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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har behandlat hur en förordning, i det här fallet Förordningen om intern 
styrning och kontroll (FISK) kan förankras i en organisation genom kommunikation 
mellan ledning och personal. Som fallstudie valdes  en myndighet som hade kommit 
långt med implementeringen av FISK jämfört med andra berörda myndigheter. För att 
få en tydligare bild av hur kommunikationen skett inom myndigheten har studien 
tillämpat ett institutionellt perspektiv som gjort det möjligt att visa hur 
kommunikationen skett genom regulativa, normativa och kognitiva pelare som 
myndighetens institutioner är uppbyggda av. Studiens teoretiska referensram har därför 
byggts upp först för att behandla det institutionella perspektivet och fortsätter därefter 
med att behandla teorier om kommunikation. För att kunna visa hur kommunikationen 
sker genom de tre pelarna har intervjuer genomförts med riskhanteringssamordnare och 
avdelningssamordnare där frågor som kan härledas till de tre pelarna har ställts. 
Resultaten visade att kommunikationen inom den regulativa pelaren var omfattande och 
väl utvecklad. Teorin visar dock fördelar med att utveckla en god kommunikation även 
inom de normativa och kognitiva pelarna, vilken visade sig inte vara lika omfattande. 
Grundat på den teoretiska referensramen samt det insamlade intervjumaterialet framgår 
det av studien att myndigheten kan uppnå en djupare förankring av förordningen genom 
att utveckla kommunikationen ytterligare inom de normativa och regulativa pelarna i 
organisationen. 

 

 



 

ABSTRACT 

This essay has processed how a regulation, in this case The regulation of internal 
management and control (FISK) can be anchored in an authority through 
communication between management and personnel. As object of the case study an 
authority was chosen that had come furthest with implementing FISK compared to other 
concerned authorities. To get a clearer view of how communication was carried out in 
the organization, the study applied an institutional perspective which made it possible to 
show how the communication was carried out through regulative, normative and 
cognitive pillars which the organizations institutions are build of. The theoretical 
framework of the study has therefore been constructed to deal with the institutional 
perspective and continues to process theories about communication. In order to make it 
possible to show how communication was carried out through the three institutional 
pillars, interviews were conducted with a risk management coordinator and department 
coordinators where questions that could be derived to the three institutional pillars were 
carried out. The results showed that the communication within the regulative pillar was 
extensive and well developed. The theory shows advantages in developing a good 
communication also within the normative and cognitive pillars, which turned out not to 
be as extensive. Based on the theoretical framework and the collected interview material 
the study shows that the organization can achieve a deeper anchoring of the regulation 
through further development of the communication within the normative and cognitive 
pillars in the organization.  
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs ämnets bakgrund och utveckling. Därefter beskrivs vilka studier 
som har genomförts på området samt varför ämnet är aktuellt att studera. Kapitlet 
avslutas med problemdiskussion och syfte. 

1.1 Bakgrund 
Allmänhetens förtroende för både statliga och privata organisationer har de senaste åren 
satts på prov, bland annat genom ett flertal skandaler i form av dålig redovisning och 
förvaltning. Exempel på detta är försäkringskassans brister i handläggningstider för 
föräldrapenning och korruptionsfallen inom Migrationsverket och Systembolaget.  

Med orsak av dessa brister inom flera myndigheter har förordningen om intern styrning 
och kontroll (FISK) tillkommit och trädde i kraft 1 januari 2008. Syftet med 
förordningen är att förbättra, förtydliga och formalisera den interna kontrollen inom 
statliga myndigheter enligt ESV (Ekonomistyrningsverket, 2009). Förordningen innebär 
att myndigheterna ska analysera, åtgärda, följa upp och dokumentera de risker som 
verksamheten är utsatt för på vägen mot att uppnå önskat resultat (ibid). Intern styrning 
och kontroll är ytterst ett ledningsansvar, men samtliga medarbetare förväntas ta del i 
arbetet och av denna anledning är det viktigt att ledningen integrerar förordningens syfte 
i organisationens informationssystem så att samtliga medlemmar förstår sin del i 
implementeringen (ibid). 

Statliga myndigheter har alltmer övergått från att vara formade som offentlig sektor 
eller public service till att forma sig som organisationer (Brunsson & Sahlin-Andersson, 
2000). Exempel på denna omformning är att ledare som anställs värderas mer efter 
organisatorisk erfarenhet inom den privata sektorn, än efter erfarenhet inom offentliga 
sektorn (ibid). Ökad kontroll över resurser och verksamhet är också exempel på fokus 
inom organisationer som alltmer tillämpas inom offentliga sektorn, liksom ökade krav 
på att utforma verksamhetsmål (ibid). Samtidigt har statliga myndigheter ett ansvar 
gentemot allmänheten, då deras resurser består av statens medel (ESV, 2009). Detta 
medför att myndigheterna får ett allt högre organisatoriskt ansvar i form av till exempel 
måluppfyllelse och resurshantering, samtidigt som ansvaret gentemot allmänheten 
består (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000).  

Då statliga myndigheter formar sig mer och mer organisatoriskt, innebär detta att ledare 
får friare händer att styra myndigheterna istället för att agera som tjänare till centrala 
statliga direktiv (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000). Denna förändring kräver 
effektivare ledaregenskaper och kompetens för att stärka den interna styrningen och 
kontrollen, och förmågan att kommunicera med personalen blir desto mer central (ibid). 

Då förordningen (FISK) vid studiens tidpunkt varit i bruk i närmare två år är det aktuellt 
att undersöka hur den har förankrats i statliga myndigheter, då myndigheterna som 
berörts har fått tid att genomföra förändringarna som förordningen inneburit. Förankring 
av förordningen syftar i studien till personalens förståelse och efterlevnad av 
förordningen  och dess implementering. Studier av förändringar och effekter i statliga 
myndigheter i samband med implementeringen av FISK har genomförts (Ringius & 
Söderberg, 2008), varför det är aktuellt att undersöka hur riskhantering har 
implementerats i statliga myndigheter genom att studera kommunikationen av denna 
inom organisationer. 
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1.2 Problemdiskussion 
För att kunna genomföra en lyckad implementering av förordningen och därigenom 
stärka allmänhetens förtroende för de berörda myndigheterna måste 
ansvarsförhållandena förtydligas (ESV, 2009). ESV betonar att det ytterst är ett 
ledningsansvar men att samtliga medarbetare förväntas ta del i arbetet med intern 
styrning och kontroll. För att medarbetarna ska kunna ha möjlighet att ta del i arbetet är 
det upp till ledningen att kommunicera direktiven för förordningen på ett tydligt sätt för 
att möjliggöra förankringen i respektive myndighet.  

Ett flertal forskare har betonat vikten av institutioners roller vid förändringar och 
införande av nya system i organisationer, några exempel är Scott (1987), DiMaggio och 
Powell (1983), Feldman (2000). Institutionerna verkar enligt Scott (2003) för att skapa 
mening, stabilitet och ordning i sociala system och är därför centrala ur ett socialt 
perspektiv inom en organisation. För att medarbetarna ska ta till sig direktiv om en ny 
förordning är det därför viktigt att kommunikationen av dessa direktiv sker med hänsyn 
till befintliga sociala system på arbetsplatsen. För att ledningen på ett effektivt sätt ska 
kunna styra medarbetarna att arbeta för en ny och bättre riskhantering är det 
grundläggande att på ett tydligt sätt kommunicera hur och varför förordningen ska 
implementeras i organisationen (ESV, 2009).  

För att underlätta förankringen av FISK bör kommunikationen av förordningen ske 
effektivt, vilket enligt Moenaert, Caeldries, Lievens och Wauters (2000) innebär att det 
blir en effekt på mottagaren i form av en attitydförändring, kunskapsförändring eller en 
beteendeförändring. Detta är inte alltid fallet, vilket kan resultera i problem som att 
personalen inte motiveras att prestera, ta nya initiativ eller att delta i idéskapandet 
(Balle, 2008). För att tydliggöra hur institutioner är uppbyggda har Scott (2003) delat 
upp dessa i tre pelare, den kognitiva, den normativa och den regulativa pelaren. Dessa 
skapar ett överskådligt underlag för att undersöka hur effektiv kommunikationen av 
förordningen är i myndigheten.  

För att förstå den kognitiva pelaren i institutionerna bör ledningen beakta de subjektiva 
värderingar och grundläggande regler som finns och som utmynnar i en gruppdynamik 
hos personalen (Wicks, 2001). Då personalens inställning till förändringar är beroende 
av rätt kommunikation (Jermias, 2001) spelar den kognitiva pelaren i institutioner en 
viktig roll. Den normativa pelaren i institutioner är viktig att beakta då informella 
förväntningar och åtaganden ofta väger tyngre än formella regler (Scott, 2003). Wicks 
(2001) menar att sociala roller framträder vid dessa beteendemönster som legitimerar 
gruppers och individers handlingar. Den normativa pelaren i institutioner är därför 
också en viktig faktor som inte bör försummas av ledningen vid implementeringen av 
en ny förordning. Den tredje och regulativa pelaren spelar en lika stor roll vid 
implementeringen då den enligt Judge, Douglas och Kutan (2008) begränsar och 
standardiserar socialt beteende genom att sätta lagar och regler, övervaka efterrättelse, 
sanktionera vissa aktiviteter och straffa andra. För att den regulativa pelaren ska fylla en 
effektiv funktion vid implementeringar eller förändringar av nya system krävs det att 
personalen övervakas och kontrolleras noga, eller om inte detta är fallet bör personalens 
moral och värderingar stämma överens med ledningens för att reglerna ska tillämpas i 
enlighet med sitt syfte (Tyler, Callahan & Frost, 2007). 

Kommunikationen genom de tre pelarna bör även fördelas med tanke på respektive 
pelares ”media richness”, vilken Kishi (2008) definierar som medias kapacitet att 
utveckla delade meningar, skapa gemensamma informationskällor och klargöra tvetydig 
information. Detta kan åstadkommas genom att underlätta snabb återkoppling och 
utveckla förmågan att hantera mer information samtidigt och skapa fokus på individen 
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(ibid). Hur kommunikationen sker mest effektivt och genom vilka pelare den ska 
förmedlas är beroende av hur organisationen är uppbyggd och hur strategin är 
formulerad (ibid). Att på förhand bedöma hur kommunikationen bör fördelas på de tre 
pelarna gällande implementeringen av FISK är därför svårt, och studien syftar till att 
studera detta problem närmare. Ledningen i en organisation bör dock vara medveten om 
att dessa pelare existerar och alla fyller en viktig funktion, exempelvis vid 
implementering av en ny förordning.  

Kommunikation är en komplex process och det kan vara svårt för ledningen att 
identifiera varför den är mer respektive mindre effektiv. Eftersom detta kan vara ett 
problem för ledningen, har studien inriktat sig på att koppla kommunikationen till 
institutionell teori och de tre pelarna vilket gör att studien kan bidra med belysning av 
hur kommunikationen kan effektiviseras inom myndigheter. För att åstadkomma detta 
bör följande frågor besvaras: 

-Hur kommuniceras direktiven för FISK genom de tre institutionella pelarna från 
ledning till avdelningssamordnare? 

-Inom vilka pelare kan kommunikationen effektiviseras för att nå en djupare förankring 
av FISK i myndigheten? 

1.3 Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur kommunikationen mellan ledning och 
avdelningssamordnare sker under förankringen av FISK, samt att belysa hur 
kommunikationen eventuellt kan effektiviseras. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs först för vilken strategi och vilket synsätt som valts för studien. 
Därefter förklaras hur datainsamlingen har skett och vilket fallstudieobjekt som valts 
för undersökning. Avslutningsvis behandlas de metodproblem som uppkommit samt vad 
dessa har för påverkan på studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

2.1 Strategi 
Studien är genomförd i form av en fallstudie. Valet att genomföra en fallstudie grundar 
sig på att studien har eftersträvat ett helhetsperspektiv och att få så täckande information 
som möjligt (Patel & Davidson, 2003). Anledningen till att studien har genomförts inom 
endast en myndighet är främst för att få en djupare insikt i problemet, men även med 
beaktande av tilldelad tid för studien. Detta är enligt Denscombe (2009) det centrala i en 
fallstudie, att kunna rikta sökarljuset mot en enskild enhet då målsättningen är att belysa 
det generella genom att titta på det enskilda.  

Fallstudier har enligt Denscombe (2009) snarare en tendens att betona det detaljerade 
arbetet med relationer och sociala processer än att begränsa uppmärksamheten till 
resultaten av dessa relationer och sociala processer. Strategin passar studien då resultatet 
av kommunikationen är mer känt av ledningen än den underliggande processen. 
Denscombe (2009) menar att fallstudiens verkliga värde ligger i att den erbjuder en 
möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå och inte bara vilka de är.  

2.2 Metodsynsätt 
Studien grundar sig på ett funktionalistiskt aktörssynsätt, då författaren besitter en 
referensram, med vars hjälp denne kan förklara en oberoende verklighet (Norén, 1995). 
Arbnor och Bjerke (1994) beskriver förutsättningen för aktörssynsättet som att det antar 
en socialt konstruerad verklighet, vilket innebär att aktörsforskning endast kan resultera 
i erfarenhetsmaterial. Av denna anledning är aktörssynsättet lämpligt för studien då 
institutioner undersöks som är centrala för den sociala verkligheten. Eftersom 
aktörssynsättet grundar sig på ett antagande av en socialt konstruerad verklighet, består 
sambanden kunskaparen söker av hur olika tolkningar och faktorer ömsesidigt och i 
ständig förändring påverkar varandra i en fortlöpande förändringsprocess (ibid).  

Studien har fokuserat på kommunikation, och aktörssynsättet visade sig genom 
tolkningar av hur sändare och mottagare uppfattar kommunikationsprocessen. Arbnor 
och Bjerke (1994) menar att aktörssynsättet inte skapar en objektiv syn på verkligheten. 
Genom att i denna studie genomföra intervjuer, har flera verklighetsbilder skapats av 
aktörerna som kan delas av en grupp människor. De delar av verklighetsbilden som 
delas kan benämnas gruppens objektiverade verklighet, vilken inte ska förväxlas med 
objektivitet i övriga synsätts bemärkelse (ibid). I ett socialt system skapas först 
individuella verklighetsbilder som sedan formas till gemensamma verklighetsbilder (se 
fig.1), vilka måste förstås för att kunna förstå handlingarna som uppstår därefter (ibid). 
För att förstå den sociala verkligheten i fallstudien är det relevant att undersöka 
institutionerna och tillämpningen av de tre pelarna inom myndigheten. När förståelse 
för den sociala verkligheten uppnåtts, är det centralt för studien att undersöka hur 
kommunikationen av denna sker. Eftersom Arbnor och Bjerke (1994) menar att 
tolkningar av den sociala verkligheten ständigt förändras och utvecklas, är det relevant 
att bidra med underlag för att styra denna förändring och utveckling i en önskvärd 
riktning för myndigheten. Kunskaparen eftersträvar i studiens resultat att kunna ge ett 
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generaliserande bidrag för andra myndigheter som implementerar samma förordning, 
detta bidrag avses dock i första hand kunna användas som vägledning. 

 

Figur 1. Institutionsmodell av hur objektiverade verkligheter styr individers handlingar, omarbetad från Arbnor 

och Bjerke (1994) 

Studien är av deskriptiv karaktär då den beskriver en del av ett aktuellt händelseförlopp, 
i detta fall kommunikation av en förordning, där undersökningen avser fokusera på 
utvalda delar av myndigheten (Patel & Davidson, 2003). Dessa utvalda delar av 
myndigheten blev i denna fallstudie avdelningarna och ledningens direktiv och 
kommunikation genom riskhanteringssamordnaren. 

För att underlätta förutsättningarna för en djupare förståelse har studiens empiri utgjorts 
av personliga intervjuer från myndighetens avdelningar samt av 
riskhanteringssamordnaren. Då studien har behandlat avdelningssamordnarnas och 
riskhanteringssamordnarens uppfattningar lämpade det sig att genomföra en kvalitativ 
undersökning i form av intervjuer för att underlätta möjligheten att nå de individuella 
uppfattningar som är centrala i studiens empiri. 

2.3 Litteratur och sekundärdata 
Vid studiens början gjordes en litteratursökning i syfte att fördjupa kunskaperna inom 
det aktuella området. Sökningen omfattade artiklar, böcker och uppsatser inom området. 
Databaserna som användes via LTU:s hemsida var: Web of science, Ebsco, Scopus, 
Lucia, Libris och Google Scholar.  

 

Figur 2. Litteratursökning 

De sökord som har använts har sammanställts i figur 2, sorterat efter vilka områden de 
främst tillämpats för sökning inom. Dessa sökord användes i kombination samt på både 
engelska och svenska. För att få ett överskådligt antal träffar avsmalnades sökningen 
genom att begränsa sökområdet till management, kombinera fler ord i samma 

Teoretisk 

referensram 
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sökformulering och ange författare som funnits i tidigare relevant teori. Antalet träffar 
begränsades till max 150. Vidare söktes relevanta artiklar via referenser i funna artiklar 
på området. Handledaren bistod även med kompletterande artiklar och referenser. 
Bakgrundsinformation och tips för ytterligare källor erhölls via personlig kontakt på 
Skatteverket, telefonkontakt med Ekonomistyrningsverket samt via hemsidorna till 
dessa. 

2.4 Fallstudieobjekt 
FISK berör endast statliga myndigheter med krav på internrevision och därför var detta 
ett av grundkriterierna vid val av studieobjekt. För att få en översikt över vilka 
myndigheter som berörs och vilka myndigheter som troligtvis kommit längst i arbetet 
med FISK kontaktades funktionsansvarig för intern styrning och kontroll på 
Ekonomistyrningsverket. Av denne erhölls en lista på samtliga 61 myndigheter som har 
krav på internrevision, och därmed även berörs av FISK. Efter en sökning bland de 
berörda myndigheterna och kontakt med ett flertal av dem, framgick det att de flesta 
inte hade förankrat förordningen mer än på regional ledningsnivå. Slutligen valdes en 
myndighet som hunnit längre i sin förankring av förordningen. Anledningen till detta 
var att myndigheten berörts av regler från EU som formulerade krav på riskhantering 
redan några år innan FISK togs i bruk i Sverige. Med riskhantering avses i studien den 
övergripande hanteringen av interna risker, vari förordningen om intern styrning och 
kontroll numera ingår. 

Kontakten med myndigheten skedde via ansvarig från enheten för 
verksamhetsutveckling. Efter en beskrivning av syftet med studien föreslog 
kontaktpersonen lämpliga intervjuobjekt. Då ledningen hade svårt att avsätta tid till 
intervjuer valdes riskhanteringssamordnaren som intervjuobjekt, då ledningens direktiv 
om riskhantering gick indirekt via denne ut till avdelningssamordnarna. 
Riskhanteringssamordnarens uppgift var att sammanställa de krav som ställs på 
riskhantering i ett riskhanteringsformulär som denne sedan tillhandahöll 
avdelningssamordnarna. Eftersom myndigheten är en omfattande organisation skulle det 
vara svårt att genomföra intervjuer på lägre nivå än avdelningsnivå, då bedömningen 
gjordes att det då skulle behövas ett stort antal intervjuer för att få en rättvisande bild av 
hur kommunikationen förmedlades. På grund av tidsramen för studien var inte detta ett 
alternativ. Dessutom skulle det försvåra undersökningen då personal på lägre nivåer inte 
bedömdes ha samma insikt i riskhanteringen än, och därmed skulle ha svårt att förstå 
innebörden av riskhanteringens begrepp. Därför valdes avdelningssamordnarna som 
intervjuobjekt och mottagare av information från riskhanteringssamordnaren. 

Valet av datainsamlingsmetod föll på telefonintervjuer, då myndighetens kontor befann 
sig på ett långt geografiskt avstånd. Intervjuobjekten hade mycket att göra under denna 
period och det skulle vara svårt att samla alla intervjuerna under två dagar.  

Eftersom studien avsåg behandla kommunikationen mellan riskhanteringssamordnaren 
och avdelningssamordnarna var det viktigt att få information från båda delar av 
myndigheten. För att erhålla den utfördes telefonintervjuerna från båda håll, det vill 
säga först intervjuades riskhanteringssamordnaren om vad denne kommunicerar till 
avdelningssamordnarna och hur detta gjordes. Därefter intervjuades fyra av 
avdelningssamordnarna om hur de uppfattade kommunikationen från 
riskhanteringssamordnaren.  
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2.4.1 Bakgrund riskhanteringssamordnare 
Riskhanteringssamordnaren har varit anställd vid myndigheten sedan 2005. Bakgrunden 
består av en mastersutbildning i internationell och regional säkerhet, varefter  denne 
direkt efter studierna påbörjade sin anställning vid myndigheten.  

Riskhanteringssamordnarens uppgift är huvudsakligen att sköta krishanteringen inom 
organisationen. Riskhantering ingår som viktig del i denna och som 
riskhanteringssamordnare går dennes arbete bland annat ut på att sammanställa material 
som utgör basen för riskhantering inom myndigheten. Arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen (RSA) grundas på ett riskformulär som riskhanteringssamordnaren 
förmedlar ut till avdelningssamordnarna. RSA:n inkluderar såväl interna som externa 
risker och är huvudsakligen utformad för myndighetens krishantering. Riskformuläret 
innehåller direktiv och underlag som personalen använder sig av för att genomföra sin 
del av RSA:n. Riskhanteringssamordnarens primära kontakt med 
avdelningssamordnarna sker en gång per år, då de tillsammans går igenom riktlinjerna 
för riskhanteringen. Utöver detta har denne kontakt med avdelningssamordnarna för att 
följa upp och komplettera arbetet eftersom. 

2.4.2 Bakgrund avdelningssamordnare 
Avdelningssamordnarnas anställningstid på myndigheten sträcker sig från fyra år och 
uppåt, men arbetet med riskhanteringen handlar för de flesta bara om ett par år. Alla 
uppgav att de har en akademisk examen, de flesta inom ekonomi. Erfarenheterna är 
omfattande bland avdelningssamordnarna, flera av dem har till exempel haft 
chefsposter.  

Avdelningssamordnarnas uppgifter består bland annat av att skapa ett likartat tänk bland 
de enheter de ansvarar för angående riskhanteringen och se till att frågorna i RSA:n 
besvaras och sammanställs. Kontakten med riskhanteringssamordnaren sker i vanliga 
fall enstaka gånger per år, bland annat i form av möten där uppföljning av 
riskhanteringsarbetet sker. 

2.5 Analysmetod 
Analysen av det empiriska materialet genomfördes genom att tolka respondenternas 
svar mot den teoretiska referensramen. För att få en tydlig struktur behandlades de 
institutionella pelarna samt kommunikationen genom dessa i tur och ordning. 
Riskhanteringssamordnarens och avdelningssamordnarnas svar behandlades varefter 
skillnader och likheter tolkades mot den teoretiska referensramen. Genom detta 
förfarande underlättades respondenternas anonymitet samt läsarens möjlighet att följa 
strukturen i studien.  

2.6 Metodproblem 
Metodproblem kan främst delas upp i två kategorier, tillförlitlighet och trovärdighet 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Dessa är viktiga att föra fram, då kvaliteten på studien kan 
påverkas av flera faktorer och det är viktigt att både författare och läsare är medvetna 
om dessa. 

2.6.1 Tillförlitlighet 
För att erhålla stor tillförlitlighet i studien bör mätningar och datainsamlingsmetoder 
kunna upprepas och ge ett liknande resultat (Denscombe, 2009). I detta fall då 
telefonintervjuer har använts som datainsamlingsmetod fanns det en viss risk att 
tillförlitligheten drabbas på ett negativt sätt, då frågorna var utformade för att få 
respondentens personliga uppfattning. För att motverka detta har frågorna kategoriserats 
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och avsmalnats inom Scotts (2003) institutionella pelare, för att kunna kartlägga 
resultaten inom en specifik institutionell struktur.  

Intervjuerna skedde via telefon och spelades in, vilket gjorde att anteckningar inte 
nödvändigtvis behövde skrivas samtidigt. Inspelningen möjliggjorde att information 
kunde kontrolleras efter intervjun. Detta ökar tillförlitligheten då det är lättare att följa 
med i intervjun och därmed ställa följdfrågor. 

2.6.2 Trovärdighet 
I studien behandlas institutionell teori centralt, enligt Norén (1995) handlar trovärdighet 
om bland annat kunskaparens närhet till sociala konstruktioner, till exempel 
institutioner. Författaren menar vidare att institutioner existerar på ett empiriskt plan, 
men att det oftast inte finns empirisk bevisning för att institutionen existerar. Detta 
resulterar i att det är läsarens bedömning om institutionen existerar på ett empiriskt plan 
eller inte (ibid). Av denna anledning är det viktigt att studien på ett tydligt sätt visar de 
institutionella pelarna i fallstudieobjektet för att kunna kartlägga 
kommunikationsprocessen i de olika pelarna. För att öka trovärdigheten i att dessa 
institutioner existerar bygger referensramen på erkänd och grundläggande teori inom 
området.  

Studiens brister i trovärdighet kan identifieras i den primära datainsamlingen, då en 
större närhet till aktörerna hade erhållits om intervjuerna hade varit personliga. Via 
telefon riskerar kunskaparen att gå miste om relevant information, då respondenten 
kanske inte känner samma trygghet att öppna sig, eller att kunskaparen inte får samma 
möjlighet att läsa reaktioner i form av till exempel kroppsspråk (Arbnor & Bjerke, 
1994). 

I syfte att få ärliga och relevanta svar från respondenterna hölls dessa anonyma så att de 
inte skulle känna sig utpekade vid svar som kunde anses vara av känsligare karaktär. 
Resterande delar av intervjuerna redovisades tillsammans, även det i syfte att underlätta 
anonymiteten.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlas först institutionell teori övergripande för att förtydliga vikten 
av denna vid implementeringar av system och förändringar i organisationer. Därefter 
behandlas de institutionella pelarna; den kognitiva, normativa och den regulativa 
pelaren. Sedan följer kommunikationsteori som beskriver vad kommunikation är samt 
varför det är viktigt att beakta de tre institutionella pelarna vid kommunikationen. 
Kapitlet avslutas med en översiktlig modell av hur kommunikationen kan ske ur ett 
institutionellt perspektiv. 

3.1 Institutionell teori och dess tre pelare 
För att utveckla förståelsen för hur organisationer är sammansatta ur ett institutionellt 
perspektiv behöver begreppet institution förtydligas. Institutioner kan enligt Scott 
(2003) definieras som ”system sammanställda av regulativa, normativa och kultur-
kognitiva pelare som verkar för att skapa mening, stabilitet och ordning”. Oliver (1991) 
menar att institutioner består av bland annat regulativa strukturer, statliga myndigheter, 
lagar, domstolar, yrken, intressegrupper och allmän uppfattning som har möjlighet att 
sätta press på organisationer och dess medlemmar. Institutioner definierar enligt Wicks 
(2001) vad som är lämpligt ur ett objektivt perspektiv, och förkastar därmed andra 
alternativ. Istället för att fokusera enbart på inre effektivitet, riktar sig institutionell teori 
framför allt mot kulturell och social påverkan på organisationer, vilket främjar 
överlevnad och yttre effektivitet genom olika mekanismer (ibid). Munir (2002) menar 
att vid förändringar och införande av system i organisationer är det viktigt att beakta 
organisationernas institutioner, då dessa påverkar i allra högsta grad hur lyckad 
implementeringen blir.  

Generellt sett är det få institutioner som endast består av en av Scotts tre pelare, 
vanligtvis skapar alla tre en balans tillsammans (Scott, 2003). Då dessa pelare alla är 
nödvändiga för att skapa en balans i myndigheten behöver alla tre beaktas i studien för 
att få en inblick i hur organisationen är strukturerad. Då det enligt Scott (2003) har 
uppstått ett ökat intresse i att försöka förstå reglernas roll och kulturens betydelse för det 
strukturella och sociala beteendet i organisationer framstår detta som en viktig faktor för 
studier av förändringar. Enligt Scott (2001) finns det därmed många sätt omgivningen 
påverkar organisationer som tidigare teorier inte har behandlat i större utsträckning. För 
att öka förståelsen för hur omgivningen påverkar organisationen, bör även den enskilda 
individens uppfattningar undersökas för att ge studien en relevant grund, då 
interaktionen mellan omvärldens stimuli och individens respons på denna skapar en 
institutionaliserad samling av symboliska representationer av världen (ibid). Med detta 
menar Scott (2001) att för att förstå individens agerande går det inte enbart att se till 
målet, utan även individens subjektiva inställning till målet. Institutionell teori 
behandlar människan som en subjektiv varelse (Falkman, 2000) och identifierar olika 
variablers och institutioners inverkan på det effektiva utbytet mellan människan och den 
ekonomiska tillväxten i en organisation. 

Enligt Scott (2003) transporteras institutionella pelare i tid och rum via fyra typer av 
bärare. Dessa bärare identifierar Scott (2003) som symboliska system, relationella 
system, rutiner och artefakter. Samtliga pelare kan transporteras av dessa bärare, men på 
olika sätt. För att inte studien ska bli för omfattande har den fjärde bäraren artefakter 
utelämnats. Dessa pelare och bärare åskådliggörs i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Institutionella pelare och dess bärare, omarbetad från Scott (2003) 

Pelare Regulativ Normativ Kognitiv 
Bärare    
Symboliska system Regler, lagar Värderingar, 

förväntningar, 
standards 

Kategorier, 
exemplifiering 

Relationella 
system 

Styrsystem, 
maktsystem 

Regimer, 
auktoritetssystem 

Strukturell 
isomorfism, 
identiteter 

Rutiner Protokoll, 
standardiserade 
tillvägagångssätt 

Uppgifter, roller, 
pliktskyldighet 

Skripts 

 

Andra forskare som DiMaggio och Powell (1983) har behandlat samma områden som 
Scotts forskning berör, och skriver om de tre pelarna i form av isomorfiska system. Det 
vill säga likformiga system som mynnar ut i att organisationer inom samma område 
alltmer liknar varandra, trots att de strävar efter förändring. Även om DiMaggio och 
Powell (1983) syftar till strävan efter förändring för att erhålla konkurrensfördelar, kan 
denna typ av isomorfism vara av betydelse i samband med en kollektiv förändring av 
direktiv, i det här fallet rörande ett antal statliga myndigheter. Implementeringen av 
förordningen sker samtidigt för alla berörda myndigheter, men behandlas enskilt inom 
varje myndighet. Källorna som förmedlar förordningen samt hur implementeringen ska 
ske är dock desamma för alla myndigheter, vilket i DiMaggios och Powells (1983) 
mening bidrar till homogenitet bland organisationer inom samma område. Hur en 
implementering av en förordning sker i en myndighet ur ett institutionellt perspektiv 
kan därför vara av intresse för framtida förändringar och processer även inom andra 
myndigheter. 

3.1.1 Kognitiv teori ur ett institutionellt perspektiv 
För att förstå hur medlemmarna i en organisation värderar och uppfattar en förändring 
är det relevant att behandla den kognitiva pelaren i organisationen (Wicks, 2001). Den 
kognitiva pelaren riktar enligt Scott (2003) uppmärksamheten mot delade uppfattningar 
som skapar en miljö av social verklighet och skapar ett symboliskt ramverk som stödjer 
social mening. Den kognitiva pelaren grundas inte på formella regler, lagar eller 
normer, utan baseras på värderingar som är tagna för givet, delade uppfattningar och 
logiskt handlande (ibid). Wicks (2001) menar att dessa värderingar som är tagna för 
givna grundar sig i hur individer tolkar miljön och därmed skapar förståelse för 
värderingarna. Kognitiva system grundar sig på grundläggande värderingar som bidrar 
till att skapa social ordning. Varje individ kan ha egna subjektiva grundläggande 
värderingar, men i grupp bidrar dessa till att skapa ett värde och en gruppkaraktäristik 
genom interaktion (ibid). Om till exempel större delen av gruppen är negativt inställd 
till en förändring, eller få är det fast med starka argument, kan detta få följden att hela 
gruppen så småningom intar en negativ inställning (ibid).  

Enligt Feldman (2000) definieras ofta rutiner i sammanhang av stabilitet. Vad som är 
osäkert enligt Scott (2003) är vilka bärare som ska kopplas till vilka pelare, 
fördelningen av vilka bärare som transporterar de olika pelarna beror på många olika 
faktorer, till exempel organisationskultur eller vilken utvecklingsfas organisationen 
befinner sig i. Senare forskning har behandlat organisatoriska rutiner som hjälpmedel 



11 

 

till förändring (Feldman & Rafaeli, 2002; Becker, Lasaric, Nelson & Winter, 2005). 
Traditionellt sett har rutiner behandlats som något av en stoppkloss för förändring, och 
snarare en faktor för stabilitet (Feldman, 2000). Den senare forskningen öppnar ett  
perspektiv med rutiner som bärare för individuella värderingar (Feldman, 2000) och 
dess inverkan på förändring. Organisatoriska rutiner har god potential att medverka till 
förändring i en organisation (ibid). Feldman (2000) menar att det är viktigt att inte 
separera individen som genomför rutinerna från själva rutinerna, då dessa kan ses som 
ett rikare fenomen då förändring uppstår som resultat av deltagarens reflektioner och 
reaktioner på resultatet av rutinen. Med tanke på att denna fördel erhålls av individen i 
takt med erfarenhet av uppgiften, kan det tänkas att en förändringsprocess i ett tidigt 
stadium ännu inte till fullo kunnat tillgodogöra sig av detta, men kan använda sig av 
denna fördel på sikt (ibid). 

Implicita och informella rutiner som personalen kan ha svårt att identifiera och förklara, 
kan enligt Tranfield och Smith (1998) inverka både positivt och negativt vid 
kommunikationsprocessen. Dessa kan inverka i kommunikationsprocessen då 
exempelvis personalen söker instruktioner för hur arbetet ska genomföras men har 
rutiner som gör att de söker vid fel källa. Personen kanske har för vana att söka 
personlig kontakt med sin chef sedan tidigare för att få information om arbetsuppgiften 
men borde söka på exempelvis företagets intranät för att få mer utförlig information och 
en risk uppstår att det blir en brist i kommunikationen av arbetsuppgiften. 
Personligheter består enligt Macintosh (1985) av olika kognitiva typer, vilka kan 
förklara hur och varför en person uppfattar en viss kommunikation. Detta kan innebära 
att vissa personer behöver en djupare förståelse för uppgiften genom en mer personlig 
kommunikation, medan andra personer föredrar att få raka och konkreta direktiv 
exempelvis i form av regelverk och skriftliga instruktioner (ibid). 

DiMaggio och Powell (1983) visar i sin artikel att kultur-kognitiva mekanismer består 
av mimik, det vill säga härmande beteende. DiMaggio och Powell (1983) beskriver 
mimik som en process där organisationer kan härma varandra avsiktligt eller oavsiktligt. 
En orsak till att mimik uppstår kan vara osäkerhet i organisationen vilket resulterar i att 
organisationen härmar andra, denna osäkerhet kan bestå exempelvis av tvetydiga mål 
eller att miljön skapar symbolisk osäkerhet (ibid). Det finns enligt Scott (2003) flera 
exempel på där stora organisationer anammat förändringar lättare genom nätverk – 
relationella system, som exempelvis genom professionella nätverk och 
interorganisatoriska medlemskap. Relationella system finns även på lägre nivåer, såsom 
avdelningsnivå (DiMaggio & Powell, 1983). Imitation och härmande beteenden kan 
även tillämpas på dessa nivåer, då likformighet inom organisationen ofta är önskvärt vid 
förankring av en ny förordning. Imitation bör då grunda sig på framgångsrika metoder 
och tillvägagångssätt (ibid). 

För att individens agerande ska vara i samma linje som organisationens, underlättar det 
om dennes subjektiva värderingar och inställning stämmer överens med de värderingar 
som ledningen kommunicerar (Wicks, 2001). Därför är en viktig faktor enligt Scott 
(2001) att ledningen kan skapa legitimitet som genomsyrar organisationen. För att 
åstadkomma detta behöver ledningen ha en enhetlig kommunikation av grundläggande 
värderingar, genom exempelvis en eller flera bemyndigade ledare som kan legitimera en 
organisations agerande. Vid fallet av flera auktoriteter i samma organisation bör dessa 
kunna styrka varandra för att personalen ska kunna identifiera sina egna värderingar 
med organisationens (ibid).  
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3.1.2 Normativ teori ur et institutionellt perspektiv 
Den normativa pelaren beskriver Scott (2003) som beteende baserat på moraliska 
grunder där interna sociala åtaganden är viktigare än formella regler. Bindande 
åtaganden styr individernas beteende istället för exempelvis regler. Wicks (2001) menar 
att roller framträder vid dessa beteendemönster och att agerande ofta baseras på vad 
som förväntas av olika sociala roller. Normer specificerar vad som ska göras, de 
definierar legitima medel för att nå värderade mål (Scott, 2001). Vilka normer och 
värderingar som ska följas beror också enligt Scott (2001) på vilken roll eller social 
ställning individen har. Roller kan tilldelas både formellt och informellt, formellt kan en 
individ tilldelas access till särskilt material samt tilldelas särskilt ansvar och särskilda 
rättigheter (Wicks, 2001). Informellt kan en individ med tiden tilldelas en roll genom 
interaktion och särskilda förväntningar (ibid). 

Enligt Scott (2001) fungerar symboliska system som bärare av den normativa pelaren, 
och exempel på sådana bärare är standards, värderingar och förväntningar. Standards är 
lämpliga i avseendet att de formellt sett inte är tvingande, de består av tydliga 
instruktioner och råd, och riktar sig till många i organisationen istället för enbart till 
individer (ibid). Då förankringen av en ny förordning innebär hantering av både mjuk 
och hård information kan det vara lämpligt att tillämpa standards då regelverket inte kan 
täcka alla beslut som måste fattas inom berörda organisationer (Häckner, 1988). Det 
innebär då en viss frihet för personalen att ha en standard som vägledning att utgå ifrån, 
men ha möjlighet att tolka den efter situationen. 

DiMaggio och Powell (1983) menar att normativ påverkan grundar sig i professionalism 
och definierar denna som ”den kollektiva strävan medlemmar i en profession har att 
definiera metoder och förhållanden i sitt arbete och att legitimera sin professions 
självständighet”. Vidare framhåller de två aspekter på professionalism, dels den 
utbildningsmässiga genom vilken medlemmarna erhållit en legitim inställning till 
professionen, dels är det de professionella nätverken, där modeller ständigt utvecklas 
och delas. Detta kan dock enligt Scott (2001) orsaka att normer grundade på 
professionella nätverk och utbildning går emot organisationens regelverk. Det kan 
tolkas som att i takt med att nätverk utvecklas inom professioner istället för enbart inom 
organisationer standardiseras förfaranden då normer inte bara sprids inom 
organisationen utan även mellan organisationer. Därav kommer bland annat DiMaggios 
och Powells (1983) syn på pelarna som isomorfiska system, som gör att organisationer 
alltmer liknar varandra. Men detta behöver inte vara en nackdel för statliga 
myndigheter, då syftet med införandet av förordningen är att alla berörda myndigheter 
ska hantera risker enligt en gemensam mall. Att som ledning eller personal vägledas av 
normerna från en myndighet eller avdelning som lyckats bra med implementeringen av 
förordningen kan därför vara en fördel.  

Scott (2003) vill poängtera att utvecklingen av media som till exempel Internet och 
mobiltelefoner gör att kommunikationen utvecklas snabbt. Det skrivna ordet och bildlig 
information har mer och mer smält samman och bidrar till att organisationer allt mer 
liknar varandra, då information blir lättare att sprida mellan sig globalt (ibid). Detta gör 
det lättare att förmedla mjuk information som visioner och idéer mellan organisationer 
(Häckner, 1988), exempel på detta är Ekonomistyrningsverkets roll för att handleda 
statliga myndigheters implementering av FISK. Via Ekonomistyrningsverkets hemsida 
förmedlas skriftliga instruktioner på hur förordningen bör tillämpas. 

3.1.3 Regulativ teori ur ett institutionellt perspektiv 
Regulativa institutioner begränsar och standardiserar socialt beteende genom att sätta 
lagar och regler, övervaka efterrättelse, sanktionera vissa aktiviteter och straffa andra 
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(Judge, Douglas & Kutan, 2008). Via regulativa institutioner skapas legitimitet i 
organisationer, och bland dessa institutioner finns ett lands lagar och regler (ibid). 
Författarna menar att om ett lands lagar och regler är tydliga och rättvisa påverkar det 
även organisationers legitimitet, som till exempel myndigheters. Organisationer 
tillämpar även interna regelverk som verkar för att skapa legitimitet, men även makt är 
en central del enligt Wicks (2001) i det regulativa ramverket då enhetlighet uppmuntras 
och belönas i form av personlig vinning.  

Hindriks (2009) menar att det finns två typer av formella regler; ”tumregler” och regler 
som definierar institutioner och handlingar. Dessa benämns med andra ord som 
grundläggande regler respektive regulativa regler (ibid). Hindriks (2009) menar att de 
regulativa reglerna är av mer tvingande karaktär, medan de grundläggande reglerna är 
mer vägledande och grundade på normer och informella regler. Williamson (2009) 
skriver att regulativa regler måste anpassas efter de grundläggande reglerna som redan 
existerar för att vara framgångsrika ur ett ekonomiskt perspektiv. Skillnaden mellan 
regulativa och grundläggande regler består av att regulativa regler tillsätts centralt av 
ledningen, medan grundläggande regler håller sig inom det privata området (ibid). 
Williamson framhåller vidare att institutioner inte nödvändigtvis är baserade på 
regulativa regler och begränsningar, utan snarare består av en balanserad mix av de två 
typerna av regler, och därmed även en mix av institutionella pelare. Därför kan det vara 
svårt att imitera en organisations ”mix”, då den oftast skiljer sig mellan olika 
organisationskulturer (ibid).  

De regulativa institutionerna är ofta definierade i form av text, och text definieras enligt 
McPhee (2004) som bestående av symboler och tecken och utesluter i princip alla 
sociala och kroppsliga utföranden. Text har en viktig funktion både inom och mellan 
organisationer, då den möjliggör förmedling och jämförelser med andra organisationer i 
form av regler, handlande och relationer (ibid). En andra viktig funktion som text fyller 
är möjligheten att dokumentera en organisations aktiviteter, regler och uttalanden, vilket 
kan bidra till en konkret typ av legitimering för organisationens medlemmar (ibid). 
Lagar och regler kan allmänt uppfattas som tydliga och lätta att använda för att förmedla 
rak information enligt Scott (2003), men han menar att ofta är de snarare tvetydiga. 
Lagar och regler är ihopsatta av komplexa processer och har skapats kollektivt för att 
vara meningsfulla och är inte skapade av en enstaka instans. Detta gör att de oftast kan 
tydas och tolkas på olika sätt beroende på vem eller vilka som gör detta (ibid).  

För att regulativa regler ska följas på ett ändamålsenligt och legitimerande sätt krävs 
ofta nära övervakning, då regler kan ge aktörer makt att tillämpa dessa efter hur reglerna 
tolkas av aktören (Tyler, Callahan & Frost, 2007). Då Judge, Douglas och Kutan (2008) 
menar att regler och lagar används framför allt för att skapa legitimitet, är det desto 
viktigare för en statlig myndighet att tillämpa en förordning för att legitimitet skapas i 
medborgarnas ögon. Tyler, Callahan och Frost (2007) menar att om individer styrs 
genom regler men utan nära kontroll och övervakning krävs det att individernas 
personliga moral och värderingar stämmer överens med ledningens för att reglerna ska 
följas och tillämpas för sitt ursprungliga syfte.  

3.2 Kommunikationsteori ur ett institutionellt perspektiv 
Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” som betyder att något blir 
gemensamt. Kommunikation definieras enligt Wiio (1976) som utbyte av information 
mellan kommunikator och mottagare. En annan förenklad definition av kommunikation 
är enligt Dahlkwist (1999) ”All kontakt människor emellan”. Kommunikation är enligt 
Nilsson och Waldemarson (1990) en grundläggande förutsättning för gruppers existens 
och förändring, samt det som styr klimat och effektivitet i grupper. Kommunikation och 
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samspel är händelser, inte något statiskt, utan en ständigt pågående process (ibid). 
Dahlkwist (1999) belyser bakgrundsfaktorer som brus i form av störande information 
eller tvetydig sådan, samt återkoppling som förbättrar kommande prestationer. Både 
positiv och negativ återkoppling, framför allt i form av rak kommunikation är viktigt för 
kommunikationsprocessen (ibid).  

Forskare inom mänsklig kommunikation benämner ofta kommunikation som 
grundläggande för organisationer (Kuhn, 2008), men beskriver sällan mer detaljerat 
varför det är så. Kuhn (2008) menar att kommunikation inte längre anses vara enbart ett 
verktyg för uttryck, utan istället produktiv i sin natur. Kommunikation är en process 
genom vilken organisationer formas, utvecklas, ändras och åstadkommer något (ibid). 
För att kommunikation ska vara produktiv i en organisation måste den vara effektiv, 
vilket definieras enligt Moenaert et al. (2000) som att kommunikationen måste ha en 
effekt på mottagaren. Denna effekt kan visa sig på tre olika sätt, vilka är 
kunskapsförändring, attitydförändring eller beteendeförändring (ibid). Då människan är 
subjektiv (Falkman, 2000) och enligt Moenaert et al. (2000) behöver finna 
informationen som kommuniceras relevant, ny, greppbar och trovärdig för att använda 
sig av den är det viktigt att beakta alla tre pelarna för att alla individer i organisationen 
ska ta till sig informationen och kommunikationen ska vara effektiv. Anledningen till att 
alla pelarna måste beaktas är att kommunikationen måste anpassas efter individen, då 
preferenserna för mottagande av information skiljer sig mellan olika individer 
(Macintosh, 1985). 

Kommunikation kan enligt Robbins (1996) ske vertikalt eller i sidled. Kommunikation i 
sidled sker mellan medlemmar i samma grupp eller nivå. Den vertikala 
kommunikationen kan delas upp i två delar; nedåtgående kommunikation och 
uppåtgående kommunikation (ibid). Den nedåtgående sker från en nivå i organisationen 
till en lägre nivå till exempel i form av arbetsinstruktioner från ledningen, vilket är 
vanligt förekommande inom den regulativa pelaren (Judge, Douglas & Kutan, 2008). 
Den uppåtgående kommunikationen sker oftast i form av återkoppling, som till exempel 
kan visa hur arbetsinstruktionerna tillämpas och vilka resultat och problem dessa 
utmynnat i (ibid). Ineffektiva kommunikationsstrukturer domineras enligt Robbins 
(1996) av nedåtgående kommunikation, där återkopplingen är bristfällig, medan 
framgångsrika kommunikationsstrukturer tillämpar tvåvägskommunikation vilken ger 
god återkoppling. Genom att gynna goda återkopplingsmöjligheter beaktas den 
kognitiva pelaren då ökad förståelse av personalens värderingar och uppfattningar blir 
möjlig (Wicks, 2001). 

En risk med att inte lyckas integrera ett nytt system eller en förändring på ett personligt 
plan genom rätt kommunikation är enligt Balle (2008) att personalen inte motiveras att 
prestera, ta nya initiativ eller att delta i idéskapandet. Detta kan ge följder både internt 
och externt i organisationen (ibid). Internt kan det orsaka att målen inte uppfylls och 
externt i det här fallet att allmänhetens förtroende för myndigheten skadas. Frank och 
Fahrbach (1999) trycker på den normativa aspekten och menar att roller utgör en viktig 
funktion vid förändringar i en organisation, hur viktig beror på organisationens 
kommunikationsmönster. I en byråkratisk organisation är det vanligt med formella 
roller som för in förändringen i organisationen medan informella roller väger tyngre vid 
förändringar i en organisk organisation (ibid). Balle (2008) menar att kommunikationen 
kan hjälpa till att eliminera osäkerhet samt att fylla luckor och att den därför bör spela 
en central roll under hela implementeringen. Frank och Fahrbach (1999) menar att 
kommunikationskanalerna i en organisation ofta speglar dess kultur, vilken är viktig vid 
en förändring. En organisationskultur som främjar spridning av information och åsikter 
har lättare att förändra sig på kort tid än till exempel en byråkratisk organisationskultur 
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(ibid). Vidare menar Balle (2008) att en organisation har en uppsjö av tillgängliga 
kommunikationskanaler, från till exempel personliga samtal med närmsta chefen till 
intranät och personaltidningar. Enligt Kishi (2008) bör dessa kommunikationskanaler 
väljas med omsorg efter deras ”media richness”, vilket innebär medias kapacitet att 
utveckla delade meningar, skapa gemensamma kommunikationskällor och klargöra 
tvetydig kommunikation. Detta kan åstadkommas genom att underlätta snabb 
återkoppling och utveckla förmågan att hantera mer information samtidigt och skapa 
fokus på individen (ibid). Därför väljer Balle (2008) att kategorisera kommunikation i 
två huvudgrupper; central och lokal kommunikation.  

Central kommunikation beskriver Balle (2008) som intranät, personaltidningar och 
större personalmöten. Denna kommunikation är bra för att förmedla enhetlig och 
gemensam information, medan den är mindre lämpad för att kommunicera nödvändig 
information då den inte är baserad på dialog. Lokal kommunikation beskrivs istället 
typiskt som en mellanchef som kan förmedla information på en personlig nivå (ibid). 
Fördelar med denna typ av kommunikation är att den främjar översättning av direktiv, 
kommunikationen blir trovärdig och även relevant för medarbetaren (ibid). 

Avslutningsvis visar figur 3 en översiktlig uppdelning av kommunikationen mellan 
ledning och personal genom de tre institutionella pelarna; regulativa, normativa och 
kognitiva pelaren samt hur förankringen av FISK kan uppnås till följd av denna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Modell av kommunikationens uppdelning genom de tre institutionella pelarna 
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4. Empiri 
Kapitlet behandlar den insamlade informationen från telefonintervjuerna. Redogörelsen 
börjar med intervjun av riskhanteringssamordnaren i sin helhet, därefter behandlas 
samtliga avdelningssamordnares svar gemensamt kategoriserat efter de institutionella 
pelarna. 

4.1 Intervju med riskhanteringssamordnaren 

4.1.1 Regulativ kommunikation 
Ledningen har ett övergripande ansvar att förmedla direktiv, riktlinjer och policys 
gällande riskhanteringen ut i organisationen. Dessa förmedlas i form av ett riskformulär 
till avdelningssamordnarna via riskhanteringssamordnaren. Det är sedan denne som 
kommunicerar med avdelningssamordnarna om hur de ska tillämpa formuläret och 
samla in material från sina respektive enheter.  

De olika policys som finns inom organisationen finns tillgängliga på myndighetens 
intranät. Där samlas samtliga direktiv och riktlinjer som berör avdelningarna, 
exempelvis i form av förordningar och handledningar som berör riskhantering. På 
frågan om alla avdelningssamordnare känner till var de söka information svarar 
riskhanteringssamordnaren: 

”Om alla vet det, det kan jag inte gå i god för, men jag tror det är hyfsat 
känt. Det står i riskformuläret om alla förordningar och kort information 
om vad de innebär för respektive avdelning.” 

Riskhanteringssamordnaren menar att det finns en grunduppfattning om vad som gäller, 
då arbetet med riskhantering har pågått i närmare två år. Finns det oklarheter så kan 
avdelningssamordnarna alltid höra av sig till denne via telefon eller E-mail, för att få 
kompletterande vägledning eller diskutera vad de ska väga in i sina beslut med mera. På 
frågan om det förekom bestraffningar eller sanktioner då direktiven inte följs till fullo, 
svarar den intervjuade att det inte finns anledning till att uttrycka sådana då arbetet med 
riskhantering är en gemensam process och alla har klart för sig vad som förväntas av 
dem och fullföljer sina uppgifter. 

4.1.2 Normativ kommunikation 
På frågan om hur riskhanteringssamordnarens kommunikation var med 
avdelningssamordnarna, det vill säga om den var strikt formell eller uppmuntrade 
informella diskussioner angående riskhantering svarade den intervjuade: 

”Riskformuläret visar tydligt vilka krav som ställs på 
avdelningssamordnarna i deras arbete med RSA:n. Därefter tillämpas inga 
styrande instruktioner, avdelningssamordnarna arbetar efter bästa förmåga 
och har möjligheten att tolka instruktionerna efter avdelningens 
förutsättningar.” 

Riskhanteringssamordnaren tror inte att det är vanligt förekommande med situationer 
där moraliska värderingar är avgörande framför instruktionerna i riskformuläret. 

På det årliga mötet då samordnarna samlas för att gå igenom RSA:n finns det möjlighet 
att föra fram synpunkter och diskutera arbetet. Detta är den mest givande 
återkopplingstillfället, även om avdelningssamordnarna kan kontakta 
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riskhanteringssamordnaren när som helst vid funderingar om arbetsinstruktionerna. Det 
kan vara svårt att svara på frågan om normer kan gå före regler i vissa situationer, då 
processen är horisontell och värdegrunden förmedlas via intranätet.  

4.1.3 Kognitiv kommunikation 
Riskhanteringssamordnaren menar att det inte går att distansera sig helt från 
subjektivitet och därför är det viktigt att vara tydlig i instruktionerna. 

”Jag eftersträvar objektivitet och man måste förlita sig till processen som 
kvalitetssäkrande och objektiv.” 

Inom processindustrin till exempel är det lättare att fastställa konsekvenser anser den 
intervjuade, till skillnad från det här området som kräver expertbedömningar. Då 
tillkommer en naturlig subjektivitet. 

En huvudsaklig orsak till att tvetydiga direktiv och dubbla budskap inte förekommer vid 
kommunikationen till avdelningssamordnarna anser riskhanteringssamordnaren vara att 
riskformuläret är uppbyggt kring fyra stora och olika ansvarsområden. Samordningen av 
detta har fungerat bra och därför förekommer inte skilda bud på riskhantering från andra 
auktoriteter inom organisationen.  

Goda exempel på tillämpning av riskformuläret förmedlas gärna mellan avdelningarna, 
för att föra fram en vägledning om hur det kan tillämpas. Däremot styr inte 
riskhanteringssamordnaren upp några särskilda möjligheter för avdelningssamordnarna 
att diskutera olika bedömningssituationer, den intervjuade är dock medveten om att det 
förekommer informellt mellan avdelningssamordnarna, men kan inte säkert säga i 
vilken utsträckning det sker. 

Generellt anser riskhanteringssamordnaren att återkopplingen av avdelningsanalyserna 
kan förbättras, liksom uppföljningen. Både den centrala ledningen och 
avdelningssamordnarna har ett uppföljningsansvar, men den intervjuade har inte 
funderat ingående på hur uppföljning och återkoppling skulle kunna förbättras.  

4.2 Intervjuer med avdelningssamordnare 

4.2.1 Regulativ kommunikation  
Direktiven om riskhantering kommuniceras huvudsakligen i skriftlig form, dels i form 
av riskformuläret men även genom förordningar som berör riskhanteringen och som 
skickas ut internt. Texten innehåller även interna rutiner samt verktyg för att rangordna 
risker. Direktiven förklaras även under möten och workshops, men de är tillfälliga i och 
med införandet av RSA. En respondent formulerar sig följande:  

”Det är inte nödvändigt med så många återkommande möten, då processen 
är en dagligdags hantering.” 

En annan respondent berättar att riskhanteringssamordnaren huvudsakligen håller i 
krisberedskapen och information om just riskhanteringen får denne via andra källor som 
till exempel COSO-modellen, andra avdelningssamordnare som varit på europeiska 
samordnade möten samt via kurser som Ekonomistyrningsverket och internrevisionen 
anordnat. Respondenten tycker att det är bra att detta sammanställs i ett enda dokument, 
men menar att detta kanske inte sker till fullo. 

En annan respondent berättar att i riskformuläret finns ett par frågor som specifikt berör 
dennes avdelning, medan resten är av övergripande karaktär för samtliga avdelningar. 
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Respondenten anser att dessa direktiv är tydligt utformade och framhåller inte några 
önskemål om förändring av denna kommunikation.  

Efter att riskhanteringssamordnaren har skickat ut det årliga materialet om riskhantering 
till avdelningssamordnarna, kallas det till möte för genomgång av materialet. 
Riskformuläret som avdelningssamordnarna får är omfattande och fungerar som manual 
för det fortlöpande arbetet. Formuläret anses vara väl behövligt och visar tydligt hur 
arbetet ska genomföras. En respondent säger: 

 ”Stöter man på patrull är det inga problem att kontakta 
riskhanteringssamordnaren för att diskutera problemet.” 

På frågan om vilka system eller rutiner som finns till hands för att tillämpa direktiven 
svarar en respondent att förutom riskformuläret är beredskapsplaner under utveckling. 
De har inte tidigare dokumenterats, utan funnits i huvudet på de anställda i form av 
rutiner. Nästa år tillsätts en halv tjänst för att få dem dokumenterade. Några finns redan 
dokumenterade och klara medan andra är under utveckling. En respondent menar att 
dennes avdelning behandlar risker främst inom sitt verksamhetsområde och har inte lika 
mycket att tillföra om interna risker som andra avdelningar har.  

Enligt en av avdelningssamordnarna finns inga direkta rutiner för återkoppling, men det 
sker ju en viss återkoppling när RSA:n fylls i och skickas in. I det formuläret kan man 
ju ta upp saker och ting så återkopplingen är inbyggd i systemet menar denne. En annan 
respondent menar att det när som helst går att kontakta riskhanteringssamordnaren och 
återkoppla angående den övergripande krishanteringen, men att respondenten behandlar 
avdelningens riskhantering mer separat och att dokumentation av återkopplingen inte 
sker. Nästa intervjuobjekt menar att återkoppling inte är några problem att 
kommunicera, detta sker främst i form av personlig kontakt med 
riskhanteringssamordnaren. Då de sitter i samma hus händer det att denne söker upp 
riskhanteringssamordnaren och diskuterar materialet.  

Några bestraffningar eller sanktioner förekommer inte och det finns inga formulerade 
sådana. Alla vet att det är en högprioriterad fråga: 

”Eftersom vi arbetar inom en statlig myndighet är alla ganska lydiga.” 

En respondent menar att en anledning till att sanktioner och bestraffningar inte 
förekommer kan bero på att de avdelningssamordnarna fyller en stödjande funktion och 
inte har avdelningsansvaret som istället ligger på avdelningschefen. Den allmänna 
uppfattningen bland respondenterna är att de är ganska ”lydiga” och måna om att sköta 
sina uppgifter, därför är det inte aktuellt med bestraffningar. Ingen vill ju att 
riskhanteringssamordnaren ska behöva förmedla till generaldirektören att en viss enhet 
inte har presterat tillräckligt, så det blir mer ett socialt tryck att utföra arbetsuppgifterna 
tillfredsställande. 

4.2.2 Normativ kommunikation 
I slutändan är det riskhanteringssamordnaren som bestämmer om det slutgiltiga 
materialet ska lämnas vidare. 

”Som samordnare måste man sy ihop och se till att frågorna besvaras, 
beaktas och bedöms.” 

Är det några oklarheter så diskuterar man det och åtgärdar dem. Respondenten menar att 
denne arbetar i princip bara efter de standardiserade instruktionerna som erhållits från 
riskhanteringssamordnaren, eftersom det är första gången denne genomför processen är 
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respondenten nöjd över att kunna göra det som krävs. När arbetet är klart samlas alla 
samordnare för en genomgång, då finns det möjligheter att föra fram funderingar genom 
dialog. 

En annan avdelningssamordnare upplever att direktiven i form av riskformuläret som 
riskhanteringssamordnaren förmedlar består av tydligt uppstyrda regler och 
förväntningar, men att ytterligare instruktioner och direktiv kan ske i form av 
diskussioner och återkoppling i muntlig form med riskhanteringssamordnaren. 
Avdelningssamordnaren upplever att dennes ansvar ligger i att driva processen om 
riskhantering på sin avdelning, och inte är resultatbaserat utan av stödjande karaktär.  

Det framgår att relationen med riskhanteringssamordnaren inte upplevs som formell och 
hierarkisk, utan efter instruktionerna har förmedlats finns det alltid möjligheter att 
diskutera oklarheter på ett personligt plan.  

”Det förekommer inte situationer där moraliska ställningstaganden krävs, 
och i fall då frågorna inte stämmer med mallen finns det möjligheter att 
improvisera.”  

I övrigt finns det ingen anledning att improvisera anser respondenten. Eftersom denne 
inte anser att alla frågorna i riskformuläret är direkt tillämpbara på alla avdelningar, 
gjorde respondenten ett försök under senaste mötet att inte behöva behandla dessa typer 
av frågor, men eftersom det inte accepterades fick denne lov att svara efter bästa 
förmåga.  

En avdelningssamordnare berättar att denne inte upplever uttalade krav eller 
förväntningar på sin roll och sina arbetsuppgifter utöver de formella instruktionerna 
denne erhållit, men däremot har respondenten egna krav på sig själv utifrån tidigare 
erfarenhet. Dessa är exempelvis förmågan att kunna knyta ihop arbetet till en helhet, då 
många anvisningar som rör till exempel målformuleringar, riskhanteringsdirektiv med 
mera förmedlas med långa mellanrum och inte alltid sätts i sitt samband. Respondenten 
menar att det kan vara ännu svårare för andra som inte har samma erfarenhet att utföra 
detta. 

Ett intervjuobjekt anser att fördelen med den undersökta myndigheten är att relationerna 
mellan chefer och personal inte är särskilt formella, utan allt kan diskuteras på en 
personlig nivå. Trots detta upplever denne inga personliga förväntningar på sig, varken 
grundat på sin utbildning och erfarenhet eller rollen inom organisationen. Det är de 
förmedlade direktiven som gäller och de tillämpas efter bästa förmåga. Improvisation 
kan uppstå, det tillhör arbetet. Exempel på detta kan vara vid olika scenarier som kan 
drabba olika avdelningar på olika sätt, då måste man göra en bedömning hur 
avdelningen kan drabbas specifikt. 

4.2.3 Kognitiv kommunikation 
En respondent berättar att några subjektiva värderingar av riskhanteringssamordnaren 
inte upplevs, utan denne uppfattar att riskhanteringssamordnaren går väldigt strikt efter 
regelverken och politiska uttalanden. En utbildning har skett för avdelningen där det 
grundlades väldigt tydligt vad riskhanteringen handlar om och varför man har den. 
Nästa respondent säger också att riskhanteringssamordnaren håller bra och tydliga 
föredragningar om vad riskhantering är och varför man har den, syftet framgår väldigt 
tydligt. Då respondenten inte tycker att riskhanteringssamordnaren förmedlar några 
subjektiva värderingar, anser denne inte heller att det blir någon tvetydighet från 
ledningens håll gällande detta. 
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Riskhanteringssamordnaren kommunicerar vikten av arbetet med riskhantering säger en 
av de intervjuade, är engagerad och verkar som en positiv kraft.  

”Riskhanteringssamordnaren behöver inte kommunicera några personliga 
värderingar om riskhantering då stor förförståelse för arbetet med 
förordningen framgår i de skriftliga instruktionerna.”   

Grundläggande värderingar från andra auktoriteter i organisationen kommuniceras inte, 
kanske beroende på att respondenten inte har så mycket kontakt med ledningen i sitt 
dagliga arbete. En annan respondent tycker det är svårt att tyda om 
riskhanteringssamordnaren kommunicerar några personliga värderingar om 
riskhantering, däremot menar denne att riskhanteringssamordnaren är ”ett med sin 
uppgift” och därför är denne väldigt positiv och engagerad i sitt arbete. Det finns 
däremot inga som helst tvetydigheter inom ledningen gällande värderingar av 
riskhanteringen, respondenten upplever att ledningen till fullo står bakom 
riskhanteringssamordnarens kommunikation av riskhanteringen. 

Vid workshops har det förekommit jämförelser mot andra avdelningar, som exempelvis 
fått stå modell med sitt riskformulär. I övrigt jämförs det inte på avdelningsnivå mot 
andra myndigheter eller liknande, men respondenten tror att det görs på högre nivå, då 
Räddningsverket beaktats som exempel. Sedan anser avdelningssamordnaren att det är 
tydligt att militären stått som förebild, även om det inte har uttalats. En annan 
respondent säger att jämförelser med andra avdelningar inte förekommer, kanske för att 
avdelningen skiljer sig en hel del från de andra och är lite av en ”udda fågel”. Samma 
respondent har inte upplevt några diskussioner om bedömningssituationer med andra 
avdelningssamordnare, men detta tror denne beror på att riskerna i allmänhet skiljer sig 
så mycket mellan avdelningarna. Mer allmänna risker som till exempel elavbrott har de 
fått i uppgift att fundera över, men ingen uppstyrning av diskussion har skett för dessa 
bedömningssituationer. 

På frågan om jämförelser görs mellan avdelningarna svarar en respondent att det inte 
förekommer, förmodligen på grund av att avdelningarna är så olika. Istället arbetar 
avdelningarna för sig med att få in risktänket stegvis i arbetet. Respondenten har inte 
heller varit med om att riskhanteringssamordnaren har styrt upp några diskussioner om 
olika beslutssituationer mellan avdelningarna. Det sker i så fall mer informellt mellan 
avdelningarna. Avdelningssamordnarens egna funderingar och tankar rörande 
riskhantering luftas främst på avdelningen, med avdelningschefen och enhetscheferna. 
Denne menar att input av instruktioner och information sker via Internet i form av mail, 
men främst via intranätet. Därefter diskuteras problemen mer med enhetscheferna, men 
för att få information och instruktioner om riskhantering säger den intervjuade: 

”Det är egentligen bara intranätet som gäller då den personliga kontakten 
med riskhanteringssamordnaren inte är så vanlig.” 

Nästa respondent kan inte komma ihåg att riskhanteringssamordnaren någon gång har 
gjort jämförelser av något slag mellan avdelningarna, däremot tror denne att riskerna i 
sig ofta grundar sig på andra myndigheters erfarenheter. Det förekommer ingen 
uppstyrning för diskussion av bedömningssituationer mellan avdelningssamordnarna, 
detta kan dock täckas in under det årliga mötet där riskhanteringsprocessen gås igenom. 
Denne tillägger:  

”Jag föredrar helt klart den muntliga kommunikationen framför den 
skriftliga, då det finns möjlighet till dialog på ett annat sätt.” 
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Grundat på sina egna värderingar tycker en respondent att det finns vissa moment som 
inte riktigt gynnar syftet med riskhantering. Denne menar att riskformuläret som ska 
fyllas i inte innehåller frågor som är avdelningsspecifika, att många frågor som ställs är 
svåra att svara på då de inte har någon kunskap om detta. Exempel på dessa är brand, 
elavbrott, finanskriser och IT-krascher. Detta borde hanteras av en särskild enhet med 
kompetens för detta och som i sin tur skulle kunna ställa relevanta frågor till de olika 
avdelningarna för att skapa en standardisering. Konsekvenserna blir ungefär desamma 
för alla avdelningar ändå i dessa frågor menar respondenten. Den intervjuade har tagit 
upp det på mötet där genomgången sker av riskhanteringen, men då 
riskhanteringsprocessen är långt gången för i år kanske det sker förändringar nästa år 
istället då eventuella bristfälliga svar kan belysa problemet.  

”Riskhantering kan ibland upplevas lite överflödigt och mer som en 
pappersprodukt, men samtidigt tycker jag att det är bra att få brottas med 
dessa problem en gång om året.”  

Svaret på frågan om den intervjuades arbete med riskhantering känns meningsfullt blir 
både ja och nej. Sina egna funderingar och tankar om riskhantering luftar respondenten 
med enhetscheferna runt en gång i veckan, då enheternas specifika risker samtidigt 
behandlas. På det årliga mötet med de andra avdelningssamordnarna sitter alla 
förutsättningslöst ner och behandlar riskhanteringen, så det blir en typ av brainstorming 
som ger väldigt mycket för arbetet anser denne.  
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5. Analys 
I detta kapitel ställs empirin mot de teorier som utgör den teoretiska referensramen.  

5.1 Regulativ teori och kommunikation 
De svar som riskhanteringssamordnaren gav i intervjun om den regulativa 
kommunikationen indikerar att det underlag som kommuniceras till 
avdelningssamordnarna om riskhanteringen är huvudsakligen av regulativ karaktär i den 
begynnande delen av kommunikationen. I princip alla direktiv ges i textform, vilket 
enligt McPhee (2004) ger goda möjligheter att göra bland annat förmedling och 
jämförelser både inom och mellan organisationer i form av regler och handlande. Då 
text används för att kommunicera instruktioner till de anställda visar ledningen på ett 
tydligt och konkret sätt hur de har gått tillväga för att leva upp till de krav som ställs i 
och med införandet av förordningen. I första hand legitimeras hanteringen och 
införandet av förordningen i organisationen, vilket är en av de viktigaste funktionerna 
med regler enligt Judge, Douglas och Kutan (2008). Inom organisationen fyller även 
regler i textform en ytterligare funktion, legitimering av de anställdas aktiviteter då de 
följer konkreta och dokumenterade regler och förhållningssätt (McPhee, 2004). 

Det första intrycket av intervjuerna med avdelningssamordnarna att kommunikationen 
av regulativa direktiv är god, då få missförstånd uppkommer. Alla respondenter är 
överens om att riskformuläret ger tydliga instruktioner för riskhanteringsarbetet, dock 
finns det önskemål om att direktiven kunde vara mer precisa för respektive avdelning, 
då endast en respondent ansåg att riskformuläret innehöll ett par mer precisa frågor 
riktade till avdelningen. Användningen av intranätet som kommunikationskanal för 
direktiv kan därför ses som bra media för att skapa en gemensam informationskälla men 
inte lika bra för att klargöra tvetydigheter då den inte alltid riktar sig specifikt till varje 
avdelning (Kishi, 2008). Majoriteten av intervjuobjekten anser dock att de skriftliga 
direktiven är tydliga och lätta att förstå, vilket tyder på att en kunskapsförändring skett 
hos avdelningssamordnarna. Detta är ett resultat som tyder på effektiv kommunikation 
enligt Moenaert et al. (2000).  

Det är viktigt att reflektera över anledningen till att en av avdelningssamordnarna söker 
information om riskhanteringen via andra källor, som till exempel via COSO-modellen 
och genom kollegor som varit på samordnade europeiska möten. Detta kan tolkas som 
att direktiven inom organisationen inte är tillräckliga och att en större 
kunskapsförändring är möjlig, då extern information söks eller som att respondenten i 
fråga är extra noggrann med sitt arbete eller helt enkelt har en arbetserfarenhet som gör 
att denne vet var sökning kan ske för att kunna komplettera de interna direktiven på 
bästa möjliga sätt. Om detta är fallet leder det till frågan om återkoppling. Dahlkwist 
(1999) menar att både negativ och positiv återkoppling är viktig, och den bör framgå i 
form av rak kommunikation. Då det enligt samtliga respondenter inte finns något 
utvecklat återkopplingssystem av direktiven annat än muntligen och via det årliga mötet 
där riskformuläret gås igenom, går andra avdelningssamordnare miste om eventuella 
viktiga källor till information. Robbins (1996) teori om två typer av kommunikation, 
den vertikala och den horisontella visar sig här. Den vertikala kommunikationen 
dominerar i denna undersökta del av organisationen, då riskhanteringssamordnaren 
kommunicerar ledningens direktiv i huvudsaklig form av riskformuläret. Horisontell 
kommunikation förekommer bara i begränsad utsträckning, då avdelningssamordnarna 
som befinner sig på samma plan i organisationen saknar uppstyrd kommunikation. 
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Vad som bör beaktas i det här fallet är om direktiven mellan ledningen och 
avdelningssamordnarna verkligen är av regulativ karaktär, även om förordningen i sig är 
det. Hindriks (2009) menar att regler av regulativ karaktär verkar tvingande, medan den 
andra typen av formella regler benämns som grundläggande och verkar mera 
vägledande och grundar sig på normer och informella regler. Detta kan resultera i 
förlorad effektivitet inom organisationen, med tanke på att direktiven inte är av 
tvingande karaktär utan snarare enligt Hindriks (2009) teori grundläggande och 
baserade på informella regler och normer. Det blir då ännu viktigare för effektiviteten 
att medarbetarna delar med sig av erfarenhet och informationskällor så att en viss 
triangulering av direktiv och information kan ske.  

Det framgår av intervjun att efter direktiven kommunicerats sker ingen större 
standardisering av tillämpningen av reglerna, då förutsättningarna är olika för de olika 
avdelningarna. Standardisering sker enligt Judge, Douglas och Kutan (2008) genom att 
bland annat övervaka efterrättelse och bestraffa eller sanktionera vissa aktiviteter. 
Varken kontroller, övervakning eller bestraffningar bedrivs i någon direkt mening vid 
implementeringen av förordningen. Frågan som kan ställas utifrån denna teori är 
huruvida implementeringen blir effektiv när inga sådana tillämpas, men även om Tyler, 
Callahan och Frost (2007) trycker på vikten av nära övervakning för att formella regler 
ska följas, skriver de att effektivitet kan uppnås utan övervakning om personalens 
personliga moral och värderingar stämmer överens med ledningens i den aktuella 
frågan. Huruvida detta är fallet behandlas senare i kapitlet.  

5.2 Normativ teori och kommunikation 
Informationen som avdelningssamordnarna arbetar med för att kunna bedöma risker 
inom respektive avdelning faller huvudsakligen under Häckners (1988) definition mjuk 
information, då de flesta risker består av händelser som hittills inte inträffat och därmed 
ännu inte skapat konkreta konsekvenser för organisationen. Det framgår av intervjuerna 
med avdelningssamordnarna att varje avdelning har unika risker att hantera, men en 
gemensam mall att gå efter. Detta benämns enligt Scott (2003) som en typ av standard, 
då den verkar mot flera i organisationen istället mot enstaka individer och innehåller 
tydliga instruktioner och råd snarare än tvingande regler. Dessa teorier visar sig tydligt i 
organisationen då avdelningssamordnarna har stor frihet att utföra sitt arbete men inom 
givna ramar i riskformuläret.  

Intervjuerna visar att relationen mellan riskhanteringssamordnaren och 
avdelningssamordnarna till stor del grundar sig på sociala åtaganden, då flertalet 
avdelningssamordnare på ett eller annat sätt känner ett socialt åtagande att genomföra 
sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Som exempel framkom det i intervjuerna att 
flera av avdelningssamordnarna kände förväntningar på att de behöver få in ”risktänket” 
i enheterna de ansvarade för, och att detta skulle underlätta arbetet med riskhantering. 
Detta tyder på att kommunikationen har lett till en beteende- och attitydförändring i 
myndigheten vilket enligt Moenaert et al. (2000) är ett resultat som visar på effektiv 
kommunikation. Ingen vill att riskhanteringssamordnaren ska behöva lämna över ett 
bristfälligt arbetsresultat till ledningen, då det anses vara ett gemensamt ansvar att 
riskhanteringen fungerar som den ska. En respondent framhåller att en 
avdelningssamordnares roll är stödjande och inte resultatinriktad, vilket kan spegla hur 
de upplever förväntningarna på sig själva från ledningen. Detta stämmer bra med Scotts 
(2003) teori då denne beskriver den normativa pelaren som att sociala åtaganden är 
viktigare än formella regler, och att dessa åtaganden styr individen.  

En av respondenterna söker information utanför organisationen exempelvis via 
kollegors erfarenheter. DiMaggio och Powell (1983) menar att professionalism är en 
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grund till normativ påverkan, och att en del av denna utgörs av interprofessionella 
nätverk. Men för att informationen som respondenten inhämtat ska resultera i en 
markant normativ påverkan inom organisationen krävs en bättre kommunikation mellan 
avdelningssamordnarna så att fler kan ta del av denna information. Det framgår av 
respondenterna att uniformitet eftersträvas i riskhanteringen, då de genom att samordna 
enheterna skapar ett gemensamt tänkande rörande arbetet med riskhantering. För att 
erhålla ytterligare uniformitet inom området skulle denna typ av informationssökning 
kunna uppmuntras och kommuniceras i högre grad mellan avdelningssamordnarna. Att 
främja kommunikation horisontellt i organisationen, det vill säga även mellan 
avdelningssamordnarna är något som enligt Frank och Fahrbach (1999) gynnar 
förändring i en organisation då information och åsikter fortare sprids, till skillnad mot 
när kommunikationen enbart sker vertikalt, i det här fallet mellan 
riskhanteringssamordnare och avdelningssamordnare. Den andra delen av DiMaggios 
och Powells (1983) teori om professionalism handlar om utbildningens roll i 
yrkesrollens legitimitet. Alla intervjuade avdelningssamordnare besitter högskole- och 
universitetsutbildningar men dessa skiljer sig ganska markant. Ingen upplever 
förväntningar från ledningen på sin yrkesroll direkt kopplade till sin utbildning, däremot 
förekom det personliga krav på sig själva grundade på erfarenhet och utbildning. Intern 
utbildning har förekommit med ledning av Ekonomistyrningsverket och 
internrevisionen. Det är dock bara en respondent som framförde detta, och samma 
respondent är ensam om att framhålla att extern informationssökning förekommit.  

5.3 Kognitiv teori och kommunikation 
Samtliga intervjuade avdelningssamordnare är eniga om att riskhanteringssamordnaren 
är en positiv och drivande kraft bakom riskhanteringsarbetet. Ur intervjuerna framgår 
det att riskhanteringssamordnaren ”är ett med sin uppgift”, det vill säga att denne 
personligen går in för arbetet med riskhanteringen. Ingen upplever att det uppstår 
tvetydiga direktiv eller kommunikation som signalerar om skilda värderingar från 
ledningens håll i organisationen. Detta beror enligt riskhanteringssamordnaren 
framförallt på att riskhantering är ett område som denne ansvarar för, och med en tydlig 
ansvarsuppdelning följer inga tvetydigheter. Även om riskhanteringssamordnaren 
trycker på att denne undviker att sända subjektiva värderingar till 
avdelningssamordnarna och vill hålla processen objektiv, tyder övriga respondenters 
svar på att denne sänder ut positiva värderingar av arbetet genom mötena där 
genomgången av arbetet sker. Detta upplevs som positivt och konstruktivt bland 
medarbetarna, och påverkar arbetsmoralen på ett bra sätt. Wicks (2001) och Scott 
(2003) menar att den kognitiva pelaren bidrar till att med hjälp av gemensamma 
värderingar, logiska handlingar och uppfattningar skapa en social verklighet. Dessa 
teorier verkar stämma enligt intervjuresultaten. 

Det finns till viss del negativa värderingar av riskhanteringsarbetet bland 
avdelningssamordnarna. En av anledningarna till detta verkar vara att avdelningarnas 
risker skiljer sig mycket från varandra och att riskformuläret passar mer in på några 
avdelningar men mindre på andra. Då riskformuläret måste besvaras helt och hållet 
upplevs det som en onödig pappersprodukt på vissa punkter, då det inte anses spegla 
relevanta risker för vissa avdelningar. En annan respondent anser att relevant 
information om riskhantering inte till fullo integrerats i riskformuläret och att det skulle 
kunna förbättras väsentligt för att underlätta arbetet framförallt för personal som ännu 
inte har erhållit den erfarenhet som krävs för att se helheten i arbetet med riskhantering. 
Dessa resultat visar att värderingarna rörande riskhanteringsarbetet skiljer sig ganska 
mycket mellan avdelningssamordnarna. Wicks (2001) menar att subjektiva värderingar 
finns i en organisation men att genom interaktion med andra skapar denna en 
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gruppkaraktäristik. Intervjuerna visar vissa likheter i värderingarna av 
riskhanteringsarbetet, men mest framkom individuella värderingar.  

Rutiner förekommer ofta sammanhang av stabilitet enligt Feldman (2000), men kan 
även gynna förändring i en organisation. Även om myndigheten har arbetat ett antal år 
med riskhantering är det flera av avdelningssamordnarna som bara arbetat med det i ett 
eller två år. Riskformuläret skapar rutiner i sig och av intervjuerna framgår det att 
återkoppling av arbetet sker då riskformuläret lämnas in. Detta skapar möjligheter att 
visa ledningen hur arbetet med riskhantering har uppfattats och genomförts av 
avdelningssamordnarna och möjligheter öppnas därigenom för att göra ett ännu 
effektivare arbete efterföljande år. Eftersom det vanligtvis är samma 
avdelningssamordnare som gör arbetet året efter blir det en god återkoppling på arbetet 
och rutinerna för arbetet kan förbättras, vilket enligt Feldman (2000) är en viktig del då 
individen och rutinen inte bör skiljas åt för att en effektiv förändring ska ske. 

Respondenterna visade sig ha olika preferenser vad gällde informationssökning, någon 
föredrog personlig kontakt medan andra föredrog att kunna leta information via 
intranätet eller via de skriftliga dokument som erhållits i form av mail. När interaktion 
mellan avdelningssamordnarna inte styrs upp på regelbunden basis mer än en gång per 
år kan det med orsak av detta vara extra viktigt att se till att de informeras via alla 
kommunikationskanaler som finns inom organisationen om uniformitet ska uppnås. 
Tranfield och Smith (1998) menar att just informationssökning kan ha betydelse för 
kommunikationen. Personalen kan gå miste om viktig information om de har invanda 
rutiner att söka information från en viss källa och den relevanta informationen bör sökas 
någon annanstans. Samtidigt anser Macintosh (1985) att personligheter består av olika 
kognitiva typer som kan förklara hur de uppfattar olika typer av informationsflöden. 
Som Nilsson och Waldemarsson (1990) skriver, är kommunikation en ständigt 
pågående process och för att uppnå effektivitet och uniformitet i organisationen är det 
viktigt att alla kan ta del av kommunikationsprocessen. Samtidigt menar Kuhn (2008) 
att kommunikation inte bara är ett verktyg för uttryck, utan även används för att forma, 
utveckla och ändra organisationer. Detta kan åstadkommas genom att alla tillgängliga 
kommunikationskanaler används, samt återkoppling. 

Av undersökningen framgår det att direktiven kommuniceras huvudsakligen centralt, 
det vill säga som enhetlig och gemensam kommunikation. På den undersökta 
myndigheten verkar riskhanteringssamordnaren ha en position som ger möjlighet att 
förmedla både central och lokal kommunikation. Enligt svaren från intervjuerna framgår 
det att den lokala informationen inte är lika vanligt förekommande som den centrala. En 
viktig aspekt att behandla vid val av kommunikationskanaler är enligt Balle (2008) den 
centrala och den lokala typen av kommunikation. Med lokal kommunikation menar 
Balle (2008) huvudsakligen personlig kommunikation, som exempelvis en mellanchef 
kan ge till medarbetarna. 

Av intervjuerna framgår det att enstaka jämförelser skett mellan avdelningarna, 
framförallt har en specifik avdelning kommit långt i riskhanteringen och har fått stå 
modell för de andra. Men det är inte alla avdelningssamordnare som uppfattat dessa 
jämförelser, så de sker i begränsad omfattning. Det styrs heller inte upp några särskilda 
tillfällen för diskussion mellan avdelningssamordnarna om olika beslutssituationer, utan 
till detta finns det endast möjlighet under det årliga mötet och genomgången av arbetet 
samt informellt mellan avdelningssamordnarna. Både DiMaggio och Powell (1983) och 
Scott (2003) för fram att mimik är en grundläggande del inom den kognitiva pelaren 
inom och mellan organisationer. Medan DiMaggio och Powell (1983) menar att mimik 
uppstår vid osäkerhet, anser Scott (2003) att mimik öppnar för goda möjligheter till 
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förändring genom att härma andra organisationer eller delar av dessa. Det kan vara 
lämpligt att fundera över varför detta inte sker i större utsträckning, då riskformuläret 
enligt respondenterna är utformat övergripande och standardiserat. 
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6. Slutdiskussion 
I det här kapitlet redogörs slutsatserna av arbetet och analysen av intervjumaterialet 
tas ett steg längre. Det praktiska och det teoretiska bidraget presenteras. Avslutningsvis 
ges förslag på vidare studier. 

6.1 Slutsatser 
Studien har behandlat kommunikationen av riskhantering mellan ledning och personal. 
Detta har genomförts genom att intervjua riskhanteringssamordnaren som förmedlar 
ledningens direktiv till avdelningssamordnarna, som i sin tur samordnar riskhanteringen 
från lägre nivåer i organisationen. Genom detta tillvägagångssätt har en viktig del av 
förankringen av riskhantering belysts.  

Det framgår att den undersökta myndigheten har kommit en bra bit på vägen med 
förankringen av riskhantering framför allt i den regulativa pelaren. Genom 
riskformuläret har tydliga och övergripande instruktioner förmedlats. Då riskformuläret 
i viss grad saknar specifika instruktioner och direktiv riktade mot varje enskild 
avdelning, innebär detta att avdelningssamordnarna måste improvisera mera och tolka 
direktiven efter hur de kan tillämpas på sina egna avdelningar. Detta behöver inte vara 
ett problem, men för att organisationen ska tillämpa förordningen på bästa sätt och 
därigenom fylla dess syfte är det viktigt att ledningen försäkrar sig om att 
avdelningssamordnarna befinner sig på samma linje vad gäller värderingar och 
uppfattningar rörande riskhanteringsprocessen. Då det fortfarande finns moment i 
riskformuläret som anses vara irrelevanta eller svåra att tillämpa för olika 
avdelningssamordnare visar det att förbättringar fortfarande kan göras.  

Genom att myndigheten har lyckats bra med att ta fram en konkret handlingsplan för 
riskhantering har ledningen lyckats i ett första steg att legitimera arbetet med 
implementeringen av FISK. Men för att på längre sikt behålla en god legitimering och 
gynna en hållbar utveckling av riskhanteringen bör en djupare förankring av 
förordningen ske, då det finns möjligheter till detta. Det förekommer inte i någon större 
utsträckning någon nära styrning av avdelningssamordnarna i form av övervakning, 
kontroller, bestraffningar eller sanktioner. Avdelningssamordnarnas beteende grundas 
snarare på sociala åtaganden istället för på formella regler. Detta tyder på att 
avdelningssamordnarna har relativt fria händer för arbetet med riskhantering, vilket gör 
att förståelsen för vad de arbetar med samt värderingarna av arbetet blir extra viktigt för 
bra prestationer och utveckling av arbetet med riskhantering.  

God återkoppling är viktigt vid förankringen av förordningen, och denna skulle kunna 
utvecklas genom en uppstyrning av mer frekventa återkopplingsmöjligheter. Att 
formellt kunna ge återkoppling en enstaka gång per år, samt i övrigt endast på informell 
väg är troligtvis inte tillräckligt för att utveckla riskhanteringsarbetet maximalt. Även 
om avdelningssamordnarna anser sig vara väl insatta i arbetet och stundvis inte anser sig 
behöva ge återkoppling på direktiven, är det viktigt att dokumentera hur de uppfattar 
direktiven och handlar därefter. Detta material kan användas som hjälpmedel i många 
andra situationer, exempelvis vid förlust av kompetens och nyanställningar. Då 
personalens preferenser för kommunikationskanaler skiljer sig bör flera kanaler 
användas för att kommunikationen av återkopplingen även ska ske på det personliga 
planet. 
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Avdelningssamordnarna består vid studiens tidpunkt av motiverad och välutbildad 
personal som i grunden är positiv till riskhanteringen. Detta är en värdefull tillgång för 
myndigheten och ledningen bör använda sig av denna genom att inte begränsa 
kommunikationen till den regulativa pelaren, utan nyttja fler kommunikationskanaler 
för att förankra riskhanteringsarbetet inom de normativa och kognitiva pelarna och 
därigenom till fullo nyttja personalens kapacitet. 

6.2 Praktiskt bidrag 
För att nå en djupare förankring av förordningen i myndigheten finns det två 
huvudsakliga alternativ som kan föreslås: 

Det första alternativet är att utveckla riskformuläret och anpassa det mer efter varje 
avdelnings förutsättningar. Ju mer detaljerat och ingående riskformuläret är, ju lättare är 
det att därefter tillämpa en närmare styrning av arbetet med riskhantering.  

Det andra alternativet är att utveckla kommunikationen mellan ledningen och 
avdelningssamordnarna genom att använda fler kommunikationskanaler, exempelvis 
föra en mer regelbunden och personlig dialog med varje avdelningssamordnare så att 
svårigheter med att tolka riskformuläret minimeras samt att trovärdigheten för 
arbetsuppgifterna ökar.   

Dessa alternativ är beroende av vad som eftersträvas med riskhanteringsarbetet. 
Eftersträvas en uniformitet och ett gemensamt ”riskhanteringstänk” mellan 
avdelningarna bör ledningen utveckla interaktionen mellan avdelningarna så att 
jämförelser och diskussioner om beslutssituationer kan tillämpas i högre grad än vid 
studiens tidpunkt. Om ledningen istället eftersträvar mer specifik riskhantering på varje 
avdelning bör direktiven utvecklas mer detaljerat och avdelningsanpassat så att 
styrningen av sådan riskhantering underlättas. 

6.3 Teoretiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag grundar sig på kopplingen mellan institutionell teori och 
kommunikationsteori. Studien har belyst hur kommunikationen av en förordning  i 
statliga myndigheter kan förbättras ur ett institutionellt perspektiv. Det finns mycket 
forskning som berör kommunikation respektive institutionell teori, men färre bidrag till 
kopplingen mellan dessa två områden. Förhoppningen är att denna studie kan bidra med 
ytterligare underlag för vikten av att integrera institutionell teori i 
kommunikationsprocessen. 

6.4 Förslag till vidare studier 
Då studien har genomförts på endast en myndighet, vore det intressant att undersöka hur 
andra myndigheter förankrat förordningen i ett senare skede då de flesta myndigheter 
som berörs än så länge bara integrerat riskhanteringen på ledningsnivå. Studien skulle 
då kunna fokusera på förankringen av förordningen på lägre nivå i myndigheterna. 

Ett annat förslag är att undersöka om allmänhetens förtroende för myndigheterna med 
tiden påverkas av förordningens implementering, då detta skulle visa om syftet med 
förordningen har uppfyllts. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor riskhanteringssamordnare:  

Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat på myndigheten, och hur länge som riskhanteringssamordnare? 
• Vad har du för bakgrund, utbildning och erfarenhet? 
• Under en vanlig arbetsdag, hur ser kontakten med avdelningssamordnarna ut? 
• Är du ensam om att kommunicera direktiven om riskhantering till avdelningarna, eller 

får avdelningarna direktiv från andra håll i organisationen? 
 
Kommunikation:  
 
Regulativ kommunikation: 

• Kommunicerar du avdelningarnas mål till avdelningssamordnarna, och hur gör du i så 
fall detta?  

• Hur kommunicerar du  riskhanteringsdirektiven till avdelningssamordnarna i form av 
riktlinjer, direktiv, föreskrifter och policys? 

• Finns det några system eller rutiner, till exempel manualer som tillämpas för att 
genomföra dessa direktiv, hur är dessa utformade?  

• Finns det möjligheter för avdelningssamordnarna att ge återkoppling/feedback gällande 
direktiven till dig, och hur förmedlar de den i så fall? 

• Finns det några sanktioner/bestraffningar när direktiven inte följs, och i vilken form kan 
dessa tillämpas? 
 
Normativ kommunikation: 

• Hur sker din kommunikation med avdelningssamordnarna, är den av formell karaktär 
eller uppmuntras diskussioner mellan er om värderingar och lämplighet vid beslut i 
olika situationer? 

• Hur förmedlar du avdelningssamordnarnas roller, uppmuntrar du dem att ta beslut 
grundade på moraliska värderingar, erfarenhet eller lämplighet för situationen, eller 
förmedlar du tydligt att de ska följa de formella direktiven? Ger du signaler om att det är 
ok att improvisera i vissa situationer? 

• Händer det att normer som grundar sig på värderingar och moral ibland får gå före 
formella regler, exempelvis i situationer där rätt beslut ändå kan vara omoraliskt eller 
obetydligt i sammanhanget? Hur informerar du i så fall detta till samordnarna? 

• Finns det möjligheter för avdelningssamordnarna att ge återkoppling/feedback gällande 
dessa normer, och hur förmedlas denna i så fall? 
 
Kognitiv kommunikation: 

• Kommunicerar du grundläggande värderingar om riskhantering till 
avdelningssamordnarna, och hur gör du det? (Till exempel värderingar om det 
övergripande syftet med riskhantering) 

• Upplever du i så fall att dessa värderingar är delade med ledningen, eller kan 
tvetydigheter uppkomma i kommunikationen av dessa till avdelningssamordnarna? 

• I din kommunikation med avdelningssamordnarna, använder du dig av jämförelser eller 
exempel på arbetsgång mellan avdelningar eller liknande? Hur kan dessa se ut i så fall? 

• Förmedlar du diskussioner om bedömningssituationer på något sätt mellan 
avdelningssamordnarna? 



 

BILAGA 2 

Intervjufrågor avdelningssamordnare: 
 
Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat på myndigheten, och hur länge som avdelningssamordnare? 
• Vad innebär din uppgift som avdelningssamordnare? 
• Vad har du för bakgrund, utbildning och erfarenhet? 
• Under en vanlig arbetsdag, hur ser kontakten ut med riskhanteringssamordnaren? 
• Får du endast direktiv från riskhanteringssamordnaren om riskhantering, eller får du 

direktiv från andra auktoriteter i myndigheten? 

Kommunikation:  

Regulativ kommunikation: 
• Hur kommunicerar riskhanteringssamordnaren riskhanteringsdirektiven i form av regler, 

riktlinjer, direktiv, föreskrifter och policys? 
• Anser du att kommunikationen av dessa är lätt att förstå, eller finns det något som skulle 

kunna förbättras? 
• Finns det några system eller rutiner, till exempel manualer som tillämpas för att 

genomföra dessa direktiv, hur är dessa utformade?  
• Har du möjlighet att ge återkoppling gällande reglerna, och hur förmedlar du den i så 

fall? 
• Upplever du att det finns några sanktioner/bestraffningar när reglerna inte följs, och i 

vilken form kan dessa tillämpas? 
 
Normativ kommunikation: 

• Upplever du riskhanteringssamordnarens och din relation som hierarkisk och formell, 
eller upplever du att ni kan diskutera värderingar och funderingar kring riskhantering 
och vad som kan anses vara lämplig och passande arbetsgång i olika situationer? 

• Upplever du att du har förväntningar på dig och din roll som samordnare utöver de 
formella direktiven, förväntningar som till exempel kan ha uppstått genom din 
utbildning och erfarenhet, och hur kan dessa yppa sig?  

• Förväntas du ta beslut som grundas på moral och lämplighet för situationen, eller 
förväntas du enbart följa de formella instruktioner du fått? Uppstår det situationer då du 
förväntas improvisera snarare än att strikt följa de formella instruktionerna? 

• Kan det uppstå situationer där normer som grundar sig på värderingar och moral ibland 
får gå före formella regler, exempelvis i situationer där rätt beslut ändå kan vara 
omoraliskt eller obetydligt i sammanhanget? Är detta i så fall något som 
riskhanteringssamordnaren ger instruktioner om? 

• Har du möjlighet att ge återkoppling gällande förväntningar på din arbetsroll och ditt 
resultat, och hur kan du förmedla denna i så fall? 
 
Kognitiv kommunikation: 

• Kommuniceras riskhanteringssamordnarens personliga grundläggande värderingar om 
riskhantering till dig, och hur görs det i så fall?  

• Om riskhanteringssamordnaren kommunicerar sådana värderingar till dig, uppfattar du 
dessa som identifierbara med ledningens värderingar, eller finns det motsägande 
kommunikation från ledningen? 

• Känner du att ditt arbete med riskhanteringen är meningsfullt och att dina 
arbetsuppgifter stämmer överens med dina egna värderingar av riskhanteringen, eller 



 

anser du att vissa moment borde genomföras annorlunda för att fylla riskhanteringens 
syfte? 

• Hur kommunicerar du dina egna funderingar och tankar om riskhanteringen, vem eller 
vilka framför du den till i första hand i så fall? 

• När riskhanteringssamordnaren kommunicerar med dig om riskhanteringsprocessen, 
använder denne sig av jämförelser eller exempel på arbetsgång mellan avdelningar eller 
liknande? Hur kan dessa se ut i så fall? 

• Förmedlar riskhanteringssamordnaren möjligheter att diskutera bedömningssituationer 
eller liknande mellan er avdelningssamordnare? 

• Hur går du tillväga för att hitta information och instruktioner som berör dina 
arbetsuppgifter, vilka informationskällor använder du dig av i första hand, och hur hittar 
du dessa?  


