceydelse kunden har modtaget fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen og omhandler specifikt varemærkeansøgninger. Analysen skal fungere 

som et handlingsorienteret værktøj for forbedringer af proceduren for behandlingen af 

varemærker og derved skabe øget kundeværdi i tråd med formålet: 

 

• Facilitering af kundens forretning ved ydelsen – varemærkeansøgninger 

• Kvaliteten af de ydelser og services, som Patent- og Varemærkestyrelsen leverer, skal 

leve op til de specifikationer, som kunderne og interessenterne ønsker 

• Certificering forventes at blive en vigtig konkurrenceparameter 

• Kvaliteten skal kunne dokumenteres på en måde, der er internationalt anerkendt 

• Kvalitetsdokumentationen skal understøttes af Patent- og Varemærkestyrelsens ønsker 

og ambition om at etablere gensidig anerkendelse mellem nationale kontorer 

 

Formålet med proceduren er at sikre, at kvaliteten i opgaveløsningen på varemærkeområdet 

overholdes, følges og forbedres ved følgende seks kvalitetsparametre: 

 
1. At vurdere hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 
2. At vurdere om styrelsen behandler varemærkeansøgningerne til forventet tid 
3. At vurdere om styrelsens  brev og eventuel søgningsrapport giver grundlag for videre 

beslutninger 
4. At vurdere om styrelsens søgningsrapporter er relevante 

4.1 At vurdere om de vedlagte vejledninger bliver læst 
5. At vurdere om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt og logisk opbygget 
6. At vurdere om kunden har haft kontakt til den sagsbehandler, der har behandlet sagen 

 
1.1 Afgrænsning  
Vurderingsområderne er udvalgt på baggrund af varemærkeafdelingens ønsker og behov for 

viden om kunderne. Det betyder, at de seks vurderingsområder er styrende for den viden 

styrelsen kan udlede af analysen gennem kvantitative kundebesvarelser i spørgeskemaet. Det 

er endvidere muligt for kunderne, at kommentere deres kvantitative besvarelser ved at tilføje 

deres kvalitative meninger i spørgeskemaets fri tekst felter.    
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2. Struktur og metode  
Undersøgelsens målgruppe er danske kunder, der har indgivet en varemærkeansøgning. 

Fremgangsmåden i analysen er i tråd med spørgeskemaet både kvantitativ og kvalitativ. 

Perioden for indsamling af data er fra november til december og skal i et større perspektiv 

foretages en gang årligt for at måle på kvalitetsforbedringerne på de seks kvalitetsparametre.  

 
2.1 Undersøgelsens felt  
Undersøgelsens felt er repræsenteret ved 20 danske kunder, der har modtaget spørgeskemaet 

pr. brev. Kunderne er udvalgt med den baggrund, at de for nylig har fået en ydelse og hertil et 

brev og eventuel søgningsrapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det betyder, at analysen 

er en vurdering af den sidst leverede ydelse. Det giver høj pålidelighed i besvarelsen, fordi 

besvarelsen gives i relation til den sidste ydelse kunden har modtaget fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen. De 20 spørgeskemaer har styrelsen vurderet til at være repræsentativt, 

fordi besvarelserne overvejende ligner hinanden og danner et mønster. Det er derfor rimeligt 

at antage, at der er tale om et generelt billede af Patent- og Varemærkestyrelsens ydelser til 

kunderne. Endvidere dækker de 20 besvarelser over en række storkunder, der har fået 

behandlet op til flere sager hos Patent- og Varemærkestyrelsen i perioden november/december 

2006, hvorfor de adspurgte dækker en betragtelig del af kundegruppen for 

varemærkeansøgninger. 

 

2.2 Kvalitativ og Kvantitativ fremgangsmåde 
Spørgeskemaet besvares anonymt, hvilket højner sandsynligheden for, at besvarelserne er 

oprigtige. Undersøgelsen består af en kvantitativ og kvalitativ analysedel. Den kvantitative 

analysedel giver styrelsen mulighed for, at udarbejde statistik på kundetilfredsheden og 

sammenligne data over tid. Hver enkelt spørgsmål er opsat i cirkeldiagrammer, så man har en 

oversigt over det procentvise antal af kunder, der har udfyldt svaralternativerne.  

De kvalitative kommentarer er analyseret med henblik på at udlede holdninger, der er 

karakteristisk for kunderne. Alle kundekommentarerne er medtaget i rapporten og prioriteret 

ud fra grupper, der er knyttet til de forskellige vurderingsområder. 

 

2.3 Perioden for analysen 

Kundetilfredshedsanalysen er forløbet fra den 1. november til 29. december 2006. En længere 

periode vil højst sandsynlig øge antallet af kundebesvarelser, hvilket skal vurderes med 
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henblik på den opfølgende analyse i 2007. Det er hensigten, at analysen skal foretages én 

gang årligt, for at auditere om udviklingen går i den rigtige retning, og om vores tiltag på 

varemærkeområdet har effekt. 

 

2.5 Tillægsrapport om indsigelser og administrative ophævelser  
I tillæg til varemærkerapporten er der foretaget en vurdering af 10 kunders tilfredshed med 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser i indsigelses- og administrative ophævelsessager.  

I Rapporten om indsigelser og administrative ophævelser er der anvendt samme tilgang i 

struktur og analysemetode som i rapporten om varemærkeansøgninger, men på grund af 

manglende kvalitative udsagn fra kunderne, er disse dog valgt fra.  

Kvalitetsparametrene for analysen af indsigelses- og administrative ophævelser er følgende:  

 

1. At vurdere hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 

2. At vurdere om styrelsen behandler kundens argumenter professionelt under 

sagsforløbet 

3. At vurdere om styrelsen gennemfører sagsbehandlingen til forventet tid 

4. At vurdere om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt 

5. At vurdere om kunden har haft kontakt og talt med en jurist om indsigelsessagen 

eller den administrative ophævelsessag   

 
3. En analyse af varemærkeansøgninger 
De seks vurderingsområder (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 3.6) er analyseret på baggrund af 

kvantitative og kvalitative besvarelser, der er sammenholdt for at udlede kundernes 

holdninger til Patent- og Varemærkestyrelsens ydelser på varemærkeområdet.  

 

3.1 En vurdering af, hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 
 
Kunderne er opdelt i tre segmenter: 
 

7. Mindre kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 1-2 

varemærkeansøgninger for kunden. De tegner sig for 25 % af de adspurgte. 

8. Mellemstore kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 3-6 

varemærkeansøgninger for kunden. De tegner sig for 20 % af de adspurgte. 
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9. Storkunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 7 varemærkeansøgninger 

og derover for kunden. De tegner sig for 55 % af de adspurgte.  

 

1-2 sager

3-6 sager

7 sager og opefter

 
 

Baggrunden for at opdele i tre kundesegmenter er, at styrelsen derved kan analysere, om 

nogle segmenter er mere tilfredse end andre, eller om nogle segmenter har forskelligt behov 

for styrelsens serviceydelser. Kundesegmenter med 1-2 sager har typisk andre forudsætninger 

og behov end kunder, der har 7 behandlede sager og opefter. En sådan skelnen er dog 

besværliggjort af manglende besvarelser fra kunderne. Hvis alle udsendte spørgeskemaer var 

besvaret af kunderne, og sendt tilbage styrelse, ville en mere præcis opdeling af 

kundepræferencer være mulig. I analysen vil der dog løbende blive gjort opmærksom på, at 

kundens besvarelse knytter an til et af de tre kundesegmenter.  

 

3.2 En vurdering af, om styrelsen behandler varemærkeansøgninger til forventet tid 
 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget Uenig

 
 
Kommentarer fra kunderne: 

• Jeg synes, I er bagud med behandlinger af varemærkerne - 3-4 måneder er for meget, 

tidligere gik der 1 måned. 
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• Det går for langsomt - vores kunder ligger meget vægt p, at svaret kommer hurtigt - 

det er en vigtig konkurrencefaktor for os agenter. 

• Der er for lang ventetid. 

• Problemer med behandlingstiden. Det er nødvendigt med en hurtigere registrering hos 

Patent- og Varemærkestyrelsen, så vi kan lave en international hos WIPO. 

• Det hele spiller – tiden er i orden. 

• Vi forventer at det bliver hurtigere. 

• Tiden er fin på de basale sager, men for lang ved mere komplicerede sager. 

• Det må godt gå hurtigere. 

• Det lader til at tage et helt år! 

• I skal have bedre procedure for nye medarbejdere, så tiden opretholdes og fagligheden 

samtidig sikres. 

 
60 % af de adspurgte er meget enige eller enige i at varemærkeansøgningerne bliver behandlet 

til forventet tid. Der er dog hele 40 % af kunderne som er uenige eller meget uenige i, at den 

forventede tid overholdes. Flere af kunderne giver udtryk for, at tiden for behandlingen af 

varemærkeansøgninger ikke er blevet overholdt i løbet af 2006. De ser gerne, at tiden for 

behandlingen af et varemærke varer en måned, frem for de nuværende 3 måneder og i nogle 

tilfælde op til et år. Varemærkeagenterne mener, at det skader deres forretning, fordi 

ventetiden er en vigtig konkurrenceparameter for deres kunder. Nogle af kunderne er blevet 

informeret fra styrelsen om, at ventetiden blandt andet skyldes nye ansatte. En enkelt kunde 

foreslår at have bedre procedure for nye medarbejdere, så tiden fastholdes på et acceptabelt 

niveau og fagligheden samtidig sikres. 

 
3.3 En vurdering af, om styrelsens brev og eventuel søgningsrapport giver grundlag for 
videre beslutninger 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget Uenig
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Kommentarer fra kunderne: 
• Søgningsrapporten har ingen betydning – vi har screenet inden 

• I mangler konsekvens i klasser 

• Skrivelser vildleder udenlandske kunder (kunden foreslår at skrive med store røde 

bogstaver) this is not a provisional refusion – only for information 

 

Hele 80 % af de adspurgte er meget enige eller enige i, at styrelsens brev og eventuelle 

søgningsrapport giver et godt grundlag for videre beslutninger. 20 % er dog meget uenige 

eller uenige i, at det giver et godt grundlag. Det er primært blandt varemærkeagenterne, fordi 

de ofte i forvejen har screenet på det aktuelle varemærke og derfor mere eller mindre kender 

svaret på søgningsrapporten. En enkelt mener, at der bør være bedre konsekvens, når der 

skelnes mellem klasserne. Alt i alt er der dog begrænset kritik på dette område. 

 

3.4 Fordelingen mellem de adspurgte der har fået en søgningsrapport og kun har fået 

brev 

 

Ja

Nej

 
• 85 % har svaret ja til at have fået en søgningsrapport, mens 15 % kun har modtaget 

brev. 
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3.4.1 En vurdering af, om styrelsens søgningsrapport er relevant 
 

Meget relevant

Relevant

Mindre relevant 

Irrelevant

 
Kommentarer fra kunderne: 

• Mere vejledning ved indarbejdelsen og hvad der kræves 

• Det er et problem, at man får eksempler, der er irrelevante 

 

70 % af de adspurgte mener, at søgningsrapporten er relevant, mens 30 % finder rapporten 

mindre relevant eller irrelevant. Det er svært at vurdere præcist, hvorfor kunderne føler, at 

rapporten er mindre relevant eller irrelevant, fordi der i hovedparten af disse besvarelser ikke 

er indgivet kommentarer. En enkelt kunde mener, at de eksempler, der er givet i 

søgningsrapporten er irrelevante for godkendelsen af varemærket. 

 

3.4.2 En vurdering af, om de vedlagte vejledninger bliver læst 

Ja

Nej

 
 

65 % læser de vedlagte vejledninger, mens 35 % ikke læser disse. Det har kunderne ikke 

yderligere kommenteret i deres besvarelser, og der er ikke en entydig sammenhæng mellem 

kundesegmenterne, og hvem der læser vejledningerne. Det er således kunder i alle segmenter, 

der læser og ikke læser vejledningerne. 
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3.5 En vurdering af, om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt og logisk 
opbygget 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget Uenig

 
 
Kommentarer fra kunderne: 

• Vi er meget tilfredse med strukturen specielt i forhold til WIPO-skrivelser 

• Det er helt i orden 

• Perfekt sprog – det er til at forstå uden at man er jurist 

• Rigtig høj kvalitet i det skriftlige materiale 

• Det er et klippe klistrer brev 

• Det er fint 

• 100 % i orden 

• Det har været rigtig godt 

• Formen er pæn - indholdet er tyndt 

 

I forhold til det skriftlige materiale er 95 % af kunderne enige eller meget enige i, at 

materialet er læsevenligt og godt struktureret. Kun en enkelt kunde er uenig i dette, hvilket 

kunden dog ikke yderligere begrunder i spørgeskemaet. Ud fra analysen er sproget forståeligt 

i alle kundesegmenterne. Det vil sige, at både agenter såvel som private kan forstå de tilsendte 

breve og ansøgningsrapporter. Enkelte kritiserer, at materialet kan virke som en skabelon og 

at indholdet kan være tyndt. 
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3.6 En vurdering af, om kunden har haft kontakt til den sagsbehandler, der har 
behandlet sagen 

Ja

Nej

 
Kommentarer fra kunderne: 

• Det er nemt at komme i kontakt med jer og der er god service 

• Kontakten med Patent- og Varemærkestyrelsen er upåklagelig 

• I er meget venlige og imødekomne 

• I er superflinke derinde 

• Meget fin service 

 

55 % har været i kontakt med sagsbehandleren, mens 45 % ikke har været i kontakt med en 

sagsbehandler. Kunderne, der har været i kontakt med styrelsen, mener, at de får en god 

service og at de ansatte er venlige. De sidste 45 % følte ikke noget behov for at få kontakt 

med styrelsen ved deres sidste varemærkeansøgning, fordi det ikke var nødvendigt. Det skal 

ikke forstås som en kritik af styrelsen, men et udtryk for kundernes eget ønske. 

 
4. Tillægsrapport – en analyse af indsigelser og administrative ophævelser 
 
Generelt var der kun meget få kommentarer fra kunderne i forhold til behandlingen af 

indsigelser og administrative ophævelser. Det skyldes muligvis, at kunderne kun i meget 

begrænset omfang havde kritik af Patent- og Varemærkestyrelsen service i denne 

sammenhæng. Derfor er der kun givet procentsatser i følgende afsnit.   
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4.1 En vurdering af hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 

1-2 sager

3-6 sager

7 sager og opefter

 
Kunderne er opdelt i tre segmenter: 
 

• Mindre kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 1-2 

varemærkeansøgninger for kunden. De tegner sig for 30 % af de adspurgte. 

• Mellemstore kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 3-6 

varemærkeansøgninger for kunden. De tegner sig for 30 % af de adspurgte. 

• Storkunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 7 varemærkeansøgninger 

og derover for kunden. De tegner sig for 40 % af de adspurgte.  

 

4.2 En vurdering af, om styrelsen behandler kundens argumenter professionelt under 
sagsforløbet 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget Uenig

 
• 40 % af de adspurgte har svaret, at de er meget enige i, at deres argumenter er 

behandlet professionelt under sagsforløbet. 

• 60 % af de adspurgte har svaret, at de er enige i, at deres argumenter er behandlet 

professionelt under sagsforløbet. 
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4.3 En vurdering af, om styrelsen gennemfører sagsbehandlingen til forventet tid 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget uenig

 
 

• 10 % af de adspurgte har svaret, at de er meget enige i, at styrelsen gennemfører 

sagsbehandlingen til forventet tid. 

• 70 % af de adspurgte har svaret, at de er enige i, at styrelsen gennemfører 

sagsbehandlingen til forventet tid. 

• 20 % af de adspurgte har svaret, at de er uenige i, at styrelsen gennemfører 

sagsbehandlingen til forventet tid. Det er ikke uddybet nærmere af kunderne, men det 

kan skyldes den samme kritik som er tilfældet i den tilsvarende vurdering af 

varemærkeansøgninger i punkt 3.2.  

 

4.4 En vurdering af, om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt 

Meget enig

Enig

Uenig 

Meget uenig

 
 

• 10 % af de adspurgte har svaret, at de er meget enige i, at det skriftlige materiale er 

læsevenligt.  

• 90 % af de adspurgte har svaret, at de er enige i, at det skriftlige materiale er 

læsevenligt.  
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4.5 En vurdering af, om kunden har haft kontakt og talt med en jurist om 
indsigelsessagen eller den administrative ophævelse  

Ja

Nej

 
 

• 50 % af de adspurgte har talt med en jurist om indsigelsessagen eller den 

administrative ophævelsessag. 

• 50 % af de adspurgte har ikke talt med en jurist om indsigelsessagen eller den 

administrative ophævelsessag. 

 
5. Konklusion 
I analysen af varemærkeansøgninger er mindre kunder repræsenteret ved 25 % af de 

adspurgte, de mellemstore kunder ved 20 % og de store kunder ved 55 %. Baggrunden for 

opdelingen er, at segmenterne kan have forskellige præferencer i forhold til Patent- og 

Varemærkestyrelsens behandling af varemærkeansøgninger. 

I forhold til det skriftlige materiale er 95 % af kunderne enige eller meget enige i, at 

materialet er læsevenligt og godt struktureret. Kun en enkelt kunde er uenig i dette, hvilket 

kunden dog ikke yderligere begrunder i spørgeskemaet. Ifølge analysen er sproget forståeligt 

på tværs af kundesegmenterne. Det vil sige, at både agenter såvel som private kan forstå de 

tilsendte breve og ansøgningsrapporter. Enkelte kritiserer, at materialet kan virke som en 

skabelon og at indholdet kan være tyndt. 

60 % af de adspurgte er meget enige eller enige i at varemærkeansøgningerne bliver behandlet 

til forventet tid. Der er dog hele 40 % af kunderne som er uenige eller meget uenige i, at den 

forventede tid overholdes. Flere af kunderne giver udtryk for, at tiden for behandlingen af 

varemærkeansøgninger ikke er blevet overholdt i løbet af 2006. De ser gerne, at tiden for 

behandlingen af et varemærke varer en måned, frem for de nuværende 3 måneder og i nogle 

tilfælde helt op til et år. Patentagenterne mener, at det skader deres forretning, fordi ventetiden 

er en vigtig konkurrenceparameter for deres kunder.  
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55 % har været i kontakt med sagsbehandleren, mens 45 % ikke har været i kontakt med en 

sagsbehandler. Kunderne, der har været i kontakt med styrelsen, mener, at de får en god 

service, og at de ansatte er venlige, mens de sidste 45 % ikke følte behov for kontakt med 

styrelsen. Dette skal ikke forstås som en kritik af styrelsen, men et udtryk for kundernes eget 

ønske. 

 

Generelt er der kun meget få kommentarer fra kunderne i forhold til behandlingen af 

indsigelser og administrative ophævelser. Det skyldes muligvis, at kunderne kun i meget 

begrænset omfang udtrykker kritik af Patent- og Varemærkestyrelsen service i denne 

sammenhæng. Ifølge de kvantitative målinger er kunderne tilfredse med behandlingen af 

indsigelser og administrative ophævelser.  

 

6. Forbedringer af varemærke- og tillægsanalysen 2007 
Afsnittet opstiller en række tiltag, der kan forbedre analysens svarprocent i 2007. En højere 

svarprocent kan grundlæggende opnås ved: 

• en generel vurdering af servicen frem for en specifik vurdering i forhold til den 

modtagne rapport  

• at kunderne modtager spørgeskemaet elektronisk frem for pr. brev  

• en kvalitativ opfølgning pr. telefon frem for udfyldning af tekstfelter 

 
6. 1 Fra specifik til generel vurdering 
Spørgeskemaet sendes ud i forbindelse med en rapport fra Patent og Varemærkestyrelsen, 

hvilket giver høj pålidelighed i besvarelsen, fordi den gives i direkte relation til en specifik 

service. Det betyder dog, at perioden for indsamlingen af spørgeskemaerne er forholdsvis 

lang, fordi vi kun kan indsamle i takt med, at varemærkeansøgningerne behandles. En anden 

mulighed er derfor at gøre undersøgelsen mere generel i forhold til vores services og ikke i 

direkte relation til en specifik sag, men blot til den sidste ydelse kunden har modtaget. Det 

betyder, at perioden for indsamlingen kan minimeres, og analysen kan afvikles hurtigere. 

 

6.2 Fra brevpost til elektroniske mails 
Kunderne modtager analysen på papir, hvorefter de skal udfylde denne og sende den gratis 

tilbage pr. post. Selvom det kan virke mere personligt at få spørgeskemaet på papir, har det 



 

 

257 

vist sig, at kun relativt få kunder får afleveret spørgeskemaet. Opringninger til en række 

kunder har derfor været nødvendigt for at sikre et acceptabelt antal besvarelser. 

En anden mulighed er en opsætning af spørgeskemaet i første/andet kvartal af IT-afdelingen, 

for derefter at udsende spørgeskemaerne elektronisk. Hver besvarelse skal have et unikt link, 

så der kun kan besvares én gang. Det gør det mere bekvemt for kunderne, hvilket 

sandsynligvis giver en højere svarprocent og validitet. Det kræver dog, at man har e-mails på 

kunderne, hvilket ikke altid er tilfældet.   

 
6.3 Ny kvalitativ tilgang 
Kunderne har mulighed for at kommentere deres besvarelser i spørgeskemaet, men flere har 

valgt at lade disse felter stå tomme. Det kan afhjælpes med kvalitative opringninger til 

virksomhederne, hvilket kræver flere ressourcer. Det er dog muligt, at kunderne ved 

elektroniske spørgeskemaer skriver mere i fri tekst felterne, fordi det kan være mere bekvemt 

at gøre på en computer frem for med kuglepen. 
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Bilag 21 – Kundetilfredshed, varemærke 2007 
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1. Baggrund og formål 
For at udvikle Patent- og Varemærkestyrelsens arbejdsgange på varemærkeområdet har styrelsen 

gennemført en kundetilfredshedsanalyse fra september til og med november 2007. Spørgeskemaet, 

som ligger til grund for analysen, er tilknyttet den seneste serviceydelse, som kunden har modtaget fra 

Patent- og Varemærkestyrelsen og omhandler specifikt varemærkeansøgninger. Analysen skal fungere 

som et handlingsorienteret værktøj til forbedringer af proceduren for behandlingen af varemærker og 

derved skabe øget kundeværdi i tråd med formålet: 

 

• Facilitering af kundens forretning ved ydelsen – varemærkeansøgninger 

• Kvaliteten af de ydelser og services som Patent- og Varemærkestyrelsen leverer, skal leve op 

til de specifikationer, som kunderne og interessenterne ønsker 

• Kvaliteten skal kunne dokumenteres på en måde, der er internationalt anerkendt 

• Kvalitetsdokumentationen skal understøttes af Patent- og Varemærkestyrelsens ønsker og 

ambition om at etablere gensidig anerkendelse mellem nationale kontorer 

 

Formålet med proceduren er at sikre, at kvaliteten i opgaveløsningen på varemærkeområdet 

overholdes, følges og forbedres ved følgende seks kvalitetsparametre:  

 
7. At vurdere hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 

8. At vurdere om styrelsen behandler varemærkeansøgningerne til forventet tid 

9. At vurdere ominformationen i styrelsens søgningsrapporter er relevant 

a. At vurdere om kunden har fået tilstrækkelig vejledning 

10. At vurdere om det skriftlige materiale fra styrelsen er læsevenligt og struktureret 

11. At vurdere om kunden har haft kontakt til en jurist fra Patent- og Varemærkestyrelsen under 

sagsbehandlingen 

 

1.1 Afgrænsning  
Vurderingsområderne er udvalgt på baggrund af varemærkeafdelingens ønsker og behov for viden om 

kunderne. Det betyder, at de seks vurderingsområder er styrende for den viden styrelsen kan udlede af 

analysen gennem kvantitative kundebesvarelser i spørgeskemaet. Det er endvidere muligt for 

kunderne, at kommentere deres kvantitative besvarelser ved at tilføje deres kvalitative meninger i 

spørgeskemaets fritekstfelter.    
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2. Struktur og metode  
Undersøgelsens målgruppe er danske kunder, der har indgivet en varemærkeansøgning. 

Fremgangsmåden i analysen er både kvantitativ og kvalitativ. Perioden for indsamling af data er fra 

september til november og skal i et større perspektiv foretages en gang årligt for at måle på 

kvalitetsforbedringerne på de seks kvalitetsparametre.  

 
2.1 Undersøgelsens felt  
Undersøgelsens felt er repræsenteret ved 29 danske kunder, der har modtaget spørgeskemaet pr. brev. 

Kunderne er udvalgt med den baggrund, at de for nylig har fået en ydelse og hertil et brev og eventuel 

søgningsrapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det betyder, at analysen er en vurdering af den 

sidst leverede ydelse. Det giver høj pålidelighed i besvarelsen, fordi besvarelsen gives i relation til den 

sidste ydelse kunden har modtaget fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De 29 spørgeskemaer har 

styrelsen vurderet til at være repræsentativt, fordi besvarelserne overvejende ligner hinanden og 

danner et mønster. Det er derfor rimeligt at antage, at der er tale om et generelt billede af Patent- og 

Varemærkestyrelsens ydelser til kunderne. Endvidere dækker de 29 besvarelser over en række 

storkunder, der har fået behandlet op til flere sager hos Patent- og Varemærkestyrelsen i perioden 

september/november 2007, hvorfor de adspurgte dækker en betragtelig del af kundegruppen for 

varemærkeansøgninger. 

 
2.2 Kvalitativ og kvantitativ fremgangsmåde 
Spørgeskemaet besvares anonymt, hvilket højner sandsynligheden for, at besvarelserne er oprigtige. 

Undersøgelsen består af en kvantitativ og kvalitativ analysedel. Den kvantitative analysedel giver 

styrelsen mulighed for at udarbejde statistik på kundetilfredsheden og sammenligne data over tid. 

Hvert enkelt spørgsmål er opsat i cirkeldiagrammer, så man har en oversigt over det procentvise antal 

af kunder, der har udfyldt svaralternativerne.  

De kvalitative kommentarer er analyseret med henblik på at udlede holdninger, der er karakteristisk 

for kunderne. Alle kundekommentarerne er medtaget i rapporten og prioriteret ud fra grupper, der er 

knyttet til de forskellige vurderingsområder. 

 

2.3 Perioden for analysen 

Kundetilfredshedsanalysen er forløbet fra den 1. september til den 30. november 2007. En længere 

periode vil højst sandsynlig øge antallet af kundebesvarelser, hvilket skal vurderes med henblik på den 

opfølgende analyse i 2008. Det er hensigten, at analysen skal foretages én gang årligt, for at auditere 

om udviklingen går i den rigtige retning og om vores tiltag på varemærkeområdet har effekt. 
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3. En analyse af varemærkeansøgninger 
De seks vurderingsområder (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 3.6) er analyseret på baggrund af kvantitative og 

kvalitative besvarelser, der er sammenholdt for at udlede kundernes holdninger til Patent- og 

Varemærkestyrelsens ydelser på varemærkeområdet.  

 

3.1 En vurdering af hvilke præferencer de forskellige kundesegmenter har 
Kunderne er opdelt i tre segmenter: 
 

10. Mindre kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 1-2 varemærkeansøgninger for 

kunden. De tegner sig for 24 % af de adspurgte. 

11. Mellemstore kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 3-6 

varemærkeansøgninger for kunden. De tegner sig for 28 % af de adspurgte. 

12. Storkunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 7 varemærkeansøgninger og 

derover for kunden. De tegner sig for 48 % af de adspurgte.  

 

Antal registrerede eller ansøgte varemærker

1-2

3-6

7+

 

 

Baggrunden for at opdele i tre kundesegmenter er, at styrelsen derved kan analysere, om nogle 

segmenter er mere tilfredse end andre, eller om nogle segmenter har forskellig behov for styrelsens 

serviceydelser. Kundesegmenter med 1-2 sager har typisk andre forudsætninger og behov end kunder, 

der har 7 behandlede sager og opefter. En sådan skelnen er dog besværliggjort af manglende 

besvarelser fra kunderne. Hvis alle udsendte spørgeskemaer var besvaret af kunderne, og sendt tilbage 

til styrelsen, ville en mere præcis opdeling af kundepræferencer være mulig.  
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3.2 En vurdering af hvem de adspurgte indleverer for 
De adspurgte er opdelt i tre grupper: 

1. Indleverer for egen virksomhed. De tegner sig for 34 % af de adspurgte 

2. Indleverer for den virksomhed, de er ansat i. De tegner sig for 24 % af de adspurgte 

3. Fungerer som fuldmægtig for andre. De tegner sig for 41 % af de adspurgte 

 
Vi har haft et ønske om at finde ud af, om det er en fuldmægtig på vegne af andre eller en privat 

person, der indleverer varemærkeansøgningen. Grunden hertil er blandt andet, at opfattelsen af, 

hvornår en sagsbehandlingstid er for lang, kan være forskellig. Derudover har vi en formodning om, at 

hvis man indleverer for andre, er man jurist (eller tilsvarende baggrund) og dermed kan man bedre 

forstå det sprog, vi bruger.  

 

Indlevering af varemærkeansøgning

Egen
virksomhed

Indlever for den
virksomhed jeg
er ansat i

Fuldmægtig for
andre

 
 
3.3 En vurdering af om styrelsen behandler varemærkeansøgninger til forventet tid 

Har Patent- og Varemærkestyrelsen gennemført 
behandlingen til forventet tid

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

 
 

 
Kommentarer fra kunderne: 

• 3 måneder fra ansøgningens indlevering til søgerapporten er modtaget er for meget. 
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• Sagsbehandlingen er lang og den er blevet endnu længere i år, med mindre der indgives haste 

begæring. 

• Jeg havde ikke forestillet mig, at det tog så lang tid. 

• Det går bedre, men endnu ikke på tidligere niveau med en ekspeditionstid på 2-3 måneder. 

• I enkelte tilfælde har det varet lidt længere. Jeg har fået oplyst, at det skyldes en 

arbejdspukkel. 

• Det har taget 3 måneder. 

• Sagsbehandlingstiden er væsentlig forøget de sidste 5 år.  

 
76 % af de adspurgte er meget enige eller enige i, at varemærkeansøgningerne bliver behandlet til 

forventet tid. Der er dog 24 % af kunderne, som er uenige eller meget uenige i, at den forventede tid 

overholdes. Flere af kunderne giver udtryk for, at tiden for behandlingen af varemærkeansøgninger er 

for lang. De ser gerne, at tiden for behandlingen af et varemærke er kortere. Varemærkeagenterne 

mener, at det skader deres forretning, fordi ventetiden er en vigtig konkurrenceparameter for deres 

kunder. Nogle af kunderne er blevet informeret af styrelsen om, at ventetiden blandt andet skyldes en 

arbejdspukkel. 

 

I 2006 var 60 % af de adspurgte meget enige eller enige i, at varemærkeansøgningerne blev behandlet 

til forventet tid, og 40 % af kunderne var uenige eller meget uenige i, at den forventede tid overholdes. 

Der er altså sket en positiv udvikling i forhold til kundens forventning, om styrelsen behandler 

varemærkeansøgninger til forventet tid.  

 

3.4 En vurdering af om styrelsens søgningsrapport er relevant 

Hvor relevant er informationen i det tilsendte 
materiale

Meget relevant

Relevant

Mindre relevant

Irrelevant
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Kommentarer fra kunderne: 

• Juristen brugte lang tid på at forklare mig sammenhængene – desværre tror jeg ikke helt, at jeg 

forstår disse alligevel. Måske kunne et indledende brev med forklaringer være en idé. Men 

måske er det bare mig. Det var i hvert fald en dygtig og rar jurist. 

• ”Modholdt” 7 tidligere rettigheder. En var refused og medtaget ved en fejl. Resten var 

irrelevant – for langt fra det ansøgte. 

• Fremsøgt rettigheder i ansøgers eget navn 

 

Der er 22 af de adspurgte, som har modtaget en søgningsrapport. 82 % af de adspurgte mener, at 

søgningsrapporten er meget relevant eller relevant, mens 18 % finder rapporten mindre relevant eller 

irrelevant. Det er svært at vurdere præcist, hvorfor kunderne føler, at rapporten er mindre relevant eller 

irrelevant, fordi der i hovedparten af disse besvarelser ikke er indgivet kommentarer. En enkelt kunde 

mener at de eksempler, der er givet i søgningsrapporten, er irrelevante og for langt fra det ansøgte. 

 

I 2006 mente 70 % af de adspurgte, at søgningsrapporten var relevant, mens 30 % fandt rapporten 

mindre relevant eller irrelevant. Det vil sige at der også her er sket en positiv udvikling.  

 

3.4.1 En vurdering af om styrelsen har givet tilstrækkelig vejledning 
 

Har du fået tilstrækkelig vejledning

Ja

Nej

 

 

Der er 18 ud af de 22 adspurgte, som har svaret på spørgsmålet om, de har fået tilstrækkelig 

vejledning. Der er kun 1 ud af de 18, der har svaret, at personen ikke har fået tilstrækkelig information. 
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3.5 En vurdering af om brevene fra styrelsen er læsevenlige og strukturerede 
 

Har brevene fra Patent- og Varemærkestyrelsen været 
læsevenlige og strukturet

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

 
 
Kommentarer fra kunderne: 

• Der kan være en tendens til jurasprog – skal oftest læses 2 gange. 

 

I forhold til det skriftlige materiale er 97 % af kunderne enige eller meget enige i, at materialet er 

læsevenligt og godt struktureret. Kun en enkelt kunde er uenig i dette, hvilket kunden dog ikke 

yderligere begrunder i spørgeskemaet. Ud fra analysen er sproget forståeligt i alle kundesegmenterne. 

Det vil sige, at både agenter såvel som private kan forstå de tilsendte breve og ansøgningsrapporter.  

 

I 2006 var det samme tilfredshed, som gjorde sig gældende. 

 
3.6 En vurdering af om kunden har haft kontakt til en jurist fra Patent- og 
Varemærkestyrelsen under sagsbehandlingen 
 

Har du haft kontakt med en jurist fra Patent- og 
Varemærkestyrelsen under sagsbehandlingen

Ja

Nej
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Kommentarer fra kunderne: 

• Alt fungerer fint. 

• Jeg har fået god service af Louise Thorning. 

• Det ville have været rart, at man umiddelbart efter ansøgning (via nettet) havde modtaget en 

bekræftende mail, eventuelt med en kontaktperson påført og med en kvittering for indbetalt 

beløb. 

• Ualmindelig fin, personlig vejledning og service 

 

45 % af de adspurgte har været i kontakt med en jurist fra Patent- og Varemærkestyrelsen, mens 55 % 

ikke har været i kontakt med en sagsbehandler. Kunder der har været i kontakt med styrelsen, mener, 

at de får en god service og at de ansatte er venlige. De sidste 55 % følte ikke noget behov for at få 

kontakt med styrelsen ved deres sidste varemærkeansøgning, fordi det ikke var nødvendigt. Det skal 

ikke forstås som en kritik af styrelsen, men et udtryk for kundernes eget ønske. 

 

I 2006 havde 55 % af kunderne været i kontakt med en jurist fra Patent- og Varemærkestyrelsen, mens 

45 % ikke havde været i kontakt med en jurist. Det er svært at forklare præcist, hvorfor disse 

procentsatser er vendt, idet der ikke er nogen kommentarer fra kunderne. 

 

4. Konklusion 
I analysen af varemærkeansøgninger er kunderne opdelt i tre segmenter: Mindre kunder er 

karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 1-2 varemærkeansøgninger for kunden. Mellemstore 

kunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 3-6 varemærkeansøgninger for kunden og 

storkunder er karakteriseret ved, at styrelsen har behandlet 7 varemærkeansøgninger og derover for 

kunden.  

 

I analysen af varemærkeansøgninger er mindre kunder repræsenteret ved 24 % af de adspurgte, de 

mellemstore kunder ved 28 % og de store kunder ved 48 %. Baggrunden for opdelingen er, at 

segmenterne kan have forskellige præferencer i forhold til Patent- og Varemærkestyrelsens behandling 

af varemærkeansøgninger. 

 

I forhold til det skriftlige materiale er 97 % af kunderne enige eller meget enige i, at materialet er 

læsevenligt og godt struktureret. Kun en enkelt kunde er uenig i dette, hvilket kunden dog ikke 

yderligere begrunder i spørgeskemaet. Ifølge analysen er sproget forståeligt på tværs af 
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kundesegmenterne. Det vil sige, at både agenter såvel som private kan forstå de tilsendte breve og 

ansøgningsrapporter.  

76 % af de adspurgte er meget enige eller enige i, at varemærkeansøgningerne bliver behandlet til 

forventet tid. Der er dog 24 % af kunderne, som er uenige eller meget uenige i, at den forventede tid 

overholdes. Flere af kunderne giver udtryk for, at tiden for behandlingen af varemærkeansøgninger 

ikke er blevet overholdt i løbet af 2007. De ser gerne, at tiden for behandlingen af et varemærke bliver 

kortere. Agenterne mener, at det skader deres forretning, fordi ventetiden er en vigtig 

konkurrenceparameter for deres kunder.  

 

I 2006 var 60 % af de adspurgte meget enige eller enige i, at varemærkeansøgningerne blev behandlet 

til forventet tid, og 40 % af kunderne var uenige eller meget uenige i, at den forventede tid overholdes. 

Der er altså sket en positiv udvikling i forhold til kundens forventning, om styrelsen behandler 

varemærkeansøgninger til forventet tid.  

 

Der er 22 af de adspurgte, som har modtaget en søgningsrapport. 82 % af de adspurgte mener, at 

søgningsrapporten er meget relevant eller relevant, mens 18 % finder rapporten mindre relevant eller 

irrelevant. Det er svært at vurdere præcist, hvorfor kunderne føler, at rapporten er mindre relevant eller 

irrelevant, fordi der i hovedparten af disse besvarelser ikke er indgivet kommentarer. En enkelt kunde 

mener at de eksempler, der er givet i søgningsrapporten, er irrelevante og for langt fra det ansøgte. 

 

I 2006 mente 70 % af de adspurgte, at søgningsrapporten var relevant, mens 30 % fandt rapporten 

mindre relevant eller irrelevant. Det vil sige at der også her er sket en positiv udvikling. 

 

45 % af de adspurgte har været i kontakt med sagsbehandleren, mens 55 % ikke har været i kontakt 

med en sagsbehandler. Kunderne der har været i kontakt med styrelsen, mener, at de får en god 

service, og at de ansatte er venlige, mens de sidste 45 % ikke følte behov for kontakt med styrelsen. 

Dette skal ikke forstås som en kritik af styrelsen, men et udtryk for kundernes eget ønske. 

 

I 2006 havde 55 % af kunderne været i kontakt med en jurist fra Patent- og Varemærkestyrelsen, mens 

45 % ikke havde været i kontakt med en jurist. Det er svært at forklare præcist, hvorfor disse 

procentsatser er vendt, idet der ikke er nogen kommentarer fra kunderne. 

 

Spørgsmål 3, 4 og 5 er udregnet på baggrund af værdier 1-4, fordi de giver fire svarmuligheder. 
Spørgsmål 4.A er udregnet på baggrund af værdier 1-2, fordi de giver kun 2 svarmuligheder. 
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Tilfredshedsanalysen 2007 har en gennemsnitlig tilfredshed på 3,1 på spørgsmål 3-5. 
 
 

Gennemsitlig tilfredshed
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Bilag 22 – Kundeinterviews 

Interview nummer 1  

 

RN: Det første spørgsmål er, hvilken type materiale får du typisk fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen?  

 

NR 1: Jeg får to forskellige typer af materialer – et er nogle brochurer, hvor de vil sælge nogle 

forskellige undervisningstilbud… men det er jeg ikke interesseret i. Og det andet vi får, det er 

en bekræftelse på en ansøgning, jeg har sendt ind – men den tekst er uvedkommende, det 

eneste det handler om det er at få et nummer. Så der må svaret være, at jeg læser ikke ret 

meget af det materiale jeg får tilsendt, da det er et af mine specialer. 

 

RN: Så du ved godt, hvad du skal bruge af det? 

 

NR 1: Ja, jeg har skrevet 55 patentansøgninger igennem tiden, så jeg har lært, hvordan man 

skal det. 

 

RN: Og hvor tit får du de breve, som du har brug for? 

 

NR 1: Det gør man jo hver gang man indsender en patentansøgning og det gør jeg en 5-8 

gange om året. 

 

RN: Og i hvor høj grad synes du, det skriftlige materiale opfylder dine behov? 

 

NR 1: Der skal bare stå et nummer – jeg skal have registreringsnummeret. Hvad der står i 

brevet har jeg ikke brug for, for det har jeg jo set 50 gange eller mere. Jeg læser det overhoved 

ikke, jeg scanner det. Og så skal jeg have nummeret, det er det, der er interessant. 

 

RN: Når du så scanner brevet igennem, har du så lagt mærke til om sproget har ændret 

sig gennem de sidste par år i brevene? 
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NR 1: Det er et godt spørgsmål – det har jeg ikke lagt mærke til, for jeg læser det ikke. Jeg 

scanner det, men det er for at have det som dokumentation – og så bliver det til en pdf-fil, 

men teksten der står det sammen her gennem den sidste årrække, hvor de skriver om at du 

skal betale 3000 kr og det ene og det andet. Det er uinteressant – jeg skal have et nummer. 

 

RN: Så selve sproget har du slet ikke… du læser det overhoved ikke?  

 

NR1: Nej, men det er et interessant spørgsmål. 

 

RN: Så har vi bare et par sidste spørgsmål, men det er om sproget, så det kan du nok ikke 

svare på? 

 

NR 1: Nej, er der overhoved nogen der læser det materiale der? – det er jo et interessant 

emne. De breve, der kommer ud, hvor man har sendt en application ind, der skal de 

professionelle bruge nummeret. Og om der står 1 side eller 100 sider, det er komplet 

ligegyldigt. Det er nummeret det handler om og ikke andet. Jeg synes jo måske, at de kunne 

lege lidt med sproget og sige.. sådan klappe lidt i hænderne og sige, det er fedt, at du har gjort 

en ansøgning, for dem har vi ikke for mange af. Jeg synes måske, man kunne have den 

positive holdning til sproget – i stedet for sådan en gang tør sludder som man har set i 20 år. 

 

RN: Men der er jo netop det, at Patent- og Varemærkestyrelsen har prøvet at lave om på det – 

men det har du så ikke lagt mærke til, eller de har måske ikke lavet nok om på det… så det 

ikke blev så tørt? 

 

NR 1: Jeg ville jo skrive med stort ”fedt mand du har sendt en ansøgning.. skide godt, bliv 

ved”, det synes jeg man skulle skrive. 

 

RN: Ok, så noget mere kundepleje?  

  

NR 1: Ja, og så synes jeg, man skulle have så godt styr på hvor mange ansøgninger folk har 

skrevet, så man kunne sige ”fedt mand det er nummer 55, du har skrevet siden 80’erne” eller 



 

 

271 

et eller andet. Det ville være en sjov ting, synes jeg. Det ville gøre, at man blev ved, hvis ikke 

det var den samme kedelige smøre hver gang. 

 

RN: Ja, og netop også det med at det bliver mere personligt måske? 

 

NR 1: Ja, det er rigtigt – mere personligt. Det synes jeg ville være sjovt. 

 

Interview nummer 2  

 

CR: Det første spørgsmål er, hvilken type materiale får du typisk fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen?  

 

NR 2: Jeg arbejder ikke med dem direkte – jeg arbejder via en patentingeniør. 

 

CR: Du arbejder via en patentingeniør… sender han nogle gange materialet videre til dig, 

eller hvordan foregår det? 

 

NR 2: Ja, det har jeg såmænd ikke tænkt på – altså jeg lader altid vores arbejde blive håndteret 

via en patentingeniør, fordi det hele foregår i et indforstået sprog, som man ikke.. som 

lægmænd ikke fatter en brik af. 

 

CR: Ok – har du til en start selv varetaget det med at søge? 

 

NR 2: Nej, det har jeg altid haft en patentingeniør til. Det gør jeg ikke selv. 

 

CR: Og du har heller ikke modtaget andet materiale? 

 

NR 2: Jo, vi modtager da lidt engang imellem – informationsmateriale og sådan – men det 

bliver arkiveret under vores patenter fordi, det er noget ingeniøren håndterer hele vejen 

igennem. 
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CR: Så har vi ikke flere spørgsmål, for resten handler om sproget. 

 

Interview nummer 3  

 

RN: Det første spørgsmål er, hvilken type materiale får du typisk fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen? 

 

NR 3: Der får jeg noget mail og jeg får nogle breve i forbindelse med, at vi har søgt om 

varemærkeregistreringer og den slags ting. 

 

RN: Og hvor ofte er det så, at du får materiale fra dem? 

 

NR 3: Det kan være et par gange i kvartalet. 

 

RN: Og i hvor høj grad synes du, det skriftlige materiale opfylder dine behov? 

 

NR 3: Jamen, altså efter at have læst tingene igennem en 3-4 gange, så forstår man, hvad de 

skriver. Det er meget kancelli sprog, det er ikke særlig nemt - sådan lige at gå til. Men 

selvfølgelig når man har haft fat i dem nogle gange, så begynder man at forstå, hvad de 

skriver. 

 

RN: Men føler du, at du får svar på det, du gerne vil vide, når du har læst det igennem 

et par gange?  

  

NR 3: Nej, jeg plejer faktisk at ringe til dem i den forbindelse. 

 

RN: Fordi du ikke forstår hvad der står simpelthen? 

 

NR 3: Ja. 
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RN: Hvad synes du så om sproget i det skriftlige materiale – har det ændret sig over det 

sidste 1 ½ år, eller synes du stadig det er det samme? 

 

NR 3: Det er fuldstændig det samme som det altid har været – der er ingen ændringer. 

 

RN: Og hvordan vil du så bedømme sproget? Er det rettet mod modtageren? 

 

NR 3: Det er ikke rettet mod modtageren – det er rettet mod en jurist, som skal sidde og rette 

det i den anden ende og det er de færreste af os som sidder og har med Patent- og 

Varemærkestyrelsen at gøre, som er uddannet jurister, så det er ikke rettet mod os. 

 

RN: Vil du bedømme sproget som professionelt? 

 

NR 3: Nej, det synes jeg ikke det er, for det er ikke professionelt, hvis det ikke rammer dem, 

som skal læse det. Så skriver man ikke professionelt. 

 

RN: Og du synes ikke, det er letforståeligt? 

 

NR 3: Nej, overhoved ikke. 

 

RN: Og får du et ensartet indtryk af Patent- og Varemærkestyrelsen i de forskellige 

materialer du får? 

 

NR 3: Ja, fordi det er generelt skrevet i den samme type sprog – så ja, det er ensartet. De 

brander sig selv meget godt. 

 

RN: Ja, altså ensartet forvirrende? 

 

NR 3: Ja, lige præcis. 
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Interview nummer 4  

 

CR: Det første spørgsmål er, hvor ofte får du skriftligt materiale fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen? 

 

NR 4: Det ved jeg sørme ikke… en seks gange om året måske. 

 

CR: Og i hvor høj grad synes du, det her materiale opfylder dine behov? 

 

NR 4: Jamen, det opfylder behovene. 

 

CR: Du får svar på det du gerne vil vide? 

 

NR 4: Ja, det gør jeg. 

 

CR: Og du forstår også det der står i materialet? 

 

NR 4: Ja, det synes jeg – det kan godt være tunge nogle gange. Det er noget tid siden jeg har 

siddet med noget, så det er lidt svært at huske… men jo, i store træk forstår jeg, hvad der 

bliver skrevet. 

 

CR: Så skal jeg høre, om du synes sproget i det skriftlige materiale har ændret sig over 

det sidste 1 ½ år? 

 

NR 4: Det ved jeg faktisk ikke… 

 

CR: Du har ikke lage mærke til noget? 

 

NR 4: Nej, det har jeg ikke. 
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CR: Så skal jeg også lige høre, hvordan du vil bedømme sproget i deres skriftlige 

materiale? – om du synes det er rettet mod modtageren? 

 

NR 4: Det er det. 

 

CR: Og synes du, det er professionelt? 

 

NR 4: Ja, det synes jeg. 

 

CR: Hvorfor synes du det er professionelt? 

 

NR 4: Jamen, det synes jeg ikke kan blive bedre. 

 

CR: Og du synes også, det var let forståeligt? 

 

NR 4: Jo.. 

 

CR: Synes du, der er en form for ensartethed over det? 

 

NR 4: Ja, jeg synes det er sådan genkendeligt også. Jo, det synes jeg. 

 

Interview nummer 5  

 

RN: Det første spørgsmål er, hvor ofte får du skriftligt materiale fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen? 

 

NR 5: Jeg får vel… en gang om måneden modtager jeg jo til gennemlæsning de 

varemærkeregistreringer der er kommet ind – for gennemgå… for at se, om vi har nogle 

indvendinger mod det – det er jo ret meget der kommer. 

 

RN: Får I også breve fra dem jævnligt eller? 
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NR 5: Jeg kan ikke lige huske det, så har det være noget specifikt noget - vi har selv 

registreret for nyligt, men det foregår jo over internettet. 

 

RN: I hvor høj grad synes du, at det skriftlige materiale du får fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen eller det du læser på internettet eller mails – i hvor høj grad synes 

du, at du får svar på det du gerne vil vide? 

 

NR 5: Det jeg får tilsendt er jo til orientering – og det er en fotokopi af de registreringer, der 

er foretaget, det er der jo ikke noget at sige til. 

 

RN: Hvad med det mere specifikke du modtager, som er rettet mod dig? 

 

NR 5: Jamen jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om, at jeg har modtaget noget sådan 

specifikt. Vi har jo haft noget skriveri frem og tilbage i forbindelse med et varemærke, og det 

var sådan set fint nok. Registreret på internettet og så kom der nogle oplysninger omkring 

klassificering osv. og det var klart nok. 

 

RN: Ja, og der fik du svar på det du godt ville vide og forstod du så også det der stod i 

materialet? 

 

NR 5: Ja, det var mere til en orientering – jeg var godt klar over, at i forbindelse med 

registreringen kunne jeg registrere det i flere klasser og på flere forskellige måder – og det var 

sådan set bare en orientering fra deres side, om at det kunne man gøre, hvis den nu ikke gik 

igennem der hvor man havde bedt om at få den registreret. 

 

RN: Du har ikke fået noget svar endnu – en bekræftelse eller noget? 

 

NR 5: Nej, jeg ved ikke hvor lang tid der går, men jeg har fået bekræftelse på, at den i hvert 

fald er indsendt og at den er optaget derinde. Der går lang tid før vi får bekræftelse på, om det 

rent faktisk kan lade sig gøre. 
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RN: I de få materialer du har modtaget fra Patent- og Varemærkestyrelsen har du så 

lagt mærke til, om sproget har ændret sig det sidste halvandet år? 

 

NR 5: Nej, det har jeg ikke. 

 

RN: Er det fordi du ikke har modtaget så meget materiale, eller er det fordi du simpelthen 

ikke har lagt mærke til det? 

 

NR 5: Jeg har ikke lage mærke til det – vi får jo ind imellem noget fra… noget tilsendt til 

orientering, men nej, det har jeg ikke lagt mærke til. 

 

RN: Hvordan vil du så bedømme sproget i det materiale du får – synes du det er rettet 

mod modtageren? 

 

NR 5: Altså, jeg synes, at de udtrykker sig klart og tydeligt. 

 

RN: Og virker det professionelt, sproget i deres breve? 

 

NR 5: Jeg har ikke spekuleret over at det ikke gør – så det må man jo sige ja til. Det virker 

som en hver anden form for forretningskorrespondance. 

 

RN: Og du synes også det var letforståeligt? 

 

NR 5: Ja. 

 

RN: Og giver de forskellige ting du får et ensartet indtryk af Patent- og 

Varemærkestyrelsen? 

 

NR 5: Det synes jeg. 
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Interview nummer 6 

 

CR: Så skal jeg først høre dig om hvor ofte du får skriftligt materiale fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen? 

 

NR 6: Tja, en gang om måneden. 

 

CR: Så skal jeg høre i hvor høj grad du synes, at det materiale opfylder dine behov? 

 

NR 6: I meget høj grad. 

 

CR: Det vil sige, at du får altså svar på det du godt vil vide? 

 

NR 6: Ja. 

 

CR: Og du forstår også det, der står i materialet?   

 

NR 6: Det gør jeg i hvert fald. 

 

CR: Så skal jeg høre, om du synes, at sproget i det forskelligt skriftlige materiale har 

ændret sig hen over det sidste halvandet år? 

 

NR 6: Jeg har ikke haft med dem at gøre i så lang tid – kun i et halvt års tid, så det kan jeg 

ikke rigtig svare på. Men jeg vil sige, at inden for det sidste halve år har jeg ikke lagt mærke 

til nogen ændringer. 

 

CR: Så skal jeg høre dig om til sidst, hvordan du vil bedømme sproget i Patent- og 

Varemærkestyrelsens breve. Synes du, det er rettet mod modtageren? 

 

NR 6: Det synes jeg – det er et gedigent sprog – og rettet mod, at det er en person med 

akademisk viden som håndterer sagerne. 
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CR: Ok – vil det sige, at du vil karakterisere det som professionelt? 

 

NR 6: Ja, det vil jeg. 

 

CR: Synes du det er letforståeligt? 

 

NR 6: Ja, det synes jeg. 

 

CR: Og stynes du, der er sådan en ensartethed over sproget? 

 

NR 6: Ja, det synes jeg også. Jeg tror, jeg har haft med en 2-3 forskellige personer at gøre og 

jeg synes, der har været en rød tråd igennem det hele. 

 

Interview nummer 7  

 

CR: Så skal jeg først høre dig om hvor ofte du får skriftligt materiale fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen? 

 

NR 7: Det har vi fået rigtig meget på det sidste, fordi vi har i løbet af… fra januar til april 

indsendt 5 varemærker. Det er mange i løbet af den periode. 

 

CR: Ja, det kan jeg godt se. Så skal jeg høre dig, i hvor høj grad du synes, at det 

skriftlige materiale opfylder dine behov? 

 

NR 7: Jamen, det synes jeg egentlig det gør. Vi har ikke rigtig haft nogen problemer med at… 

ja, altså man kan sige… jeg har haft lidt kontakt med dem omkring når man får en 

undersøgelse tilbage… omkring om ens varemærke strider mod eksisterende varemærker, så 

vil jeg nok synes, at der er for lidt skriftligt materiale der forklarer. Der står hvilke muligheder 

man har og det er fint, men der står ikke så meget om, hvad der vil ske, hvis man forfølger de 

her muligheder. Og der ringede jeg ind for at få en uddybende forklaring. 
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CR: Men synes du… eller du får svar på det du godt vil vide? 

 

NR 7: Ja, det synes jeg. 

 

CR: Ja, og så forstår du også godt det der står i det skriftlige materiale?  

 

NR 7: Ja, det gør jeg. 

 

CR: Så skal jeg høre om du synes, at sproget i deres materiale har forandret sig her over 

det sidste halvandet år? 

 

NR 7: Så lang tid har jeg ikke haft kontakt med Patent- og Varemærkestyrelsen. Vi sendte et 

varemærke ind første gang i starten af i år. Så det kan jeg ikke rigtig udtale mig om. 

 

CR: Men siden har du ikke bidt mærke i noget? 

 

NR 7: Nej, det har jeg ikke. 

 

CR: Hvordan vil du så bedømme sproget i Patent- og Varemærkestyrelsens breve, synes 

du det er rettet mod modtageren? 

 

NR 7: Ja, det synes jeg det er. 

 

CR: Synes du det er professionelt? 

 

NR 7: Det synes jeg også det er, ja. 

 

CR: Ja, hvorfor? 
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NR 7: Det har i hvert fald ikke slået mig som uprofessionelt. Jeg synes der er en ok hurtig 

responstid, og når man ringer virker de kompetente. Men nu taler du jo om det skriftlige 

materiale – det synes jeg også er professionelt. Jeg kunne, som sagt, godt tænke mig det var 

lidt mere uddybende. Men jeg synes det er professionelt. Informationen i det man får tilsendt 

er lige som delt op i forskellige ark, som gør det overskueligt. Det er letforståeligt. 

 

CR: Så skal jeg høre dig om du synes, der er en ensartethed over det materiale du har 

modtaget? 

 

NR 7: Ja, det har jeg opfattelsen af. 

 

CR: Ja, også sådan rent sprogligt? 

 

NR 7: Ja, jeg har ikke lagt mærke til, hvis de har ændret strategi inden for de sidste halvandet 

år. 

 

 Interview nummer 8  

 

CR: Så skal jeg først høre dig om, hvilket materiale får du typisk fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen? 

 

NR 8: Jeg får ikke rigtig noget – det går gennem vores patentagent. 

 

CR: Sender de noget videre til dig? 

 

NR 8: Nej, men jeg får af og til materiale om seminarer og sådan noget. 

 

CR: Ok, men kan vi så gå ud fra det? 

 

NR 8: Ja, det kan vi godt. 
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CR: Hvor ofte får du noget materiale i den stil fra Patent- og Varemærkestyrelsen? 

 

NR 8: Det er sjældent. 

 

CR: Ok – hvad vil du tro, en gang om året? 

 

NR 8: Tja, ca. 2 gange om året. 

 

CR: Og i hvor høj grad synes du, at det materiale du modtager opfylder dine behov? 

 

NR 8: Det opfylder så rigeligt det jeg gerne vil. Og andre informationer får vi jo fra det 

bureau som vi har til det. 

 

CR: Og synes du også, du får svar på det du godt vil vide i det skriftlige materiale? 

 

NR 8: Jamen jeg synes, det var et rigtig fint seminar som jeg var til og det belyste også nogle 

ting – hvad man kan gøre, hvis man har gjort sig den ulejlighed at følge sådan et seminar. 

Man kan bedre sætte sig ind i hvad det er. 

 

CR: Og hvad med sproget i det materiale du får? Synes du, det har ændret sig over det 

sidste halvandet år? 

 

NR 8: Det er ikke noget jeg har bidt mærke i. Det er mere med de patenter, der bliver lavet. 

Det er lidt sådan noget kringelkroget noget. Men det kan nok ikke være meget anderledes. 

 

CR: Så skal jeg bare lige stille et par sidste spørgsmål om sproget – om du synes, det 

materiale du har modtaget er rettet mod modtageren? 

 

NR 8: Ja, nu er det jo lidt nogle generelle ting idet det er en invitation, så skal det selvfølgelig 

heller ikke være personligt. Men det er min holdning, at de gør et fornuftigt stykke arbejde. 
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CR: Så det virker også professionelt? 

 

NR 8: Ja, det gør det. 

 

CR: Ja, og er sproget i det forskellige materiale letforståeligt? 

 

NR 8: Jamen det er det i de der hvor de nu indkalder.  

 

CR: Og har der været en form for ensretning i det materiale, du har modtaget? 

 

NR 8: Ja, det har der – det er jo med deres logo som går igen. 

 

CR: Og hvad med sproget? 

 

NR 8: Det tør jeg ikke svare på – det har jeg ikke lagt mærke til. 


