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ABSTRACT 

Title: The Swedish Transport Agency’s legitimacy through strategic 

communications 

 

Authors:  Victoria Brolin and Jessica Gourgis. 

 

Purpose: The purpose of this study is to provide in-depth knowledge of how 

the Swedish Transport Agency works with legitimacy through its 

communications. The ambition of the study is to, along with 

existing theories, identify how the Swedish Transport Agency 

works with its communications, to then supplement existing 

theories by composing a model adapted for the agency’s 

legitimacy. 

 

Method: The study is qualitative in nature and based on a case study of the 

Swedish Transport Agency. The data was collected through five 

interviews at the agency, and thereafter analyzed using directed 

content analysis method. 

 

Conclusions: The results shown by the analysis were six conclusions of how the 

Swedish Transport Agency works with legitimacy through its 

communications. The conclusions indicates that it is of importance 

that the agency relates its communications to society’s 

expectations and requirements, relates to the communications as a 

democratic process and ensures it is comprehensible, despite 

complexity that occurs in the agency. Furthermore, the conclusions 

indicate the importance of external cooperation with other 

authorities along with functioning internal communications. In 

addition to the theories used in the study, internal communications 

turned out to be an influencing factor and constitutes the last 

conclusion. 

 

Keywords: Legitimacy, strategic communications, agency, trust, new 

institutionalism theory, isomorphism.  

 

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Titel: Transportstyrelsens legitimitet genom strategisk kommunikation 

 

Författare:  Victoria Brolin och Jessica Gourgis. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med fördjupad kunskap kring 

hur Transportstyrelsen arbetar med legitimitet genom sin 

kommunikation. Ambitionen med studien är att, tillsammans med 

existerande teorier, identifiera hur den svenska Transportstyrelsen 

arbetar med sin kommunikation, för att sedan komplettera 

befintliga teorier genom att komponera en modell anpassad för 

myndighetens legitimitet. 

 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och är baserad på en fallstudie på 

Transportstyrelsen. Det empiriska materialet samlades in genom 

fem intervjuer på myndigheten som därefter analyserades med 

analysmetoden riktad innehållsanalys. 

 

Slutsatser: Analysen resulterade i sex slutsatser för hur Transportstyrelsen 

arbetar med legitimitet genom dess kommunikation. Slutsatserna 

indikerar att det är av vikt att myndigheten anpassar dess 

kommunikation till samhällets krav och förväntningar, förhåller sig 

till kommunikationen som en demokratisk process och säkerställer 

att den är begriplig, trots komplexitet som förekommer inom 

myndigheten. Vidare indikerar slutsatserna vikten av externt 

samarbete med andra myndigheter tillsammans med en fungerande 

intern kommunikation. Utöver teorierna som användes i denna 

studie visade sig intern kommunikation vara en påverkande faktor, 

vilket utgör den sista slutsatsen.  

 

Nyckelord: Legitimitet, strategisk kommunikation, myndighet, förtroende, 

nyinstitutionell teori, isomorfism.  
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1 INLEDNING 

 
I detta kapitel redogörs bakgrunden för studien som följs av en problemdiskussion och 

mynnar ut i frågeställning, syfte, bidrag och de avgränsningar som studien kommer att 

förhålla sig till. Kapitlet avslutas med en redogörelse för begreppet myndighet tillsammans 

med en presentation om den statliga myndigheten Transportstyrelsen, som utgör 

undersökningsobjektet för denna fallstudie.  

 
 

1.1 Bakgrund 

Skillnader mellan privata och offentliga organisationer har enligt Meyer (1979) försummats. 

Vidare menar Christensen et al. (2005, 14) att den reducerade uppmärksamheten kring 

skillnaderna kan ha lett till en övergeneralisering inom organisationsteori. Det har även varit 

för lite fokus kring offentliga myndigheters unika egenskaper och vid studerandet av 

offentliga myndigheter har forskare tillämpat ett fåtal begrepp från organisationsteorin. Detta 

har medfört att somliga anser att dessa typer av organisationer kräver en egen 

organisationsteori. Heffron (1989, 12) hävdar att offentliga organisationer har en unik 

karaktär då de inte direkt agerar på en marknad som privata organisationer gör. Offentliga 

organisationer ägs av staten och styrs formellt av utvalda politiker, medan privata investerare 

äger och styr privata organisationer.  

 

Christensen et al. (2005, 16f) förklarar vidare att de omfattande skillnaderna mellan offentliga 

och privata organisationer är att de förstnämnda måste förhålla sig till demokratiskt valda 

grupper och att försäljning av varor och tjänster inte sker på samma sätt som hos privata 

organisationer. Petersson (2013) hävdar att offentliga organisationer även ska drivas 

kostnadseffektivt och i många fall leva upp till demokratiska ideal, såsom lika behandling, 

förutsägbarhet, deltagande från berörda parter och befolkningen i allmänhet. Något som 

tillkommer dessa ideal är en rad möjliga konflikter. Kraven på effektivitet hos offentliga 

organisationer går ofta i strid med krav på lika behandling. Kravet på effektivitet leder till ett 

behov av snabb, lokal anpassning, medan kravet på lika behandling resulterar i en starkare 

betoning av regelverk, formella procedurer och skriftlig handläggning.  

 

Både offentliga och privata organisationer befinner sig i en föränderlig omvärld. Under de 

senaste åren har föreställningen om legitimitet tillämpats av en mängd forskare (Perrow, 

1971; Pfeffer & Salancik, 1978; Pfeffer, 1981; DiMaggio & Powell, 1983; Ashforth & Gibbs, 

1990; Jepperson, 1991; Meyer & Rowan, 1991; Powell & DiMaggio, 1991; Suchman, 1995; 

Deegan & Underman, 2011). Legitimitetsteorins grundläggande uppfattning är enligt 

Suchman (1995) att det existerar ett socialt kontrakt mellan en organisation och samhället som 

organisationen verkar i. Att definiera det sociala kontraktet är komplext men används för att 

representera direkta och indirekta förväntningar från samhället om hur en organisation ska 

bedriva sin verksamhet. Legitimitetsteorin baseras enligt Deegan och Unerman (2011) på en 

relation mellan en organisation och samhället i stort, alltså ur ett helhetsperspektiv, och tar 

inte specifikt hänsyn till de enskilda individerna. En organisation bör därmed vara medveten 

om att den är omgiven av ett system och behöver därför upprätthålla sina relationer med sin 

omvärld. 

 

1.2 Problemdiskussion  
Föreställningen om legitimitet har som tidigare nämnts tillämpats av många forskare. Ett 

exempel är genom den nyinstitutionella teorin som diskuteras av författarna Dimaggio och 



2 
 

Powell (1983) och utgår ifrån hur organisationer erhåller legitimitet samt imiterar varandra. 

Fredriksson och Pallas (2011) skriver att observationer har visat att formella organisationer 

som myndigheter, universitet och sjukhus, som har olika mål och inriktning, har liknande 

förvaltning och tenderar att utveckla komplexa organisationsstrukturer. Meyer och Rowan 

(1977) menar att den nyinstitutionella teorin ger sig i uttryck för regler, normer och idéer och 

genomförs i syfte att erhålla legitimitet snarare än att uppnå effektivitet. En av grundpelarna i 

nyinstitutionell teori blir därmed den organisatoriska strävan efter legitimitet. Vidare förklarar 

Deegan och Unerman (2011) att en organisation är legitim om den uppfattas bedrivas enligt 

de gränser och normer som finns i samhället, vilket innebär att organisationens aktiviteter 

uppfattas av utomstående parter som legitima. Dessa gränser och normer är inte konsekventa 

utan förändras över tid. Inom legitimitetsteori betraktas legitimitet som en tillgång som 

organisationers överlevnad är beroende av.  

 

När det uppstår bristande överensstämmelse mellan samhällets uppfattning över hur en 

organisation bör agera och hur det uppfattas att organisationen faktiskt agerar uppstår ett 

legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011). Sethi (1978) beskriver två grundläggande källor 

till att legitimitetsgap kan uppstå. Den första är att samhället och dess förväntningar är 

föränderligt och om en organisation inte anpassar sig efter dessa förväntningar kan ett gap 

uppstå. Organisationen behöver alltså vara anpassningsbar mot befintliga och framtida 

förändringar i omgivningen där organisationen agerar, för att reducera denna risk. Även om 

organisationen anpassar sig mot omgivningens förväntningar kan denna förändring vara 

långsammare än omgivningens förväntningar på organisationens anpassning. Legitimitet kan 

dessutom hotas även om organisationens prestation inte avviker från samhällets förväntningar. 

Den andra källan till att gap uppstår sker när tidigare okänd information om organisationen 

blir känd. Detta kan bero på att organisationen har misslyckats med att utlämna information 

som visar att organisationen faktiskt agerar på ett sätt som överensstämmer med samhällets 

föränderliga förväntningar. Legitimitet kan alltså påverkas av utlämnad såsom ej utlämnad 

information om förändringar i organisationens agerande. Exempel på detta kan vara genom 

media eller bristande kommunikation. Nasi et al. (1997, 300f) förklarar att information om 

organisationen som är otillgänglig för offentligheten – i skuggan av organisationen - innebär 

ett ständigt hot för organisationens legitimitet. Deegan och Unerman (2011, 330f) menar att 

när delar av denna skugga blir avslöjad, antingen oavsiktligt eller genom exempelvis media, 

kan ett legitimitetsgap uppstå.  

 

Med det sagt kan det argumenteras för betydelsen av kommunikationen mellan en 

organisation och dess omgivning i syfte att bibehålla eller öka sin legitimitet. Falkheimer och 

Heide (2011, 13) hävdar att den strategiska kommunikationen kan användas som ett medel för 

att en organisation ska framstå som legitim och definierar det vidare som ”en organisations 

medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål”. Utöver denna definition syftar den 

strategiska kommunikationen till att vara öppen, begriplig, snabb och anpassad. 

 

Figur 1 nedan visar hur ett legitimitetsgap kan uppstå. När samhällets förväntningar går ihop 

med organisationens agerande och aktiviteter existerar legitimitet. Detta illustreras i figuren 

där cirklarna överlappar varandra (se X). När organisationens agerande och aktiviteter inte 

samspelar med samhällets förväntningar, utan befinner sig utanför detta område (se Y och Z), 

uppstår alltså ett legitimitetsgap. 
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(Figur 1. Översatt figur från O'Donovan, 2002, 347) 

 

Transportstyrelsen är ett exempel på där en organisations agerande inte har samspelat med 

samhällets förväntningar. I en attitydundersökning som externa aktörer genomförde i 

Transportstyrelsens mening framgick det att andelen som generellt är positivt inställda till 

myndigheten har minskat. Undersökningen visade att medborgare under 2014 ansåg att 

Transportstyrelsen i mindre grad; 

 tar samhällsansvar 

 har hög kompetens 

 informerar aktivt om sin verksamhet (Transportstyrelsens årsredovisning, 2014). 

 

I en demokrati, såsom i Sverige, ställs enligt Petersson (2013, 25) speciella krav på den 

offentliga förvaltningen. Medborgarna i ett samhälle är den offentliga förvaltningens 

uppdragsgivare och av den anledningen bör det som inträffar i en verksamhet erhålla ett 

förtroende från allmänheten. Förtroendet från allmänheten utgår bland annat från 

verksamhetens arbetssätt. Putnam (2002) diskuterar att hög grad av allmän tillit i ett samhälle 

är starkt korrelerat till en låg grad av korruption och hög grad av rättslig effektivitet. Putnams 

(2000; 2002) diskussion kring förtroende ledde till att begreppen high-trust och low-trust 

societies infördes. Sverige brukar uppfattas att ingå i high-trust society, vilket innebär att 

medborgare litar på sin omgivning och att det finns en hög grad av allmän tillit på de 

institutioner som upprätthåller samhällsordningen. En hög grad av allmän tillit effektiviserar 

ekonomin i stort. I de länder, såsom i Ryssland, där man finner en lägre grad av allmän tillit, 

vilket kan visa sig i den utbredda oviljan att betala skatt, grundar sig en skepsis mot 

samhällsinstitutionernas goda vilja. Petersson (2013, 25) hävdar att även om en förvaltning är 

legal och följer de rättsliga normerna är det inte tillräckligt för att vinna allmänhetens 

förtroende, utan verksamheten måste även vara legitim.  

 

Agevall (2005, 24) lyfter vidare fram att medborgare bör få större makt genom sitt inflytande 

som “kund”, vilka ska kunna välja mellan olika utbudsalternativ. Detta kan motargumenteras 

genom att betona att individer som medborgare i Sverige inte endast har rättigheter utan även 

skyldigheter i förhållande till staten. Migrationsverket (2015) definierar medborgarskap på 

följande vis: 

 

“Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en 

individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.” 

 

Detta innebär en sorts “tvingande” relation som en medborgare har gentemot staten och som 

inte kan ersättas mot någon annan organisation. Denna tvingande kraft förekommer dock inte 

i en normal kund- och företagsrelation och därmed kan det argumenteras kring huruvida 

forskare i tillräcklig mån har övervägt skillnader mellan offentliga och privata organisationer. 
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Den minskade positiva inställningen bland medborgare upplyser om att det föreligger en 

bristande överensstämmelse mellan samhällets uppfattning över hur Transportstyrelsen bör 

agera och hur myndigheten faktiskt agerar. Myndighetens agerande har alltså inte samspelat 

med samhällets förväntningar vilket därför tolkas som ett legitimitetsgap. Eftersom det varit 

för lite fokus kring offentliga myndigheters unika egenskaper då dessa inte agerar på en 

marknad, kan det hävdas att dess legitimitet har försummats inom forskningen. Detta leder 

därmed till kunskapsluckan som har kunnat identifieras. Legitimitet är en viktig faktor som 

organisationer bör sträva efter för att framförallt erhålla ett förtroende från allmänheten. Då 

medborgare i Sverige har en hög grad av allmän tillit till de institutioner som upprätthåller 

samhällsordningen är det av stor betydelse att Transportstyrelsen arbetar med legitimitet. 

Denna studie kommer därför att studera den strategiska kommunikationen på 

Transportstyrelsen, som kan användas som ett verktyg för att få en organisation att framstå 

som legitim. Nedan presenteras frågeställningen som studien syftar till att besvara.  

 

1.3 Frågeställning 

Hur arbetar Transportstyrelsen genom sin kommunikation för att upprätthålla eller öka sin 

legitimitet? 

 

1.4 Syfte och bidrag 

Syftet med denna studie är att bidra med fördjupad kunskap kring hur Transportstyrelsen 

genom sin kommunikation arbetar med legitimitet. Ambitionen med studien är att identifiera 

hur Transportstyrelsen arbetar med sin kommunikation för att slutligen komplettera befintlig 

teori genom att komponera en egen modell anpassad för Transportstyrelsens legitimitet. Detta 

kommer även att resultera i studiens bidrag.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien utgår från en fallstudie på Transportstyrelsen i Örebro och genomförs med ett 

kvalitativt angreppssätt. Intervjuer genomförs med anställda på två av myndighetens 

avdelningar; Kommunikationsavdelningen och Skatte- och Avgiftsavdelningen. Mer 

information om de två avdelningarna och respondenterna återfinns i metodkapitlet.  

 

1.6 Myndigheter och Transportstyrelsen 

Rydling- Berg (2014, 9) definierar begreppet myndighet följande:  

 

“En myndighet är en organisation i den offentliga sektorn vars verksamhet bestäms av 

författningar och står under offentlig kontroll”  

 

Myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har 

beslutat om (Regeringen, 2014). Myndighetsformen brukar kopplas till organisationsteorin 

byråkrati, där organisationer enligt Lindkvist et al. (2014, 27) ses som maktinstrument som 

bildar hållbara institutioner och som utgör ryggraden i politiska system. Transportstyrelsen 

bedrivs i myndighetsform, vilket är ett styrsätt som Regeringen fastslog att myndigheter i 

huvudsak bör bedrivas i. Myndighetsformen har fördelar som bidrar till rättsäkerheten i ett 

samhälle genom att generella förvaltningsregler och principer tillämpas. Bland annat bidrar 

offentlighetsprincipen till att öppenhet och insyn i förvaltningen blir ett gemensamt mål. Den 

enskilde individen har möjlighet att kunna utgå från att en myndighet garanterar en korrekt 

handläggning av ärenden som behandlar rättigheter och skyldigheter (Sveriges Riksdag, u.å 

2). Regeringen beslutar om förutsättningarna och instruktioner för varje myndighets 
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verksamhet, vilket sker årligen i det så kallade regleringsbrevet. Där framgår bland annat hur 

mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande under året (Regeringen, 2014).  

 

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under Näringsdepartementet och arbetar 

på uppdrag av regeringen (Transportstyrelsen, 2013). Myndigheten består av totalt nio 

avdelningar; Körkortsavdelningen, Sjö- och Luftfartsavdelningen, Skatte- och 

Avgiftsavdelningen, Fordonsregistrerings- och Ärendestödsavdelningen, Väg- och 

Järnvägsavdelningen, Ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, Personalavdelningen och 

Kommunikationsavdelningen (Transportstyrelsen, u.å 1). För förtydligande av 

Transportstyrelsens organisationsstruktur, se Figur 2 nedan.  

 

 
(Figur 2.  Transportstyrelsens organisationsstruktur, u.å 1) 

 

Transportstyrelsen arbetar med frågor som rör vägtrafik, sjöfart, luftfart och järnvägstrafik. 

Det övergripande målet för verksamheten är att säkra en transportförsörjning som är både 

långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv och som bidrar till konkurrenskraft i 

näringslivet. För att nå dessa mål utformar Transportstyrelsen regler, utfärdar tillstånd och 

utför tillsyn inom de fyra vägslagen. Reglerna konstrueras med avseende på konsekvenser för 

medborgare och näringsliv, vilka även följs upp och kontrolleras att de efterlevs 

(Transportstyrelsen, 2013). Transportstyrelsens förhållningssätt är att de ska uppfattas som 

“engagerade, pålitliga och begripliga” (Transportstyrelsen, u.å 2). 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen för denna studie. Kapitlet inleds 

med en introduktion av hur de olika teoretiska delarna tillämpas. Därefter följer en utförlig 

redogörelse för samtliga teorier vilka innefattar; strategisk kommunikation, legitimitetsteori, 

nyinstitutionell teori och förtroende.   

 
 

2.1 Tillämpning av teoretiskt ramverk 

Transportstyrelsen som myndighet är styrd av lagar, kontrakt och avtal från riksdag och 

regering (Sveriges Riksdag, u.å 2). Den nyinstitutionella teorin ifrågasätter den byråkratiska 

organisationsmodellen då det hävdas att denna modell inte alltid innebär det mest effektiva 

sättet att arbeta på (Eriksson-Zetterquist, 2009, 64). Den nyinstitutionella teorin menar att 

organisationer imiterar varandra av legitimitetsskäl och påvisar hur organisationer tenderar att 

bli mer lika varandra (isomorfism) inom olika organisationsfält (Meyer & Rowan, 1977; 

DiMaggio & Powell, 1983). I och med att denna teori fokuserar på organisationers erhållande 

av legitimitet tillämpas den därför som grund för att förstå Transportstyrelsens förutsättningar 

för att bibehålla eller öka sin legitimitet.   

 

Som tidigare påpekat kan den strategiska kommunikationen användas som ett medel för att en 

organisation ska framstå som legitim. Fredriksson och Pallas (2011) menar att de faktorer som 

är avgörande för kommunikationsaktiviteterna i en organisation är tvingande, normerande och 

mimetiska faktorer. Transportstyrelsens legitimitet kommer därmed att studeras med 

utgångspunkt ur dessa tre faktorer. Utöver ovan nämnda teorier tillämpas även teorin 

förtroende som en påverkande faktor för Transportstyrelsens legitimitet. Petersson (2013, 25) 

förklarar att medborgare i ett samhälle är den offentliga sektorns uppdragsgivare och att det 

som inträffar i verksamheten därför behöver få förtroende från allmänheten. Förtroende är 

därför en nödvändig förutsättning för att Transportstyrelsen ska kunna bibehålla eller öka sin 

legitimitet. Nedan illustreras den modell som studien kommer att utgå från. 

 

 
(Figur 3. Strategisk kommunikation som medel för att uppnå legitimitet, egenkonstruerad) 
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2.2 Strategisk kommunikation 

Organisationer befinner sig i en komplex omgivning och får anstränga sig för att dra till sig 

uppmärksamhet och uppskattning. Det gäller, som tidigare nämnt, för organisationer att skapa 

förtroende hos samhället och det är av stor betydelse att betona att det inte enbart är privata 

företag som bör utföra sådana ansträngningar utan även offentliga organisationer. En term 

som har varit väldigt omdiskuterad i ett sådant sammanhang är strategisk kommunikation. 

Hallanhan et al. (2007, 4) menar att strategisk kommunikation har tillämpats av forskare 

under flera år men är fortfarande en föreställning som inte vilar på en enhetlig kunskapsbas. 

En definition som har använts av Hallahan et al. (2007) och Falkheimer och Heide (2011, 13) 

är en organisations medvetna användning av kommunikation för att nå sina mål och fullfölja 

sitt uppdrag. Som definitionen lyder innebär det att kommunikationen i en organisation är i 

fokus. Strategisk kommunikation försummar dock skillnaden mellan intern 

(organisationskommunikation) och extern kommunikation (public relations) och utgår istället 

ifrån ett helhetsperspektiv (Falkheimer & Heide, 2011). 

 

2.2.1 Villkor för kommunikationsaktiviteter 

Fredriksson och Pallas (2011) hävdar att omgivningens krav och förväntningar yttrar sig i 

tvingande, normerande och mimetiska faktorer. Dessa faktorer formuleras genom tre olika 

villkor, vilka är; regler (tvingande), normer (normerande) och föreställningar (kognitiva). 

Författarna använder sig av dessa villkor när de resonerar kring vad som frambringar 

förutsättningar och är avgörande för kommunikationsaktiviteterna i en organisation. Villkoren 

har vidare tilldelats benämningarna reglerande, professionell och meningsskapande 

kommunikation. Författarna menar vidare att det i praktiken inte alltid går att separera dessa 

villkor då de oftast påverkar varandra och är sammanlänkade. Dessa villkor kan förklaras på 

följande sätt:  

 

Den reglerande kommunikationen (tvingande) är en juridisk process där lagar, direktiv och 

förordningar styr i stort sett allt som inträffar i en organisation. Några exempel på dessa är 

offentlighetsprincipen, medbestämmandelagen och marknadsföringslagen. Dessa utfärdar 

bestämmelser över det sätt som information ska formuleras på, vad informationen ska bestå 

av, vem informationen ska riktas till samt hur den ska levereras och göras tillgänglig. I syfte 

att värdera om och hur väl organisationer lever upp till regler skapas olika kontrollsystem, 

vilka fungerar som tvingande funktioner som bestraffar avvikelser mot regelverket. 

Myndigheter och andra organ står för att administrera dessa kontroller, vilka leder till att 

osäkerhet kan reduceras om det i förväg går att förutse hur en organisation kommer att agera i 

en specifik situation. Det som bestämmer om reglerna efterlevs beror på regelskaparens 

legitimitet och förmåga att konstruera ett beroendeförhållande mellan regelskaparen och den 

organisation som ska efterfölja reglerna (Fredriksson & Pallas, 2011). 

 

Den professionella kommunikationen (normerande) är en normativ process där majoriteten av 

människorna som utövar kommunikationsyrket har en akademisk utbildning och 

arbetslivserfarenheter. De som utövar detta yrke tillämpar olika ideal, resonemang, modeller 

och strategier som betraktas vara de mest effektiva och moraliskt etiska. De normer som 

uppstår är inte tvingande och särskiljer sig därför från regelverken. Då normer är allmänt 

accepterade föreställningar är det svårt att inte följa dessa. Om en organisation låter bli att 

följa de normer som existerar kan den drabbas av social utanförskap. Reducerat förtroende 

brukar oftast vara värre än bestraffning och sanktioner (Fredriksson & Pallas, 2011). 

 

Den meningsskapande kommunikationen (kognitiv) är en process där kommunikatörens 

arbetsuppgifter, utöver styrande regler och normer, grundar sig på föreställningar som 
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föreskriver vad som är viktigt, vad som gör omvärlden väsentlig och hur kommunikatören i 

olika sammanhang ska handla (Fredriksson & Pallas, 2011). Begrepp och metaforer används 

för att vägleda en kommunikatör i sitt arbete. Kommunikationen beskrivs exempelvis som ett 

rör där en sändare, alltså kommunikatören, genom sitt språk förmedlar känslor och kunskap 

till en mottagare. Här gäller det att sändaren uttrycker sig på ett sätt som gör att motparten 

mottar korrekt budskap (Krippendorff, 1993, 13f). Berger och Luckmann (1966, 130) menar 

att tolkningar sker i interaktion med andras och alltid inom ramen för kulturella regler och 

symbolsystem, där det lämnas ytterst lite utrymme för individuella tolkningar. Czarniawska 

och Sevon (1996, 57) påpekar att organisationer skapar sig, precis som individer, 

representationer som hjälper dem att förstå det som händer runt omkring dem. Dessa 

representationer införlivas sedan i organisationens handlingar. Dimaggio och Powell (1983) 

menar vidare att organisationer skapar på så sätt en redogörelse för omgivningens 

förväntningar och krav, som efterlevs, för att accepteras av omgivningen och framstå som 

legitima.  

 

2.2.2 Kommunikation och myndighetsprinciper  

Fredriksson och Pallas (2013, 9) hävdar vidare att organisationers kommunikation även styrs 

av olika principer, som är skapade av omgivningen och betonar hur en individ bör agera i 

olika situationer. Kommunikationsarbetet i svenska myndigheter utgår ifrån fyra principer; de 

civilas, produktivitets-, ryktbarhets- och marknadens principer. Nedan redogörs för samtliga 

principer. 

 

Kommunikation enligt de civilas principer redogör för betydelsen av öppenhet och 

transparens, men även betydelsen av att vara informativ och stödjande. Kommunikationen 

används som ett verktyg för samhällets demokratiska processer, genom att möjliggöra att 

medborgare ständigt informeras om vad som försiggår i samhället, detta genom exempelvis 

medias granskning av myndighetens verksamhet. Här spelar även offentlighetsprincipen en 

roll, som innebär att myndigheter är skyldiga att utan dröjsmål lämna ut allmänna handlingar, 

förutsatt att dessa handlingar inte är sekretessbelagda (Fredriksson & Pallas, 2013).  Syftet 

med offentlighetsprincipen är att allmänheten ska ha insyn i myndigheters verksamhet 

(Regeringen.se, 2015). Kommunikatörens uppgift blir att framträda som förmedlare av 

betydelsefull, trovärdig och begriplig information. Informationen bör inte grunda sig på vad 

en myndighet anser vara relevant, utan fokus ska läggas på det som efterfrågas av 

medborgarna. Myndighetens egna intressen tonas alltså ned (Fredriksson & Pallas, 2013).  

 

Kommunikation enligt produktivitetsprincipen är ett verktyg som ska koordinera 

verksamheten och hjälpa myndigheten att vara produktiv och effektiv i sitt arbete. 

Kommunikationen bör vara förutsägbar, målstyrd och fullständig där rutiner och tilldelade 

ansvarsområden är av stor betydelse. Produktivitetsprincipen beskrivs som en process där 

myndigheten i första steget analyserar situationen eller problematiken som de står inför för att 

sedan genomföra en analys av den målgruppen som den ska riktas till. Val av målgrupp, 

budskap och mediekanal är något som ständigt upprepas för att anpassa sig till omgivningen. 

Kommunikation som inte kan kopplas till verksamhetens mål förbises (Fredriksson & Pallas, 

2013). 

 

I kommunikation enligt ryktbarhetsprincipen ska kommunikationen uttala sig om en 

myndighets identitet och synliggöra denna, påverka uppfattningen av organisationen samt 

skapa förtroende. För att åstadkomma intresse och få omvärlden att känna igen myndigheten 

riktas kommunikationen mot en bredare publik. Kommunikation går alltså ut på att skapa sig 

en identitet, profilera sig, samt redogöra för varumärkesarbetet. Därmed vill myndigheter 
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förbättra sitt rykte och förtroende i förhållande till sin omgivning (Fredriksson & Pallas, 

2013). 

  

Kommunikation enligt marknadens principer ska vara lockande och trovärdig men även 

lättföränderlig och anpassningsbar. Kommunikationen utgår ifrån att myndigheten ska vara 

lyhörd för medborgarens behov, vilket ämnar att öka en myndighets välgång. Myndigheter 

hävdar att det föreligger en avsaknad av igenkännande av marknadens behov och därför 

behövs marknadsundersökningar genomföras för att öka kunskapen om medborgarnas behov 

och anpassa sig utefter dessa. Undersökningarna kommer även att kunna användas som ett 

verktyg för att utreda vilken uppfattning och attityd som medborgarna har till de produkter 

och tjänster som myndigheterna erbjuder. Detta kommer gynna och utveckla relationerna 

mellan de olika parterna (Fredriksson & Pallas, 2013).   

 

2.3 Legitimitetsteori 
Suchman (1995) menar att begreppet legitimitet är väl använt inom forskningen men att det 

mer ofta är refererat till begrepp än det är förklarat eller definierat. På grund av de spridda 

definitionerna av legitimitet och de olika graderna av specificitet kring begreppet i fråga, 

söker Suchman (1995) att upplysa tvetydigheter inom den befintliga forskningen. I studien 

tillämpas bland annat Perrows (1971, 97) definition av legitimitet, vilken översätts till 

följande: 

 

“Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller antagande att en enhets handlingar är 

önskvärda, korrekta eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av normer, 

värderingar, övertygelser och definitioner.”  

 

Suchman (1995) tolkar vidare Perrows (1971) definition ovan och förklarar att ett 

beteendemönster är legitimt när en grupp av betraktare, som helhet, accepterar eller stödjer 

vad de uppfattar vara beteendemönstret. Vad en enskild betraktare uppfattar kring ett specifikt 

beteende är alltså inte relevant, utan legitimitet uppnås när en grupp som helhet accepterar ett 

beteendemönster.  

 

Vidare menar Suchman (1995) att legitimitet är en uppfattning eller ett antagande då det 

representerar betraktares reaktioner till organisationen utifrån hur de ser på det. 

Organisationer besitter alltså legitimitet objektivt, men legitimiteten i sig skapas subjektivt. 

En organisation kan avvika dramatiskt från sociala normer men ändå behålla legitimitet om 

avvikelsen sker obemärkt. Legitimitet är även en social konstruktion då det återspeglar en 

kongruens (överensstämmelse) mellan beteendet hos den legitimerade enheten och den delade 

åsikten hos en social grupp. Legitimitet är alltså beroende en kollektiv grupp av betraktare och 

oberoende enskilda betraktare. En organisation kan avvika från enskilda individers 

värderingar och ändå behålla legitimitet, eftersom avvikelsen inte lett till allmänt missnöje. 

Samtidigt påverkar legitimitet inte bara hur individer agerar mot organisationer, utan även hur 

de förstår organisationer. Betraktare uppfattar alltså den legitima organisationen inte bara som 

mer värdig, utan även som mer meningsfull, förutsägbar och pålitlig. Jepperson (1991, 143ff) 

menar att den kulturella överensstämmelsen som legitimitet innebär är en kollektivt rationell 

eller trovärdig förklaring till vad organisationen gör och varför.  

 

2.3.1 Pragmatisk, normativ och kognitiv legitimitet 

De spridda definitionerna av legitimitet har enligt Suchman (1995) lett till att många 

legitimitetsstudier inte bara har olika grad av specificitet kring begreppet i fråga, utan även 

har antagit forskningen från olika perspektiv. Många legitimitetsstudier är indelade i två 
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distinkta grupper - strategisk och institutionell - som enligt Suchman (1995) ofta arbetar förbi 

varandra. Den strategiska gruppen (Ashforth & Gibbs, 1990; Pfeffer, 1981; Pfeffer & 

Salancik, 1978) antar ett ledningsperspektiv och den institutionella gruppen (DiMaggio & 

Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1991; Powell & DiMaggio, 1991) antar en mer fristående 

ställning. Även om de båda grupperna av legitimitetsstudier har antagit olika perspektiv på 

begreppet är både den strategiska och institutionella forskningstraditionen vidare indelade i 

forskare som fokuserar på:  

 legitimitet grundad i pragmatisk värdering av intressentrelationer, 

 legitimitet grundad i normativa uträkningar av moralisk anständighet, och  

 legitimitet grundad i kognitiva definitioner av lämplighet och tolkningsbarhet. 

 

Dessa tre typer av legitimitet involverar en generaliserad uppfattning eller antagande att 

organisatoriska aktiviteter är önskvärda, acceptabla, eller anständiga inom socialt 

konstruerade system av normer, värderingar, antaganden och definitioner. Varje typ av 

legitimitet vilar dock på en något annorlunda beteendemässig dynamik. Dessa tre typer av 

legitimitet förklaras av Suchman (1995) på följande vis:   

 

Pragmatisk legitimitet innebär definition av en organisations mest angelägna “publik”. Denna 

angelägenhet innebär ofta direkt utbyte mellan organisation och publik, men kan också 

innebära bredare politiska, ekonomiska eller sociala beroendeförhållanden, i vilken 

organisationens handling synligt påverkar publikens välbefinnande.  

 

Moralisk legitimitet innebär en positiv normativ bedömning av organisationen och dess 

aktivitet. Till skillnad från pragmatisk legitimitet är moralisk legitimitet “sociotropisk”, vilket 

innebär att den inte vilar på bedömning kring huruvida en aktivitet gynnar bedömaren, utan 

snarare kring huruvida aktiviteten är “den rätta att genomföra”.  

 

Kognitiv legitimitet är baserad på kognition snarare än intresse eller bedömning. Två olika 

varianter är signifikanta: legitimitet baserat på begriplighet och legitimitet baserat på att tas 

för givet. Teoretiker som fokuserar på begriplighet menar att legitimitet härrör ur kulturella 

modeller som kan förklara organisationen och dess strävan. De teoretiker som fokuserar på 

legitimitet som tas för givet menar att denna typ av legitimitet “dränker” alla risker för 

meningsskiljaktigheter och gör oordning hanterbar.  

 

2.4. Nyinstitutionell teori 
Eriksson-Zetterquist (2009) menar att den nyinstitutionella teorin grundades på två verk. Dels 

sociologerna Meyer och Rowan (1977) och dels DiMaggio och Powell (1983) som först 

förklarade denna teori och deras syn på organisationer. Denna syn berör främst hur 

organisationer skaffar sig legitimitet samt hur organisationer blir mer lika varandra 

(isomorfism) inom olika organisationsfält. Meyer och Rowan (1977) menar att nyinstitutionell 

teori genomförs av legitimitetsskäl snarare än effektivitetsskäl och att legitimitet därför är ett 

av de grundläggande argumenten för teorin. 

 

Nyinstitutionell teori fokuserar på organisatoriska strukturer och processer som är 

gemensamma för hela branscher och varför organisationer inom samma bransch kan vara 

närmast homogena i sina praktiker. Samtidigt fokuserar teorin på varför 

organisationsstrukturer blir alltmer komplexa och utbredda. Vidare ifrågasätter 

nyinstitutionella teorin varför byråkrati fortsätter vara den vanligaste organisationsformen 

trots att den inte alltid innebär det mest effektiva sättet att arbeta på (Eriksson-Zetterquist, 
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2009, 64). Lindkvist et al. (2014) hävdar att organisationsformen byråkrati relateras till 

krångel och stelbenta regler och attityder.  

 

Meyer och Rowan (1977) hävdar att en organisations överlevnad och framgång hänger på 

dess förmåga att anpassa sig till och bli legitimerad av de omgivande institutionerna. Vidare 

menar Deephouse och Suchman (2008) att organisationers långsiktiga överlevnad främst 

avgörs och stöds av omgivande aktörer såsom regering, media och icke-statliga 

organisationer. Med andra ord aktörer som betonar vikten av organisationers anpassning till så 

kallade “rationella myter”. Dessa myter innefattar gällande och dominerande regler, normer 

och värderingar och det är dessa omgivande aktörer som skapar och förökar dessa myter 

genom att de bidrar till att forma de reglerande, normativa och kognitiva aspekterna av den 

sociala verkligheten. Problem som kan uppstå i denna strävan är att normer och värderingar 

för organisationens verksamhet kan komma från olika delar av omgivningen, vilket kan leda 

till att de kommer i konflikt med varandra. Ett annat problem är att tekniska aktiviteter och 

effektivitetskrav kan skapa konflikt och motsättning med den institutionella organisationens 

strävan att anpassa sig efter dessa normer och värderingar. Falkheimer och Heide (2011, 50) 

menar att organisationer medvetet eller omedvetet förhåller sig till omgivningens 

förväntningar och krav. Som svar på dessa förväntningar och krav står organisationernas 

struktur, processer och ansvarsfördelning. Det är när en organisations medvetna såsom 

omedvetna handlingar är anpassade efter omgivningen som den uppfattas som legitim.  

 

2.4.1 Isomorfism  

Som tidigare nämnt har organisationer en tendens att efterlikna varandra, vilket benämns som 

isomorfism. Isomorfism beskrivs av Dimaggio och Powell (1983; 1991) som ett förlopp som 

sker i ett specifikt område som organisationer bör anamma för att överleva. Isomorfism 

brukar vanligtvis delas in i tre olika kategorier; tvingande, normativ och mimetisk. Dessa 

kategorier, som presenteras nedan, är dock inte alltid separerbara. 

 

Den tvingande isomorfismen innefattar både formella och informella krav och förväntningar 

som en organisation måste inrätta sig efter för att erhålla legitimitet. Den formella proceduren 

utgår ifrån starka organisationers påtryckningar och kontroll. Staten är ett exempel på en stark 

organisation som har ett inflytande genom lagstiftningen och tvingande regler som en 

organisation måste anpassa sig efter (Dimaggio & Powell, 1991, 67). Andra intressenters 

påverkan, som inte kommer från staten och organisationen är beroende av innefattar den 

informella processen (Dimaggio & Powell, 1983).  

 

Normer och etiska påtryckningar påverkar organisationen och dess sätt att agera i förhållande 

till sin omgivning. Den normativa isomorfismen går ut på att organisationer lyder normer och 

värderingar eftersom det är en skyldighet gentemot samhället och dess individer (DiMaggio & 

Powell. 1991, 70).  En annan del av den normativa isomorfismen berör profession och 

utbildning. Med profession menas att specialister inom ett visst område bestämmer vilket 

förhållningssätt organisationer ska ha och vilka metoder som ska tillämpas. I dagens samhälle 

är det av stor betydelse att anställa personal som har rätt kompetens för rätt tjänst. 

Professionella nätverk har medfört att organisationers gränser har blivit mer osynliga och att 

modeller för organisering sprider sig mellan olika organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009, 

80). 

 

Att organisationer imiterar varandra, genom att exempelvis kopiera redan upprättade och 

framgångsrika koncept i syfte att erhålla legitimitet från omvärlden, kallas för den mimetiska 

isomorfismen. Denna form av isomorfism brukar uppkomma då en organisation har 
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föreställningar om att omgivningen krav och förväntningar är svårtolkade och komplicerade 

(DiMaggio & Powell, 1991, 69). Om en organisation tycker att den nya teknologin är svår att 

anpassa sig efter kan organisationer föredra att imitera varandra. På detta vis kan 

organisationer, medvetet eller omedvetet, efterlikna de organisationer som verkar vara 

framgångsrika och slippa hitta på egna lösningar till problem som uppstår (Eriksson-

Zetterquist, 2009, 80). Fredriksson och Pallas (2013) förklarar vidare att det då formas 

föreställningar om att det är det mest framgångsrika arbetssättet. 

 

2.5 Förtroende 

Förtroende (även omnämnt “tillit”) är ett ämne som har fått ökat intresse inom 

organisationsstudier, såsom kommunikation. Förtroende kan enligt Mayer et al. (1995) 

definieras som en parts villighet att vara sårbar mot en annan parts handlingar. Detta är 

baserat på förväntningen att den andra parten kommer genomföra en särskild handling som är 

av vikt för den förtroendefulla personen, oberoende av möjligheten att påverka den andra 

parten. Mayer et al. (1995) har utvecklat en modell i syfte att komplimentera litteraturen kring 

ämnet genom att klargöra interpersonell tillit i risktagande. Interpersonell tillit förklaras i 

studien som en individs eller grupps förväntan att löften eller påståenden, verbala såsom 

skrivna, givna av en annan individ eller grupp går att förlita sig på.  

 

Speciella krav ställs, som tidigare nämnt, på den offentliga sektorn i en demokrati. 

Medborgare i ett samhälle är den offentliga sektorns uppdragsgivare och därför bör det som 

inträffar i verksamheten få förtroende från allmänheten. Förtroendet utgår bland annat ifrån 

verksamhetens arbetssätt (Petersson, 2013, 25). Putnam (2002) diskuterar att hög grad av 

allmän tillit i ett samhälle är starkt korrelerat till en låg grad av korruption och hög grad av 

rättslig effektivitet. Sverige brukar uppfattas att ingå i high-trust society, vilket innebär att 

medborgare litar på sin omgivning och att det finns en hög grad av allmän tillit på de 

institutioner som upprätthåller samhällsordningen. En hög grad av allmän tillit effektiviserar 

ekonomin i stort. I detta avseende spelar också förväntningar en stor roll. I länder där 

befolkningen inte förväntar sig bättre får skandaler inte samma genomslagskraft som i 

samhällen med större anspråk. Dagens medborgare ställer dock högre krav på politiker och 

myndigheter än förr (Kaase & Newton, 1995). 

 

2.5.1 Villkor för förtroende  

Det finns många olika villkor som leder till förtroende. I en studie av Mayer et al. (1995) har 

de tre vanligaste villkoren som förekommer upprepade gånger inom forskning valts ut att 

representera hur tillit uppstår. Dessa tre villkor är förmåga, välvilja och integritet. Enskilt 

bidrar dessa tre villkor till ett perceptuellt perspektiv av förvaltaren av tillit (det vill säga 

parten som ska bli litad på), medan villkoren som en uppsättning bidrar med en solid och 

koncis empirisk grund för den förtroendefulla parten. Förmåga innebär i detta sammanhang 

en samling färdigheter, kompetenser och egenskaper som tillåter en part att ha inflytande 

inom ett specifikt område. Välvilja innebär till vilken grad förvaltaren av tillit anses vilja göra 

gott för den förtroendefulla parten. Integritet innebär uppfattningen hos den förtroendefulla 

parten att förvaltaren av tillit följer principer som den förtroendefulla parten finner acceptabla. 

Tillsammans är dessa tre villkor viktiga för att förtroende ska uppstå eller existera. De 

fungerar som separata villkor, men är inte nödvändigtvis helt orelaterade till varandra (Mayer 

et al., 1995). 
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2.6 Sammanfattande analysmodell 
Tabell 1 nedan ger en sammanfattning av hur det teoretiska ramverket kommer att spegla 

analysen för denna studie. Tabellen består av tre kategorier: tvingande, normerande och 

kognitiv. Dessa härstammar från den strategiska kommunikationen och utgör 

kommunikationsvillkoren som denna teori har utformat. Tabellen används i syfte att 

identifiera hur Transportstyrelsen genom sin kommunikation arbetar med legitimitet. I varje 

kategori har begrepp från det teoretiska ramverket som utgör grunden för studiens analys 

placerats in.  

 

Den nyinstitutionella teorin fokuserar till största del på hur organisationer erhåller legitimitet 

och används därför som grund för att förstå och analysera Transportstyrelsens förutsättningar 

för att bibehålla eller öka sin legitimitet. Den nyinstitutionella teorin placeras därför inte in i 

någon kategori. Förtroende tillämpas i studien som en påverkande faktor för legitimitet och 

har inte heller tilldelats någon kategori. Förtroende, likt den nyinstitutionella teorin, är 

”flytande” i analysmodellen i syfte att förstå och analysera Transportstyrelsens förutsättningar 

utifrån hur myndigheten arbetar med kommunikationen i helhet. Legitimitet är enligt 

Suchman (1995) uppdelad i tre olika typer; pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. 

Dessa tre typer av legitimitet är samtliga baserade på en generaliserad uppfattning eller 

antagande att organisatoriska aktiviteter är önskvärda och acceptabla. Varje typ av legitimitet 

vilar dock på en något annorlunda beteendemässig dynamik. I denna studie separeras inte 

dessa typer av legitimitet då samtliga tre är baserade på samma uppfattning och därmed även 

kan stärka varandra. Se metodavsnitt 3.3.2. Operationalisering av kategorierna för en mer 

utförlig motivering av dessa val.  

 

          Tabell 1. Egentillämpad med inspiration från Fredriksson och Pallas, 2011, 61 

 TVINGANDE NORMERANDE KOGNITIV 

STRATEGISK 

KOMMUNIKATION 

Kategori 1 
Reglerande 

kommunikation 
Offentlighetsprincipen 
Direkta påföljder 
 

Kategori 2 
Professionell 

kommunikation 
De civilas principer 
Produktivitetsprincipen  
Ryktbarhetsprincipen 
Marknadens principer  

Kategori 3 
Meningsskapande 

kommunikation 
Imitation 
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3 METOD 

 
I detta kapitel beskrivs och motiveras valet för studiens design och urval, valet av metod för 

datainsamlingen och valet av metod för att analysera det empiriska data som samlats 

in. Slutligen förs en metodreflektion kring studiens trovärdighet. 

 
 

3.1 Design och urval 
Efter fördjupning i ämnet legitimitet upptäcktes det faktum att tidigare studier har haft större 

fokus på privat sektor och försummat offentlig sektor. Därmed upptäcktes även 

kunskapsluckan kring legitimitet hos myndigheter. Valet av Transportstyrelsen som objekt för 

fallstudien gjordes efter att myndighetens årsredovisning 2014 granskats och ett 

legitimitetsgap kunde identifieras mellan medborgares förväntningar och myndighetens 

prestation. Då en av författarna av denna uppsats arbetar på Transportstyrelsen underlättade 

det möjligheten att genomföra intervjuer med anställda på myndigheten.  

 

Ejvegård (2009) hävdar att fördelen med att genomföra en fallstudie är att man som forskare 

inte behöver ge sig in i den stora beskrivningen utan på ett avgränsat område ändå kan ge 

läsaren en uppfattning om fallet. För att besvara studiens forskningsfråga erfordrades inte en 

undersökning på myndigheten som helhet utan intervjuer genomfördes med ett antal 

respondenter från Kommunikationsavdelningen och Skatte- och Avgiftsavdelningen. 

Ejvegård (2009) menar vidare att nackdelen med denna design är att ett fall inte kan 

representera en enda bild av den sociala verkligheten. Detta kan vara en nackdel då resultaten 

inte kan generaliseras över andra myndigheter. Dock finns en förhoppning om att andra 

myndigheter som har liknande arbetssätt ändå kan förhålla sig till studiens slutsatser och 

bidrag.  

 

För att få en djupare förståelse kring hur Transportstyrelsen arbetar med sin kommunikation 

utgår studien från befintlig forskning och en kvalitativ undersökningsmetod. Merriam (2014, 

13) förklarar kvalitativ undersökningsmetod som något där forskare är intresserade av att 

förstå den mening som människor har konstruerat, vilket innebär hur människor skapar 

förståelse kring sin värld och de upplevelser de har i den. Under studiens gång har material 

samlats i syfte att få en bred och grundläggande bild över de teorier som tillämpas i studien 

och även över de tidigare studier som har genomförts kring det studerande ämnet. Merriam 

(2014, 71) menar vidare att utan kännedom kring tidigare studier och teorier riskerar forskare 

att göra stora misstag, såsom duplicera en studie som redan är gjord eller att upprepa andras 

misstag. Målet att bidra med ny kunskap inom ett område blir i så fall aldrig realiserat.  

 

3.2 Datainsamling 

För att tillhandahålla information om Transportstyrelsens kommunikationsaktiviteter 

genomfördes intervjuer med fyra anställda från Kommunikationsavdelningen och en anställd 

från Skatte- och Avgiftsavdelningen. Kommunikationsavdelningen stödjer samtliga 

avdelningar både strategiskt och operativt i deras arbete med intern och extern 

kommunikation, samt genomför kund- och marknadsanalyser. Avdelningen har 21 stycken 

medarbetare och valdes då det är här Transportstyrelsens kommunikation härrör, både internt 

och externt, vilket därmed är passande för studiens avgränsning. Vidare är 

Kommunikationsavdelningen uppdelad i två olika enheter; enheten för medier och webb och 

enheten för kommunikationsstöd. En intervju genomfördes med tillfällig chef för enheten för 

kommunikationsstöd och en intervju genomfördes med en kommunikatör på samma enhet. 
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Detta då denna enhet stöttar samtliga avdelningar med kommunikationsinsatser internt som 

externt och även är ansvariga för myndighetens språkvård. Vidare genomfördes två intervjuer 

på enheten för medier och webb med en pressansvarig och en webbkommunikatör, då denna 

enhet ger stöd till samtliga avdelningar med press- och mediafrågor och även till 

myndighetens webbutveckling och e-tjänster (Transportstyrelsen, 2013). Dessa respondenter 

valdes ut i syfte att få en bredare bild över hur Kommunikationsavdelningen arbetar. Skatte- 

och avgiftsavdelningen arbetar med att ta in skatter och avgifter. De besvarar även frågor från 

allmänheten och handlägger ärenden om bland annat trängselskatt, ägarförhållanden och 

fordonsskatt (Transportstyrelsen, u.å 3). Att intervjua en kundtjänsthandläggare var av 

relevans då respondenten har den direkta kontakten med medborgare och kan bidra med 

information kring den typen av kommunikation. Efter intervjuerna med de fyra anställda 

fanns det luckor i den data som eftersöktes. Därför genomfördes även en intervju med en 

kundtjänsthandläggare för att täcka dessa luckor.  

 

May (2002) förklarar att intervjuer tillför ett särpräglat verktyg att närma sig den sociala 

världen och att detta tillvägagångssätt ökar effekten och nyttan hos kvalitativa metoder. 

Vidare menar Merriam (2014, 88) att intervjuer är nödvändiga när vi inte kan observera 

beteende hos människor eller hur de uppfattar världen omkring dem och att intervjuer ibland 

kan vara det enda tillvägagångssättet att tillhandahålla specifik data. Att intervjua anställda på 

Transportstyrelsen var nödvändigt då det var enda möjligheten att tillhandahålla den sorts 

information om myndighetens kommunikationsaktiviteter som krävdes enligt studiens 

utformning. Det antal intervjuer som genomfördes med anställda på Transportstyrelsen 

bedömdes vara tillräckligt för att få fram nödvändig data. Färre respondenter hade inte 

bidragit med tillfredställande datamängd, samtidigt som fler respondenter hade inneburit 

överflödig information då det efter fem intervjuer började förekomma likartade svar. Det hade 

även inneburit tidsmässig påfrestning, då det enligt Bryman och Bell (2013, 490) tar lång tid 

att transkribera intervjuer. Intervjuerna genomfördes individuellt med en anställd åt gången. 

Ibland väljer forskare att genomföra gruppintervjuer, enligt Bryman och Bell (2013, 507), för 

att bland annat spara tid och pengar eller om intresse finns av hur individer reagerar på 

varandras åsikter. Så var inte fallet under denna studie och därför ansågs individuella 

intervjuer vara det mest passande alternativet.   

 

Bryman och Bell (2013, 474) hävdar att tillvägagångssättet för intervjuer i kvalitativ 

forskning brukar vara betydligt mindre strukturerat än i kvantitativ forskning. I kvalitativ 

forskning är formuleringen av frågeställningarna oftast generella och det ligger tyngd på 

respondenternas egna uppfattningar och synsätt. De intervjuer som genomfördes på 

Transportstyrelsen var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att intervjun till största del 

vägleddes genom i förväg framställda frågor som utgick från analysmodellen och den 

teoretiska referensramen. De frågor som ställdes användes flexibelt och det fanns ingen 

förutbestämd ordning på dessa. Merriam (2014, 89) menar att under semistrukturerade 

intervjuer kan forskaren i stor utsträckning avvika från den intervjuguide som formulerats 

innan intervjun. Nya frågor kan ställas och ordningsföljden av dessa kan variera. Bryman och 

Bell (2013, 474) och May (2002) menar vidare att en följd av denna intervjustruktur är att 

intervjun blir flexibel och anpassningsbar efter intervjupersonernas svar, där forskningens 

fokus kan anpassas efter de frågor som dyker upp under intervjuns gång. Forskaren vill i 

semistrukturerade intervjuer ha fylliga och detaljerade svar (Bryman & Bell, 2013, 474). Till 

skillnad från semistrukturerade intervjuer har standardiserade intervjuer ofta en förutbestämd 

ordning på intervjufrågorna och denna typ av intervjuer används oftast till exempelvis enkät-

undersökningar. Ostrukturerade intervjuer fungerar mer som konversationer av utforskande 

karaktär där forskaren inte har tillräcklig kunskap kring ett fenomen för att kunna ställa 
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relevanta frågor (Merriam, 2014, 89). Intervjuerna hos Transportstyrelsen genomfördes alltså 

med semistrukturerad karaktär, vilket befinner sig mellan dessa två intervjustrukturer.  

 

För att säkerställa att respondenterna förstod frågorna undveks termer och fackspråk och 

istället anpassades frågorna i möjligaste mån för att vara begripliga. Bryman och Bell (2013, 

484) och Brennen (2013) rekommenderar forskare att använda ett begripligt språk och att 

ledande frågor ska undvikas. Bryman och Bell (2013, 484) hävdar även att det är bra att 

bekanta sig med den miljö där intervjupersonen befinner sig i, då det underlättar tolkningen 

och förståelsen av det som personen berättar. Miljön var redan bekant för en av studiens 

författare som vid tidpunkten för intervjun har arbetat av och till på Transportstyrelsens 

Skatte- och Avgiftsavdelning. Självklart togs ett kritiskt ställningstagande av denna person 

under intervjuerna och även avstånd från fördomar kring ämnet i fråga. Mer om detta 

återkommer under punkten 3.4 Metoddiskussion.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna med anställda på Transportstyrelsen transkriberades 

materialet. Graneheim och Lundman (2004, 108) betonar betydelsen av att läsa igenom det 

empiriska materialet ett flertal gånger i syfte att få en helhetsbild. Det transkriberade 

materialet lästes därför några gånger för att få en tydlig översikt av det empiriska materialet 

för att kunna sortera det vid den riktade innehållsanalysen som förklaras under nästa 

underrubrik. Detta tillvägagångssätt bidrar enligt Bryman och Bell (2013, 489) och Brennen 

(2013) till att förbättra vårt minne som har naturliga begränsningar. Intuitiva och halvt 

omedvetna tolkningar av det som sägs kan lättare kontrolleras och det underlättar för en 

noggrann analys på respondenternas svar. Det kan genomföras upprepade genomgångar av 

vad intervjupersonerna har svarat och på så sätt kan även anklagelser om forskarens 

värderingar eller fördomar bemötas.  

 

3.3 Dataanalys 

Innehållsanalys är en analysmetod som i stor utsträckning tillämpas i kvalitativa studier och 

delas in i tre metoder; konventionell, riktad eller summativ. Samtliga metoder syftar till att 

tolka innebörden av innehållet i det samlade empiriska materialet (Hsieh & Shannon, 2005). 

Weber (1990) hävdar att valet för typen av innehållsanalys varierar beroende på vilket 

problem som ska studeras men även på forskarens teoretiska intressen. Att använda sig av 

innehållsanalys är enligt Tesch (1990) flexibelt, men avsaknaden av en tydlig definition och 

tillvägagångssätt begränsar tillämpningen av denna analysmetod. Då tillvägagångssättet har 

utrymme för egen tolkning är detta något som tagits i beaktande. För att komplettera detta 

utrymme har studier som tillämpat innehållsanalys granskats i syfte att få en bredare bild av 

hur denna analysmetod tillämpas.  

 

Det som skiljer de olika metoderna åt är kodningssystem, ursprungskoder och hotet mot 

trovärdigheten. Summativ innehållsanalys fokuserar på att kvantifiera och identifiera 

förekomsten av ord och innehåll i materialet. Den konventionella innehållsanalysen tillämpas 

då studien syftar till att beskriva ett fenomen och har en begränsad teoretisk utgångspunkt. 

Den riktade innehållsanalysen tillämpas i denna studie, då denna metod utgår från redan 

existerande teori eller tidigare forskning som är ofullständig och kan dra nytta av en 

ytterligare komplettering av befintlig teori (Hsieh & Shannon, 2005). För att återkoppla till 

ambitionen med denna studie används redan befintlig teori i syfte att bidra med fördjupad 

kunskap kring Transportstyrelsens legitimitet genom sin kommunikation. För att därefter 

komplettera befintlig teori och komponera en egen modell anpassad för hur 

Transportstyrelsen ska bibehålla eller öka sin legitimitet. Av denna anledning passar riktad 

innehållsanalys som analysmetod för denna studie.  
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3.3.1 Riktad Innehållsanalys  

Den riktade innehållsanalysen styrs av en strukturerad process där ursprungskodningen 

genomförs inledningsvis utefter de befintliga teorierna. Den befintliga teorin kan ge 

förutsägelser om relationen mellan de olika koderna. Genom en identifiering av begrepp och 

variabler ur den befintliga teorin skapas olika koder och på så vis kan kategorier skapas, som 

vidare även kan definieras (Hsieh & Shannon, 2005). Genom en identifiering av begrepp och 

variabler ur den teoretiska referensramen kodades materialet vilket därmed ledde till att 

analysmodellen skapades. Analysmodellen underlättade bland annat konstruktionen av 

intervjuguiden och gav en sammanfattande bild av den strategiska kommunikationen.  

 

För att sammanställa det insamlade data skapades tre olika tabeller; Tvingande strategisk 

kommunikation, Normerande strategisk kommunikation samt Kognitiv strategisk 

kommunikation. Till att börja med placerades den strategiska kommunikationens kategori i 

respektive tabell, vilket utgörs av den tvingande, normerande och kognitiva aspekten av 

strategiska kommunikationen. Därefter placerades samtliga begrepp, från respektive 

tillhörande tabell. För att placera in citat i de olika koderna, som representerar olika 

meningsenheter, granskades de transkriberade intervjuerna och relevanta citat ur dessa valdes 

ut. Dessa kortades sedan ner till att innehålla en precisering av de olika citaten som valdes ut, 

vilket representerar de kondenserade meningsenheterna. De citat som inte har kunnat placeras 

in under de befintliga koderna har tilldelats egna koder som skapades allt eftersom materialet 

placerades in. Se Tabell 2 nedan för exempel på tillvägagångssättet. För en översikt över 

samtliga kategorier och koder hänvisas till Tabell 3. 

 

Tabell 2. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet,  

kod samt underkategori, egenkonstruerad 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori 

“Jag väljer i princip själv vad jag vill 

kommunicera. Jag gör det med utgångspunkt 

med vad jag vill uppnå. Vi har begränsningar 

också. Vi har verksamhet som ligger under 

starka sekretessregler exempelvis. Det kan vi 

ju inte kommunicera. Det är ett sätt som 

begränsar mig.” (Respondent C) 

Starka sekretessregler 

begränsar 

kommunikationen.  

Reglerande 

kommunikation 
Tvingande 

strategisk 

kommunikation 

 

3.3.2 Operationalisering av kategorier och koder 

Fredriksson och Pallas (2013) menar att omgivningens krav och förväntningar yttrar sig i 

tvingande, normerande och kognitiva villkor. För att undersöka den strategiska 

kommunikationen delades därmed kategorierna in i Tvingande strategisk kommunikation 

(kategori 1), Normerande strategisk kommunikation (kategori 2) samt Kognitiv strategisk 

kommunikation (kategori 3). Därefter tilldelades kategorierna ett antal koder, vilket härnäst 

kommer att motiveras. Tabell 3 nedan illustrerar kategorierna och koderna.  

 

Den första kategorin tilldelades därmed namnet tvingande strategisk kommunikation och 

speglar den form av kommunikation som en organisation är tvingad att utöva i sin verksamhet 

gentemot samhället och dess medborgare. De koder som tilldelades denna kategori är 

reglerande kommunikation, offentlighetsprincipen, samt direkta påföljder. Koden reglerande 

kommunikation är en juridisk process som regleras av bland annat lagar och direktiv och anses 
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därmed vara tvingande. Fredriksson och Pallas (2013) placerar offentlighetsprincipen under 

den tvingande kategorin vilket författarna menar är en av de juridiska processerna inom 

kommunikationen. Denna kodning behölls i tabellen då Transportstyrelsen som myndighet 

har skyldighet att tillåta medborgare ha insyn i verksamheten. Den sista koden, direkta 

påföljder, tilldelades den tvingande kategorin för att ta reda på vad som händer om den 

reglerande kommunikationen i Transportstyrelsen inte efterföljs. Till denna kategori tillkom 

slutligen ännu en kod, efter insamlingen av det empiriska materialet. Denna kod formulerades 

till överlevnad. Koden skapades eftersom det framkom ur det empiriska materialet att det 

finns tvingande drivkrafter som är avgörande för Transportstyrelsens överlevnad, men som 

ändå inte direkt har med den juridiska processen att göra.  

 

Den andra kategorin i analysmodellen är normerande strategisk kommunikation. Fredriksson 

och Pallas (2013) menar att den professionella kommunikationen är en normativ process, 

därav placeringen av koden professionell kommunikation i denna kategori. Till den normativa 

kommunikationen menar Fredriksson och Pallas (2013) att branschprinciper tillhör. Där har 

myndighetsprinciperna tilldelats som koder till den andra kategorin vilka är 

produktivitetsprincipen, ryktbarhetsprincipen, de civilas principer samt marknadens 

principer. Dessa principer är på samma sätt som normerna, konstruerade av omgivningen 

därav placeringen i kategori två.  

 

Den tredje kategorin i analysmodellen är kognitiv strategisk kommunikation. Fredriksson och 

Pallas (2013) menar att den kognitiva kommunikationen utgår ifrån föreställningar om hur 

människor tänker och pratar om kommunikation. Koden meningsskapande kommunikationen 

placerades i denna kategori då den betraktas som en kognitiv process och föreskriver hur en 

kommunikatör ska leverera sin kommunikation. Den andra koden som tilldelades den tredje 

kategorin var imitation. Fredriksson och Pallas (2013) menar att imitation kommer i uttryck i 

kommunikationen genom att organisationer imiterar varandra då de bland annat har 

föreställningar om att vissa “recept” är de mest framgångsrika. Imitation betraktas därför som 

en kognitiv process, därav placeringen. Till den tredje kategorin tillkom tre koder efter 

insamlingen av det empiriska materialet som inte kunde placeras in i de redan befintliga 

koderna. Dessa koder formulerades till komplexitet, intern kommunikation och externt 

samarbete.  Koden komplexitet skapades eftersom det framkom empiriskt material som tydde 

på Transportstyrelsen komplexa verksamhet och omvärld. Koderna intern kommunikation och 

externt samarbete skapades eftersom det empiriska materialet visade att dessa påverkar 

Transportstyrelsens kommunikation och legitimitet. Dessa koder valdes att placeras i den 

kognitiva kategorin då intern kommunikation och externt samarbete varken är en tvingande 

juridisk process eller normativ process utan snarare föreställningar som blir formade av 

omgivningen.  

 

Som tidigare nämnt fokuserar den nyinstitutionella teorin till största del på hur organisationer 

erhåller legitimitet och används därför som grund för att förstå och analysera 

Transportstyrelsens förutsättningar för att bibehålla eller öka sin legitimitet. Denna teori 

placeras därför inte in i någon kategori. Det samma gäller för förtroende som tillämpas i 

studien som en påverkande faktor för legitimitet och därmed inte heller har tilldelats någon 

kategori. Förtroende, likt den nyinstitutionella teorin, är ”flytande” i analysmodellen i syfte att 

förstå och analysera Transportstyrelsens förutsättningar utifrån hur myndigheten arbetar med 

kommunikationen i helhet.  

  

Tabell 3. Egentillämpad med inspiration från Fredriksson & Pallas, 2011, 61 
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 TVINGANDE NORMERANDE KOGNITIV 

STRATEGISK 

KOMMUNIKATION 

Kategori 1  
Reglerande 

kommunikation 
Offentlighetsprincipen 
Direkta påföljder 
Överlevnad 
 

Kategori 2 
Professionell 

kommunikation 
De civilas principer 
Produktivitetsprincipen  
Ryktbarhetsprincipen 
Marknadens principer  
 

Kategori 3 
Meningsskapande 

kommunikation 
Imitation 
Komplexitet 
Intern kommunikation  
Externt samarbete 

 

3.4 Metoddiskussion 

Lincoln och Guba (1985, 290) menar att det vid bedömning av kvalitativ forskning är 

nödvändigt att specificera metoder och termer. Istället för reliabilitet och validitet kan bedöma 

kvalitativ forskning efter följande två grundläggande kriterier - studiens trovärdighet och 

äkthet. Bryman och Bell (2013, 402) delar vidare in begreppet trovärdighet i fyra delkriterier: 

 

tillförlitlighet, som motsvarar intern validitet. Intern validitet förklaras som att det ska finnas 

en överensstämmelse mellan exempelvis intervjuer och teorier. I denna studie har intervjuerna 

kopplats till den teoretiska referensramen, på så sätt att samtliga intervjufrågor konstruerade 

och koder operationaliserades, för att kunna besvara frågeställningen för studien.  

 

överförbarhet, som motsvarar extern validitet rör den utsträckning som resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer. Den externa validiteten kan innebära ett problem för 

kvalitativa forskare om studien grundas på fallstudier och begränsade urval. Då syftet med 

denna studie är att bidra med fördjupad kunskap kring Transportstyrelsens legitimitet genom 

sin kommunikation kan inte denna studie generaliseras i stor utsträckning. Syften är även att 

komplettera befintlig teori genom att komponera en egen modell som anses vara anpassad för 

Transportstyrelsen, men i bästa fall även kunna tillämpas av andra myndigheter. 

 

pålitlighet, som motsvarar reliabilitet står för den utsträckning som en undersökning kan 

upprepas. Inom kvalitativ forskning kan det innebära att den som upprepar en studie kan 

behöva gå in i en liknande roll eller miljö som den föregående forskaren. Det är i de flesta fall 

svårt att uppfylla detta kriterium inom kvalitativ forskning, då en social miljö eller betingelse 

är ständigt föränderlig. Denna studie skulle kunna upprepas genom att en forskare genomför 

intervjuer med kommunikatörer och kundtjänsthandläggare på Transportstyrelsen och sedan 

jämför resultatet med det som framkom i denna studie. Utöver detta kan studiens pålitlighet 

enligt Bryman och Bell (2013, 405) stärkas om det skapas en fullständig redogörelse av 

studiens alla faser i processen, såsom bland annat problemformulering, val av respondenter, 

transkriberat material. Studiens forskningsprocess har i möjligaste mån redogjorts för i syfte 

att kunna upprepas och därmed öka dess pålitlighet.  

 

konfirmering eller bekräftelse, som motsvarar objektivitet. I kvantitativ forskning går det inte 

att få någon fullständig objektivitet och att konfirmera innebär i detta sammanhang att 

forskaren försöker säkerställa att denne har agerat i god tro. Det ska vara uppenbart att 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning inte påverkat varken utförandet eller 

slutsatserna i studien. Då en av författarna av denna studie har arbetat på Transportstyrelsen är 

det viktigt att denne har ett objektivt ställningstagande till det ämne som studeras. Detta är 

något som har beaktats hela studien igenom. Även om det finns fördelar med att ha insikt och 

kontakter i den organisation där fallstudien genomförs, finns det även fördomar eller 
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förutfattade meningar kring vissa fenomen. Därför har till exempel intervjuerna genomförts 

med anställda som inte tidigare känner författarna av denna studie. Detta för att undvika att 

intervjuerna ska bli färgade av personliga värderingar.  

 

3.4.2 Respondenter  

Under intervjuerna med anställda på Transportstyrelsen uppmärksammades det faktum att 

respondenternas attityd kring myndigheten och dess kommunikation tenderade att skilja sig 

åt. Exempelvis skilde det sig åt huruvida respondenterna omnämnde allmänheten som “kund” 

eller “medborgare” vilket var en intressant skillnad. Denna skillnad har dock inte vidare 

övervägts i denna studie, men kan vara till grund för fortsatta studier. Vidare skilde sig 

respondenterna även åt i attityd kring ämnet kommunikation. Ett flertal respondenter såg 

kommunikationen inom myndigheten som avgörande för dess legitimitet, samtidigt som andra 

respondenter hade en något mer avslappnad attityd kring ämnet. En respondent var starkt 

negativt inställd kring myndighetens arbetssätt kring dess kommunikation och uttryckte 

frustration, vilket inte var något som uppmärksammades hos de resterande respondenterna. 

Dessa reflektioner kring respondenternas likheter och skillnader i attityd till 

Transportstyrelsens kommunikation är något som skulle kunna reflekteras vidare, vilket kan 

göras i eventuella fortsatta studier.  
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4 ANALYS 

 
I detta kapitel presenteras det insamlade data från intervjuerna som genomfördes med 

Transportstyrelsens anställda. Tre tabeller presenteras med varsin efterföljande beskrivning 

av det insamlade materialet och en analys av den data som har kunnat härledas till den 

tvingande, den normerande och den kognitiva strategiska kommunikationen.  

 
 

4.1 Tvingande strategisk kommunikation 

Nedan presenteras tabellen “Tvingande strategisk kommunikation” med kondenserade 

meningsenheter för respektive kod. De kondenserade meningsenheterna härrör från citat ur 

intervjuerna som återfinns i Bilaga 2 och presentas utan inbördes ordning. Tabellen efterföljs 

av en beskrivning och därefter en analys av det insamlade materialet. 

 

4.1.1 Beskrivning av insamlat material 
 

Tabell 4. Tvingande strategisk kommunikation, egentillämpad 

Kondenserade meningsenheter Koder Kategori 

Avhängigt med förändringar i lagar. 
 

Starka sekretessregler begränsar kommunikationen. 
 

Kritik för byråkrati och otydlighet. 
 

Handlingsutrymme för utformning av kommunikationskampanj. 
 

Kommunikation styrd av lagar. 
 

Förtroende genom lika behandling på grund av lagar. 
 

Utmaning att hinna med i utvecklingen på grund av byråkratin. 
 

Lagar och principer begränsar utveckling och minskar 

medborgarnas syn på myndigheten som kompetent. 
 

Förväntan från regering att medborgare informeras om 

förändringar.  

 

Handlingsfrihet kring hur förändringar kommuniceras ut. 
 

Viktigt med rätt kommunikation för att förmedla skyldigheter och 

åtaganden hos fordonsägare. 
 
Förlorat uppdrag.  

Reglerande 

kommunikation 
Tvingande 

strategisk 

kommunikation 

Prioriteras enligt lag men innebär merarbete. 
 

Det mesta offentligt, sällan sekretess. 
 
Vara öppna med allt.  

Offentlighetsprincipen  

Risk att bli nedringda om man inte når ut till alla. 
 

Direkta påföljder  
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Reflektera över sekretess vid utlämnande av information. 
 

Stora risker vid utlämnande av sekretessbelagd information. 

Beroendeförhållande till andra organisationer. 
 

Legitimera existensen för myndigheten genom media. 
 
Beroendeförhållande till riksdag och regering, samtidigt som 

medborgare har en påverkan.  
 
Konkurs om myndigheten skulle vara privat företag. 

Överlevnad  

 

Från det insamlade data till koden “reglerande kommunikation” framkom att starka 

sekretessregler begränsar kommunikationen och att kommunikationen är styrd av lagar. 

Respondenterna menar att det förekommer kritik mot byråkratin och att det kan leda till 

otydlighet kring varför lagarna finns. Det upplevs som en utmaning att hinna med i samhällets 

utveckling på grund av byråkratin, där det tar lång tid att förändra lagar. Lagarna förändras 

långsammare än samhället, vilket uppfattas leda till begränsad utveckling och en minskad syn 

på myndigheten som kompetent. Å andra sidan framkom det att förtroendet samtidigt kan öka 

i och med byråkratin som organisationsstruktur, tack vare dess krav på lika behandling av 

respektive medborgare. Det föreligger en upplevd förväntan från regeringen att medborgare 

ständigt ska informeras kring förändringar i allt som rör Transportstyrelsen och om detta inte 

görs korrekt kan uppdraget gå förlorat. Det finns dock handlingsutrymme hur denna 

information ska kommuniceras ut, även om vad som ska kommuniceras alltid är förankrat till 

myndighetens uppdrag. Vikten av att medborgare är medvetna om sina skyldigheter och 

åtaganden som fordonsägare betonas tillsammans med vikten av att Transportstyrelsen 

kommunicerar detta på rätt sätt.  

 

Från det insamlade data till koden “offentlighetsprincipen” framkom att denna princip innebär 

merarbete då ärenden som berör denna princip alltid ska hanteras skyndsamt. Dessa ärenden 

måste prioriteras enligt lag. En respondent hävdar att det sällan förekommer sekretess kring 

ärenden - det mesta är offentligt. En annan respondent betonar tyngden av att vara öppna med 

allt som sker i myndigheten.  

 

Från det insamlade data till koden “direkta påföljder” framkom det att man som anställd i 

myndigheten ständigt behöver reflektera över sekretess vid utlämnande av information till 

allmänheten. En respondent betonar starkt risken vid eventuellt utlämnande av 

sekretessbelagd information. Vidare diskuteras risken att myndigheten skulle bli nedringd om 

information inte når ut till alla som berörs av den.  

 

Det insamlade data ledde till att koden “överlevnad” skapades. Det framkom att det existerar 

ett beroendeförhållande inte bara mellan Transportstyrelsen och andra organisationer, utan 

även mellan myndigheten och riksdag och regering, medborgare och slutligen även mellan 

Transportstyrelsen och media. En respondent framhäver detta beroendeförhållande till media 

och hävdar att det är en av de viktigaste aspekterna till att legitimera myndighetens existens. 

Förhållandet till media sägs även öka myndighetens trovärdighet och övertygelsen att 

myndigheten genomför det de ska. En annan respondent antyder att om myndigheten hade 

varit ett privat företag skulle det vara i konkurs för länge sedan. Detta då respondenten menar 

att myndighetens arbetssätt inte är tillräckligt verksam.   
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4.1.2 Analys av insamlat material    
“Den reglerande kommunikationen” är en kommunikationsaktivitet som tvingar 

Transportstyrelsen att leverera information till sin omgivning kring vad som inträffar inom 

myndigheten. I linje med Fredriksson och Pallas (2011) som menar att den reglerande 

kommunikationen är en juridisk process där bland annat lagar och direktiv styr allt som 

kommuniceras och hur, framgår det klart och tydligt att Transportstyrelsens kommunikation 

också är styrd av lagar. Respondenterna upplever att det förekommer svårigheter med att 

utveckla kommunikationen i samma takt som omgivningen utvecklas, då kommunikationen är 

styrd av bland annat starka sekretessregler. Den tvingande isomorfismen innefattar enligt 

Dimaggio och Powell (1991) både formella såsom informella krav och förväntningar som en 

organisation bör inrätta sig efter för att erhålla legitimitet. De formella krav som 

Transportstyrelsen behöver inrätta sig efter är krav från staten, som har ett inflytande genom 

lagstiftning och tvingande regler. De informella kraven och förväntningarna kommer från 

andra intressenter, i Transportstyrelsens fall från medborgare. Deegan och Unerman (2011) 

beskriver att när lagarna och staten (den formella proceduren), förändras långsammare än 

samhället (den informella proceduren), uppstår en obalans mellan myndigheten och 

samhällets förväntningar och krav. Denna obalans kan liknas med Sethis (1978) beskrivning 

av legitimitetsgap. I detta fall behöver organisationer vara anpassningsbara mot förändringar i 

omgivningen för att reducera risken för att ett gap ska uppstå.  

 

Enligt “den reglerande kommunikationen” föreligger det bestämmelser kring sättet som 

informationen ska formuleras på, vad informationen ska bestå av, vem informationen ska 

riktas till samt hur den ska levereras och göras tillgänglig (Fredriksson & Pallas, 2011). 

Respondenterna uppger att regeringen har en förväntan på Transportstyrelsen att medborgare 

ska informeras kring förändringar i allt som rör myndigheten och de lagförändringar som 

påverkar medborgarna. Däremot finns handlingsutrymme för hur denna information ska 

kommuniceras, vilket tyder på att kommunikatörerna på Transportstyrelsen har “fria tyglar” 

att leverera information till medborgare på det sättet som de bedömer vara lämpligast. I och 

med att Transportstyrelsen har fått uppdraget tilldelat från en överordnad auktoritet, i det här 

fallet regeringen, föreligger det dock ett beroendeförhållande. Fredriksson och Pallas (2011) 

menar att bestämmelser för hur regler för kommunikation efterlevs beror på 

beroendeförhållandet till regelskaparen, vilket innebär att Transportstyrelsen inte har något 

annat val än att förhålla sig till regeringens förväntningar. Även då samtliga respondenter 

uppgav att de har fritt handlingsutrymme gällande kommunikationen befinner sig detta 

handlingsutrymme inom strikta ramar. Utöver beroendeförhållandet menar Fredriksson och 

Pallas (2011) att även regelskaparens legitimitet avgör om reglerna efterlevs eller inte. Dock 

föreligger det ett beroendeförhållande mellan Transportstyrelsen och regeringen som påverkar 

handlingsutrymmet för kommunikationen, oavsett om Transportstyrelsen uppfattar regeringen 

som legitim eller inte.  

 

Vidare framkom det även för koden “den reglerande kommunikationen” att respondenterna 

upplever att lagarna som myndigheten styrs av utvecklas i långsammare takt än samhället, 

vilket som tidigare nämnt leder till en obalans mellan myndigheten och samhällets 

förväntningar. Respondenterna befarar att detta leder till en minskad syn på myndigheten som 

kompetent. Mayer et al. (1995) menar att det finns tre villkor för att förtroende ska kunna 

erhållas. Ett av dessa är förmåga, vilket innebär färdigheter och kompetenser som tillåter en 

part att ha inflytande inom ett visst område. För att en part ska kunna få ett inflytande inom ett 

visst område behöver det alltså föreligga förtroende parterna emellan. Om omgivningen inte 

uppfattar Transportstyrelsen som kompetenta, kommer förtroendet för myndigheten att 

minska och medborgare kommer uppleva att Transportstyrelsen inte uppnår deras 
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förväntningar. Med hjälp av det handlingsutrymme som finns kan ett förtydligande av 

lagarnas existens reducera risken att hamna i en osäker förtroendesituation. I och med att 

lagarna är svåra att ändra på kan en redogörelse leda till att medborgare får en mer korrekt 

uppfattning över Transportstyrelsens existens och lagarna den lyder under. Den moraliska 

legitimiteten innebär enligt Suchman (1995) att en aktivitet är den “rätta att genomföra”. En 

större förståelse för lagarna reducerar risken att myndigheten uppfattas som inkompetent och 

leder till att förtroendet mellan parterna förstärks, vilket i sin tur leder till att den moraliska 

legitimiteten hos Transportstyrelsen ökar.  

 

Falkheimer och Heide (2011) menar att organisationer medvetet eller omedvetet förhåller sig 

till omgivningens förväntningar och krav, där bland annat organisationsstruktur diskuteras. I 

linje med Lindkvist et al. (2014), som kritiserar den byråkratiska organisationsformen och 

relaterar den till krångel och stelbenta regler, förklarar respondenterna att det förekommer 

kritik mot byråkratin och att kommunikationen kring lagarna inte är tydlig. Jepperson (1991) 

menar att legitimitet innebär en kollektivt rationell förklaring till vad organisationen gör och 

varför, vilket åter igen betonar vikten av att Transportstyrelsen kommunicerar varför lagen ser 

ut som den gör och hur medborgare kan förhålla sig till den. Suchman (1995) talar vidare om 

den kognitiva legitimiteten som är baserat på två olika varianter, varav en av dem är just 

begriplighet. 

 

Det framkom slutligen för koden “den reglerande kommunikationen” att det finns positiva 

aspekter av Transportstyrelsens organisationsstruktur. Respondenterna bedömer att 

förtroendet för Transportstyrelsen kan öka tack vare byråkratins krav på lika behandling av 

respektive medborgare. Fredriksson och Pallas (2011) menar att osäkerhet kan reduceras om 

det går att förutse hur en organisation kommer att agera i en specifik situation. Detta går 

lättare att göra i organisationer med byråkratisk organisationsstruktur där aktiviteterna i 

grunden vilar på lagar som kräver att all hantering av ärenden sker i ordning och att alla 

medborgare har samma förutsättningar. Denna lika behandling är alltså “den rätta att 

genomföra” enligt lag och gynnar inte någon medborgare mer än en annan, vilket Suchman 

(1995) som tidigare nämnt förklarar som moralisk legitimitet.  

 

“Offentlighetsprincipen” förklaras av Fredriksson och Pallas (2011) som ett exempel på de 

lagar som den reglerande kommunikationen styrs av. Regeringen (2015) uppger att syftet med 

offentlighetsprincipen är att allmänheten ska ha insyn i myndigheternas verksamhet, vilket 

även framkom från en respondent som betonade tyngden att vara öppna med allt som sker i 

myndigheten. Denna respondent menar att det mesta i Transportstyrelsens verksamhet är 

offentligt och att denne sällan hanterar sekretessbelagda ärenden. En annan respondent 

framhäver att denna princip innebär merarbete då ärenden som berör denna princip alltid ska 

hanteras skyndsamt, då de enligt lag ska prioriteras över andra ärenden, vilket kan 

argumenteras vara “det rätta att göra”. Även detta kan därmed kopplas till den moraliska 

legitimiteten som bland annat nämndes i stycket ovan.  

 

Det framkom att det uppstår “direkta påföljder” för Transportstyrelsen vid felaktigt agerande. 

En respondent förklarar att man som anställd hos Transportstyrelsen ständigt behöver 

reflektera över sekretess vid utlämnande av information som begärs ut av intressenter, såsom 

medborgare och media. Putnam (2002) menar att Sverige ingår i high-trust society, vilket 

innebär att medborgare litar på sin omgivning och att det finns en hög grad av allmän tillit på 

de institutioner som upprätthåller samhällsordningen. Samtidigt ställer dagens medborgare 

enligt Kaase och Newton (1995) högre krav på myndigheter än de gjorde förr. En annan 

respondent betonar starkt risken vid utlämnande av sekretessbelagd information. Borglund et 
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al. (2012) hävdar att förväntningar spelar en stor roll, då skandaler får en större 

genomslagskraft i länder där man förväntar sig att myndigheter sköter sig. Vid felaktigt 

agerande kan myndighetens pragmatiska legitimitet skadas, då respondenten menar att 

sekretessbelagd information som hamnar i fel händer kan få förödande konsekvenser, inte 

bara för myndigheten utan för de medborgare som ska skyddas av den sekretessbelagda 

informationen. Suchman (1995) förklarar pragmatiskt legitimitet som ett beroendeförhållande 

mellan organisation och publik, där organisationens handling synligt påverkar publikens 

välbefinnande, vilket Transportstyrelsen gör i dessa fall.  

 

Utöver det som nämndes ovan framkom det även från en respondent att Transportstyrelsen 

skulle få “direkta påföljder” i form av en stor mängd inkommande samtal till kundtjänsten 

om information inte når ut till alla som berörs av den. Respondenten förklarar att det 

exempelvis vid ett tillfälle gick ut information till medborgare folkbokförda i Motala och 

Sundsvall när Transportstyrelsen införde broavgift för nybyggda broar i respektive stad. Hade 

inte informationen nått ut till de som direkt berörs av dessa avgifter hade det enligt 

respondenten blivit direkta påföljder då ett stort antal medborgare behöver informeras om 

införseln av denna avgift. Respondenten förklarar vidare att de som inte är bosatta i Motala 

eller Sundsvall, de så kallade “sällanåkarna”, är de som oftast kontaktar myndigheten kring 

denna fråga. Fredriksson och Pallas (2011) menar att den tvingande kommunikationen berör 

bestämmelser om sättet som information ska levereras och göras tillgänglig. I syfte att 

bekräfta hur väl organisationer lever upp till dessa bestämmelser skapas olika kontrollsystem 

som fungerar som tvingande funktioner som bestraffar avvikelser mot dessa bestämmelser. 

Dessa kontroller leder till att osäkerhet kan reduceras om det i förväg går att förutse hur en 

organisation kommer att agera i en specifik situation. Transportstyrelsen behöver 

kommunicera på ett sätt som får informationen att nå ut till de medborgare som berörs av den 

och myndigheten behöver alltså även försäkra sig om att mottagarna tar emot informationen 

på rätt sätt. I fallet med broavgiften informerades de medborgare som befinner sig geografiskt 

nära de båda broarna. Utöver denna information skedde inga större insatser för att informera 

resten av den svenska befolkningen, vilket innebär att denna information inte når fram till 

alla. Det framgick inte under intervjuernas gång vilken form av kontroller som sker för att 

säkerställa att myndighetens kommunikation lever upp till de bestämmelser som finns kring 

kommunikationen, men som tidigare påpekat uppstår direkta påföljder som visar när 

kommunikationen inte gör det.  

 

Deephouse och Suchman (2008) menar att organisationers långsiktiga “överlevnad” främst 

avgörs och stöds av omgivande aktörer såsom regering, media och icke-statliga 

organisationer, samtidigt som Meyer och Rowan (1977) menar att en organisations 

överlevnad och framgång hänger på dess förmåga att anpassa sig till och bli legitimerad av de 

omgivande institutionerna. Media, utöver regeringen, framstår som en av de viktigaste 

aktörerna för Transportstyrelsens överlevnad, samtidigt som media är en betydelsefull 

”institution” som Transportstyrelsen är tvingad att anpassa sig till för att bli legitim. En 

respondent uppger att media funkar som en återkoppling till samhället gällande myndighetens 

verksamhet och att det är ett ständigt pågående arbete. Respondenten betonar även vikten av 

att medborgare, via media, ska få information som styrker att Transportstyrelsen genomför ett 

meningsfullt arbete och att de på så sätt framstår som trovärdiga. Detta är av vikt då 

Transportstyrelsen på detta vis legitimerar sin existens. Media är en mellanhand för att nå ut 

till myndighetens mest angelägna ”publik”, vilket i det här fallet innebär medborgarna. Den 

pragmatiska legitimiteten innebär enligt Suchman (1995) ofta ett direkt utbyte mellan 

organisation och publik där, som tidigare nämnt, organisationens handling synligt påverkar 

publikens välbefinnande. Utöver media och regering är Transportstyrelsen även beroende av 
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andra organisationer i sin överlevnad. Dock anser en respondent att om myndigheten skulle 

vara ett privat företag skulle myndigheten på grund av ineffektiv verksamhet ha gått i konkurs 

för längesen, vilket ytterligare betonar vikten av att ha en bra relation till omgivande aktörer. 

Detta då det enligt Deephouse och Suchman (2008) bland annat är dessa som är avgörande för 

organisationers överlevnad.  

 

4.2 Normerande strategisk kommunikation  
Nedan presenteras tabellen “Normerande strategisk kommunikation” med kondenserade 

meningsenheter för respektive kod. De kondenserade meningsenheterna härrör från citat ur 

intervjuerna som återfinns i Bilaga 2 och presentas utan inbördes ordning. Tabellen efterföljs 

av en beskrivning och därefter analys av det insamlade materialet. 

 

4.2.1 Beskrivning av insamlat material 
 

Tabell 5. Normerande strategisk kommunikation, egentillämpad 

Kondenserade meningsenheter Koder Kategori 

Att förhålla sig till samhällets förändrande krav och 

förväntningar. 
 

Anpassning efter samhällets behov, inte normer och värderingar. 
 

Utveckling av kvaliteten på samtal.   
 

En kultur att förvänta sig att kunna lita på myndigheter. 

Professionell 

kommunikation 
Normerande 

strategisk 

kommunikation 

Viktigt att vara öppen och transparent för förmedling till 

allmänheten. 
 

Viktigt att förklara existens. 
 

Olika vägar för kommunikation i syfte att vara öppna. 
 

Samhällsorientering för att vara tillgänglig och stödjande för 

utlänningar. 
 
Risk för minskad drivkraft att vara transparent och öppen. 
 

Utmaningar för att vara mer begripliga. 
 

Beroende av media för att få ut information samtidigt som 

myndigheten blir granskad.    
 

Betydelsen av dialog och återkoppling.   
 

Inte tillåtet att granska källa. 
 
Uppfattas som korrekt hantering av ärenden. 
 
Media fungerar som viktig återkoppling till samhället kring vad 

myndigheten pysslar med. 

De civilas principer  

Effektivitetskrav och ansvar för skattepengar. 
 

Effektiv kommunikation för att uppnå önskat beteende. 

Produktivitetsprincipen  
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Hämmad kommunikation kan leda till större belastning för 

myndigheten. 
 

Lagar och regler som hämmar effektivitetsarbete. 
 

Bristande effektivitet. 
 

Effektivitet i kommunikationen genom snabb avstämning och 

merservice. 
 
Kan inte slösa pengar utan att motivera användningen av dem.   

Vara publika och synas i media där ansvar finns. 
 

Ständigt förbättringsarbete. 
 

Framstå som en attraktiv arbetsgivare. 
 

Utveckling sker långsamt, trots aktivt arbete. 
 
Förtroende beroende på synsätt.  
 
Beror på hur mycket kontakt en medborgare har haft men 

generellt ett bra förtroende för myndigheter. 
 
Erkänna att det har skett något fel. 
 
Problem med trovärdighet vid upprepade fel.  

Ryktbarhetsprincipen  

Förse allmänheten med efterfrågad information. 
 

Undersökningar görs emellanåt i syfte att ta reda på vad 

omvärlden vill ha för information och hur de anser sig bli 

bemötta av myndigheten.  
 
Trögrörlig anpassning till omvärlden. 
 

Anpassning som del av legitimitet. 
 

Kräver tid, engagemang och tillgång till deltagare, därmed 

begränsning.   
 

Lågt förtroende på grund av att utvecklingen inte är i linje med 

medborgarnas förväntningar. 

Marknadens principer  

 

Från det insamlade data för koden “professionell kommunikation” framkom det att 

myndigheten inte är helt norm- och värderingsstyrd utan primärt är styrd av lagstiftning. 

Däremot nämner en respondent ett påtagligt krav på en “dygnet-runt-myndighet” och menar 

att medborgare inte har tålamod, utan förväntar sig att alla ärenden ska kunna genomföras 

dygnet runt. På så sätt menar respondenten att myndigheten påverkas av samhällets 

utveckling. En annan respondent förklarar att samhällets normer och värderingar påverkar 

riksdag och regering som i sin tur påverkar myndigheten men att dessa normer och 

värderingar inte direkt påverkar myndigheten. Istället är det samhällets föränderliga behov 

som myndigheten anpassar sin kommunikation till. För att utveckla kommunikationen sker 

kvalitetsutveckling där medarbetare coachar varandra. En respondent menar att det ligger en 
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förväntan att kunna lita på myndigheter, på samma sätt som att man förväntar sig att det finns 

ett kösystem i Sverige.  

 

Från det insamlade data för koden “de civilas principer” framkom betydelsen för öppenhet 

och transparens, där en respondent syftar på myndighetens förmåga att delge information 

kring de frågeställningar som media efterfrågar då det ska förmedlas vidare till allmänheten. 

 En respondent betonar betydelsen av olika kommunikationskanaler för att nå alla 

medborgare. Detta genom att vara samhällsorienterad exempelvis genom att vara tillgänglig 

och stödjande för de medborgare som inte kan svenska eller engelska. Samtidigt hävdar en 

annan respondent att myndigheten inte kan gå i konkurs och därför inte har samma drivkraft 

till att vara transparent och öppen. Respondenten påstår vidare att det finns utmaningar att 

vara begriplig i alla kommunikationssätt som når ut direkt till medborgare. Vikten av att 

förklara vad myndigheten gör och varför samt betydelsen av dialog och återkoppling till 

medborgare betonas, i syfte att vara öppna och transparenta. Att som medborgare bli bemött 

och få sina ärenden hanterade på korrekt sätt är något som understryks av en respondent. När 

information efterfrågas av media får myndigheten inte granska källan bakom den som begär 

informationen. Medias existens upplevs från ett flertal respondenter vara en fördel, då 

informationen lätt kan levereras till medborgare. Samtidigt har dock media en granskande 

funktion.  

 

Från det insamlade data för koden “produktivitetsprincipen” framkom det att lagar och regler 

hämmar effektivitetsarbetet. Exempelvis när det gäller automatiseringsarbete eller 

digitaliseringen där det kan förekomma lagar som sätter stopp för den digitala utvecklingen. 

En respondent menar att kommunikationen inte genomförs på ett ekonomiskt effektivt sätt. En 

annan respondent förklarar att myndigheten har ett ansvar för hur skattemedel används och att 

det ständigt finns ett effektivitetskrav på hur detta spenderas. Samtidigt anser en respondent 

att myndighetens sparkrav där kommunikatörer får avgå leder till en dyrare verksamhet. Detta 

då kommunikationens effektivitet minskar och kan leda till fler felaktiga anmälningar och fler 

telefonsamtal till kundtjänsten. Ett flertal respondenter nämner vikten av effektivitet i 

kommunikationen för att uppnå önskat beteende hos medborgare. Denna effektivitet kan 

tillkomma exempelvis genom snabb avstämning med medborgaren kring vad denne behöver 

hjälp med samt genom merservice till medborgaren i syfte att denne inte ska återkomma vid 

senare tillfälle med fler funderingar.   

 

Från det insamlade data för koden “ryktbarhetsprincipen” framkom det att verksamheten är 

under ett ständigt förbättringsarbete men att utvecklingen sker långsamt. Två respondenter 

upplever att myndigheten vill framstå som en attraktiv arbetsgivare. En respondent betonar 

vikten av att synas i media, där myndigheten bär ett ansvar. Ett exempel som anges är att 

Transportstyrelsen ska finnas tillgänglig när frågan om trängselskatt behandlas, vilket i sin tur 

påverkar ryktet för myndigheten. Ytterligare något som respondenten anser påverka ryktet är 

att myndigheten inte ska slösa pengar utan att motivera användningen av dessa. Denna 

respondent nämner “informationsskyldighet”, vilket innebär att allt som sker inom 

myndigheten som påverkar medborgare ska förmedlas till dem. Från den insamlade datan 

framkom det även att media fungerar som en viktig återkoppling till samhället kring 

myndighetens verksamhet och även betydelsen av snabbt erkännande när något i 

verksamheten går fel. Vid upprepade fel påverkas myndighetens trovärdighet negativt. En 

respondent menar att förtroendet för myndigheten kan variera beroende på om medborgaren 

har ett individuellt perspektiv eller ett samhällsperspektiv på vad myndigheten gör och varför. 

Många av myndighetens åtgärder sker, enligt en respondent, för samhällets bästa såsom att 

täcka välfärden och öka trafiksäkerheten. När det däremot handlar om enskilda individer som 
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exempelvis har fått indraget körkort är det viktigt att dessa känner att de har blivit hanterade 

korrekt, exempelvis genom förklaring för varför ett visst beslut har fattats. En respondent är 

av uppfattningen att medborgare generellt sett har ett stort förtroende för Transportstyrelsen, 

vilket dock beror på hur mycket och vilken sorts kontakt en medborgare har haft med 

myndigheten.  

 

Det insamlade data för koden “marknadens principer” belyste anpassning till omvärlden som 

en viktig aspekt då den är en del av legitimiteten. Dock menar en respondent att regelverket 

inte utvecklas i samma takt som samhället vilket leder till en trögrörlig anpassning till 

omvärlden. En respondent hävdar att myndigheten försöker med hjälp av undersökningar 

förse medborgarna med den information som efterfrågas, samtidigt som en annan respondent 

menar att dessa undersökningar kräver tid, engagemang och deltagare, vilket framgick vara en 

begränsning. Samtidigt påstår en respondent att förtroendet för Transportstyrelsen är lågt 

eftersom myndighetens utveckling inte är i linje med medborgarnas förväntningar, exempelvis 

kring utvecklingen av e-tjänster och hemsidan.  

 

4.2.2 Analys av insamlat material    
“Den professionella kommunikationen” förklaras av Fredriksson och Pallas (2011) som en 

normativ process, vilket innebär att normer som är konstruerade av omgivningen påverkar 

organisationer och deras sätt att kommunicera med sin omvärld. En respondent är av åsikten 

att samhället förväntar sig att Transportstyrelsen ska vara tillgänglig med sina tjänster dygnet 

runt, vilket de försöker förhålla sig till i den mån de kan. Däremot menar respondenten att 

myndigheten inte är norm- och värderingsstyrd, utan följer en lagstiftning. En annan 

respondent menar att samhällets normer och värderingar påverkar riksdag och regering och 

inte myndigheten i sig. Fredriksson och Pallas (2011) menar att den professionella 

kommunikationen har uppstått genom institutionaliseringen och i själva verket inte är ett 

tvingande regelverk som organisationer måste förhålla sig till. Däremot är normer allmänt 

accepterade föreställningar vilket gör att de som inte förhåller sig till dessa kan drabbas av 

”socialt utanförskap”. I och med att Transportstyrelsen följer en lagstiftning i sin 

kommunikation påverkar inte normer och värderingar myndighetens verksamhet på samma 

sätt som de påverkar privata organisationer och risken för “socialt utanförskap” är därmed inte 

lika påtaglig. De ställen där myndigheten förhåller sig till normer och värderingar är 

exempelvis i den tekniska utvecklingen där det genomförs insatser i att kunna vara tillgänglig 

för medborgare dygnet runt, vilket underlättar för medborgare att uppfylla sina skyldigheter 

gentemot samhället. Vidare hävdar en respondent att det i Sverige är “en kultur” att lita på 

myndigheter, vilket går i linje med Putnam (2002) som diskuterar att Sverige brukar uppfattas 

att ingå i high-trust society. Det innebär att medborgare litar på sin omgivning och att det 

finns en hög grad av allmän tillit på de institutioner som upprätthåller samhällsordningen. 

Suchman (1995) förklarar att ett beteendemönster är legitimt när en grupp av betraktare 

accepterar eller stödjer vad de uppfattar vara ett beteendemönster. Då medborgare generellt 

sett har en hög grad av allmän tillit för samhällets institutioner behöver myndigheter förhålla 

sin verksamhet inom ramarna för dessa normer och värderingar för att upprätthålla sin 

legitimitet.  

 

En annan del den av “den professionella kommunikationen” utgår ifrån profession och 

utbildning och att det i dagens samhälle är viktigt att anställa personal som har rätt kompetens 

för rätt tjänst. Kommunikatören ska bland annat tillämpa olika strategier som anses vara de 

mest effektiva (Fredriksson & Pallas, 2011). En respondent förklarar att de har börjat arbeta 

med kvaliteten på samtalen mot medborgarna genom att medarbetarna lär sig av varandra och 

delar kunskap i syfte att uttrycka sig på liknande vis och ge samma svar. Om samtliga 
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kundtjänsthandläggare, som är de som har den direkta kontakten med medborgare, besitter 

samma grad av kompetens ökar även effektiviteten i kommunikationen då medborgare direkt 

kan få den hjälp de behöver. Genom att handläggare delar kunskap mellan varandra kan 

Transportstyrelsen komma fram till kommunikationsstrategier som gör att den information 

som levereras till medborgarna är den mest effektiva för verksamheten.  

 

I kommunikation enligt “de civilas principer” redogörs betydelsen av öppenhet och 

transparens, tillsammans med betydelsen av att vara informativ och stödjande som myndighet. 

Denna kommunikation används enligt Fredriksson och Pallas (2011) som ett verktyg för 

samhällets demokratiska processer genom att medborgarna ständigt informeras om vad som 

försiggår i myndigheten. Ett exempel på detta är medias granskning av myndigheters 

verksamhet. Ett flertal respondenter upplever medias existens som en fördel i strävan efter att 

framstå som en öppen och transparent myndighet, då information om myndighetens 

verksamhet lätt kan levereras till medborgare. Exempelvis kan det innebära utlämnande av 

information kring vad myndigheten spenderar skattepengar på. Samtidigt hävdar en 

respondent att media har en granskande funktion mot Transportstyrelsen. När intressenter 

begär ut information får inte myndigheten granska källan bakom den som begär 

informationen – den ska helt enkelt skyndsamt lämnas ut oavsett vem det är som begär ut den. 

Transportstyrelsens öppenhet till att lämna ut information grundar sig i att öka förtroendet för 

att myndighetens arbetssätt är demokratiskt och samtidigt sker enligt de regler och riktlinjer 

som myndigheten ska förhålla sig till. Detta kan kopplas till Petersson (2013), som menar att 

det som inträffar i verksamheten bör få förtroende från allmänheten, då medborgare i ett 

samhälle är den offentliga sektorns uppdragsgivare. Utan förtroende från allmänheten kan 

myndigheten förlora sitt uppdrag. Öppenheten till utlämnande av information kan även 

kopplas till den moraliska legitimiteten, där organisationen och dess aktivitet vilar på en 

bedömning kring huruvida aktiviteten är “rätt att genomföra”, vilket endast kan avgöras om 

allmänheten faktiskt har tillgång till att granska aktiviteten i fråga. 

 

Fortsatt ska information i “de civilas principer” grunda sig på vad som efterfrågas av 

medborgare. En respondent upplever en utmaning i att kunna kommunicera med alla 

medborgare, oavsett ursprung. Respondenten betonar betydelsen av att vara begriplig och 

stödjande som myndighet, exempelvis genom samhällsorientering för att veta hur 

kommunikationen ska nå ut till alla i samhället, trots att alla medborgare inte kan svenska 

eller engelska. Som tidigare nämnt används denna kommunikation som ett verktyg för 

samhällets demokratiska processer genom att medborgarna ständigt informeras om vad som 

försiggår i myndigheten. Om det i samhället finns individer i behov av olika form av 

kommunikation för att uppfatta information som begriplig och stödjande, exempelvis på andra 

språk än svenska och engelska, ska kommunikationen vara anpassad för att kunna begripas av 

samtliga. Detta innebär att kommunikationen därmed är demokratisk och “den rätta att göra”, 

vilket stöds av den moraliska legitimiteten. 

 

Kommunikation enligt “produktivitetsprincipen” ska bland annat vara förutsägbar, målstyrd, 

fullständig och hjälpa en myndighet till att koordinera verksamheten för att bli mer produktiv 

och effektiv i sitt arbete (Fredriksson & Pallas, 2013). En respondent menar att 

kommunikation på rätt sätt mot medborgare leder till förbättrad effektivitet då kundtjänsten 

slipper få återkommande samtal, vilket produktivitetsprincipen stödjer. Informationen som 

levereras ut till medborgarna ska vara fullständig och inte sakna detaljer som gör att samtal till 

kundtjänsten blir återkommande. Ju färre samtal till kundtjänsten - desto effektivare 

kundservice, vilket därmed gör att Transportstyrelsen lever upp till samhällets förväntan att 

snabbt få hjälp vid kontakt med myndigheten. Respondenten påstår vidare att 
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kommunikationen med medborgarna försämras när myndigheten blir av med 

kommunikatörer. Effektiviteten minskar på grund av att det inte finns tillräckligt med 

kommunikatörer som förmedlar budskap och information på rätt sätt till medborgarna vilket 

därmed leder till bristande kommunikation. En annan respondent betonar vikten av att ge 

merservice åt medborgaren. Detta kan även vara ett sätt att slippa få återkommande samtal 

och som därmed leder till ett mer produktivt och effektivt arbetssätt.  

 

Fortsättningsvis hävdar en respondent att Transportstyrelsen, såsom andra myndigheter, har 

ett effektivitetskrav på sig då de inte kan slösa på skattemedel. I och med att myndigheten 

bedrivs med skattebetalarnas pengar är det en betydelsefull aspekt för myndigheten att 

ständigt kommunicera var de monetära medlen nyttjas på. En dialog med medborgarna kring 

detta ökar deras förståelse för myndighetens existens. Jepperson (1991) menar att en ökad 

förståelse för organisationen inte bara gör den mer värdig utan även mer förutsägbar och 

pålitlig. Den ökade förståelsen leder alltså till ökat tillit för myndighetens spendering av 

skattemedel. Putnam (2002) menar att villigheten att betala skatt grundar sig i graden av tillit 

som medborgare känner för de institutioner som upprätthåller samhällsordningen, därav 

framkommer åter igen vikten av att medborgares förståelse för dessa institutioners existens. 

 

Slutligen hävdar en respondent att Transportstyrelsen inte har samma ekonomiska tänk som 

privata organisationer vilket hindrar dem från att vara effektiva. En av anledningarna till detta 

kan vara den byråkratiska organisationsstrukturen som Transportstyrelsen är grundad på. 

Byråkratin är, som tidigare nämnt, kritiserad på grund av att den inte är den mest effektiva 

organisationsstrukturen (Eriksson-Zetterquist, 2009). I linje med detta hävdar en annan 

respondent att myndigheten strävar efter att vara effektiv men att lagar kan göra att 

effektiviteten hämmas. Detta exempelvis i och med digitaliseringen där mer och mer 

kommunikation med medborgare sker över internet, där Transportstyrelsen behöver förhålla 

sig till exempelvis sekretesslagar som begränsar den information som får kommuniceras ut. 

Detta i sin tur gör att digitaliseringen inte är fullt tillämpbar för Transportstyrelsen, vilket 

respondenten har upplevt försvårar effektiviseringsarbetet.  

 

“Produktivitetsprincipen” beskrivs som en process där myndigheten analyserar den situation 

eller problematik som de står inför (Fredriksson & Pallas, 2013). Kring de områden där det 

föreligger bristande effektivitet kring Transportstyrelsen kommunikation kan idéer hämtas 

från andra myndigheter som har en liknande struktur. Detta i syfte att lättare kunna analysera 

de situationer som kan uppstå då myndigheterna kan dela med sig av sina kommunikativa 

erfarenheter till varandra. Detta kan öka effektiviteten hos samtliga myndigheter då de inte 

behöver gå igenom likartade problem, exempelvis gällande digitaliseringen. Då myndigheter 

har starka lagar att förhålla sig till, såsom sekretesslagar, kan det även vara lärorikt att ta del 

av hur andra myndigheter bemöter dessa utmaningar. Detta går i linje med Eriksson-

Zetterquist (2009) som förklarar den normativa isomorfismen som professionella nätverk som 

har medfört att organisationers gränser har blivit mer osynliga och att modeller för 

organisering sprider sig mellan olika organisationer.  

 

Kommunikation enligt “ryktbarhetsprincipen” är en av de mest framträdande principerna 

som  påverkar uppfattningen av myndigheter och skapar förtroende. Ett flertal respondenter 

uppfattar att Transportstyrelsen generellt sett har ett bra förtroende och att detta delvis kan 

bero på om medborgaren har ett individuellt perspektiv eller ett samhällsperspektiv på 

Transportstyrelsens verksamhet - om en medborgare får indraget körkort kan förtroendet för 

myndigheten minska, samtidigt som förtroendet kan öka om medborgaren får förståelse för 

hur myndigheten säkerställer att endast trafiksäkra medborgare får framföra fordon på 
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vägarna. Förtroendet kan även delvis bero på hur mycket kontakt en medborgare har haft med 

myndigheten. Exempelvis har vissa medborgare varken körkort eller bil och därmed sällan 

eller aldrig kontakt med Transportstyrelsen, vilket innebär att de inte heller har skapat sig 

någon uppfattning om myndigheten. Samtidigt kan medborgare ha varit med om utredningar 

som inneburit återkommande kontakt med specifika handläggare. I dessa fall menar en 

respondent att det är viktigt att medborgare upplever att de har blivit bemötta på rätt sätt och 

därmed har förtroende för myndigheten. Mayer et al. (1995) förklarar interpersonell tillit som 

en individs eller grupps förväntan att verbala eller skrivna löften och påståenden givna av en 

annan individ eller grupp går att förlita sig på. Kaase och Newton (1995) menar att i länder 

där förväntningarna på myndigheter är höga får skandaler en högre genomslagskraft än i 

samhällen med mindre anspråk. För att uppnå interpersonell tillit och samtidigt möta 

medborgarnas förväntningar för att undvika skandaler är det viktigt att all hantering inom 

verksamheten sker enligt de riktlinjer som finns.  

 

Vidare betonar en respondent vikten av att vara publika och synas i media där ansvar finns. 

Det är av stor betydelse att Transportstyrelsen finns på plats när frågan om trängselskatt 

behandlas i media och att myndigheten kan ge respons på ett bra sätt. Respondenten kopplar 

detta till ryktet och menar att det kan vara en avgörande faktor för huruvida myndigheten har 

ett gott eller dåligt rykte. Fredriksson och Pallas (2013) skriver att myndigheter vill förbättra 

sitt rykte och förtroende i förhållande till sin omgivning och förklarar vidare att 

kommunikation enligt “ryktbarhetsprincipen” riktas mot en bredare publik i syfte att bland 

annat få omvärlden att känna igen myndigheten, vilket kan kopplas till Transportstyrelsens 

synlighet i media. Detta kan även kopplas till den moraliska legitimiteten som tidigare nämnt 

innebär en normativ bedömning av myndigheten och dess aktivitet. Det är därför viktigt att 

Transportstyrelsen kan förmedla via media att exempelvis trängselskatten är rätt att utföra för 

att erhålla denna moraliska legitimitet.  

 

Vidare upplever ett flertal respondenter att det uppstår problem med myndighetens 

trovärdighet när det sker upprepade incidenter i verksamheten. En respondent menar att det i 

dessa fall är viktigt att snabbt erkänna för allmänheten att ett misstag har inträffat och 

informera om varför, i syfte att minimera dessa incidenters skada på myndighetens rykte. 

Detta går i linje med Sethi (1978) som förklarar att den andra källan till att legitimitetsgap 

uppstår sker när tidigare okänd information om organisationen blir känd och kan bero på att 

organisationen har misslyckats med att utlämna information som visar att organisationen 

faktiskt agerar på sätt som överensstämmer med samhällets föränderliga förväntningar. 

Exempel på detta kan vara genom bristande kommunikation och media. Nasi et al. (1997, 

300f) förklarar att information om organisationen som är otillgänglig för offentligheten 

innebär ett ständigt hot för organisationens legitimitet. Vidare menar Deegan och Unerman 

(2011, 330f) att när delar av denna skugga blir avslöjad, antingen oavsiktligt eller genom 

exempelvis media, kan ett legitimitetsgap uppstå. Därmed är det av vikt, precis som 

respondenten hävdar, att Transportstyrelsen är snabb med att erkänna incidenter som har 

inträffat i myndigheten och även är de första som tillkännager denna information, så att risken 

för denna källa till ett legitimitetsgap reduceras.  

 

En respondent förklarar att Transportstyrelsen arbetar med “employee branding” där 

myndigheten strävar efter att göra arbetsplatsen attraktiv för anställda, samt framstå som en 

attraktiv arbetsgivare. En respondent menar vidare att det innebär ett ständigt 

förbättringsarbete när det kommer till myndighetens kommunikation, men även när det 

kommer till de system som myndigheten arbetar i. Samma respondent påstår att det även är 

viktigt att följa upp kommunikationen för att veta hur den kan förbättras. Fredriksson och 
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Pallas (2013) förklarar att kommunikation enligt “ryktbarhetsprincipen” berör 

kommunikation som bör uttala sig om och synliggöra en myndighets identitet. 

Kommunikationen ska alltså gå ut på att redogöra för varumärkesarbetet och att profilera sig. 

I syfte att säkerställa att myndighetens identitet framkommer på rätt sätt är det även av 

betydelse att Transportstyrelsen följer upp kommunikationen som uttalar sig om och synliggör 

identiteten, då den påverkar uppfattningen av myndigheten tillsammans med dess förtroende. 

“Employee branding” kan få Transportstyrelsen att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 

och därmed stärka myndighetens sociala beroendeförhållanden mellan anställd och 

arbetsgivare. 

 

Kommunikation enligt “marknadens principer” utgår ifrån att myndigheter ska vara lyhörda 

för medborgares behov. Kommunikationen ska vara trovärdig och lockande men även 

anpassningsbar och lättföränderlig (Fredriksson & Pallas, 2013). Två respondenter berättar att 

myndigheten genomför undersökningar med journalister för att ta reda på vad de tycker om 

presstjänstens verksamhet, exempelvis hur snabb reaktionstiden är eller hur journalister har 

blivit bemötta av kommunikatörerna. Journalister kan hjälpa en myndighet att framstå som 

trovärdiga och lyhörda för medborgarnas behov men kan även skada myndigheten om 

information om felaktig hantering i verksamheten läcker ut innan Transportstyrelsen själva 

hinner erkänna misstaget, vilket går i linje med Sethis (1978) förklaring av legitimitetsgapet 

som nämnts tidigare. I och med att Transportstyrelsen ofta ska nå ut till en bred målgrupp kan 

journalister fungera som en mellanhand för att ta reda på medborgarnas behov, vilket talar för 

betydelsen av en god relation mellan myndigheten och media. 

 

Transportstyrelsens direkta kontakt med medborgare kan också förstärka myndighetens 

förtroende. En respondent hävdar att kundtjänsthandläggare emellanåt genomför 

marknadsundersökningar med medborgare över telefon för att ta reda på hur de upplever 

Transportstyrelsen.  Suchman (1995) menar att legitimitet uppstår när en grupp som helhet 

accepterar ett visst beteendemönster. Med det sagt kan alltså enskilda undersökningar med 

medborgare vara en början till en dialog för att erhålla legitimitet, men att myndigheten 

däremot måste nå ut till en större grupp för att denna information ska kunna anses vara 

representativ för medborgarnas åsikter. I linje med Suchman (1995) bör det inte räcka med att 

intervjua medborgare som kontaktar Transportstyrelsen utan även försöka nå ut till andra för 

att få in information om hur Transportstyrelsen uppfattas av samhället. Dock menar 

respondenten vidare att det kan vara besvärligt att hitta medborgare som vill delta i 

undersökningarna vilket kan försvåra denna process. 

 

En respondent menar att en del av legitimiteten är att kunna anpassa sig till omgivningen. 

Dock påstår en annan respondent att förtroendet för myndigheten är lågt eftersom det finns 

utmaningar med denna anpassning till omgivningen, då myndigheten inte fullt ut hänger med 

i utvecklingen, exempelvis digitaliseringen av tjänster. De utmaningar som 

kommunikatörerna på Transportstyrelsen stöter på är lagar och regler som ännu en gång sätter 

stopp för anpassningen till medborgarnas behov och förväntningar. Även om 

Transportstyrelsen genomför undersökningar med medborgare och kommer fram till att vissa 

behov inte uppfylls kan det föreligga svårigheter i att genomföra en förändring i 

verksamheten. Detta eftersom det först kan krävas en lagförändring vilket myndigheten inte 

har direkt inflytande i och därmed måste invänta innan förändring inom kommunikationen 

kan ske.  
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4.3 Kognitiv strategisk kommunikation  
Nedan presenteras tabellen “Kognitiv strategisk kommunikation” med kondenserade 

meningsenheter för respektive kod. De kondenserade meningsenheterna härrör från citat ur 

intervjuerna som återfinns i Bilaga 2 och presentas utan inbördes ordning. Tabellen efterföljs 

av en beskrivning och därefter en analys av det insamlade materialet. 

 

4.3.1 Beskrivning av insamlat material 
 

Tabell 6. Kognitiv strategisk kommunikation, egentillämpad 

Kondenserade meningsenheter Koder Kategori 

Utvärdera att budskapet mottas korrekt. 
 

Informationen ska uppfattas på rätt sätt. 

 
Vikten av korrekt information. 
 

Otydlig information till medborgare uppdagas oftast snabbt. 
 

Tydlig och begriplig kommunikation, anpassad till den som 

lyssnar. 
 

Syftet med kommunikationen är att medborgare ska förstå vad 

de ska göra. 
 

Begriplighet är en grundläggande fråga. 

Meningsskapande 

kommunikation 
Kognitiv 

strategisk 

kommunikation 

Nätverkskapande i syfte att underlätta arbetet. 
 

Samarbete för efterliknande arbetssätt. 
 

Inspireras av England.   

Imitation  

Bred målgrupp. 
 

Komplexitet kring administration och beslutsfattande. 
 

Komplexitet kring relationen med andra myndigheter. 
 

Olika tolkning av information eller motvilja att ta emot 

information. 

Komplexitet  

Intern strid leder till oförståelse och bristande intern legitimitet. 
 

Arbete i “stuprör” hämmar kompetens- 
breddning. 
 

Arbete i “stuprör” hämmar samordning. 
Samarbete avdelningar emellan. 

Intern 

kommunikation 
 

Samarbete för att underlätta för varandra och säga samma sak till 

medborgare. 
 

Ena myndigheten beslutsfattar och den andra myndigheten 

administrerar kring samma skatt. 
 

Externt samarbete  



35 
 

Alla myndigheter har sitt uppdrag och dessa är inte alltid 

förenliga med varandra vid ett samarbete. 

 

Från det insamlade data för koden “meningsskapande kommunikationen” framkom av 

samtliga respondenter vikten av tydlig och begriplig information som ska vara anpassad till 

respektive medborgare. Det är av stor betydelse att korrekt information kommuniceras och att 

den uppfattas på rätt sätt i syfte att medborgaren uppfattar sina skyldigheter. Om denna 

information är obegriplig eller otydlig menar en respondent att det vanligtvis upptäcks 

omgående, framförallt om det är en fråga som berör många. För att säkerställa kvaliteten i 

kommunikationen genomförs uppföljningsundersökningar i syfte att se huruvida medborgare 

uppfattade budskapet korrekt och om inte - vad var det för fel?  

 

Från det insamlade data för koden “imitation” framkom det att myndigheten skapar sig ett 

nätverk med andra myndigheter där de lär sig av varandra, vilket underlättar verksamheten för 

samtliga myndigheter. En respondent berättade om ett samarbete som kallas “Fyrklövern”, där 

Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket och Kronofogden säkerställer att hantering av 

ärenden sker på samma sätt. Medborgare ska alltså inte se några skillnader i hantering av 

ärenden som två eller fler av myndigheterna behandlar, utan myndigheterna imiterar 

varandras arbetssätt. Utöver detta samarbete menar en respondent att myndigheterna inte bara 

imiterar varandra utan även inspireras av varandras arbetssätt. Ett exempel är en 

myndighetsportal i England där alla myndigheter är samlade under en och samma hemsida för 

att underlätta för medborgare att uppfylla sina skyldigheter.  

 

Det insamlade data ledde till att koden “komplexitet” skapades. Det framkom att komplexitet 

existerar på många plan i myndigheten, exempelvis myndighetens breda målgrupp som 

samtidigt kan vara nischad, helt beroende på vad som ska kommuniceras. Fordonsägarna är 

runt fyra miljoner vilket är en bred målgrupp. I andra sammanhang ska kommunikationen 

exempelvis nå de med helikoptercertifikat i Sverige och de är väldigt få i jämförelse med 

körkortsägare menade respondenten. Ett annat exempel är komplexitet kring relationen till 

andra myndigheter där det å ena sidan sker intimt samarbete med Trafikverket samtidigt som 

Transportstyrelsen även är tillsynsmyndighet för samma myndighet. Då är myndigheterna inte 

längre partners, utan den ena myndigheten har en övervakande roll över den andra. Ytterligare 

ett exempel för komplexiteten i relationen med andra myndigheter är kring administration och 

beslutsfattande, där Transportstyrelsen är beslutande myndighet för utfärdande av körkort, 

men Trafikverket är den administrativa myndigheten. En respondent hävdar att det finns 

komplexitet kring hur medborgare kan uppfatta samma information på olika sätt och att det 

även emellanåt kan finnas en ovilja hos medborgare att ta emot besvärlig information. 

Slutligen förekommer även komplexitet kring lagar och regler som inte alltid går att applicera 

till omgivningen. Med detta menade respondenten att digitaliseringen har utvecklats snabbare 

än lagar och regler och att dessa därför inte samspelar med varandra.  

 

Det insamlade data ledde till att även koden “intern kommunikation” skapades. Det framkom 

från två respondenter att den interna kommunikationen behöver förbättras. Exempelvis 

berättar en av respondenterna om en upplevd intern strid mellan avdelningarna på grund av 

oförståelse kring de bådas skilda ansvarsområden, vilket enligt respondenten leder till en 

intern bristande legitimitet. Respondenten menar att kommunikationsavdelningen gör mycket 

mer än att bara fixa en fellänk på hemsidan och att avdelningens kompetens är större än vad 

resten av avdelningarna tror. Vidare förklarar respondenten att de på grund av denna 

oförståelse inte blir begripliga internt vilket även påverkar den externa begripligheten. Två av 

respondenterna nämner att myndigheten tidigare arbetade “i stuprör” vilket innebär att alla 
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avdelningar arbetade för sig och att det inte fanns någon samordning avdelningarna emellan. 

En av respondenterna anser att det fortfarande ser ut så i verksamheten, samtidigt som en 

annan påstår att vissa gränser har öppnats upp och har lett till ett upplevt större ansvar och 

bredare kompetens idag. Fram tills för några år sedan hade respondenten endast ett 

ansvarsområde och hade ingen insikt i andra. En tredje respondent hävdar att det sker 

samarbete avdelningar emellan, där exempelvis kundtjänsthandläggare dagligen har kontakt 

med jurister inom myndigheten i syfte att säkerställa korrekt hantering av ärenden och korrekt 

kommunikation.  

 

Det insamlade data ledde slutligen till att även koden “externt samarbete” skapades. Det 

framkom att det existerar ett externt samarbete myndigheter emellan. Exempelvis samarbetar 

Transportstyrelsen med Skatteverket i syfte att underlätta för varandra och kommunicera 

samma budskap på samma sätt till medborgare, då båda myndigheternas kundtjänst får 

inkommande samtal som ofta berör likartade frågeställningar, exempelvis gällande 

trängselskatten. Det framkom även att myndigheterna träffas för att samverka och förankra 

när det sker förändringar, såsom lagförändringar, som påverkar samtliga myndigheters 

verksamhet. I vissa fall är det en myndighet som är beslutsfattande kring en skatt, samtidigt 

som en annan myndighet administrerar kring samma skatt, vilket en respondent berättar har 

lett till ett intimt sammankopplat samarbete. Vidare förklarar en respondent att varje 

myndighet har sitt enskilda uppdrag och att dessa inte alltid är förenliga med varandra vid ett 

samarbete. Respondenten menar att man då får försöka hitta en samsyn kring 

frågeställningarna i den utsträckning det går.  

 

4.3.2 Analys av insamlat material 

Krippendorff (1993) förklarar “den meningsskapande kommunikationen” som en process där 

kommunikatören ska uttrycka sig på ett sätt som gör att motparten mottar korrekt budskap. 

Tolkningar av kommunikationen sker alltid i interaktion med andras och inom ramen för 

kulturella regler. Flera av respondenterna uppger att begriplighet är en grundläggande 

frågeställning gällande Transportstyrelsens kommunikation och att syftet med 

kommunikationen alltid är att medborgare ska förstå vad de ska göra för att kunna uppfylla 

sina skyldigheter. En respondent betonar vikten av tydlig och begriplig kommunikation 

anpassad till respektive medborgare. Detta kan kopplas till den kognitiva legitimiteten som 

enligt Suchman (1995) kan vara baserad på begriplighet och härrör då ur kulturella modeller 

som kan förklara organisationen och dess strävan. Denna legitimitet är baserad på kognition 

snarare än intresse eller bedömning och går därmed i linje med att kommunikatören ska 

säkerställa att motparten mottar korrekt budskap. Transportstyrelsens kommunikation behöver 

därmed genomföras inom kulturella regler för att skyldigheter ska kunna förstås av 

medborgare. 

 

Ett flertal respondenter betonar vidare vikten av att informationen som Transportstyrelsen 

kommunicerar är korrekt och uppfattas av medborgarna på rätt sätt. Otydlig information 

uppdagas enligt respondenterna oftast snabbt, exempelvis genom ökat antal samtal till 

kundtjänsten med frågor gällande informationen som levererades. Czarniawska och Sevon 

(1996) menar att organisationer skapar sig representationer som hjälper dem att förstå det som 

händer runt omkring dem. Dessa representationer internaliseras sedan i organisationens 

handlingar, i detta fall kommunikationen. Organisationer skapar på så sätt en redogörelse för 

omgivningens förväntningar och krav som efterlevs för att accepteras av omgivningen och 

framstå som legitima. Att  Transportstyrelsen har förståelse för hur omgivningen ser ut och 

hur den utvecklas hjälper myndigheten att veta hur information ska kommuniceras för att 

omgivningen ska motta budskapet på rätt sätt. 



37 
 

 

Den mimetiska isomorfismen, som är en del av den nyinstitutionella teorin, baseras enligt 

DiMaggio och Powell (1991) på att organisationer “imiterar” varandra i syfte att erhålla 

legitimitet från omgivningen. Detta genom att exempelvis kopiera redan befintliga koncept 

och modeller. En respondent hävdar att Transportstyrelsen bör inspireras av England som har 

en myndighetsportal, där medborgare inte behöver veta vilken myndighet som ligger bakom 

olika ärenden. Detta i syfte att underlätta för medborgarna i England att uppfylla sina 

skyldigheter. En annan respondent berättar vidare att Transportstyrelsen har startat upp ett 

samarbete med Trafikverket, Kronofogden samt Skatteverket i syfte att kommunicera på 

samma sätt så medborgare får samma svar oavsett vilken myndighet som kontaktas, 

exempelvis gällande trängselskatten. Den mimetiska isomorfismen brukar uppkomma då 

omgivningens krav och förväntningar är komplicerade och svårtolkade (DiMaggio & Powell, 

1991). I detta fall arbetar myndigheterna med att förenkla relationen mellan medborgare och 

myndigheterna som är komplex i och med myndigheternas olika ansvarsområden och därmed 

blir det till fördel för dessa myndigheter att imitera varandra. En respondent anser att 

nätverkskapande med andra myndigheter gör att det sker kunskapsbyten, vilket i sin tur 

underlättar arbetet. I och med att myndigheter inte behöver konkurrera med varandra, som i 

den privata sektorn, kan därför kommunikation i syfte att skapa nätverk och imitation av 

koncept gynna samtliga myndigheter som ingår i samarbetet. 

 

Hallahan et al. (2007) hävdar att organisationer får anstränga sig för att dra till sig 

uppmärksamhet och uppskattning. Transportstyrelsen är en myndighet och behöver inte dra 

till sig samma uppmärksamhet eller konkurrera på en marknad som en privat organisation gör 

i syfte att överleva. Däremot behöver myndigheten uppmärksammas då medborgare har 

skyldigheter gentemot staten men även uppskattas för att erhålla legitimitet. Om medborgare 

uppskattar en myndighet kommer även förståelsen för myndighetens existens att öka. 

Jepperson (1991) menar att denna uppskattning därmed påverkar legitimiteten positivt då 

myndigheten bland annat framstår som meningsfull och pålitlig. Dock hävdar Hallahan et al. 

(2007) vidare att organisationer befinner sig en komplex omgivning vilket framkom från 

respondenterna att Transportstyrelsen befinner sig i. “Komplexitet” existerar på många plan 

för Transportstyrelsen, exempelvis gällande hur förutsättningarna ser ut för olika medborgare 

att tolka information som Transportstyrelsen kommunicerar. En respondent menar att 

medarbetare på Transportstyrelsen kan ha gett samma information men att den antingen 

mottas på olika sätt eller inte mottas alls, exempelvis gällande information av besvärlig 

karaktär. Vid utlämnande av information som kan vara besvärlig för medborgare är det av 

särskild vikt att denna information kommuniceras ut på ett begripligt sätt för att myndighetens 

existens ska uppfattas som meningsfull och pålitlig. Uppfattas informationen som begriplig 

minskar risken att medborgaren upplever ett missnöje kring myndigheten och samtidigt ökar 

sannolikheten att medborgaren kan ta emot besvärlig information och uppskatta hur 

myndigheten har hanterat ärendet. Detta går i linje med Suchman (1995) som nämner den 

kognitiva legitimiteten där bland annat begriplighet står i fokus.  

 

Komplexiteten hos Transportstyrelsen består även i myndighetens målgrupp för 

kommunikation, vilket kan vara allt från bred till nischad. En respondent förklarar att 

fordonsägare består av omkring fyra miljoner medborgare. En bred målgrupp innebär en stor 

utmaning att få ut budskap och information så att samtliga, i exempelvis alla åldrar, begriper 

denna. Detta kan kopplas till den kognitiva kommunikationen som föreskriver hur 

kommunikatören i olika sammanhang ska handla. Informationen ska enligt Krippendorff 

(1993) kommuniceras på ett sätt som gör att motparten tar emot korrekt budskap, vilket alltså 

är av stor vikt när ett budskap ska nå en bred målgrupp. En annan komplex situation som 
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Transportstyrelsen befinner sig i är att de är en tillsynsmyndighet till Trafikverket samtidigt 

som de båda myndigheterna upprätthåller ett samarbete. Transportstyrelsen får alltså två roller 

mot en och samma myndighet, vilket kan skapa förvirring inom myndigheten och därför ökar 

vikten av en fungerande intern kommunikation för att öka förståelsen för hur denna komplexa 

situation påverkar verksamheten. I dessa fall är det även här av betydelse att 

Transportstyrelsen är begriplig på ett sätt som gör att både medarbetare och medborgare 

förstår organisationen och dess strävan.  

 

När forskare talar om legitimitet talar de ofta om den externa legitimiteten och betydelsen av 

hur en organisation uppfattas utifrån en betraktares ögon (Jepperson, 1991; Suchman, 1995; 

Deegan & Unerman, 2011). Många gånger försummas den “interna legitimiteten” i en 

organisation. En respondent menar att den “interna kommunikationen” mellan avdelningarna 

på Transportstyrelsen behöver förbättras. Respondenten uppger att det exempelvis föreligger 

en intern strid mellan avdelningarna. Denna strid har uppstått på grund av oförståelse kring 

vad de olika avdelningarna arbetar med och hur viktig roll Kommunikationsavdelningen 

egentligen har, vilket respondenten menar har lett till en intern bristande legitimitet för 

avdelningen. Falkheimer och Heide (2011) förklarar att strategisk kommunikation försummar 

skillnaden mellan intern (organisationskommunikation) och extern kommunikation (public 

relations) och utgår istället ifrån ett helhetsperspektiv, vilket kan kopplas till den interna och 

externa legitimiteten. Som tidigare påpekat är förståelse en betydelsefull aspekt inom 

legitimitet då det gör att betraktaren uppfattar organisationen som mer värd och meningsfull 

(Jepperson, 1991). Förbättrad intern kommunikation ökar medarbetarnas förståelse för de 

olika avdelningarna och kommer därmed leda till ökad intern legitimitet.  

 

Samma respondent hävdar vidare att avdelningen arbetar i ”stuprör”, vilket gör att 

samordningen på Transportstyrelsen hämmas. En annan respondent är dock av uppfattningen 

att de tidigare arbetade mycket i ”stuprör” men i dagsläget har breddat kompetens- och 

ansvarsområden. Den nyinstitutionella teorin fokuserar enligt Eriksson-Zetterquist (2009) på 

varför organisationsstrukturer blir alltmer komplexa och utbredda. Då Transportstyrelsen, 

enligt en av respondenterna, verkar ändra arbetssätt mot att bredda kompetens- och 

ansvarsområden tyder detta på att myndigheten långsamt rör sig mot den nyinstitutionella 

teorin inom kommunikationsområdet i verksamheten. Respondenten menar att detta är till 

fördel då det lättare går att täcka upp för varandra vid frånvaro. Det behöver dock inte alltid 

vara fördelar med just kompetensbreddning, utan även spetskompetens kan vara fördelaktigt 

inom myndigheten. En respondent förklarar att det förekommer “intern kommunikation” 

mellan avdelningarna, exempelvis mellan kundtjänsten och jurister, där 

kundtjänsthandläggare rådfrågar jurister för att kunna hantera ärenden korrekt. Detta går i 

linje med Mayer et al. (1995) som menar att en parts övertygelse att förvaltaren av tillit 

besitter kompetenser och färdigheter inom ett specifikt område är ett villkor för att tillit ska 

kunna uppstå. I dessa fall kan det argumenteras för arbetet i “stuprör”, då djupare kompetens 

inom ett område kan vara en stor tillgång för en organisation, exempelvis inom 

kommunikation och juridik.  

 

Det framkom från respondenterna att “externt samarbete” existerar på flera sätt i 

myndighetens verksamhet. Exempelvis sker det, som tidigare nämnt, ett samarbete mellan 

Transportstyrelsen och Skatteverket gällande trängselskatten. Samarbetet ämnar till att 

myndigheterna ska ha insyn i varandras arbetssätt och på så sätt öka möjligheterna till att 

kommunicera på liknande vis till medborgare och leverera samma information om 

trängselskatten. Det ska alltså inte spela någon roll om en medborgare kontaktar Skatteverkets 

eller Transportstyrelsens kundtjänst – samma svar ska kommuniceras från båda 
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myndigheterna. Detta gäller även då den ena myndigheten beslutsfattar och den andra 

myndigheten administrerar kring samma skatt, såsom med trängselskatten. Detta samarbete 

kan kopplas till den mimetiska isomorfismen som enligt DiMaggio och Powell (1991) uppstår 

då organisationer imiterar andra organisationer genom att kopiera upprättade och 

framgångsrika koncept i syfte att erhålla legitimitet från omvärlden. 

 

En respondent förklarar att respektive myndighet har sitt eget uppdrag från riksdag och 

regering, vilket innebär att deras verksamhet är styrd av olika lagar och riktlinjer. Dessa är i 

vissa sammanhang inte är helt förenliga med varandra vilket därmed försvårar samarbetet 

myndigheterna emellan. Detta kan kopplas till den nyinstitutionella teorin, som tidigare 

nämnt, ifrågasätter varför byråkratin fortsätter vara den vanligaste organisationsformen trots 

att den inte alltid innebär det mest effektiva sättet att arbeta på. Fortsatt menar Meyer och 

Rowan (1977) att en organisations överlevnad och framgång hänger på dess förmåga att 

anpassa sig till och bli legitimerad av de omgivande institutionerna. I detta fall kan det 

härledas till Transportstyrelsens förmåga att anpassa sig till andra myndigheter och det kan 

med andra ord vara så att myndigheterna genom sin anpassning till varandra kan öka inte bara 

sin egen utan även varandras legitimitet. Precis som det hävdades ovan i stycket om 

”imitation”, kan även externt samarbete mellan myndigheter leda till att det allmänna 

förtroendet för samhällets institutioner ökar eller behålls konstant.  

 

4.4 Analytisk reflektion  
Fredriksson och Pallas (2011) delar, som tidigare nämnt, in organisationers avgörande 

kommunikationsaktiviteter i de tre kategorierna reglerande, professionella och 

meningsskapande kommunikationen. I syfte att förtydliga och lättare hålla isär dessa 

kategorier valdes denna indelning att genomföras även i analysen. Det framkom dock under 

analysens gång att indelningen av dessa tre kategorier inte alltid var till fördel. Som 

Fredriksson och Pallas (2011) hävdar går det i praktiken inte alltid att separera dessa villkor 

då de oftast påverkar varandra och är sammanlänkade. Exempelvis visade det sig att koder 

placerade i olika kategorier kunde samspela med varandra. I koden den reglerande 

kommunikationen kunde byråkratins krav på lika behandling av varje medborgare även 

kopplas till kommunikation enligt de civilas principer, där betydelsen för transparens och 

öppenhet betonas, tillsammans med att kommunikationen används som ett verktyg för 

demokratiska processer. Dessa två koder kunde alltså inte analyseras tillsammans eftersom 

indelningen av kategorierna i analysmodellen inte tillät det. Det bekräftades efter analysens 

genomförande att det finns behov av en bättre anpassad modell över hur verkligheten ser ut 

för Transportstyrelsens kommunikationsaktiviteter för att därmed erhålla eller öka sin 

legitimitet.  

 

Vidare framkom det under analysens gång att det fanns svårigheter att analysera samtliga 

koder utan att teorierna skulle flyta in i varandra. Dessa koder hölls isär i den mån det gick för 

att separat visa hur Transportstyrelsens arbete med kommunikation leder till legitimitet. Ett 

exempel på när koderna berörde varandra var under koderna komplexitet och externt 

samarbete, där myndighetens relation till andra myndigheter kunde analyseras med olika 

angreppssätt eller perspektiv. Vidare är legitimitetsteorin indelad i pragmatisk, normativ och 

kognitiv legitimitet vilket kan liknas med de tre olika kategorierna inom strategisk 

kommunikation. Legitimitetsteorins och den strategiska kommunikationens olika delar 

kopplades dock inte samman i syfte att undvika alltför strikta ramar i analysen.  
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5 SLUTSATS OCH BIDRAG 

 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har erhållits ur studiens analys, vilka besvarar 

syftet och frågeställningen för denna fallstudie. Kapitlet avslutas sedan med bidraget för 

studien som redogörs för i text och modell.  

 
 

5.1 Slutsatser  
Syftet med denna studie var att bidra med fördjupad kunskap kring hur Transportstyrelsen 

genom sin kommunikation arbetar med legitimitet. Ambitionen var att komplettera dessa 

teorier genom att komponera en modell anpassad för Transportstyrelsens legitimitet. De 

slutsatser som kunde dras från analysen presenteras nedan utan inbördes ordning.  

 

Att Transportstyrelsen förhåller sin kommunikation till samhällets förväntningar och 

krav visade sig under ett flertal koder i analysen ha en framstående roll för myndighetens 

legitimitet. Exempelvis under koden den reglerande kommunikationen framkom det att 

reducerad legitimitet eller ett legitimitetsgap kan åtgärdas först när samhällets förväntningar 

och krav tillgodoses. Det framkom även att det föreligger svårigheter att förhålla sig till 

samhällets förväntningar då byråkratin gör verksamheten trög i sin förändring och utveckling. 

Transportstyrelsen behöver säkerställa en överrensstämmelse mellan hur samhället upplever 

att myndigheten bör agera och hur det uppfattas att de faktiskt agerar för att kunna 

upprätthålla eller öka sin legitimitet.  

 

Vidare framkom under samma kod att förväntningar och krav förändras när medborgare får en 

ökad förståelse över lagar som de är tvingade att förhålla sig till. Ökad förståelse över lagarna 

reducerar därmed risken för Transportstyrelsen att uppfattas som inkompetent och förtroendet 

förstärks mellan myndigheten och medborgarna. I relation till detta framkom även under 

koden produktivitetsprincipen att det är av stor vikt att medborgare har förståelse för 

Transportstyrelsens existens. Förståelse för myndighetens existens leder till ökat förtroende 

för myndigheten och därmed även till att den moraliska legitimiteten ökar. Denna förståelse 

uppnås alltså genom att Transportstyrelsen kommunicerar detta budskap till medborgarna.  

 

Allmänheten förväntar sig och kräver att sekretessbelagd information inte ska lämnas ut av 

Transportstyrelsen. Under koden direkta påföljder framkom därför vikten av att myndigheten 

minimerar risken för skandaler, där det kan bli förödande konsekvenser vid felaktigt utlämnad 

information. Vikten att förhålla sig till detta är kopplat till den pragmatiska legitimiteten som 

är beroende av allmänhetens förtroende, vilket skulle reduceras om Transportstyrelsen inte 

når upp till allmänhetens förväntningar.  

 

Slutligen framkom även under koden den meningsskapande kommunikationen att det är 

viktigt att Transportstyrelsen har kännedom kring samhällets utveckling och därmed 

föränderliga förväntningar på kommunikationen. Detta är avgörande för att kommunikationen 

ska kunna mottas på rätt sätt för att myndigheten på så sätt ska bli accepterad av omgivningen 

och framstå som legitim.  

 

Att Transportstyrelsen når ut till alla som berörs av information genom media och 

kontroller visade sig vara av stor betydelse för att öka den pragmatiska legitimiteten. Under 

koden överlevnad framkom det att media är en av myndighetens överlevnadsfaktorer då 

media kan hjälpa myndigheten att nå ut till hela sin målgrupp, som kan vara väldigt stor 
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beroende på vad som ska kommuniceras. Det framkom även under koden de civilas principer 

att media har en granskande funktion mot myndigheten men att det talar för myndighetens 

öppenhet till att lämna ut information. Utöver detta framkom det i koden direkta påföljder att 

det är till fördel för Transportstyrelsen att det genomförs kontroller av information innan den 

kommuniceras, i syfte att säkerställa att den når ut till alla som berörs av den. På så sätt kan 

osäkerhet reduceras då medborgare inte känner osäkerhet kring myndighetens agerande i 

specifika situationer. I koderna ryktbarhetsprincipen och marknadens principer framkom det 

att det även är av vikt att Transportstyrelsen är snabb med att erkänna incidenter som har 

inträffat i myndigheten och även är de första som tillkännager denna information, så att risken 

för legitimitetsgap reduceras. Transportstyrelsens förtroende kan på så sätt öka tillsammans 

med den pragmatiska legitimiteten. 

 

Att Transportstyrelsen förhåller sig till kommunikation som en demokratisk process 
framkom vara avgörande för att upprätthålla eller öka myndighetens moraliska legitimitet. I 

koden den reglerande kommunikationen framkom det att byråkratin och dess krav på lika på 

lika behandling av varje medborgare är “den rätta att genomföra” då den inte gynnar någon 

medborgare mer än en annan. Det framkom även från koderna offentlighetsprincipen, de 

civilas principer och direkta påföljder att det är av stor vikt att Transportstyrelsen förhåller 

sig till betydelsen av kommunikation som en demokratisk process och hur 

offentlighetsprincipen är en källa för kontinuerlig information till medborgare kring vad 

myndigheten genomför i sin verksamhet. Det ökar på samma sätt som byråkratin 

medborgarnas förtroende för myndigheten, vilket leder till upprätthållen eller ökad moralisk 

legitimitet.  

 

Att Transportstyrelsen har externt samarbete med andra myndigheter framkom under 

ett flertal koder gynna myndighetens legitimitet. Under koderna externt samarbete och 

imitation påpekas det faktum att då myndigheten inte konkurrerar med varandra, som i den 

privata sektorn, kan externt samarbete och imitation av framgångsrika koncept vara gynnsamt 

för samtliga parter som är en del av samarbetet. Detta samarbete kan alltså förbättra 

myndigheternas kommunikation om de tar lärdom av varandra, och kan leda till ökat allmänt 

förtroende för samhällets institutioner och därmed även öka Transportstyrelsens och andra 

myndigheters legitimitet.  

 

Att Transportstyrelsen är begriplig i sin kommunikation trots komplexitet i syfte att 

upprätthålla eller öka den kognitiva legitimiteten framkom under koden komplexitet vara 

något som myndigheten behöver uppmärksamma. Om exempelvis känslig information 

uppfattas som begriplig minskar risken att medborgare upplever ett missnöje kring 

myndigheten och samtidigt ökar sannolikheten att medborgare kan ta emot besvärlig 

information och uppskatta hur myndigheten har hanterat ärendet. Då Transportstyrelsen 

samtidigt har komplexa relationer med andra myndigheter är det av stor betydelse för 

myndigheten att även ha en fungerande intern kommunikation för att verksamheten ska vara 

begriplig, inte bara för medborgare, utan även för medarbetare. Att Transportstyrelsen har 

begriplig och effektiv kommunikation betonades även vara av vikt för att öka den pragmatiska 

legitimiteten hos myndigheten. Under koden ryktbarhetsprincipen visade analysen att 

kommunikationen ständigt behöver förbättras för att medborgare ska kunna uppfylla sina 

skyldigheter. Koderna produktivitetsprincipen och den professionella kommunikationen 

pekade på att Transportstyrelsen genom en effektiv kundservice lever upp till samhällets 

förväntan att snabbt få hjälp vid kontakt med myndigheten. Analysen av den senare koden 

visade att kompetensutveckling där handläggare delar kunskap med varandra ökar 

effektiviteten i kommunikationen hos kundtjänsten. Det är även av vikt att Transportstyrelsen 
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har tillräckligt med kommunikatörer som förmedlar budskap och information på rätt sätt till 

medborgare, i syfte att kunna hålla kommunikationen effektiv. Analysen av koden den 

meningsskapande kommunikationen visade att när kommunikation görs inom kulturella regler 

blir den begriplig för medborgare, vilket leder till att den kognitiva legitimiteten ökar. 

 

Att Transportstyrelsen har en fungerande intern kommunikation är avgörande för 

myndighetens legitimitet. En bristande intern kommunikation leder till bristande intern 

legitimitet, vilket försvårar kommunikationsarbetet för verksamheten och därmed även 

påverkar myndighetens externa legitimitet. Det framkom i analysen under koden intern 

kommunikation att medarbetarna på Kommunikationsavdelningen upplever att det föreligger 

bristande förståelse för avdelningens roll, vilket har lett till att de övriga medarbetarna inte ser 

värdet med deras existens. Samtidigt förekommer intern kommunikation mellan exempelvis 

kundtjänsten och jurister där kundtjänsthandläggare får hjälp med att hantera ärenden korrekt. 

Detta talar för att djupare kompetensområden inom myndigheten är en tillgång och en 

fungerande intern kommunikation mellan avdelningarna därmed stärker myndighetens 

trovärdighet. Som tidigare nämnt försummar strategiskt kommunikation skillnaden mellan 

intern (organisationskommunikation) och extern kommunikation (public relations) och istället 

utgår från ett helhetsperspektiv. Analysen tyder på att intern kommunikation är avgörande för 

att kommunikationen ska fungera i myndigheten och för att legitimiteten ska kunna 

upprätthållas och därför behöver denna slutsats understrykas.  

 

5.2 Bidrag 

Från de slutsatser som kunde dras ur det analytiska materialet har bidraget för denna fallstudie 

definierats. Slutsatserna presenteras nedan utan inbördes ordning och har placerats i en 

modifierad version av Figur 3 från inledningskapitlet. Slutsats 1, 4 och 5 placeras under den 

nyinstitutionella teorin som fokuserar på organisationers erhållande av legitimitet. Dessa 

slutsatser kopplas till den nyinstitutionella teorin då de visar hur Tranportstyrelsen i sina 

kommunikationsaktiviteter förhåller sig till samhällets förväntningar och krav, hur 

myndigheten samarbetar med andra myndigheter, och slutligen då komplexitet förekommer i 

flera områden i myndigheten. Slutsats 2 och 3 placeras under teorin strategisk kommunikation 

och förklarar hur denna teori behöver tillämpas av Transportstyrelsen för att 

kommunikationsarbetet ska leda till legitimitet. Slutligen kvarstår slutsats 6 som inte kunde 

placeras under någon befintlig teori, utan är en fristående slutsats som Transportstyrelsen 

behöver ha i åtanke för att tillsammans med de förstnämnda slutsatserna upprätthålla eller öka 

sin legitimitet genom sin kommunikation. Utöver detta har fem av sex slutsatser påvisat att 

förtroende är avgörande för att legitimitet överhuvudtaget ska kunna uppstå. Analysen visar 

alltså att förtroende har en viktig påverkan för hur arbetet med kommunikation leder till 

legitimitet hos Transportstyrelsen. Detta sammanfattas och illustreras i Figur 4 nedan.  

 

1. Att Transportstyrelsen förhåller sin kommunikation till samhällets förväntningar och 

krav 

2. Att Transportstyrelsen når ut till alla som berörs av information genom media och 

kontroller 

3. Att Transportstyrelsen förhåller sig till kommunikation som en demokratisk process 

4. Att Transportstyrelsen har externt samarbete med andra myndigheter 

5. Att Transportstyrelsen är begriplig i sin kommunikation trots komplexitet 

6. Att Transportstyrelsen har en fungerande intern kommunikation 
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(Figur 4. Bidraget för Transportstyrelsens legitimitet, egenkonstruerad)  

 

Avslutningsvis, som denna studie belyser, har skillnader mellan privata och offentliga 

organisationer försummats. Dessa skillnader kan ha lett till en övergeneralisering inom 

organisationsteori och för lite fokus kring offentliga myndigheters unika egenskaper. Denna 

studie visar att Transportstyrelsen arbetar med att upprätthålla eller öka sin legitimitet och att 

det därför finns behov för ytterligare studier kring just myndigheters legitimitet. 
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BILAGA 1 – Intervjufrågor  
 

Nedan presenteras de intervjufrågor som användes vid intervjuerna med medarbetare på 

Transportstyrelsen. Utöver dessa frågor ställdes i vissa fall följdfrågor då intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär. 

 
 

På vilket sätt upplever du att lagar, regler och riktlinjer påverkar vad som kommuniceras till 

medborgare och hur?  

 

Exempelvis offentlighetsprincipen - i vilka fall träder denna in och hur mycket insyn har 

medborgare?  

 

Hur levereras denna information och var görs den tillgänglig?  

 

Utgår Transportstyrelsen från regeringens efterfråga på information eller fokuserar ni på vad 

som efterfrågas av medborgarna?  

 

Om kommunikationen inte sker enligt myndighetens riktlinjer, vad kan det bli för direkta 

påföljder till detta?  

 

Vilka sorts riktlinjer finns det att tillämpa för att kommunikationen ska ske enligt reglerna?  

 

Hur förhåller ni er till effektivitetsfrågor? Kan det förekomma tillfällen då effektiviteten 

“hämmas” av strikta riktlinjer eller lagar?  

 

Kan det förekomma tillfällen då medborgare verkar förvänta sig en viss handling, samtidigt 

som lagar kräver en annan? Hur hanteras detta? 

 

Hur kommunicerar myndigheten i syfte att profilera sig, förbättra sitt rykte och skapa 

förtroende?  

 

Ska kommunikationen i första hand vara effektiv? Riktas all kommunikation till alla 

medborgare samtidigt eller hur väljs målgrupp, budskap och mediekanal ut? 

 

Medborgarna har rätt att ständigt informeras vad som försiggår i organisationen - på vilka sätt 

förhåller sig Transportstyrelsen till betydelsen av öppenhet och transparens? 

 

Kommunikatörens uppgift är att framträda som förmedlare av betydelsefull, trovärdig och 

begriplig information - hur förhåller ni er till detta? På vilket sätt avgörs det vad som är 

relevant information att kommunicera enligt Transportstyrelsen och vilken typ av information 

som efterfrågas av medborgare?  

 

På vilket sätt håller ni er uppdaterade över vad som bör kommuniceras till medborgare och 

hur? 

 

Hur ofta genomförs marknadsundersökningar för att ta reda på medborgarnas behov? 



 
 

 

Anser du att Transportstyrelsen lätt kan utvecklas och förändras eller är förändringsprocessen 

är svår? 

 

På vilket sätt försäkrar sig Transportstyrelsen att den informationen som görs tillgänglig 

mottas på rätt sätt av medborgarna? 

 

På vilket sätt och till vilken grad uppfattar du att Transportstyrelsen styrs av lagar? Hur 

uppfattar du att ditt handlingsutrymme ser ut? På vilket sätt upplever du att arbetssätt styrs av 

generella regler? 

 

På vilket sätt upplever du att myndigheten påverkas i sin överlevnad av:  

Regering? Media? Andra organisationer? 

 

På vilket sätt upplever du att omgivningens normer och värderingar påverkar 

Transportstyrelsen? Upplever du att alla avdelningar bemöter dessa på samma sätt?  

 

Vilka myndigheter samarbetar Transportstyrelsen med och inom vilka områden? Anpassas 

exempelvis arbetssätt myndigheterna emellan för att underlätta samarbete? Inspireras 

Transportstyrelsen av andra myndigheters arbetssätt inom vissa områden och börjar 

tillämpa/imitera dessa?  

 

Upplever du någon form av oro eller osäkerhet från medborgare kring hur de uppfattar 

Transportstyrelsen? Hur hanteras detta och hur kommunicerar myndigheten för att vinna 

omgivningens förtroende?  

 

Till vilken grad tror du medborgare uppfattar Transportstyrelsen som: 

Kompetenta? Ha välvilja? Följer principer som förväntas av medborgare? 

 

Till vilken grad tror du medborgare känner förtroende för Transportstyrelsens verbala eller 

skrivna löften?  

 

Tror du medborgare tar för givet att Transportstyrelsen ska vara legitima?  

 

På vilket sätt strävar Transportstyrelsen efter att vara begriplig i kommunikationen?  

  



 
 

BILAGA 2 – Tabeller  

Nedan presenteras det insamlade empiriska materialet för tvingande, normerande och 

kognitiv strategisk kommunikation i meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder 

samt underkategori. Meningsenheterna består av citat som studiens intervjupersoner 

ordagrant har sagt. Respondenterna är uppdelade i A-E vilka redogörs för nedan. 

 
 

Respondent A: Stenberg Svahn, Jenny, tillfällig chef enheten för kommunikationsstöd. 

Respondent B: Svahlin, Veronica, kommunikatör. 

Respondent C: Andersson, Mikael, pressansvarig. 

Respondent D: Börjesson, Anna, webbkommunikatör. 

Respondent E: Skugge, Lena, kundtjänsthandläggare. 

 

  



 
 

Tvingande strategisk kommunikation 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder Kategori 

“För min del som arbetar på 

kommunikationsavdelningen så finns det.. alltså 

förändringar i lagar blir ju ganska avhängigt 

för mig..” (Respondent B) 

 

“Jag väljer i princip själv vad jag vill 

kommunicera. Jag gör det med utgångspunkt 

med vad jag vill uppnå. Vi har begränsningar 

också. Vi har verksamhet som ligger under 

starka sekretessregler exempelvis. Det kan vi ju 

inte kommunicera. Det är ett sätt som begränsar 

mig.” (Respondent C) 

 

“Vi har fått mycket kritik om att vi är för 

byråkratiska och det inte är så tydligt med 

varför de lagar finns” (Respondent A) 

 

“lagen ser ut på ett visst sätt så vissa delar 

naturligtvis men hur vi utformar själva 

kommunikationskampanjen där har vi väldigt 

stort utrymme liksom.” (Respondent B) 

 

“Nästan allt vi säger är styrt av de lagar som vi 

jobbar gentemot. Det är nog inte det första jag 

försöker när jag kommunicerar ut, men när det 

blir hårdare klimat brukar man ofta säga att 

‘det här är inte Transportstyrelsen som 

myndighet som har beslutat, utan de är styrt av 

lagarna.’” (Respondent E) 

 

“Det är inte så att gemene man ‘skriker du 

mera så kan ja ta bort den, jag kan justera det 

här’. Eller den som inte gör det ‘aa här måste 

du betala’. Så jag tycker nog att det är bra att vi 

har den här ramen, och jag tror och vet att vi 

blir förtroendeingivande när vi har det också. 

De får ju förtroende för oss, ‘ja men det här är 

faktiskt rätt, ni följer lagen’ och så klagar de på 

lagen. Det är inte som att jobba på ett annat 

företag, ‘aa men då plockar jag bort då’. De 

förstår ju fast de klagar på lagen.” (Respondent 

E) 

 

“Det är en utmaning när man jobbar och 

utvecklingen går otroligt snabbt framåt men vi 

är så otroligt styrda kring lagar och att vi ska 

följa vissa processer så att det blir alldeles för 

trögt. Den digitala utvecklingen är som en raket 

och vi är snigeln som går efter.. vi är alltid 6-7 

år efter, eller ännu mer än vad vi egentligen 

borde vara. Så att jag tycker att det ofta är en 

utmaning att försöka.. hur ska vi hinna med när 

vi har de här förutsättningarna? Det blir lite 

motigt ibland. Ibland känns det inte som att 

Avhängigt med 

förändringar i lagar. 

 

 

 

Starka sekretessregler 

begränsar 

kommunikationen. 

 

 

 

 

 

Kritik för byråkrati 

och otydlighet.  

 

 

Handlingsutrymme 

för utformning av 

kommunikations- 

kampanj. 

 

Kommunikation styrd 

av lagar. 

 

 

 

 

 

 

Förtroende genom 

lika behandling på 

grund av lagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmaning att hinna 

med i utvecklingen på 

grund av byråkratin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglerande 

kommunikation 
Tvingande 

strategisk 

kommunikation 



 
 

byråkratin hjälper, då den egentligen är tänkt 

att göra, utan den stjälper” (Respondent D) 

 

“Ibland kanske det inte uppfattas utifrån att vi 

är kompetenta och kan våran sak för ibland 

styrs vi så mycket av lagar och principer som 

inte har hängt med i utvecklingen och då kanske 

medborgarna tänker att transportstyrelsen är 

dumma i huvudet som inte följer med i 

utvecklingen. Fattar de inte bättre? Det gör vi 

egentligen men lagar och regler sätter tak så vi 

kommer inte förbi. Utan vi måste vänta två tre 

år innan det blir en lagändring och då kan vi 

agera såsom vi också tycker att man ska göra” 

(Respondent D) 

 

“Regeringen förutsätter att vi informerar 

medborgare när det sker förändringar. Sen hur 

vi gör det, det lägger de inte sig i lika mycket. 

De kanske vill att man återkopplar, men jag har 

inte varit med att man är inne och petar i den 

nivån.” (Respondent C) 

 

 

 

“Ännu mer påtagligt är det nu när vi får in 

mycket människor som inte kan det svenska 

språket men som äger en bil och inte har en 

aning om fordonsskatt eller besiktningskrav. De 

skyldigheterna och åtaganden som det medför. 

Visst, det är kul att äga en bil, men det följer 

med ett antal grejer som man måste ta hand om 

som fordonsägaren är skyldig att göra.” 

(Respondent C) 

 

“Det värsta som kan hända är att man flyttar 

uppdraget till en annan myndighet” 

(Respondent A) 

 

 

 

Lagar och principer 

begränsar utveckling 

och minskar 

medborgarnas syn på 

myndigheten som 

kompetent. 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntan från 

regering att 

medborgare 

informeras om 

förändringar. 

Handlingsfrihet kring 

hur förändringar 

kommuniceras ut. 

 

Viktigt med rätt 

kommunikation för 

att förmedla 

skyldigheter och 

åtaganden hos 

fordonsägare. 

 

 

 

 

Förlorat uppdrag 

“Man ska vara väl medveten om att denna 

principen alltid innebär merarbete. Staten 

ställer krav på att allt som har med 

offentlighetsprincipen ska hanteras skyndsamt, 

det går alltså före allt annat. Det ska prioriteras 

enligt lag.” (Respondent C) 

 

“Vi har ju offentlighetsprincipen, vill man 

grotta ner sig eller kolla vissa grejer, det mesta 

vi har är offentligt, det är sällan det är sekretess 

på saker.” (Respondent B) 

 

“Vi måste förhålla oss till offentlighetsprinicpen 

och vara öppna med allt egentligen” 

(Respondent A) 

Prioriteras enligt lag 

men innebär 

merarbete. 

 

 

 

 

Det mesta offentligt, 

sällan sekretess. 

 

 

 

Vara öppna med allt. 

Offentlighets-

principen 
 

“Om vi inte hade gjort något tex när vi införde 

broavgifterna i Motala och Sundsvall, så hade 

vi kanske blivit nedringda... de här 

sällanåkarna som kanske åker ibland inte riktigt 

Risk att bli nedringda 

om man inte når ut 

till alla.  

 

Direkta 

påföljder 
 



 
 

har fått den informationen, det är nog de som 

oftast ringer. Där ser man en följdeffekt när 

man inte riktigt når fram till alla i och med att 

man .. vi har så otroligt många som behöver ha 

den här informationen.” (Respondent B) 

 

“Rent teoretiskt skulle det kunna innebära 

fängelse om man lämnar ut information som 

kan skada rikets säkerhet. Alla medarbetare är 

skyldiga att tänka på sekretess när de lämnar ut 

information.” (Respondent C) 

 

“Lämna information som jag inte får, tänk om 

jag lämnar ut information som är skyddad jag 

lämnar ut en adress och som helt plötsligt söker 

en person... Det kan bli jättestora grejer..man 

tror inte man riktigt förstår.” (Respondent E) 

 

 

 

 

 

Reflektera över 

sekretess vid 

utlämnande av 

information. 

 

 

Stora risker vid 

utlämnande av 

sekretessbelagd 

information. 

“Om inte dom här organisationerna hjälpte till 

och tog dom här bollarna så skulle det inte gå. 

Det är väl ett exempel på hur vi är helt 

beroende av andra för att den här 

organisationen ska riggas runt.” (Respondent 

C) 

 

“Jag tycker att där är arbetet med media 

väldigt viktigt. Det fyller en viktig funktion. Vi 

brukar driva vikten av att vi ska synas i media 

och en av de viktigaste aspekterna är att vi ska 

skapa legitimitet för myndigheten. En 

återkoppling till samhället om vad vi pysslar 

med här. Därför brukar vi prata om ‘nu har vi 

gjort det här’. Det är hela tiden ett pågående 

arbete och det är ganska viktigt att vi ska synas 

där ute så folk vet att ‘... dom håller på med 

vettiga saker och dom känns trovärdiga, jag 

litar på dom’. Att hela tiden legitimera 

existensen för myndigheten och att man kan lita 

på att vi gör det vi ska.” (Respondent C) 

 

“Vi får instruktioner och uppdrag och vi får ju 

årligen regeringsbrev där regeringen säger 

”Det här ska Transportstyrelsen göra”. Vårt 

uppdrag är ju att realisera dom. Vi är helt 

beroende, vi kan inte sitta och fungera ”vad ska 

vi göra idag?” ... Sen naturligtvis så påverkas 

även vi av faktorer i omvärlden. Man stirrar sig 

inte blind i den egna verksamheten och lever i 

nån bubbla, utan vi är en sån myndighet som 

har väldigt mycket medborgar-kontakt. Det är 

klart vi påverkas, men vad vi ska göra, det 

kommer uppifrån. Nästan uteslutande.” 

(Respondent C) 

 

“Jag brukar tänka att skulle vi vara ett privat 

företag skulle vi vara i konkurs för längesen” 

(Respondent D)  

Beroendeförhållande 

till andra 

organisationer. 

 

 

 

 

Legitimera existensen 

för myndigheten 

genom media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroendeförhållande 

till riksdag och 

regering, samtidigt 

som medborgare har 

en påverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs om 

myndigheten skulle 

vara privat företag. 

Överlevnad  

 

  



 
 

Normerande strategisk kommunikation 
 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder Kategori 

“Om vi tittar på till exempel samhällets 

förväntningar och krav på en myndighet så 

förändras dem. Kravet på den här ”dygnet-

runt-myndigheten” är oerhört påtagligt idag. 

Man har inte samma tålamod där ute, man 

förväntar sig att allt ska kunna gå att göra 

dygnet runt, allt direkt. Det försöker vi göra i 

den mån vi kan. Sen är vi inte helt norm- och 

värderingsstyrda åter igen, det här är ju 

lagstiftning, det här är en myndighet. Vad vi 

ska göra och inte göra är styrt av lag, primärt. 

Men samhällets utveckling påverkar oss 

också, så är det ju.” (Respondent C) 

 

“Vi ska ju inte påverkas, allting hänger ju 

samman. Samhällets normer och värderingar 

borde påverka riksdag och regering så att det 

sen styr oss, så att det går ju runt. Men vi ska 

ju inte styras direkt från medborgarna i deras 

normer och värderingar sen är det klart att vi 

ska lyssna men inte styras. Okej, du gör 

allting i din mobil när vi pratar, E-tjänster, 

aha, du förväntar dig det där, okej, då måste 

vi anpassa oss men det är inte normer och 

värderingar. Vi anpassar oss efter samhällets 

behov” (Respondent D) 

 

“Idag har vi börjat jobba med kvalitet i våra 

samtal vi spelar in en del samtal och sitter i en 

samtalsgrupp och coachar varandra. Lite hur 

samtalet hur varit hur man ska tänka, säg så 

här istället. Vi jobbar just nu mycket med 

kvaliteten på våra samtal.” (Respondent E)  

 

“I Sverige lär vi oss att stå i kö, du får inte 

smaka godis från affärerna.. och så vidare och 

därför förväntar sig medborgare att det är så.. 

att man ska kunna lita på oss, en slags kultur. 

“ (Respondent A) 

Att förhålla sig till 

samhällets förändrande 

krav och förväntningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning efter 

samhällets behov, inte 

normer och 

värderingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling av 

kvaliteten på samtal  

 

 

 

 

 

En kultur att förvänta 

sig att kunna lita på 

myndigheter.  

 

Professionell 

kommunikation 
Normerande 

strategisk 

kommunikation 

“Vi tycker det är viktigt att vara öppen och 

transparent myndighet. Där vi kan, åter igen – 

vissa saker kan vi inte prata om. När det 

gäller media kommer vi till 

trovärdighetsaspekten att vi är en öppen 

myndighet och kan delge information till de 

frågeställningar som journalisten kommer 

med, för att det ska förmedlas till allmänheten. 

(Respondent C) 

 

“Det är jätteviktigt att vi försöker förklara – 

vad jobbar vi med, var gör vi, varför gör vi 

det, varför finns vi till, och hur löser vi saker 

och ting?” (Respondent C) 

Viktigt att vara öppen 

och transparent för 

förmedling till 

allmänheten. 

 

 

 

 

 

 

Viktigt att förklara 

existens. 

 

 

De civilas 

principer 
 



 
 

 

“Jag inbillar mig att det har blivit bättre, förr 

vågade man knappt ringa till en myndighet ... 

Förhoppningsvis är det lättare att komma till 

de vi har olika vägar, både chatt och mail. 

Vad som passar gemene man. Jag måste 

berömma utlänningar som knappt kan svenska 

och de hankar sig fram. Jag tycker 

Transportstyrelsen är ganska öppna.” 

(Respondent E)  

 

“Och det här med att många ringer och inte 

kan språket, vi kanske måste kunna mer språk 

egentligen, de flesta lär sig ju engelska som 

sitt första... Om du är från Syrien eller något 

sånt där de måste ju kunna komma in. Där 

måste man vara med och tänka på hur 

samhället ser ut. Man jobbar mycket med att 

vara samhällsorienterad.” (Respondent E) 

 

“Men jag tror som myndighet så går vi inte i 

konkurs vi har inte den farhågan då tror jag 

inte vi får samma drivkraft om att vi måste 

vara transparenta och öppna och visa hur vi 

arbetar.” (Respondent D) 

 

“Jag tycker att vi kan bli mycket bättre där. Vi 

har utmaningar för att vara mer begripliga. 

Jag tycker inte att vi är det idag... i allt, inte 

bara på webben... blanketter... i alla olika steg 

som vi har att göra med medborgare. Webben 

blir större och större och allt viktigare” 

(Respondent D) 

 

“Vi är beroende av media för att få ut 

information, vad ska man säga.. mera 

kunskapsinformation eller säga att det här 

händer. Och det är de faktiskt ganska bra på 

att när det kommer någon förändring att de 

gärna hjälper till att informera om det. Men 

sen så, vi har ju blickarna på oss, så blir det 

fel tex i ett trängselskatts-utskick som går till 

så otroligt mycket människor.. så kommer 

frågorna till oss, frågor från media ganska 

fort faktiskt. Så att ... de är viktiga. Jag skulle 

vilja säga att vi har en bra relation med 

media” (Respondent D) 

 

“Det är viktigt att ha en dialog med 

medborgarna, att vi är snabba med att svara 

på social media, är öppna och transparenta 

som verksamhet och att vi aldrig döljer något. 

Företag kan ha affärsverksamheter som de 

inte pratar om offentligt men vi måste berätta 

om allt.” (Respondent A)  

 

“Vi får inte utforska kring källan när vi 

lämnar ut till media.” (Respondent A) 

 

 

Olika vägar för 

kommunikation i syfte 

att vara öppna.  

 

 

 

 

 

 

 

Samhälls-orientering 

för att vara tillgänglig 

och stödjande för 

utlänningar. 

 

 

 

 

 

Risk för minskad 

drivkraft att vara 

transparent och öppen 

 

 

 

Utmaningar för att vara 

mer begripliga  

 

 

 

 

 

 

Beroende av media för 

att få ut information 

samtidigt som 

myndigheten blir 

 granskad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsen av dialog 

och återkoppling  

 

 

 

 

 

 

Inte tillåtet att granska 

källa. 

 



 
 

“... det är viktigt att den personen i fråga kan 

känna att den har blivit bemött korrekt – vi 

har förklarat: ”såhär ligger det till grund, det 

är därför vi gör såhär” och kan känna att 

även om man inte är nöjd med beslutet så har 

ändå hanteringen varit bra och personen har 

blivit hanterad korrekt. Att vi kan förklara 

varför vi gör nånting.” (Respondent C) 

 

“Det är ju väldigt vanligt tycker jag att, om 

man tittar på kommentarer från folk, att ”ni 

tar bara in skatten men man får aldrig se 

röken av den” och ... man betalar till ett stort 

svart hål och så vet man inte vad som händer. 

Jag tycker att där är arbetet med media 

väldigt viktigt. Det fyller en viktig funktion. Vi 

brukar driva vikten av att vi ska synas i media 

och en av de viktigaste aspekterna är att vi ska 

skapa legitimitet för myndigheten. En 

återkoppling till samhället om vad vi pysslar 

med här..” (Respondent C)  

Uppfattas som korrekt 

hantering av ärenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Media fungerar som 

viktig återkoppling till 

samhället kring vad 

myndigheten pysslar 

med. 

 

“Vi har precis som alla andra myndigheter på 

oss ett effektivitetskrav. Vi har ett ansvar att 

vara försiktiga med hur vi bränner 

skattepengar, vilket är vad denna 

verksamheten går på.” (Respondent C) 

 

“Jag är av uppfattningen att det är effektivt 

att kommunicera på rätt sätt. Om vi får ut 

vettig information om hur folk ska bete sig på 

rätt sätt så slipper det bli samtal till 

kundtjänsten.” (Respondent C) 

 

“Jag kan se att myndigheten hämmas när man 

blir av med kommunikatörer. Våra 

möjligheter att kommunicera med medborgare 

minskar, vilket i längden kan leda till fler 

felaktiga anmälningar, fler telefonsamtal till 

kundtjänsten – summa summarum, vi får en 

dyrare verksamhet.”(Respondent C) 

 

“När det gäller de som jobbar med 

digitaliseringen och automatiseringsarbete att 

vi ska bli mer digitala, för att effektivisera. 

Men då kommer man till att det kanske finns 

en lag eller regel som gör att det inte funkar 

att göra så för att det står så i lagen.” 

(Respondent B) 

 

“Här finns inte det ekonomiska tänket på 

samma sätt och de hänger samman med 

effektiviteten och det är en brist, vi skulle 

kunna bli mycket mera effektiva.. “ 

(Respondent D) 

 

“Kommunikationen är det samtalen jag tänker 

på, är att ganska snabbt linda in vad är det de 

vill ha hjälp med, informera och stämma av 

Effektivitetskrav och 

ansvar för skattepengar. 

 

 

 

 

Effektiv 

kommunikation för att 

uppnå önskat beteende. 

 

 

 

Hämmad 

kommunikation kan 

leda till större 

belastning för 

myndigheten. 

 

 

 

Lagar och regler som 

hämmar 

effektivitetsarbete 

 

 

 

 

 

Bristande effektivitet. 

 

 

 

 

 

Effektivitet i 

kommunikationen 

genom snabb 

Produktivitets-

principen 
 



 
 

‘är du nöjd, har du fått infon du vill?’. Och på 

det sättet att jag ger dem mer information än 

vad de behöver.” (Respondent E) 

 

“Vi måste kunna motivera och förklara varför 

vi har använt pengarna och till vad, det är ju 

skattebetalarnas pengar. Vi får inte slösa 

pengarna på något onödigt.. vi har 

informationsskyldighet och alla förändringar 

som påverkar medborgare måste ut.“ 

(Respondent A) 

avstämning och 

merservice. 

 

 

Kan inte slösa pengar 

utan att motivera 

användningen av dem.   

“Det handlar mycket om att vara publika i de 

frågor där vi har ett ansvar. Att synas i media 

exempelvis. När man vill behandla frågan om 

trängselskatt så ska Transportstyrelsen finnas 

med där och prata om trängselskatten. Att 

göra det på ett bra sätt. Det har koppling med 

ryktet – har vi ett gott eller dåligt rykte?” 

(Respondent C) 

 

“ .. jag skulle vilja säga att det är ett ständigt 

förbättringsarbete i system och 

kommunikation, och följa upp liksom.“ 

(Respondent B) 

 

“ ... pratar man ur attraktiva arbetsgivare har 

man det vi kallar för ‘employee branding’, att 

göra arbetsplatsen attraktiv för kollegor, att 

folk vill jobba så där gör man absolut ett 

arbete” (Respondent B) 

 

“Sen jobbar vi aktivt med våran hemsida, de 

utvecklar appar. Det finns mycket där också 

och jag tycker att det tar längre tid på 

myndigheter - saker och ting sker inte 

jättesnabbt.” (Respondent E) 

 

“Det är ju det om man representerar 

samhället eller sig själv som individ. Det blir 

lite olika synsätt. Många av de åtgärder vi gör 

gör vi ju för samhällets bästa. Vi tar in 

fordonsskatt till staten som går till att täcka 

välfärden och det tycker folk är bra. Vi tar 

bort farliga folk från vägarna, det tycker folk 

är bra. “ (Respondent C) ryktbarhet 

 

“Men det där ser olika ut beroende på vilken 

fråga det är och beroende på hur de har varit 

i kontakt med oss och hur du upplever att du 

har blivit bemött, om det har varit en känslig 

fråga eller om det mer har varit en fråga och 

du har fått ett bra svar. Men det är väldigt 

olika. Men jag tror att generellt så tror jag att 

svenskarna har ehm .. ett bra förtroende för 

myndigheter. “ (Respondent B)  

 

“... okej nu gick det här inte så bra, vad beror 

det på? Alltså att man hela tiden lär .. sen är 

Vara publika och synas 

i media där ansvar 

finns.  

 

 

 

 

 

 

Ständigt 

förbättringsarbete 

 

 

 

Framstå som en 

attraktiv arbetsgivare. 

 

 

 

 

Utveckling sker 

långsamt, trots aktivt 

arbete.  

 

 

 

Förtroende beroende på 

synsätt.  

 

 

 

 

 

 

 

Beror på hur mycket 

kontakt en medborgare 

har haft men generellt 

ett bra förtroende för 

myndigheter. 

 

 

 

 

 

Erkänna att det har 

skett något fel. 

Ryktbarhets-

principen 
 



 
 

det ju det att i den verksamheten vi har 

inträffar vad vi kallar för incidenter. Att det 

blir liksom fel..ehm.. men då handlar det 

mycket om att snabbt komma ut med 

information” (Respondent B) 

 

“I de sammanhangen blir det så oerhört 

jobbigt när vi gör fel, för då visar vi ju att vi 

inte gör det vi ska. Sker det här upprepade 

tillfällen får vi ganska jobbig 

trovärdighetsproblematik.” (Respondent C)  

 

 

 

 

 

 

Problem med 

trovärdighet vid 

upprepade fel.  

 

“I mitt område gick ett företag ut åt oss till 

journalister och frågade hur nöjda de var med 

presstjänstens verksamhet inom 

Transportstyrelsen. Vår förmåga att hitta 

nyheter åt dom, hur snabb reaktionstid har 

man, har man förståelse för mediernas 

förutsättningar, frågor som berör vårt 

verksamhetsområde. Om resultatet visar på 

dåliga siffror måste man ju titta på hur man 

kan rigga om.” (Respondent C) 

 

“Vår pressavdelning gjorde nyligen en 

undersökning där de tilltog tillsammans med 

andra myndigheter om hur pass bra 

journalisterna tycker att de har blivit bemötta 

av vår pressavdelning och hur pass de fick 

svar, där fick vi bra siffror Sen har vi att vi 

kollar av på företagssidan vad företag tycker 

är viktiga och de tycker att vi borde bli 

tydligare och där de vill ha en regel och 

lagförändring och hur vi jobbar med det.” 

(Respondent B) 

 

“.. vilka krav ställs det och så. Det är lite 

utifrån att regelverket inte riktigt hänger med i 

omvärlden, de ligger lite efter. Det kommer 

säkert vara så att vissa saker kommer man 

aldrig kunna göra något åt. Men det finns 

säkert så att det finns saker som man skulle 

kunna göra annorlunda men att det krävs en 

lagändring för att det ska kunna gå att 

genomföra. “ (Respondent B) 

 

“Vi måste försöka anpassa oss eftersom det är 

en del av legitimitet.” (Respondent A) 

 

“Det tar tid och engagemang och att det 

därför blir en del begränsningar. Och sen 

måste man ju som sagt få tillgång till folk som 

vill vara med, alla kanske inte vill. Man kan 

göra webb-undersökningar, kundtjänst har 

ibland ställt frågor där de har gjort lite pinnar 

för att kolla av. “ (Respondent B) 

 

“Förtroendet tror jag är ganska lågt 

dessvärre. Därför att den här utmaningen 

kring att vi inte hänger med i utvecklingen, vi 

Förse allmänheten med 

efterfrågad 

information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningar görs 

emellanåt i syfte att ta 

reda på vad omvärlden 

vill ha för information 

och hur de anser sig bli 

bemötta av 

myndigheten.  

 

 

 

 

 

Trögrörlig anpassning 

till omvärlden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning som del av 

legitimitet. 

 

Kräver tid, 

engagemang och 

tillgång till deltagare, 

därmed begränsning.   

 

 

 

 

Lågt förtroende på 

grund av att 

utvecklingen inte är i 

Marknadens 

principer 
 



 
 

har inte e-tjänster som hänger med i 

utvecklingen, vi har inte en bra webbplats och 

som är enkel att hantera. Det gör att vi får ett 

lågt förtroende för att förväntningarna hos 

medborgarna är inte i linje, vi har inte hängt 

med för att vi inte kan. Vi har inte anpassat 

vår organisation, vi har inte... Asså lagar och 

regler sätter stopp för att vi inte kan.” 

(Respondent D) 

linje med 

medborgarnas 

förväntningar 

 

 

  



 
 

Kognitiv strategisk kommunikation 
 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder Kategori 

“Man försöker ju inom kommunikationsområdet 

att göra uppföljningsundersökningar. Det 

gjordes exempelvis efter det senaste som 

kommunicerades ut inom trängselskatten. Då 

kollade vi om dom hade fattat vad vi ville 

förmedla. Greppade och fattade dom, och om 

inte – vad var det för fel? (Respondent C) 

 

“Det är centralt om vårt uppdrag är att få folk 

att göra det de ska och uppfylla sina 

skyldigheter så måste de ju förstå. Ser vi att 

dom inte förstår så måste vi vara öppna för att 

skruva om. Det är en ständigt pågående process 

där vi försöker se vad vi kan göra bättre. Får vi 

signal från kundtjänsten att det här fattar inte 

folk måste man titta på det. Det är försök att 

styra om informationen så det kanske uppfattas 

på rätt sätt.” (Respondent C) 

 

“Det är ju det här att få korrekt information.. 

det är tråkigt jag hade en idag som ringde och 

sa att hon hade fått olika information. Det 

tycker inte jag är roligt.” (Respondent E) 

 

“En sak är att lägger vi ut en sak på webben 

där vi har varit otydliga eller man märker att 

det fattas information, så brukar det oftast visas 

i kundtjänst eller hos våra pressisar att man får 

följdfrågor på saker. Eller om vi har skickat ut 

ett brev om något som inte riktigt är tydligt - det 

kommer via kundtjänst eller kommer in till 

organisationen ganska snabbt ... om det är 

något som är stort som får påverkan på många 

är det en och annan som kanske inte riktigt 

uppfattar någon sak kommer det inte synas men 

är det en stor grej syns det kanske snabbt.” 

(Respondent B) 

 

“Vår kundtjänst är i mina ögon professionell 

och arbetar mycket med att vara tydliga, 

begripliga och uttrycka sig på ett sånt sätt att 

det går hem hos folk. Det är klart att det beror 

på den som lyssnar.” (Respondent C) 

 

“Vi har bland annat en anställd språkvårdare 

som jobbar bara med vårt språk – hur vi 

uttrycker oss i brev, i e-post, i det skrivna ordet. 

Själva poängen med vår kommunikation är ju 

att folk ska fatta vad dom ska göra. Om vi kör 

med ett skitjobbigt byråkratiskt språk som ingen 

begriper, då har vi ju skjutit i stolpen och inte 

uppnått dit vi ska. Syftet är att få folk att göra 

rätt och då måste dom ju begripa vad som ska 

göra.” (Respondent C) 

Utvärdera att 

budskapet mottas 

korrekt. 

 

 

 

 

 

Informationen ska 

uppfattas på rätt 

sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikten av korrekt 

information. 

 

 

 

Otydlig information 

till medborgare 

uppdagas oftast 

snabbt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydlig och 

begriplig 

kommunikation, 

anpassad till den 

som lyssnar. 

 

Syftet med 

kommunikationen 

är att medborgare 

ska förstå vad de 

ska göra. 

 

 

 

 

 

Meningsskapande 

kommunikation 
Kognitiv 

strategisk 

kommunikation 



 
 

 

“Jag vill påstå att begriplighet är en 

grundläggande fråga för oss och i synnerhet för 

kommunikatörer som jobbar med det primärt.” 

(Respondent C) 

 

Begriplighet är en 

grundläggande 

fråga.  

“Skapa nätverk, vi lär oss av varandra vilket 

underlättar arbetet väldigt mycket.” 

(Respondent A) 

 

“Skatte- och avgiftsavdelningen har startat upp 

ett samarbete som de kallar för fyrklövern, som 

är Trafikverket, Transportstyrelsen, 

Kronofogden och Skatteverket där man alltså 

kollar in på olika delar, alltså kundtjänst vad 

får man in för olika frågor, om man säger 

ungefär samma sak, kan man göra något som 

ser likadant ut så att som kund så blir du lika 

behandlad oavsett om du är hos oss eller 

skatteverket, att vi skriver och formulerar oss på 

ungefär samma sätt. De ska inte se några 

skillnader i vem det är de pratar med utan det 

ska liksom flyta på ganska bra.” (Respondent B) 

 

“Vi samarbetar med andra myndigheter i syfte 

att underlätta för medborgarna. Jag tänker på 

England, de har en myndighetsportal och 

medborgarna behöver inte veta vem det är som 

ligger bakom.. det är lite så vi måste börja 

arbeta.” (Respondent D) 

Nätverkskapande i 

syfte att underlätta 

arbetet 

 

Samarbete för 

efterliknande 

arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspireras av 

England  

 

Imitation  

“Om vi talar målgrupp... Fordonsägarna är ju 

runt fyra miljoner, det är ju en ganska bred 

målgrupp. I andra sammanhang har vi kanske 

de med helikoptercertifikat i Sverige – dom är ju 

inte så jävla många.” (Respondent C) 

 

“Det är vi som är körkortsmyndigheten i 

Sverige, men du kommer till Trafikverket när du 

ska skriva dina körkortsprov. Det är 

Trafikverket som administrerar det. De lämnar 

in informationen till oss så vi kan fatta beslut 

om att utfärda körkort, och då gör vi det.” 

(Respondent C) 

 

“Å andra sidan är vi ‘tillsyns-myndigheten’ åt 

Trafikverket. Vi ska se till att dom tar sitt ansvar 

och uppfyller dom krav som ställs när det gäller 

exempelvis säkerhetssystem på järnväg. Vi är 

inte partners längre, utan där har vi en mer 

övervakande roll. Så vi har ju flera olika roller 

mot myndigheterna också. Vi samarbetar på 

flera plan.” (Respondent C) 

 

“Och sen om de har fått olika information eller 

uppfattat olika men personen tycker så, då får 

man ta det. Men man kanske har gett precis 

samma. Ibland tar de inte in informationen, det 

är kanske jobbig information ibland.” 

Bred målgrupp 

 

 

 

 

 

Komplexitet kring 

administration och 

beslutsfattande. 

 

 

 

 

 

Komplexitet kring 

relationen till andra 

myndigheter. 

 

 

 

 

 

 

Olika tolkning av 

information eller 

motvilja att ta emot 

information.  

Komplexitet  



 
 

(Respondent E) 

“Jag tror att vi internt har svårt för 

kommunikationsavdelningen att få legitimitet 

intern gentemot andra avdelningar… eftersom 

det är ett ganska ungt yrke. Vadå 

kommunikation, vad gör ni egentligen? … 

någon som bara fixar en fellänk på en 

webbplats fast våran kompetens är mycket 

större och vi kan göra mycket mer. Och då får 

vi en intern strid där folk inte lyssnar på oss… 

Det blir hela resan, vi blir inte begripliga utåt… 

på grund att vi och få på avdelningen och inte 

har tillräckligt med legitimitet i organisationen 

blir vi inte tillräckligt begripliga som vi vill.” 

(Respondent D) 

 

“Fram till för några år sedan jobbade vi väldigt 

mycket ‘stuprör’ inom press. Jag hade bara 

Örebro-verksamheten och jag kunde inte ett 

dugg om Luft- och sjöfart. Jag kan fortfarande 

väldigt lite fortfarande, men då hade jag inga 

såna kontakter överhuvudtaget. Nu har vi 

öppnat upp de gränserna och täcker upp för 

varandra vid frånvaro.” (Respondent C) 

 

“Vi jobbar mycket i ‘stuprör’ med det menar 

jag att alla avdelningar jobbar mycket för sig 

och det finns ingen samordning oss emellan.“ 

(Respondent D) 

 

“Sen jobbar man med andra avdelningar, vi 

hade samtal med jurister som vi har daglig 

kontakt med, interna aktörer på 

transportstyrelsen som vi måste ta hjälp av.” 

(Respondent E) 

Intern strid leder till 

oförståelse och 

bristande intern 

legitimitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete i “stuprör” 

hämmar 

kompetens- 

breddning. 

 

 

 

 

 

Arbete i “stuprör” 

hämmar 

samordning. 

 

 

Samarbete 

avdelningar 

emellan.  

Intern 

kommunikation  
 

“Allt bottnar i att underlätta för varandra. För 

att kunna formulera sig rätt och... Skatteverket 

och vi samarbetar ju om trängselskatten och då 

måste vi säga samma sak, vi jobbar lite olika, vi 

handlägger olika ärenden, det är också viktigt. 

Spelar ingen roll om man ringer Skatteverket 

eller Transportstyrelsen - de säger samma sak.” 

(Respondent E) 

 

“Vi samarbetar med Trafikverket när det gäller 

körkortsverksamheten. Det är Trafikverket som 

administrerar det. De lämnar in informationen 

till oss så vi kan fatta beslut om att utfärda 

körkort, och då gör vi det. Där finns ett intimt 

sammankopplat samarbete. För att koppla på 

ytterligare en myndighet i det sammanhanget är 

det Skatteverket. Alla skatter har ju Skatteverket 

som huvudman. Vi fattar ju automatiserade 

skattebeslut på uppdrag av Skatteverket. Men är 

det som så att du har nåt problem med det och 

vill invända, då är det Skatteverket du ska 

vända dig till. (Respondent C) 

Samarbete för att 

underlätta för 

varandra och säga 

samma sak till 

medborgare. 

 

 

 

 

Ena myndigheten 

beslutsfattar och 

den andra 

myndigheten 

administrerar kring 

samma skatt. 

 

 

 

 

 

 

 

Externt 

samarbete 
 



 
 

 

“Alla myndigheter har ju sin agenda, sitt 

uppdrag. Det är klart att i vissa sammanhang är 

dessa inte helt förenliga. Då får man försöka 

hitta en samsyn om frågeställningarna, i den 

utsträckning det går. Ibland får man helt enkelt 

gå in i samarbetet med olika perspektiv. Visst – 

det påverkas av vad vi har för uppdrag och 

ibland har man inte samma ingång av 

samarbete, så är det.” (Respondent C) 

 

 

Alla myndigheter 

har sitt uppdrag och 

dessa är inte alltid 

förenliga med 

varandra vid ett 

samarbete.  

 


