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Förord 
 
 
Media har idag en ofta avgörande roll i att förmedla information till medborgarna 
(allmänheten). Genom denna information (vanligtvis kallad mediebild), tillsammans med 
medborgarens egna erfarenheter (i egenskap av brukare), skapas medborgarnas sammantagna 
bild av rättsväsendet. Den sammantagna bilden ger sedan upphov till den generella samt 
individuella graden av förtroende som råder.  
 
En effektiv verksamhet, där samverkan är en komponent, påverkar medborgarens förtroende 
på ett positivt sätt. För att förbättra medborgarens förtroende behöver myndigheterna även i 
högre grad själva informera och kommunicera med medborgaren. Vi kommer i föreliggande 
uppsats undersöka vad Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och Kriminalvården 
gör för att påverka och förbättra medborgarens förtroende.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare, Anders Grönlund, som kommit med 
intressanta förslag vilka gett upphov till givande tankegångar. Våra opponenter Johan och 
Marika tackar vi för de utvecklande åsikter som framkommit. Vi vill också tacka våra 
respondenter, vars svar vår uppsats inte skulle klara sig utan.  
 
 
Stockholm, december 2005 
 
 
 
 
 
Rickard Forsman   Fredrik Tegnér 
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Sammanfattning 
 
 
Titel: Rätt åt dig! � en studie om hur samverkan och Investor Relations kan skapa  
 förtroende för rättsväsendet 
 
Författare: Rickard Forsman & Fredrik Tegnér 
 
Handledare: Anders Grönlund  
 
Universitet: Stockholms universitet - Företagsekonomiska institutionen  
 
Kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi 10 p 
 
Syfte: Vi ska i denna uppsats studera hur Polisen, Åklagarmyndigheten, 

Domstolsväsendet och Kriminalvården, enskilt samt gemensamt verkar för 
att skapa förtroende hos medborgaren. Vi ska även studera hur samverkan 
kan användas som medel för att skapa en effektiv verksamhet. Vidare ska vi 
utreda huruvida Investor Relations kan appliceras och användas som en 
metod (eller tankemässigt ramverk) för att ge korrekt information om 
myndigheternas verksamheter, i syfte att upprätta, kommunicera och 
förmedla förtroende till medborgaren.  

 
Metod: Uppsatsen grundar sig på en studie av rättsväsendet. För att anpassa studien 

samt vår inställning till det material vi kommer i kontakt med, på ett sätt som 
gör det möjligt att nå uppsatsens syfte har vi använt oss av vad som närmast 
kan liknas vid en hermeneutisk inriktad kvalitativ metod.  

 
Empiri: För att samla in empiriskt underlag har vi genom personliga möten samt över 

telefon intervjuat enligt oss lämpliga representanter för ovannämnda 
myndigheter inom rättskedjan. Intervjuerna baserades på ett för alla 
myndigheter gemensamt frågeunderlag.    

 
Slutsatser: Förtroendet för myndigheterna inom det svenska rättsväsendet är hos 

medborgarna relativt gott, men kan urholkas om inte myndigheterna lär sig 
kommunicera och bli mer transparenta. Myndigheterna måste därför lära sig 
att använda sina kommunikationskanaler på ett bättre sätt. Förtroendet för 
myndigheterna hos medborgarna är i dagsläget alltför beroende av medias 
rapportering. I media har det från rättsväsendets håll i många fall handlat om 
att försvara ett agerande snarare än att förklara detsamma. Det saknas i 
dagsläget ett tydligt processtänkande och medborgarfokus hos flera av 
myndigheterna inom rättsväsendet. Styrningen angående samverkan mellan 
rättsväsendets myndigheter är från departementshåll obefintlig, vilket leder 
till att inga formella incitament för horisontell samverkan finns. Således leder 
den bristande styrningen till att samverkan som ändå förekommer innebär 
ökad arbetsbelastning, dock utan ökat ekonomiskt stöd.  

 
Nyckelord: Rättsväsendet, Samverkan, Medborgare, Förtroende, Kommunikation, 

Investor Relations 
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Abstract 
 
 
Title: Rätt åt dig! � a study about how collaboration and Investor Relations can 

create trust for the judicial system 
 
Authors: Rickard Forsman & Fredrik Tegnér 
 
Advisor: Anders Grönlund  
 
University: Stockholm University School of Business 
 
Course: Master of Business Administration and Economics 10 p 
 
Purpose: The aim of this thesis is to study how the Police, the Public Prosecution 

Office, the Courts and the Prison and Probation Service, individually and 
together act in order to create trust amongst the citizens. We examine how 
collaboration can be used in order to increase this trust. We also examine 
whether Investor Relations can be applied and used as a method in order to 
give correct information about the authorities' activities, in aim to establish, 
communicate and to provide trust to the citizen. 

 
Method: The essay is based on a study of the judicial system. In order to adapt the 

study and our attitude to the material we have come in contact with, in a way 
that makes it possible to reach the aim of the essay, we have used what can 
be said to be a hermeneutic aimed qualitative method. 

 
Empiric: In order to gather empirical material we have interviewed for us appropriate 

representatives for the above-mentioned authorities within the judicial 
system. The interviews were made through personal meetings and over 
telephone. The interviews were based on a for all authorities common 
question sheet. 

 
Conclusion: The trust in the authorities within the Swedish judicial system is among the 

citizens relatively good, but can be undermined unless the authorities learn to 
communicate and to become more transparent. The authorities must therefore 
learn to use their communication channels more efficiently. The trust for the 
authorities among the citizens is at present too depending on media�s 
reporting. The judicial system has in the media, in many cases been about 
defending its actions rather than explaining them. At present a clear process 
orientation and focus of citizens is missing in several of the authorities within 
the judicial system. Governing, concerning collaboration between the judicial 
system's authorities is from ministry directions non-existing, which results in 
that no formal incentives for horizontal collaboration exist. Thus, the lack of 
governing results in that the collaboration that still occurs leads to increased 
work charge, however without increased funds. 

       
Keywords: The judicial system, Collaboration, Citizen, Trust, Communication, Investor 

Relations 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet presenterar vi kortfattat bakgrunden till undersökningens ämne, samt ger 
en bakgrundsbeskrivning av det problemområde vi valt. Därefter följer en problemdiskussion 
vilken utmynnar i uppsatsens syfte samt de avgränsningar vi gjort.     
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Den svenska traditionen av myndigheter sträcker sig långt tillbaks i tiden. Redan år 1634 lade 
Axel Oxenstierna grunden för den statsförvaltning vi har idag. Dock har anledningarna till 
förvaltningens existens, samt målen för dess verksamhet förändrats kraftigt. Vid 
statsförvaltningens begynnelse var målet, uppställt av Oxenstierna, att på ett mer effektivt sätt 
driva in pengar. Pengar som till stor del behövdes för att finansiera den svenska krigsföringen 
i Europa. Den moderna statsförvaltningen har primärt ett helt annat syfte. Idag syftar 
statsförvaltningen främst till att administrera och fördela statens välfärd, samt ge service till 
landets medborgare.  
 
Statsförvaltningen har gått från att vara en ganska liten organisation till de proportioner den 
har idag. Expansionen av den offentliga sektorn skedde främst under 1970-talet och idag är 
den offentliga sektorn Sveriges största arbetsgivare. Den förändrade målbilden, men 
framförallt den expansiva utvecklingen, har krävt och inneburit flertalet omfattande 
förändringar av den offentliga sektorn. De stora förändringarna inom den offentliga sektorn i 
ett flertal OECD-länder gav under 1980-talet upphov till begreppet New Public Management 
(NPM ) (Hood, 1995). Under senare år har förvaltningen med näringslivet som förebild lagts 
ut på entreprenad, och marknadsstyrning har introducerats på bred front. I samband med detta 
har en övergång från detaljstyrning till mål- och resultatstyrning skett, vilket utgjort en central 
del i de reformer som genomförts.  
 
Den statliga särarten har i hög grad fått ge vika och för att höja produktiviteten och 
effektiviteten har begrepp, problembeskrivningar och idéer om lösningar ofta hämtats från det 
privata näringslivet. Övergången innebar att politikerna numer ska styra den offentliga 
sektorn genom att formulera och ange mål samt deras resultatförväntningar. Vidare ska 
myndigheterna, vilka står för det direkta utförandet, till stor del själva stå för valet av medel 
för att nå de mål och förväntningar de tilldelats. Detta anser Nordin (2005) vara en idealiserad 
bild, då forskningen visar att politikerna inte nöjer sig med att bestämma de övergripande 
målen utan även intresserar sig för vilka medel som ska användas för att nå dessa. Till följd av 
övergången till mål- och resultatstyrning ställs ökade krav på myndigheterna. Myndigheterna 
har fått ökade befogenheter att avgöra hur deras verksamhet ska bedrivas, samtidigt som de 
fått betydligt mer omfattande krav på rapportering av de resultat som uppnåtts.  
 
Till syvende och sist handlar kraven om att kunna visa upp en effektiv verksamhet. 
Verksamheten ska vara produktiv (inre effektivitet), dvs. att så lite input ger så stor output 
som möjligt. Dessutom ska de kunna uppvisa en yttre effektivitet, vilket handlar om att 
myndigheterna faktiskt uppnår de mål (det uppdrag) som politikerna bestämt.  
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Den förvaltningspolitiska kommissionen, uppgav i sitt slutbetänkande 1997 att mål- och 
resultatstyrningen i förlängningen utgör ett centralt problem i den svenska statsförvaltningen 
(SOU 1997:57). Nedbrytningen av övergripande mål i myndighetsspecifika mål och 
detaljerade resultatkrav, i kombination med långtgående delegering, hade enligt 
kommissionen lett till alltför stort fokus på den enskilda myndighetens prestationer. För att 
motverka denna fragmentering betonar regeringen i olika sammanhang behovet av 
samverkan. Samverkan ska ge bättre resultat för varje investerad skattekrona.  
 
Statlig ekonomistyrning, och grunden för hur exempelvis samverkan möjliggörs,  kan ses 
utifrån två olika perspektiv, ett vertikalt och ett horisontellt. I det vertikala synsättet finns det 
en tydlig bas för auktoritet som styr underliggande enheter mot gemensamma mål (Matheson, 
2000). Det handlar om att hämta information vertikalt, nedifrån och upp, för att sedan sprida 
ledningens syn på målinriktning och policies nedåt i organisationen. I det horisontella 
perspektivet finns det däremot flera baser för auktoritet, där relativt oberoende aktörer 
utvecklar sina verksamheter genom samtal, förhandlingar och avtal (Matheson, 2000). 
 
I regleringsbrevet anges myndighetens ansvarsområde samt de av regeringen uppsatta målen 
för myndigheternas verksamhet. Detta faktum leder följaktligen till att respektive myndighet 
fokuserar på sin egen verksamhet, ur vilket expertkunskaper kan uppstå. Dock menar 
Premfors m.fl. (2003) att myndigheterna då de alltmer ser om sitt eget hus och glömmer att de 
även är en del av en helhet kallad staten. En negativ effekt av den interna fokuseringen och 
glömskan är att det finns nyttiga synergieffekter som går förlorade i och med att samverkan 
mellan myndigheter ofta är liten eller sker sporadiskt och utan egentlig struktur.  
 
Allmänhetens syn på den offentliga sektorn har förändrats under de senaste årtiondena. Under 
senare delen av 1990-talet har ett missnöje med den offentliga sektorn kunnat skönjas.  
Medborgarnas syn på den offentliga sektorns storlek och skatteuttaget, i samband med de 
erfarenheter individen har från kontakten med, samt prestationer av den offentliga sektorn är 
en het potatis som inte tenderar att svalna. Trycket från medborgarna på en mer effektiv 
offentlig sektor har ökat (Lundquist, 1998). Samtidigt har myndigheter allt svårare att leva 
upp till dessa ökade krav. 
 
I det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet, En förvaltning i demokratins tjänst � ett 
handlingsprogram, vilket lanserades 2000, framgår att den statliga förvaltningspolitiken syftar 
till att skapa organisations-, styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för att de tre 
grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet ska få genomslag i hela 
förvaltningen. En viktig målsättning är att medborgarnas förtroende för statlig förvaltning inte 
bara ska vara högt utan också öka. Av den anledningen lade regeringen stor vikt vid;  
 

- Medborgarfokus. Det ska ske en anpassning till medborgarnas krav. De tjänster som 
förvaltningen tillhandahåller måste ge största möjliga nytta för medborgaren och 
företag. Ett mål är att få medborgare och företag mer delaktiga i förvaltningens arbete 
med att utforma och erbjuda sina tjänster.  

 
- Effektiv förvaltning. Detta krav innebär att förvaltningen ska åstadkomma avsedda 

resultat och nå fastställda mål, men detta ska även ske kostnadseffektivt. 
 

- Samverkan. Samverkan i kombination med en kontinuerlig omprövning ska utgöra en 
metod för att skapa högre nytta för medborgaren och företagaren. (Quist, 2005) 



 9

1.2 Problemdiskussion 
 
Det svenska rättsväsendet består huvudsakligen av fyra myndigheter; Polisen, 
Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och Kriminalvården. Sambandet mellan dessa fyra 
myndigheter är mycket tydligt. Rättsväsendet utgör grundstommen i ett demokratiskt 
samhälle, och kan samtidigt ses som ett medel för att upprätthålla detta samhälle. Att 
medborgaren, tillika skattebetalaren, finansiären, brukaren osv. har ett stort förtroende för 
rättsväsendet är viktigt ur flera perspektiv. Om man drar det till sin spets kan man påstå att ett 
bristande förtroende innebär en bristande känsla av att leva i en demokrati. Bristande 
förtroende för rättsväsendet kan medföra en uppluckring av samhällslojaliteten, av viljan att 
respektera och följa de gemensamma normerna. I rättsväsendet finns de tydligaste exemplen 
på samhällets normstyrning och maktutövning, och rättsväsendet har det slutgiltiga ansvaret 
för lösandet av enskildas tvister (Lambertz, 2005).  
 
Gentemot medborgarna, som även kan ses som finansiärer i form av skattebetalare, är det 
viktigt att skapa ett förtroende (vilket ofta torde vara svårt att bygga upp men lätt att rasera 
och därmed �ömtålig� i sin natur). Vi är av uppfattningen att medborgarens förtroende är 
mycket beroende av den bild som i media skapas av verksamheten. Därför blir reaktionerna 
starka när exempelvis tidningarna skriver om de brister som rättsväsendet uppvisar. De 
kraftiga reaktionerna samt graden av allmänintresse innebär i sin tur att lösnummer kan säljas. 
Mediernas intressen är alltså ofta större än att förmedla en objektiv verklighet, vilket gör att 
den information som de tillhandahåller bör kompletteras med information direkt från 
myndigheterna.  
 

�Myndigheterna kan inte kommunicera, åtminstone inte så att media 
förstår, och avståndet till medborgarna bara växer och växer.�  
(Redaktionschef  Pointlex, 2005) 
 

Det är upp till myndigheterna att påverka det förtroende medborgarna har för dem. Det krävs 
att myndigheternas verksamheter faktiskt klarar av att uppvisa trovärdighet, och att de vidare 
förmedlar och kommunicerar information om detta för att skapa förtroende. Informationen 
ska kännetecknas av öppenhet och transparens samt ge en rättvisande bild av verksamheten.  
 
Vår grundinställning är att medborgarens förtroende skapas främst genom två variabler;  
 

- Förtroendeingivande verksamhet. Huruvida myndighetens verksamhet är effektiv. 
Vad får skattebetalaren för pengarna? Används skattepengarna på ett tillfredsställande 
sätt? (samverkan ses som ett medel för att uppnå detta.) 

 
- Att förmedla förtroende. Upplever medborgaren att myndigheten utan undantag 

arbetar för att förbättra verksamhetens resultat? (ex. öppenhet och god 
kommunikation/information för att påvisa och förmedla detta för att upprätta 
förtroende.) 

 
Den definition av samverkan vi i denna studie kommer att följa är att 
organisationerna/myndigheterna behåller sina ursprungsmål, men agerar parallellt för att nå 
ett gemensamt slutmål (Fridolf, 2001). Enligt grundlagen står medborgarna över politikerna. 
Medborgaren kan se myndigheternas arbete utifrån en mängd perspektiv.  
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Som brukare av processen önskar medborgaren högsta möjliga egennytta, och som 
finansiär/skattebetalare önskar denne lägsta möjliga kostnad. För att se på verksamheten 
utifrån ett medborgarperspektiv krävs att den bedrivs på ett ekonomiskt effektivt sätt, 
samtidigt som den levererar högsta möjliga nytta för medborgaren.  
 
Genom samverkan kan verksamheterna bättre nå sina mål, vilket är viktigt ur medborgarens 
perspektiv. Myndigheternas verksamheter syftar när allt kommer omkring till att på ett 
effektivt sätt skapa värde för medborgaren. En gynnsam samverkan mellan myndigheterna 
kan enligt oss vara ett sätt att öka förtroendet hos medborgaren, samtidigt som positiva interna 
effekter kan skapas. När myndigheterna samverkar sinsemellan talar man om horisontell 
samverkan/styrning. Medvetenheten om problematiken är hög, men nu handlar det om en 
motivation och vilja att lösa dem.  
 
Positiva effekter av en högre grad av samverkan bör finnas för de myndigheter vilka ingår i 
samverkansprocesserna, men inte minst för medborgaren i form av brukare eller medborgare. 
En förutsättning för att samverkan ska kunna ske i högre utsträckning är att detta möjliggörs 
på ett högre politiskt plan. Myndigheternas regleringsbrev fastställer inriktningen och målen 
för verksamheten. Att se förbi detta anser vi är att förenkla problemet till den grad att grunden 
för detsamma inte åtgärdas. Vidare finns det idag strukturella hinder för den horisontella 
samverkan, vilket beror på den nuvarande organiseringen av statsförvaltningarna (Quist, 
2005). I vår undersökning ser vi samverkan som ett medel för att skapa en effektiv och 
därmed förtroendeingivande verksamhet.  
 
I börsföretag blir begreppet Investor Relations (IR) allt mer viktigt. IR handlar om att ett 
företag påverkar dess investerares syn på dem genom diverse åtgärder. I motsats till PR 
handlar det inte om att till varje pris åstadkomma en så bra bild som möjligt, utan en så 
rättvisande bild som det bara går (Hallvarsson & Halvarsson, 2005). Genom den rättvisande 
bilden tros förtroende skapas. Investor Relations handlar om att jobba proaktivt, kommunicera 
på ett tydligt sätt, samt att vara så transparent som möjligt. Översatt till statlig verksamhet kan 
IR bli ett verktyg vilket kan hjälpa myndigheterna att återuppbygga, samt behålla förtroende 
hos medborgaren. 
 
För att IR ska fylla sin kommunikativa funktion är det viktigt att myndigheterna är öppna och 
transparenta (årsredovisningar är ett steg i detta). Detta kan liknas vid exempelvis 
börsbolagens informationstillgänglighet som kommit att bli ett krav från ägarnas sida. 
Myndigheternas respektive verksamheter ger effekter och det är dessa effekter som skapar 
förtroendet. Dock måste rättsväsendets olika delar kunna kommunicera ut dessa effekter på ett 
för allmänheten lättförståeligt sätt. I denna uppsats använder vi IR som ett �ramverk�, vilket 
förtydligar de områden vi behandlar gällande kommunikation, information, öppenhet och 
förtroende. 
 
I föreliggande uppsats skiljer vi på förtroendeingivande verksamhet, dvs. en effektiv 
organisation, samt att förmedla förtroende. Vi anser att förtroende hos medborgaren inte 
uppstår per automatik av en tillfredsställande verksamhet, utan myndigheterna måste genom 
kommunikation förmedla den förtroendeingivande verksamheten så att medborgaren 
uppmärksammar detta och därefter kan känna förtroende. Vi ämnar undersöka huruvida IR-
tänkandet kan användas av undersökta myndigheter, för att kommunicera och förmedla 
information om verksamheten till medborgaren, i syfte att upprätta förtroende hos dessa i 
egenskap av ägare.  
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Föregående resonemang leder oss fram till denna uppsats forskningsfrågor.  
 

- I vilken utsträckning samverkar rättsväsendets myndigheter?  
- Vilken effekt har förekomsten av samverkan på medborgarnas förtroende för 

rättsväsendet?  
- Hur förmedlar myndigheterna förtroende till medborgarna? 
- Kan berörda myndigheter använda Investor Relations i syfte att förmedla förtroende? 

 
De två första frågorna behandlar begreppet samverkan. Vi studerar samverkan som ett av 
medlen för att skapa en effektiv verksamhet, vilket torde få positiva effekter på medborgarnas 
förtroende. Nästföljande två frågor handlar om hur förtroende kommuniceras, samt gapet 
mellan det förtroende som myndigheternas verksamhet ger upphov till och det förtroende 
medborgarna faktiskt har. Genom att söka svar på dessa frågor hoppas vi kunna ge ett bidrag 
till att fylla den lucka som vi i dagsläget upplever finns inom detta forskningsområde.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Vi ska i denna uppsats studera hur Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och 
Kriminalvården, enskilt samt gemensamt verkar för att skapa förtroende hos medborgaren. Vi 
ska även studera hur samverkan kan användas som medel för att skapa en effektiv 
verksamhet. Vidare ska vi utreda huruvida Investor Relations kan appliceras och användas 
som en metod (eller tankemässigt ramverk) för att ge korrekt information om myndigheternas 
verksamheter, i syfte att upprätta, kommunicera och förmedla förtroende till medborgaren. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer begränsa denna studie till att behandla de fyra huvudkomponenterna i rättskedjan, 
Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och Kriminalvården. Vi kommer av tidsskäl 
inte djupare undersöka hur regeringen genom Justitiedepartementet exempelvis med uppdrag, 
mål och budget (anslag) styr de nämnda myndigheterna gällande samverkan.  
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1.5 Disposition 
 
 
Kapitel 1 Inledning 

I inledningskapitlet presenterar vi kortfattat bakgrunden till undersökningens 
ämne, samt en bakgrundsbeskrivning av det problemområde vi valt. Därefter 
följer en problemdiskussion vilken utmynnar i uppsatsens syfte samt de 
avgränsningar vi gjort.  
 

Kapitel 2 Metod 
I metodavsnittet ger vi först en inblick i vårt ämnesval. Sedan följer en 
beskrivning av undersökningens vetenskapliga förhållningssätt och forsknings- 
och metodansats. Avslutningsvis genomför vi en kritisk granskning av denna, då 
undersökningens validitet och reliabilitet samt källkritik, behandlas.  

 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I teoriavnittet presenterar vi de av oss utvalda teorier som ligger till grund för 
undersökningens empiriinsamling samt analysen av denna. Vi kommer först att 
presentera en bakgrund till styrning, varpå samverkan i form av medel för att 
skapa ett effektivt rättsväsende och därefter förtroende, beskrivs. Sedan kommer 
Investor Relations, som kommunikationsverktyg med syfte att kommunicera 
med medborgaren och därigenom upprätta förtroende, presenteras.  

 
Kapitel 4 Empiri 

I empiriavsnittet redogör vi för resultatet av den datainsamling vi genomfört. 
Empirin utgör sedermera underlaget för vår analys. Först kommer vi, som en 
inledning, ge en kortfattad beskrivning av de myndigheter som undersökningen 
omfattat. 

 
Kapitel 5 Analys 

I analysavsnittet syftar vi till att analysera det empiriska underlaget utifrån 
redogjorda teorier, samt de intervjufrågor som ställts i samband med 
datainsamlingen. Vi kommer även att undersöka huruvida Investor Relations 
kan användas av rättsväsendet i syfte att förmedla och upprätt förtroende hos 
medborgarna.  

 
Kapitel 6 Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer vi i punktform redogöra för de slutsatser vår 
undersökning gett upphov till. Vidare följer en avslutande diskussion, där 
undersökningens resultat, samt valda delar understryks. Avslutningsvis ger vi 
förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
 
I metodavsnittet ger vi först en inblick i vårt ämnesval. Sedan följer en beskrivning av 
undersökningens vetenskapliga förhållningssätt och forsknings- och metodansats. 
Avslutningsvis genomför vi en kritisk granskning av denna, då undersökningens validitet och 
reliabilitet samt källkritik, behandlas.  
 
 
2.1 Val av ämne 
 
Vi har under vår ekonomutbildning läst inriktningen Ekonomistyrning. Därför kändes det 
naturligt att skriva en uppsats som kan härledas till detta. Vi har ett speciellt intresse för den 
ekonomiska styrningen av den offentliga sektorn. Anledningen till detta intresse är främst att 
den offentliga sektorn är så komplex i sina uppgifter, samt att vi alla i form av medborgare 
kommer i kontakt med denna och på skiftande vis känner av konsekvenserna av dess arbete. 
 
Det talas och skrivs ständigt om hur den offentliga sektorn är till för medborgarna, och därför 
måste maximera nyttan av skattebetalarnas pengar på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. 
En högre grad av produktivitet, effektivitet och kommunikation ser vi som ett steg i denna 
strävan. Vad detta innebär råder det olika åsikter om, och benämns ofta politik. Oberoende av 
åsikt anser vi att det är viktigt att det råder förtroende hos medborgaren för det arbete 
exempelvis myndigheter bedriver. Detta förtroende skapas idag till stor del av media. Vi anser 
att myndigheterna själva har ett ansvar att förmedla den bild av deras verksamhet som de 
anser lämplig, i syfte att påverka och upprätta ett förtroende.  
 
Dessa tankegångar har legat till grund för föreliggande undersökning. 
 
 
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi har valt att främst utgå ifrån ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt. Det 
vetenskapliga förhållningssättet anger vilken syn vi i egenskap av forskare har på den 
verklighet vi möter, samt på utveckling av kunskap därav. Denna grundläggande syn påverkar 
i hög grad det sätt på vilket undersökningen utförs, beträffande valet av forskningsmetod och 
ansats. Inom den litteratur som behandlar vetenskapliga förhållningssätt identifieras främst två 
olika förhållningssätt, positivism och hermeneutik. De positivistiska och hermeneutiska 
förhållningssätten utgör två ytterligheter. (Holme & Solvang, 1997) Mellan dessa ytterligheter 
finns ett stort antal förhållningssätt. Att en forskare fullt ut kan ansluta sig till och därmed 
namnge sitt exakta förhållningssätt är svårt, om ens möjligt. Istället är det i praktiken vanligt 
att en kombination av olika förhållningssätt förekommer, och så även i vår undersökning. 
 
Ordet hermeneutik betyder tolkningslära, och karaktäriseras av tolkning och förståelse av de 
fenomen som undersöks. Denna forskning bedrivs utifrån forskarens egna erfarenheter och 
värderingar. Inom den hermeneutiska forskningen försöker forskaren se en helhet i det 
område som studeras. De olika delar som studeras sätts sedan i relation till den helhet de 
bidrar till att skapa. Detta beskriver ett av de mest framträdande begreppen inom 
hermeneutiken, �den hermeneutiska cirkeln�. Undersökningen pendlar sedermera mellan del 
och helhet. (Wallén, 1993) Vår undersökning speglar detta på ett tydligt sätt. De myndigheter 
vi undersöker är alla suveräna samt har enskilda specifika uppdrag och mål.  
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Samtidigt är de alla delar av en helhet, rättsväsendet. Vi måste därför ständigt beakta och 
förstå innebörden i båda dessa förutsättningar. 
 
En viktig grundtanke inom hermeneutiken är att forskaren, i skiftande utsträckning, alltid har 
en förförståelse för det denne undersöker. Förförståelse innebär att forskaren förstår ett visst 
fenomen utifrån vissa personella förutsättningar. Förförståelsen gör det möjligt för forskaren 
att tolka det fenomen denne avser studera. Förförståelse innebär således att ingen forskare kan 
ses som ett blankt blad. Istället har denne en mängd tankar om ett fenomen redan innan 
undersökningen påbörjas. Med anledning av detta ger förförståelsen undersökningen, 
beroende på vilken forskare som avses, en viss riktning och därmed ett fokus till vilket  
uppmärksamheten riktas. (Wallén, 1993) Att ingen forskare, och därmed inte heller vi, kan 
vara helt objektiva anser vi vara viktigt att tydliggöra. När denna undersökning påbörjades var 
vår åsikt att det är omöjligt att inte påverkas av den kunskap som de senaste årens studier givit 
oss. Denna kunskap bildar tillsammans med vår övriga högst personliga och individuella 
kunskap till att vi har en viss, om än relativt liten, grad av förförståelse för undersökningens 
ämne. Denna åsikt blev allt tydligare under undersökningens fortlöpande, då vi på grund av 
vår förförståelse märkt att vi svårligen kan undvika viss subjektivitet när vi analyserar den 
information som insamlats. Även ämnets art, och den information undersökningen bygger på 
utgörs till stor del av variabler (upplevelse, förtroende osv.) som svårligen verifieras. Vi har 
ständigt varit medvetna om faran i att subjektiviteten kan ta överhanden. Därför har vi 
kontinuerligt strävat efter att ifrågasätta våra forskningsresultat. 
 
Positivismen däremot har sitt ursprung i naturvetenskapen, men har numera även spridit sig 
till andra vetenskapsområden. Positivismen bygger på att all kunskap ska innehålla 
vetenskaplig rationalitet. Detta innebär att kunskapen kan prövas empiriskt, och att resultatet 
går att mäta. Därav utesluts resultat av variabler som inte går att mäta, såsom exempelvis 
värderingar, känslor, upplevelser osv. Den positivistiska forskaren försöker finna specifika 
allmänna lagar, vilka syftar till att förklara olika fenomen. Därför strävar en positivist efter att 
identifiera den verkliga �sanningen�. Detta sker genom den s.k. verifieringsprincipen. 
(Wallén, 1993) Enligt ett positivistiskt synsätt är ett fenomen endast relevant om det kan 
verifieras, och därav anses sant. De fenomen som inte kan verifieras saknar följaktligen 
relevans. Vi anser att uppsatsämnets karaktär samt den stora vikten av att se en helhet, i 
samband med att vi inte är intresserade att redogöra för några absoluta sanningar (positivism), 
gör det mer lämpligt att utgå från ett tolkningsinriktat (hermeneutiskt) vetenskapligt 
förhållningssätt. I syfte att inhämta empiri genomförs intervjuer, vilket innebär att vi får ta del 
även av den tolkning intervjupersonerna redan gjort. Vår tolkning innan intervjuerna påverkas 
senare av detta vilket betyder att vår tolkning till viss del påverkas av intervjupersonernas 
egna tolkningar. 
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2.3 Forsknings- och metodansats 
 
När forskare angriper och behandlar ett visst samhällsförhållande eller problem är det av stor 
vikt att denne gör detta på ett vetenskapligt sätt. För att uppnå detta skiljer Holme & Solvang 
(1997) på två metoder, den deduktiva samt den induktiva metoden. Författarna beskriver dessa 
två metoder som olika vägar vilka forskaren kan följa. Vägarna benämns bevisandets 
respektive upptäckandets väg. Precis som positivism och hermeneutik utgör dessa två vägar 
ytterligheter, och därmed finns det även vägar att gå vilka befinner sig någonstans mellan 
dessa. Inte heller här anser vi det möjligt att entydigt bestämma vilken av dessa ansatser vi 
har. Detta innebär inte för den sakens skull att vi saknar ansats eller förståelse för denna, en 
ansats finns alltid även om den saknar namn. Till att börja med anser vi att befintliga teorier är 
nödvändiga för att förstå och bättre sätta sig in i uppsatsämnet. Dock innebär studerandet av 
dessa teorier att vi färgas, eller begränsas om man så vill, men detta krävs för att vi ska kunna 
�ringa in� de delar vilka uppsatsen bör innefatta.  
 
Då den mest formaliserade, deduktiva ansatsen används, väljer forskaren att testa den empiri 
som framkommit i undersökningen mot en sedan tidigare befintlig teori inom området. De 
teorier som valts testas sedan genom en undersökning där dessa jämförs med den verklighet 
forskaren möter. En induktiv ansats är istället uppbyggd kring att forskaren utgår från sin 
datainsamling, varpå denne ur undersökningsmaterialet försöker dra generella och teoretiska 
slutsatser. Detta innebär således att arbetet, då det enbart bygger på empiri, sker fullkomligt 
förutsättningslöst, då inga befintliga teorier färgar forskaren och undersökningens resultat. 
(Wallén, 1993) Tillsammans med våra egna tankar och idéer kan vi efter denna 
teorigenomgång gå vidare och utforma de frågeställningar som undersökningen ska behandla. 
När sedan datainsamlingen ger svar på dessa kan vi försöka dra egna slutsatser och redogöra 
för huruvida vår uppfattning av verkligheten förändrats eller inte. Stämmer denna överens 
med den bild den befintliga teorin skapat? Vår ansats blir således delvis deduktiv, då befintlig 
teori hjälper oss att skapa den empiriska undersökningen, och sedan förstå dess resultat. Men 
vi måste även lyckas se utanför den befintliga teorin, för att identifiera nya mönster och 
samband. Den induktiva delen av vår forskningsansats är möjligtvis som allra viktigast när 
vår analytiska förmåga i analyskapitlet sätts på prov, och våra egna slutsatser skapas. 
 
Holme & Solvang (1997) skiljer mellan kvalitativa och kvantitativa metodansatser. 
Gemensamt för dessa är att de syftar till att skapa en bättre förståelse av hur samhället, 
individer, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Vi har i vårt uppsatsarbete 
valt att utgå främst från en kvalitativ metodansats. Detta för att vi upplever att en kvalitativ 
metodansats hjälper oss att bättre uppfylla undersökningens syfte. 
 
För att på ett enkelt sätt göra en distinktion mellan dessa metoder kan man säga att den 
kvantitativa metoden handlar om att mäta hur mycket som finns av något, exempelvis hur 
mycket av en specifik egenskap en viss företeelse har. Den kvantitativa metoden 
karaktäriseras av strukturerade och systematiska observationer. När kvantitativa metoder 
används har man ett intresse för åtskilda variabler, och fokuserar på det genomsnittliga 
(Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ metod däremot används främst för att skapa en 
djupare förståelse för det område som undersöks. Därför syftar inte en kvalitativ undersökning 
till att undersöka om den information som samlas in och behandlas är generellt giltig. Den 
kvalitativa metoden påstås ge ett bättre helhetsintryck än den kvantitativa, vilket resulterar i 
en bättre förståelse. (Wallén, 1993) Detta understryker lämpligheten i att vi i denna 
undersökning intar en kvalitativ metodansats. Begrepp som helhet och förståelse är centrala 
för vår undersökning, vilket även nämnts tidigare i detta kapitel. 
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Av denna anledning upplever vi att en kvalitativ metodansats bättre överensstämmer med vår 
undersöknings syfte, och därmed är mer lämplig. Dock innefattar undersökningen 
kvantifiering till viss del, då graden av förekomst och utsträckning av de undersökta 
fenomenen beaktas och får avtryck i slutresultatet. Det är inom metodläran, liksom forskarens 
vetenskapliga förhållningssätt, svårt att helt identifiera sig med enbart en metod/ansats. 
 
Wallén (1993) ger tre huvudsakliga skäl till varför en forskare bör anamma en kvalitativ 
metodansats. Under respektive punkt illustreras även varför vi i vår undersökning valt att utgå 
från en kvalitativ metodansats. 
 

1. För att fastställa vilket fenomen det rör sig om samt identifiera karaktäristika görs 
tolkning av observationer i ett teoretiskt sammanhang. Att forskaren tolkar ett visst 
fenomen eller skeende överensstämmer med hermeneutiken, och därmed upplever vi 
att den kvalitativa ansatsen är kompatibel med det hermeneutiska förhållningssättet. 

 
2. Tolkningen sker från del till helhet, sammanhang och funktion behövs när man endast 

har tillgång till enstaka fynd, fragment eller allmänt ofullständig information. Vår 
undersökning består av ett flertal intervjuer, vilka tillsammans bildar en helhet. Därför 
är det viktigt att varje intervju ses som en enskild del, men även som en del av den 
totala helheten. Förståelsen av helheten är viktigare än förståelsen för varje enskild 
del. Detta är något vi ständigt måste förhålla oss till. 

 
3. När mångtydiga eller �mjuka� (utgörs till stor del av upplevelser) fenomen undersöks 

är det nödvändigt med en kvalitativ studie. Dessa fenomen har gemensamt att de 
svårligen kan mätas. Begrepp som förtroende, vilket utgör en stor del av vår 
undersökning, är ett exempel på fenomen som svårligen kan mätas. Det faktum att vi 
intervjuar människor innebär att personliga upplevelser i viss grad alltid förmedlas och 
kan därför inte förbises.  

 
 
2.4 Urval och datainsamling 
 
Vår empiriska undersökning innefattar Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet samt 
Kriminalvården. För att samla in för undersökningen relevant information sammanställde vi 
ett intervjuunderlag i form av 17 frågor som rör undersökningsområdet (se bilaga 1). 
Intervjuunderlaget utformades och delades in i olika sektioner; uppsatsens huvudsakliga 
områden, samt de teorier respektive område innefattar. Våra respondenter fick ta del av 
intervjufrågorna i god tid innan intervjuerna ägde rum. Detta för att de skulle vara med 
förberedda inför vårt inplanerade möte. Samma frågor har sedan bevarats av representanter 
för de olika myndigheterna. Representanterna är: 
 
Polisen:   Länspolismästaren  i Västerbottens län.  
Åklagarmyndigheten:  Den administrativa direktören. 
Domstolsväsendet:  Hovrättslagmannen vid hovrätten för Västra Sverige. 

Informationschefen för Domstolsverket. 
Kriminalvården:  Informationschefen. 
 
Våra respondenter tillkom genom efterforskningar bestående av telefonsamtal till respektive 
myndighet för att få förslag på potentiella respondenter, samt namnförslag från vår 
handledare.  
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Vår respondent från Polisen, länspolismästaren för Västerbottens län, kontaktade vi då vi 
under en sökning på Internet fann att denne tidigare varit delaktig i en förtroendegrupp, vilken 
behandlade hållbara domslut som ett sätt att skapa förtroende för rättsväsendet. Detta arbete 
avslutades i oktober 2004 med rapporten �Hållbara domslut � en förtroendefråga för 
rättsväsendet�. Vi fick därmed anledning att tro att denne var generellt insatt i 
förtroendefrågor.   
 
Vår respondent på Åklagarmyndigheten, den administrativa direktören, fick vi kontakt med 
genom vår handledare. Efter att vi presenterat vår undersökningsområde, och klargjort att 
denne var en lämplig respondent, bestämde vi ett möte för intervju.  
 
Vår respondent från Domstolsväsendet valde vi av två anledningar. Representanten är i form 
av hovrättslagman anställd inom Domstolsväsendet. Vidare är denne initiativtagare till ett 
nybildat medienätverk där 25 domare från hela landet ingår. Medienätverket arbetar med att 
göra domstolarna med öppna för journalister och allmänheten. Även informationschefen på 
Domstolsverket deltog under delar av intervjun. Syftet med detta var att ge den information 
som vår huvudsakliga respondent saknar.  
 
Vår respondent från Kriminalvården, deras informationschef, tillkom genom samtal med olika 
representanter för olika avdelningar inom myndigheten, då denne ofta nämndes som lämplig 
respondent.  
 
Som representant för media har vi kontaktat, och fört en dialog med redaktionschefen på det 
juridiska nyhetsbrevet �Pointlex�. Media har idag en stor del i det förtroende, för exempelvis 
rättsväsendet, som förmedlas och upprättas hos medborgaren. Därför ansåg vi det utvecklande 
att höra vad en representant för media hade att tillföra våra resonemang. 
 
Vårt urvalsförfarande kan liknas vid ett så kallat experturval (Sverke, 2004), då de personer vi 
intervjuat alla är väl insatta i de frågor som studeras.  
 
Intervjuerna genomfördes dels genom personliga möten (Åklagarmyndigheten och 
Domstolsväsendet), och dels pga. det fysiska avståndet i form av telefonintervjuer (Polisen 
och Kriminalvården). Under intervjuerna gjorde vi ett medvetet val att inte ställa några frågor 
om Investor Relations explicit. Anledningen till detta är att vi använder IR som ett 
tankemässigt ramverk, vilket vi upplever kan innebära att det begreppsliga endast leder till 
förvirring. Istället ställer vi frågor som kan härledas till detta ramverk, inom vilket svaren 
behandlas i analysen.  
 
 
2.5 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när en undersökning genomförs, och påverkar 
vidare synen på dess resultat. (Ejvegård, 2003) Graden av validitet anger forskarens förmåga 
att mäta vad som avsetts. Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för god validitet ska 
uppstå. Reliabilitetsbegreppet innefattar två delar. Den ena delen visar huruvida upprepade 
undersökningar och mätningar ger likvärdiga resultat. Den andra anger hur stort det 
slumpmässiga felet i undersökningens resultat är. Ejvegård (2003) exemplifierar detta genom 
fysisk mätning, förr i tiden använde sig människor av mått som t.ex. �en fot� när de skulle 
uppskatta en längd. De flesta människor har av naturen olika storlek och längd på fötterna, 
vilket innebär att måttet blir olika beroende på vem som mäter.  
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Detta medför följaktligen att dessa längdundersökningar får låg reliabilitet. Utifrån rådande 
validitet och reliabilitet bedöms hur tillförlitlig och giltig en undersökning är. 
 
Vi kommer nu kortfattat redogöra för vår egen syn på vår genomförda undersökning i termer 
av validitet och reliabilitet. 
 
Validitet. Vi har i syfte att inhämta ett empiriskt material sammanställt ett intervjuunderlag i 
form av ett frågeformulär (se bilaga 1). De frågor som innefattas i detta har vi strukturerat 
efter valda teorier med anledning av att på ett tillfredsställande sätt lyckas nå undersökningens 
syfte. Genom att utarbeta intervjuunderlaget på detta sätt anser vi att vi bättre kan mäta vad 
som faktiskt avsetts mäta, och därmed når en högre grad av validitet. Dock innebär det faktum 
att vi själva, med relativt liten erfarenhet av detta, utformat frågeformuläret, att det sannolikt 
skulle kunna ha gjorts på ett bättre sätt. Frågeformuläret är således inte perfekt, då det finns 
vissa befintliga frågor som visat sig vara svåra att besvara, samtidigt som vissa frågor 
utelämnats men som i efterhand framkommit vore lämpliga att haft med.  
 
För att nå validitet har vi innan avtalad intervju, i det intervjuunderlag som vi sänt per mail till 
respondenterna, angett våra definitioner av de begrepp som vi ansåg kunde tolkas på skiftande 
sätt. Detta visade sig dock i vissa fall vara otillräckligt, då vissa begrepp vi i förväg inte ansåg 
behövde förtydligas, egentligen skulle behövt just detta. När förtydliganden efterfrågades 
skedde dessa löpande under intervjuförfarandet.  
 
Vi vill i validitetsavseende även uppmärksamma att Investor Relations traditionellt är baserad 
på företagssituationer, och är utformad för att hjälpa börsbolag. I uppsatsen använder vi IR 
som ett tankemässigt ramverk (eller en innovation om man så vill), men det är trots allt inte 
säkert att våra antaganden och slutsatser i detta avseende fullt ut kan appliceras på 
verkligheten. 
 
Reliabilitet. Vi har ställt precis samma frågor till samtliga myndigheter då vi anser att detta 
ger undersökningen konsistens, samt gör att respondenternas svar kan ställas mot varandra. Vi 
har valt ut en representant för respektive myndighet. Respondenterna har i undersökningen 
fått representera sin myndighet, men då de faktiskt är individer med skiftande kompetenser 
och expertis har detta i vissa avseenden inneburit att representanterna möjligtvis inte är helt 
representativa. Detta anser vi i vissa fall blir mer tydligt än i andra. Dock har vi för att 
motverka detta noggrant valt våra respondenter.  
 
Respondenterna har sedermera visat sig ha en gedigen kunskap om, och god helhetssyn över, 
den myndighet de representerar. Trots detta skulle troligtvis de intervjusvar vi erhållit varit 
annorlunda om vi eller någon annan ställt frågorna igen, fast till andra respondenter. 
Anledningen till denna åsikt är att vi anser att det utöver de skiftande kompetensområden som 
råder, även kan skönjas viss subjektivitet. Detta anser vi dock är högst naturligt, och genom 
insikten om detta faktum upplever vi att vi kan hantera det. 
 
Trots att vissa intervjusvar delvis utgörs av vad respondenten av olika anledningar anser att 
denne �behöver� svara, upplever vi att vi generellt sett i svaren bemötts av en hög grad av 
uppriktighet.  
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2.6 Källkritik 
 
Källkritik innebär att författarna gör en bedömning av det insamlade materialet. Författarna 
måste fråga sig själva om källan äger validitet, reliabilitet samt relevans, dvs. om källan är 
väsentlig för den specifika undersökningen. (Wiedersheim & Eriksson, 1992)  
 
Primärdata i uppsatsen består av de svar vi erhållit under våra intervjuer med representanter 
från de olika myndigheterna samt media. Då våra respondenter är delar av sina respektive 
institutioner saknar de rimligen ett helt objektivt förhållningssätt. Informationen från 
respondenterna kan därför vara subjektiv och därmed har all insamlad data kritiskt granskats.   
 
Den sekundärdata vi använder oss av i uppsatsen härstammar från tidigare forskning inom 
närliggande ämnesområden, myndighetsfakta från respektive myndighet, samt 
tidningsartiklar. Det finns alltid en risk för feltolkning och genom kritisk granskning har vi 
försökt sålla bort tveksamma och vinklade källor så att det insamlade materialet 
överrensstämmer med uppsatsens syfte. För att försöka inta en så objektiv hållning som 
möjligt har vi använt oss av litteratur från en mängd olika författare, med olika perspektiv och 
angreppssätt.  
 
Vi har försökt samla in data från trovärdiga källor, och våra respondenter har valts för att vi 
anser att de är kunniga på området. Vi är medvetna om att våra personliga åsikter och 
preferenser kan ha en inverkan på tolkning och analys av insamlad data. Vi försöker därför 
alltid att genomgående i uppsatsen redogöra för vem som har sagt vad. Dock finns det alltid 
en risk att vi på något sätt missförstått respondenterna eller att dessa omedvetet eller medvetet 
undanhållit information.  
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3 Teoretisk referensram 
 
I följande teoriavsnitt presenterar vi de av oss utvalda teorier vilka ligger till grund för 
undersökningens empiriinsamling samt analysen av denna. Vi kommer först presentera en 
bakgrund till styrning, varpå samverkan i form av medel för att skapa ett effektivt 
rättsväsende, och därefter förtroende, beskrivs. Sedan kommer Investor Relations, som 
kommunikationsverktyg med syfte att kommunicera med medborgaren och därigenom 
upprätta förtroende, presenteras.  
 
 
3.1 Inledning 
 
3.1.1 New Public Management 
 
Uppkomsten av begreppet New Public Management (NPM) grundade sig på de stora 
svängningar som den offentliga sektorn, och därmed samhället, genomgick under 1980-talet. 
Såväl företag som andra organisationer mötte allt större och mer vidsträckta marknader och 
var därmed tvungna att anpassa sig till dessa. I samband med detta växte nya begrepp fram. 
Det började nu enligt Hood (1995) talas om begrepp såsom decentralisering och 
�empowerment� (bemyndigande). Det ansågs numer vara viktigt att i allt större utsträckning 
fokusera på individen i medborgarens skepnad. Detta kan liknas vid en motreaktion mot de 
tidigare stora, byråkratiska och tämligen hierarkiska organisationerna. Idéerna kring 
styrningen av de offentliga organisationerna förändrades som ett resultat av detta och ett 
paradigmskifte blev ett faktum.  
 
NPM definieras bäst som ett samlingsbegrepp för de nya managementmetoderna som växte 
fram ur de trender som beskrivits ovan. Dock har NPM vuxit fram i varierande omfattning i 
olika länder, samt i skiftande riktningar. Det finns trots detta gemensamma drag som 
kännetecknar NPM. Bland annat innebar NPM ett skifte från politiska beslut till 
managementtänkande och från processfokus till fokus på output samt ett skifte från 
hierarkiska organisationer till en konkurrensinriktning som bas för att producera och 
tillhandahålla de offentliga tjänsterna. (Hood, 1995)  
 
Föregångaren till NPM var paradigmet Progressive Public Administration (PPA). PPA 
grundade sig främst på två doktriner; den offentliga sektorn skulle hållas åtskiljd från den 
privata vad gäller organisatoriska strukturer, arbetsmetoder och karriärmöjligheter osv., samt 
utgöra ett skydd mot favorisering och korruption. Uppkomsten av NPM är en av de största 
internationella trenderna inom den offentliga sektorn, och kan hjälpa till att beskriva 
moderniseringen/omvandlingen av statsförvaltningen. NPM syftade tvärtemot PPA till att 
minska skillnaderna mellan den offentliga och privata sektorn, samt fokusera mer på resultat 
istället för processer. NPM som styrsätt och mätmetod förespråkar att de idéer som redan 
finns inom näringslivet ska användas även i den statliga styrningen. (Hood, 1991)  
 
Power (1999) redogör för de tre mest tydliga anledningarna till varför NPM blivit så pass 
framträdande och fått en gedigen genomslagskraft. Till att börja med var och är behovet av 
nedskärningar inom den offentliga sektorn stort. Vidare råder en strävan efter att minska 
statens inblandning i alla servicefunktioner. Den tredje anledningen som anges är att NPM är 
ett resultat av den önskan om förbättrad kontroll av den offentliga sektorn, vilken medförde 
nya och ökade krav på exempelvis kontroll, redovisning och rapportering inom förvaltningen. 
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3.1.2 Vertikalt/Horisontellt � två perspektiv 
 
Den statliga ekonomistyrningen kan ses utifrån två olika perspektiv, ett vertikalt och ett 
horisontellt. I det vertikala synsättet finns det en tydlig bas för auktoritet som styr 
underliggande enheter mot gemensamma mål. Det handlar om att hämta information nedifrån 
och upp för att sedan sprida ledningens syn på målinriktning och policies nedåt i 
organisationen. I det horisontella perspektivet finns det däremot flera baser för auktoritet, där 
relativt oberoende aktörer utvecklar sina verksamheter genom samtal, förhandlingar och avtal 
(Matheson, 2000). 
 
Dessa två dimensioner svarar för olika funktioner inom ekonomistyrningen. De vertikala och 
horisontella dimensionerna har båda sina egna typiska processer. Beslut och direktiv enligt 
den vertikala dimensionen är ofta internt konsekventa då de speglar preferenser hos en enda 
aktör, en aktör med enhetliga intressen. Beslutsfattande i den horisontella dimensionen 
inbegriper ofta ett förhandlingsarbete som kan överskugga problemlösandet och motverka 
tydlighet och enhetlighet. Beslut enligt det horisontella perspektivet förstärker kopplingen till 
en målgrupp medan det vertikala perspektivet ger överblick och möjligheter att prioritera 
mellan målgrupper och ändamål. Beslutsfattande enligt den vertikala dimensionen kan 
innebära svårigheter när beslut ska exekveras. Det finns även en risk för tunnelseende, då 
alltför få intressenter involverats i beslutsprocessen och att beslutet kan ha fattats utifrån 
alltför snäva överväganden (Matheson, 2000). Ett kritiskt skeende är övergången från en 
hierarkisk nivå till en annan. Då läggs information till rätta, filtreras och strömlinjeformas 
vilket leder till att ekonomistyrningen stundom förlorar sin funktion som signalsystem och 
istället verkar stabiliserande (Hedberg & Jönsson, 1978).  
 

 
 
Figur 1: Modell över den vertikala styrningen och den horisontella samverkan. I bilden finns också relationen 
utifrån ett medborgarperspektiv. (Karlberg & Tiderman, 2005) 
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3.1.3 Det vertikala perspektivet 
 
När det råder ekonomisk knapphet är det naturligt att styrning enligt den vertikala 
dimensionen får stor betydelse. Överordnade instanser kan härmed prioritera mellan 
verksamheter och aktiviteter. Dock menar vissa författare (t.ex. Matheson, 2000) att styrning 
enligt den vertikala dimensionen har stärkt sin ställning på bekostnad av den horisontella. 
Detta får negativa effekter, såsom att både den politiska debatten samt stödet hos 
medborgaren för den förda politiken har kommit att begränsats. 
 
I det vertikala perspektivet finns det enligt Matheson (2000) två huvudsakliga processer, dels 
ett flöde av arbetsuppgifter och direktiv som delegeras nedåt från överordnade till 
underordnade instanser, dels ett uppåtriktat flöde som innehåller rekommendationer och 
avrapporteringar. Detta innebär att överordnade instanser ratificerar underordnade instansers 
ställningstagande snarare än utvecklar egna. De överordnade instanserna har kapacitet att 
värdera och bedöma innehållet i flödet underifrån, vilket även utgör basen för deras auktoritet 
(Page, 1985). Underlydande enheter försöker förutse vad som kan vara intressant för 
överordnade enheter utifrån ställningstaganden om politisk känslighet, kostnad och frågornas 
vikt. Det politiska reformarbetet är därför enligt Matheson (2000) en process i vilken 
underlydande enheter genomför detaljerade analyser och bearbetningar inom olika områden 
inom de riktlinjer som överordnade enheter bestämmer.  
 
 
3.1.3.1 Mål- och resultatstyrning i staten 
 
I Sverige, såväl som i västvärlden i stort, har den offentliga sektorn genomgått radikala 
förändringar. Den tidigare så viktiga statliga särarten har i viss mån fått böja sig och för att 
höja produktiviteten och effektiviteten har synsätt, arbetsmetodik och begreppsapparat i 
mångt och mycket hämtats från det privata näringslivet (Nordin, 2005).  
 
En viktig del i det reformarbete som genomförts har varit övergången till mål- och 
resultatstyrning. Det innebär att politikerna försöker styra den statliga förvaltningen genom att 
ange mål och förväntat resultat, medan det direkta utförandet och valet av medel för att utföra 
de föreskrivna uppgifterna huvudsakligen ska bestämmas av myndigheterna själva. Detta 
reflekteras i den relativa frihet som många myndigheters regleringsbrev uppvisar. Detta 
kontrasterar dock mot vad forskning visat, nämligen att politiker i hög grad intresserar sig för 
de medel med vilka målen ska uppnås (Nordin, 2005). En av anledningarna till att staten 
införde mål- och resultatstyrning var för att öka riksdagens makt och samtidigt minska 
detaljstyrningen (Lindström, 1997). I regel måste dessutom mål och medel bestämmas 
samtidigt. Myndigheternas befogenhet att själva bestämma hur en verksamhet ska skötas har 
balanserats mot ökade krav på resultatrapportering. För att det ska vara möjligt att mäta och 
bestämma graden av måluppfyllelse har det betonats att målen formuleras på ett tydligt sätt, 
enligt SMART-kriterierna (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta) 
(Nordin, 2005). 
 
Offentliga organisationer ska drivas kostnadseffektivt och detta kan stå i konflikt med andra 
demokratiska ideal såsom lika behandling, förutsägbarhet, rättssäkerhet och jämställdhet. 
Målkonflikter i organisationer är vanligt, inte minst i en myndighet med många intressenter. 
Även mellan myndigheter uppstår målkonflikter. Detta leder också till att begreppet 
måluppfyllelse blir komplicerat, inte minst när mål står i motsats till varandra. (Grönlund, 
2005) 
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Mål och mått behövs för att ge den fokusering en organisation behöver för att samla sina 
krafter inför en prioriterad uppgift. Målstyrningen kan ha motiverande effekter och ger en 
ökad handlingsfrihet åt de anställda för att utveckla nya effektivare metoder för att nå målen.  
Även den politiska styrningen påverkas positivt i och med att den koncentreras till 
väsentligheter istället för detaljer. Enligt Svensson (1993) bidrar målstyrningen till en 
tydligare ansvarsfördelning eftersom varje aktör har ett tydligt åtagande, kombinerat med 
mandat att införliva detta åtagande.  
 
Enligt Rombach (1991) innebär målstyrning en rad olika problem. Han menar att mål- och 
resultatstyrning betonar vikten av att formulera tydliga, övergripande mål, men att man 
glömmer det viktigaste � hur målen ska brytas ned till realiserbara delmål och individuella 
mål. Anställda tenderar att fokusera på det som är mätbart, något som i kombination med 
svårigheten att mäta effekter och prestationer i offentlig verksamhet, leder till negativa 
konsekvenser (Molander, 2002). Problem kan vidare uppstå när t.ex. målen formuleras så att 
de låser organisationen vid gamla, invanda tankebanor, metoder och teknologier. Enligt 
Hedberg & Jönsson (1978) kan stora problem uppstå i miljöer som är turbulenta och kräver 
snabb anpassning från organisationens sida. Rombach (1991) hävdar att målstyrning inom 
offentlig sektor aldrig kan lyckas, eftersom målen inte kan uppfylla något av SMART-
kriterierna (se ovan). Detta för att målen allt som oftast är otydliga och oförenliga samt svåra 
att mäta, särskilt mål gällande effektivisering och samverkan.  
 
 
3.1.4 Det horisontella perspektivet   
 
Alltfler frågor inom offentlig verksamhet är sektorsövergripande och kräver åtgärder som går 
utöver departementsgränserna. Detta anses vara ett inneboende problem i regeringsstrukturen 
(Painter & Carey, 1979). Framgångsrika åtgärder från den politiska nivån och myndigheterna 
antas vara direkt beroende av förmågan att påverka och övertyga andra organ, enligt ett 
horisontellt synsätt, snarare än direkt ordergivning. De olika departementen kan på så vis dela 
på fördelarna/vinsterna. (Pusey, 1991)  
 
Ett flertal faktorer pekar på att det rådande vertikala perspektivet bör kompletteras med ett 
horisontellt synsätt (Nordin, 2005). Exempel som påvisar detta är följande: 
 

- En tydligare medborgarfokusering där medborgaren i egenskap av kund eller finansiär 
kan göra sin röst hörd och kan påverka kostnaden, priset, formen och innehållet i 
myndigheternas verksamhet.  

  
- En ökad komplexitet och ett ömsesidigt beroende mellan myndigheter och 

myndighetspersoner. 
 

- Ökade utbildningskrav inom den offentliga sektorn ställer krav på självständighet, 
motivation och möjligheter för de anställda att gradvis utveckla sig själva och de 
prestationer som skapas, något som kräver decentralisering och en hög grad av 
självbestämmande.  
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3.1.4.1 Processorientering 
 
Medborgarnas krav på tillgänglighet, service och kvalitet, samt regeringens krav på 
produktivitet och effektivitet har medfört att nya krav. Krav ställs numer på medborgarfokus 
och ett aktivt förhållningssätt hos myndigheterna gällande samarbetsformer med andra 
myndigheter, internorganisation och verksamhetsprocesser.  
 
Tanken om den s.k. 24-timmarsmyndigheten innebär möjligheter för företag och medborgare 
att på ett enkelt sätt erhålla och lämna information, samt uträtta andra ärenden oberoende av 
tid och plats (www.regeringen.se). Detta gör att myndigheterna tvingas se den egna 
verksamhetens tillgänglighet med allmänhetens ögon. Gemene man ser inte uppdelningen i 
olika myndigheter som något naturligt, utan irriteras över de glapp som uppstår när ett ärende 
inte kan avslutas då det överskridit myndighetens egen verksamhet och kompetensområde. 
Även om handläggningen av ett ärende sköts exemplariskt av en myndighet blir detta delvis 
bortkastat om den fortsatta handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet inte 
fungerar (Nordin, 2005). Med ett vertikalt, funktionsinriktat perspektiv, som styrningen 
normalt sett utgår från idag, fragmenteras ofta processerna. Det blir då svårare och mer 
kostsamt att leva upp till syftet med verksamheten. Speciellt påtagligt blir detta när det 
handlar om processer som överskrider myndighets- och sektorsgränser (Stigendahl & 
Johansson, 2004).   
 
Istället för att fokusera på den hierarkiska organisationens funktioner, med olika uppgifter och 
mål, betraktas och förstås verksamheten i termer av processer. Dessa löper i allmänhet 
horisontellt genom verksamheten oberoende av organisatoriska gränser. Enligt Stigendahl och 
Johansson (2004) har processer följande gemensamma karaktäristika: 
 
En process: 
 

- Har en kund. Begreppet �kund� är det generella begrepp som används i 
processammanhang. Dock kan benämningen kund i detta sammanhang användas 
synonymt med ordet brukare. 

 
- Skapar ett värde. Processen förädlar en insats (input) till en vara eller tjänst (output). 

När processen beskrivs är det viktigt att det görs så att värdeskapandet tydliggörs. 
Detta är grunden för att styra och förbättra processen. 

 
- Har en väl definierad början och ett väl definierat slut. Utgångspunkten är att 

processen startar med ett behov som ska tillfredställas och slutar med att behovet 
tillfredsställts. Dock är det inte alla gånger självklart var processen börjar och slutar.  

 
- Är repetitiv. Processen genomförs flera gånger. Detta är grunden för att den ska kunna 

förbättras och effektiviseras.  
 
Genom att se verksamheten med medborgarens ögon kan organisationen fokusera på den s.k. 
kärnprocessen. I många fall utgörs denna kärnprocess av den egentliga ärendehanteringen och 
processen kan beskrivas som ett flöde. Flödet börjar med att ett behov identifieras varpå den 
egentliga kärnprocessen följer, för att sedan avslutas med en återkoppling/avlämning till 
kunden (medborgaren, men även organisationer, privata såväl som offentliga). Vid sidan av 
kärnprocesserna kräver verksamheten stödprocesser i form av administrativ service och 
ledningsprocesser som styr och följer upp verksamheten (Nordin, 2005).   
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Processorienteringen innebär att hela organisationen inriktas mot att systematiskt tänka i 
termer av slutanvändare (medborgare, kund, etc.); (Stigendahl & Johansson, 2004) 
 

- verksamhetens processer identifieras och kartläggs 
- ansvaret för processerna läggs fast  
- processerna analyseras och förbättras 
- adekvata mätsystem utvecklas för att styra och ständigt förbättra processerna 

 
Om ovanstående åtgärder ska fungera krävs i många fall en genomgripande förändring i synen 
på, och ansvaret för, verksamheten. Basen för uppföljning och belöning får därför inte utgöras 
av den egna verksamheten eller den kompetensmässiga specialiteten. Istället måste man ha ett 
helhetsperspektiv som visar hur den egna verksamheten bidrar till resultatet för 
slutanvändaren. Slutanvändarens behov måste tillgodoses och dennes problem måste lösas, 
varpå det traditionella hierarkiska synsättet på styrning, från regleringsbrev till 
resultatredovisning, ersätts av ett flödestänkande som handlar om hur slutanvändarens behov 
och efterfrågan ska kunna tillfredställas på ett mer adekvat sätt. (Nordin, 2005)   
 
 
3.1.5 Vem är medborgaren? 
 
3.1.5.1 Kundbegreppet 
 
Inom den offentliga sektorn hänvisas det ofta till att näringslivet skulle ha lättare att definiera 
vem som är kund. Kundbegreppet har under en lång tid haft svårt att få fäste på exempelvis 
myndighetsnivå. Istället har andra benämningar såsom allmänheten, brukare, hjälpsökande 
använts. Detta är möjligtvis ett tecken på att en kund ofta associeras till en ekonomisk 
relation. Den som betalar för en tjänst kan vara någon helt annan än den som tjänsten ska 
skapa värde åt. Inom den offentliga sektorn görs det skillnad mellan vad som är 
myndighetsuppgifter och serviceuppgifter. (Gummesson, 1998) 
 
Gummesson (1998) menar att denna uppgiftsbaserade uppdelning visar på att kunderna inte 
analyserats tillräckligt väl. Utifrån ett myndighetsperspektiv bör kunden ses som �den som 
myndigheten i första hand är till för�. I de flesta fall är verksamheten de facto till för flera 
skiftande grupper människor. Alltså finns det flera kundkategorier. De olika kundkategorierna 
kännetecknas ofta av olika förväntningar och behov, vilket myndigheten bör ha i åtanke. 
Därmed är det viktigt att myndigheten ställer sig frågan om vem man försöker skapa värde 
för. Bilden av vem som är myndighetens kund är beroende av den specifika situationen, och 
blir av den anledningen allt som oftast mycket komplex och svårgripbar. I detta sammanhang 
är beteckningen medborgare relevant, då kundens roll som medlem av samhället är något 
som ofta betonas.   
 
 
3.1.5.2 Medborgarbegreppet 
 
Myndigheternas verksamhet finansieras av skattebetalarna. Skattebetalare, eller finansiär,  
kommer vi hädanefter använda synonymt med begreppet medborgare. Att tala om 
verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv är mer tillfredsställande då dessa mycket väl 
kan vara, men behöver nödvändigtvis inte alltid vara en nuvarande eller ens framtida kund.  
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Dock får medborgaren generellt sett trots detta känna av de konsekvenser som 
myndigheternas arbete ger. Myndigheternas tjänster, inte minst inom rättsväsendet, är till för 
dess finansiärer dvs. medborgarna. Rowley (2000) beskriver medborgaren som den som har 
rätt till offentliga tjänster. De kan i en demokrati genom att organisera sig, påverka tillgången 
och utformningen av offentliga tjänster. Medborgarna nyttjar inte alltid de offentliga 
tjänsterna kontinuerligt, men förväntar sig att tjänsterna ständigt ska finnas tillgängliga. Att ha 
ett kundfokus inom rättsväsendet blir därför för smalt. Ett medborgarfokus, där 
kundbegreppet innefattas till viss del, innebär att värdeskapande för samtliga finansiärer 
beaktas.     
 
 
3.1.6 Att styra mot effekter 
 
För att utvärdering av den offentliga sektorn ska möjliggöras finns ett behov av objektiva mått 
(Gardner, 1999). Dessa mått ska mäta verksamhetens måluppfyllelse. Gardner delar in 
resultaten i prestationer och effekter. Med prestationer avses de tjänster eller produkter som 
myndigheterna åstadkommer för att uppfylla sina åtaganden. Effekter är de förändringar i 
samhället som inte skulle ha kommit till stånd utan myndigheternas insatser. 
 
Resonemang om prestationer och effekter kan ofta upplevas som något problematiskt, då 
begreppen ibland används synonymt. Svårigheter uppkommer när begreppen ska åtskiljas, 
dvs. vad är egentligen en prestation och vad är en effekt? Prestationer kan sägas vara en mer 
direkt följd av myndighetens aktiviteter, dvs. utfallet av en process. En effekt är något som 
uppstår till följd av myndighetens prestationer. Effekten är ofta en följd av flera myndigheters 
prestationer. Det kan då vara svårt att påvisa kausala samband mellan insats och effekt, då det 
många insatser tillsammans bidrar till en effekt. Det kan även vara flera olika prestationer 
inom en myndighet som leder fram till en effekt. Begreppet effekt motsvaras av engelskans 
outcome och översätts ofta i betydelsen upplevd nytta. Upplevd nytta ligger i betraktarens 
ögon och är en subjektiv värdering. Naturligtvis styrs dock denna till stor del av samhällets 
institutioner i form av värderingar och normer. (Grönlund, 2005) 
 
När effekter sedan analyseras gentemot de mål och resurser en verksamhet har, benämner vi 
detta som effektivitet. Följaktligen är effektivitet ett mått på effekter. Effektivitet definieras 
vanligtvis som graden av måluppfyllelse, och kan även ses som nyttan av den utförda 
prestationen. Enligt Grönlund (2005) är det således prestationen som ska leda till effekten, 
och när effekten ställs i relation till resurserna kan effektiviteten mätas. Då prestationerna 
sätts i relation till målen talas det om produktivitet, eller den inre effektiviteten. Produktivitet 
och effektivitet är två vanliga mått för att mäta måluppfyllelse. Den inre effektiviteten avgörs 
genom att frågan �har vi gjort sakerna rätt?� ställs. Den yttre effektiviteten, kopplad till 
effektivitet ställer istället frågan: har vi �gjort rätt saker�? Att besvara den senare frågan är 
svårare. Styrning av myndigheter utifrån ett yttre effektivitetsperspektiv förutsätter dels att 
effekterna av verksamheten i någon mån går att definiera och mäta, dels att de på ett 
meningsfullt sätt kan sättas i relation till klart specificerade mål för verksamheten.  
 
Effekter kan uppträda i skiftande slag, därmed kan de grupperas på olika sätt. Det kan 
exempelvis vara; kortsiktiga respektive långsiktiga effekter och huvud- respektive bieffekter. 
Grönlund (2005) delar i sin studie in effekter i förvaltningseffekter och övriga effekter. 
Förvaltningseffekter är mer direkta effekter av en myndighets prestationer, medan övriga 
effekter ofta innefattar flera aktörers inblandning.  
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Effekter 
Effekter 

Resursomvandlingskedjan nedan är därmed omarbetad utifrån den klassiska modellen som 
bland annat Gardner (1999) och Hood (1991) beskriver. Modellen är utvecklad så till vida att 
effekter är uppdelade i förvaltningseffekter samt övriga effekter.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Problematiken kring hur mål formuleras och bryts ner, samt hur dessa mål sedan ska 
återrapporteras blir än mer komplicerad när målen består av önskade effekter istället för 
prestationer. Problemet ligger främst i hur återapporteringen kring dessa effektmål ska 
utformas. Effekter är svåra att värdera, vilket krävs för att en effekt ska kunna mätas. Frågan 
är vem det är som ska värdera effekten, och avgöra om en önskad effekt är uppnådd eller inte? 
Är det riksdagen, regeringen, myndigheten själv eller är det möjligtvis medborgaren?  
 
Utgångsläget är att mål och resultat går att koppla samman, och att prestationer leder till 
önskade effekter. Detta kausalsamband (orsak-verkansamband) mellan prestationer och 
effekter kan dock inte tas för givet. Det finns prestationer som har ett tydligt kausalsamband 
mellan prestation och effekt. Likaså går det att finna det motsatta, prestationer som har en 
liten eller en svag koppling mot uppsatta mål. I detta fall kan man inte lika tydligt se kausala 
orsaks- och verkan samband i processen, från resurser till aktiviteter, till prestationer och 
slutligen till effekter.  

Figur 2. Resursomvandlingskedja (Grönlund, 2005) 

Resurser Aktiviteter Prestationer Förvaltnings-
effekter 

Övriga 
effekter 
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3.2 Samverkan  
 
I det förvaltningspolitiska handelsprogram som sjösattes år 2000 framkommer att den statliga 
förvaltningspolitiken syftar till att skapa organisations-, styr- och ledningsformer som skapar 
förutsättningar för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättsäkerhet och effektivitet 
ska få genomslag i hela statsförvaltningen. En viktig målsättning är att medborgarnas 
förtroende för offentlig förvaltning inte bara ska vara hög utan även öka. Regeringen betonade 
därför bl. a. att genom samverkan och kontinuerlig omprövning ska nyttan för medborgare 
och företagare öka. (Quist, 2005)   
 
 

 
 
Figur 3: Modell över sambandet mellan resurser, processer, resultat och upplevd nytta genom samverkan mellan 
departement och myndigheter. (Karlberg & Tiderman, 2005)  
 
Samverkan kan ske på många olika sätt. En samverkansform är samverkan utifrån 
sammanhållen process. Denna samverkansform karaktäriseras av att två eller flera aktörer 
tillsammans levererar en tjänst till medborgaren. En annan samverkansform är samverkan 
utifrån målgrupp. Målgruppen berörs av ett flertal offentliga aktörer. Genom att samla dessa 
aktörer och identifiera de olika processer som tillsammans skapar värde för målgruppen sker 
samverkan i syfte att förbättra situationen för den aktuella målgruppen. Jämfört med 
samverkan utifrån sammanhållen process behöver det här inte innebära att man arbetar 
tillsammans i en tydlig värdeskapande kedja. Snarare handlar det om att de olika aktörerna 
strävar efter att i större utsträckning vara medvetna om varandras processer. Möjligen kan 
också en del dubbelarbete reduceras. (Quist, 2005)  
 
Det tredje exemplet på horisontell samverkan kontrasterar mot ovan nämnda 
samverkansformer genom att sakna tydlig målgrupp. Den här typen av samverkan 
karaktäriseras av att det är svårt att definiera såväl målgrupp som det faktiska värde eller 
output som de olika enheternas processer skapar. Exempelvis kan det vara en geografisk yta 
som uppmärksamheten riktas mot. Denna typ av samverkan går under namnet samverkan 
utifrån gemensam vision. (Quist, 2005) 
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3.2.1 Fördelar med samverkan 
 
Avsaknad av horisontell samverkan kan leda till brister av olika karaktär. Peters (1998) 
använder begreppen överskott, tomrum och inkoherens. I det första fallet utför två eller flera 
enheter samma uppgift och ett överskott uppstår. Tomrum innebär motsatsen, nämligen att 
ingen aktör tar ansvar för en uppgift och ett överskott uppstår gällande leverans. Inkoherens, 
slutligen, innebär att två eller flera aktörer kan verka inom samma område med sinsemellan 
motverkande målsättningar.  
 
Det kan vara värdefullt att skikta horisontell samverkan på tre nivåer: politisk, policy och 
administrativ. På policynivå såväl som på administrativ nivå finns risken att man vid 
fragmentisering tappar fokus på dem som är mottagare av det värde som skapas inom det 
aktuella området. Både styrning och uppföljning koncentreras på den del av en process som 
ligger inom departementets eller myndighetens ansvarsuppgifter. En ökad grad av horisontell 
samverkan leder till positiva effekter för slutanvändaren pga. att det skapas förutsättningar för 
ett så kallat "end-to-end" ansvar. Utöver den självklara vinsten i form av nöjd kund som 
uppnås, kan på detta sätt också produktionsrelaterade vinster skapas. Exempelvis kan risken 
för dubbelarbete reduceras. Det kan också uppstå synergieffekter, genom att två 
organisationer tillsammans kan skapa något de inte klarar av var för sig. (Linden, 2002)  
 
 
3.2.2 Hinder för samverkan 
 
Det finns strukturella hinder för horisontell samverkan som beror på den nuvarande 
organiseringen av statsförvaltningen. Dock existerar denna problematik i hela den 
organiserade världen, där man återfinner spår av byråkratisering och funktionell indelning 
(Agranoff & McGuire, 2003). Ett annat strukturellt hinder som allvarligt försvårar arbetet 
med horisontell samverkan är formerna för hur offentliga aktörer styrs och följs upp (Ryan & 
Walsh, 2004). Till detta kan läggas olika former av belöningssystem som följer samma logik. 
Det är alltså mer värdeskapande för individen i en organisation att arbeta i enlighet med (de 
ofta felaktiga) styrsignalerna för organisationen än att samverka med andra för att skapa bästa 
möjliga nytta för slutanvändaren av tjänsten. Utöver dessa hinder finns det hinder i form av 
regler och lagstiftning. Inte minst lagstiftning gällande informationshantering är ett stort 
problem. Effektiv samverkan kräver ofta möjligheten att dela information mellan parterna, 
något som i vissa fall inte är tillåtet. (Danermark & Kullberg, 1999) 
 
Sullivan & Skelcher (2002) lyfter fram två hinder för samverkan, i form av minskat 
oberoende och osäker investering. Samverkan innebär att organisationen måste förlora en del 
av sitt oberoende, samt att investeringar av resurser måste göras utan en säkerhet om att dessa 
investeringarna kommer att ge avkastning. Bakvis & Juillett (2004) menar att en redan 
omfattande börda i form av anteckningar och rapporteringskrav tenderar att öka vid 
samverkan med andra organisationer. Det finns också enligt författarna en paradoxal svårighet 
för enheter som ligger nära varandra. Enheter som arbetar inom ett och samma policyområde 
och som logiskt sett borde se värdet av samverkan istället tenderar att tävla om 
uppmärksamhet och budgetutrymme. Även det omvända förekommer, att enheter med olika 
professionell kultur har svårigheter att samverka. (Sullivan & Skelcher, 2002) Horisontell 
samverkan innebär också en trolig förändring, vilket likt andra förändringsinitiativ av många 
kan ses som ett hot (Gravesen, 2002). Författaren understryker i samband med förändringar 
vikten av �eldsjälar� (personer med ett brinnande intresse och som genom sitt djupa 
engagemang �får folk med sig�).   
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3.3 Förtroende 
 
3.3.1 Vad är förtroende? 
 
Förtroende har en stor betydelse i alla sammanhang där individer interagerar och är en viktig 
del i det sociala samspelet. Förtroende byggs upp i olika relationer både på ett personligt plan 
mellan individer och i transaktioner mellan företag och organisationer. Förtroende kan anta 
olika former och uttryck i olika sammanhang. Det är ett ämnesområde som är relevant inom 
flera discipliner och litteraturen är omfattande. Det finns en mängd olika tolkningar av 
begreppet förtroende och flertalet har samma beståndsdelar. Nedan följer två definitioner med 
något skilda innebörder: 
 

�Trust is the expectation that arises within a community of regular, honest, 
and cooperative behaviour, based on commonly shared norms, on the other 
part of other members of that community.� (Fukuyama, 1995, s.26)  
 
��the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party, 
based on expectation that the other will perform a particular action important 
to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other 
party.� (Mayer et al., 1995, s.712)       

 
Den första definitionen ovan handlar om i vilket sammanhang förtroende skapas och vad som 
är grundstenarna för dess uppbyggnad. Fukuyama (1995) menar att individer i ett samhälle är 
sammanbundna av värderingar, normer och regler. De gemensamma värdegrunderna bildar en 
känsla av samhörighet och i en sådan miljö skapas förtroende. Den andra definitionen visar att 
förtroende har att göra med osäkerhet och utsatthet. Förtroende handlar om en förväntning om 
någon annans beteende (Mayer et al., 1995). Individuella handlingar är oförutsägbara och den 
som har valt att lita på en annan part utsätter sig för en risk då det inte finns möjlighet att 
kontrollera den andre partens handlingar. All relevant information om den andre parten är inte 
tillgänglig och därmed finns det en möjlighet att förtroendet missbrukas. (Nooteboom, 2002)   
 
Lewicki et. al. (1998) fastslår att forskning i förtroende oftast har utgått från en 
endimensionell syn på begreppet. Singh & Sirdeshmukh (2000) förespråkar en 
flerdimensionell syn, och som dimensioner anger de kompetens och välvillighet. Med 
välvillighet avses ett genuint intresse hos organisationen för intressentens bästa. 
Dimensionerna skapas genom att kunderna erbjuds konsekvent sakkunnig betjäning och 
behandlas rättvist, ansvarsfullt och välvilligt. Selnes (1998) kritiserar dylika definitioner med 
motiveringen att egenskaperna bör ses som en förutsättning för förtroende, inte som uttryck 
för begreppet.  
 
Lewicki et. al. (1998) menar att förtroende och misstro kan förekomma samtidigt. Sålunda 
kan exempelvis en medborgare hysa misstro mot sakkunskapen hos vissa av en myndighets 
anställda, men ha fullt förtroende för sin egen handläggare. Motsatsen till förtroende är enligt 
författarna inte misstro, utan menar att det är möjligt att samtidigt ha lågt förtroende och låg 
misstro.  
 
En analys av förtroende fokuserar på konflikten mellan individuella och kollektiva intressen. 
Det individuella intresset handlar om egenintresse, behov, attityd och motiv medan det 
kollektiva intresset handlar om samarbete, normer, lagar och institutioner. (Braithwaite, 1998) 
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Två begrepp att skilja på i sammanhanget är �trust� och �trustworthiness�, som kan översättas 
med förtroende respektive tillförlitlighet. Initialt kan en part välja att ha förtroende för en 
annan om hon upplever att den andre parten är tillförlitlig. För att förtroende ska bestå krävs 
bevis på att den andre parten är tillförlitlig, annars försvinner förtroendet. (Levi, 1998) 
 
Det krävs minst två parter för att förtroende ska kunna förekomma och det förutsätter någon 
form av interaktion mellan parterna. Subjekt i interaktionen är agenter som kan vara individer 
eller fler agenter såsom i ett företag eller en organisation. Objekt kan vara människor, 
organisationer, institutioner eller socioekonomiska system. En intressant fråga är vilket 
samband som finns mellan förtroende för ett system och förtroende för en individ inom 
systemet. Nooteboom (2002) anser att det krävs förtroende för ett system, för att därigenom 
kunna känna förtroende för en agent i systemet. Samtidigt verkar ett förtroende för en enskild 
agent som förtroendeskapande för hela systemet. Enligt Levi (1998) är det förtroende en 
individ har för en institution en uppskattning av att representanter för institutionen i 
genomsnitt kommer att agera trovärdigt. 

 
Åsikterna går isär huruvida förtroende är något som kan överföras.  En av de forskare som 
anser att förtroende kan överföras är Putnam (1993). Han menar att förtroende är en form av 
socialt kapital som ytterligare utgörs av normer och nätverk, gemensamt kan underlätta 
kollektivt handlande. Förmågan att samarbeta inom små grupper, i fotbollslaget eller 
villaföreningen, resulterar i kunskap om att samarbete lönar sig och det finns en vinst i att ha 
förtroende i olika sammanhang, även då det råder brist på information. Andra, såsom Hardin 
(1998) undersöker förtroende för staten och dess institutioner, och menar att förtroende i 
personliga relationer där ett upprepat samspel pågår, skiljer sig från förtroende för en 
representant för ett system. Hardin anser att det måste finnas ett incitament för att vara 
tillförlitlig, det vill säga en vinst såsom det finns en vinst i ett upprepat spel mellan två parter. 
Incitamentet för en representant i ett system att agera tillförlitligt, är av annan karaktär än 
incitament i en personlig relation mellan vänner exempelvis. Dock medger han att upprepade 
kontakter med företrädare för en organisation kan skapa förtroende för den organisationen.  
 
 
3.3.2 Dialog och förtroende 
 
Habermas (2003) betonar förtroende som en förutsättning för samtal. Vi förutsätter (enkel 
tillit), att den andre menar vad hon säger (sanning), och att det hon säger är meningsfullt 
(relevant), att hennes användning av ord stämmer överens med vår egen (begriplighet), att hon 
är den hon påstår sig vara (legitimitet), att hon värdesätter förnuftig argumentation 
(rationalitet), att hon erkänner vår rätt att tala (demokrati), och lyssnar till våra argument och 
synpunkter (dialog). Vårt eget lyssnande är enligt Habermas en övning i tillit och förtroende. 
Utan förtroende skulle vi inte samtala. Genom att engagera oss i samtal, visar vi att vi själva 
förutsätter och godkänner existensen av gemensamma underliggande normer, t.ex. angående 
demokrati, sanning och dialog.  
 
Att samtalet kan fortsätta är i sig en kvittens på att vi också följer dessa normer i praktiken.  
 

�Organisationens interna och externa kommunikation vilar tungt, men ofta 
medvetet, på antagandet att ett sorts kommunikativt förtroende finns. Om ett 
sådant förtroende missbrukas, riskerar samtalet att bryta samman.� 
(Brytting, 2003) 
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3.3.3 Förtroende för professionerna 
 
Enligt Chadwick (2000) utmärks en profession av följande karaktäristika:  
 

- Den som utövar en profession arbetar inte bara för sig själv utan bidrar till att 
samhället fungerar väl.  

 
- Den som utövar en profession har utbildning och träning inom ramen för en 

generaliserad och systematisk kunskapsmassa och förväntas kunna ha goda skäl för 
sina handlingar. 

 
- Utövaren tillhör en gemenskap från vilken denne mottar kunskap, erfarenhet, stöd och 

legitimitet, men vilken denne även har förpliktelser mot, t.ex. att ta ett individuellt 
ansvar för att vidmakthålla förtroendet för sina kollegor och för professionen i sig.    

 
- En profession har en gemensam yrkesetik, dvs. en gemensam uppsättning värden, 

normer och förhållningssätt som förväntas omfatta och utmärka yrkesutövningen.  
 
Dessa egenskaper gör att omvärlden normalt visar stort förtroende för professionerna. 
Professionerna har många gånger vissa privilegier såsom självständig kontroll, hög social 
status, makt och inflytande. För många professioner är ett högt förtroende en förutsättning för 
själva yrkesutövningen. 
 
 
3.3.4 Vikten av förtroende för ekonomiska aktiviteter 
 
Förtroende underlättar aktiviteter mellan individer, företag och organisationer genom att 
minska de sociala transaktionskostnaderna. 
 

�Virtually every commercial transaction has within itself an element of 
trust, certainly any transaction conducted over a period of time. It can be 
plausibly argued that much of economic backwardness in the world can be 
explained by a lack of mutual confidence.� (Arrow, 1972 s. 357)  

 
Förtroende är en grundläggande förutsättning för all social och ekonomisk aktivitet. Ett högt 
förtroende minskar utgifterna för att kontrollera huruvida avtal och kontrakt efterföljs. Ostrom 
och Ahn (2003) menar att förtroende kan stärkas när individer är tillförlitliga, agerar inom ett 
nätverk och när det finns institutioner som är starka och kan bestraffa de som bryter ett avtal. 
Det finns ett incitament att agera tillförlitligt i privata förbindelser liksom i affärsförbindelser, 
om det kommer att ske upprepade transaktioner mellan två parter.  
 
Man kan uttrycka det som att det finns en självisk tanke med att vara tillförlitlig, vilket 
innebär att individen/organisationen kan dra nytta av en framtida transaktion. Där effektiva 
formella och informella institutioner finns, som bestraffar de som bryter ett förtroende, är det 
troligt att avtal, kontrakt, lagar och regler följs. (Ostrom & Ahn, 2003) Ett högt förtroende 
innebär därmed att transaktionskostnaderna kan minskas, då förtroende fungerar som ett 
komplement till juridiska institutioner. 
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De mest effektiva samhällen och organisationer grundar sig på gemensamma etiska 
värderingar, där sociala grupper bildas genom frivilliga kontrakt mellan individer vilka 
beräknar att ett samarbete ligger i deras långsiktiga intresse. Lagar och förordningar spelar en 
mindre roll och man förlitar sig på ett gemensamt förtroende. (Fukuyama, 1995) En negativ 
aspekt av förtroende är dock att utveckling och innovation kan hämmas av en för statisk 
relation som förhindrar nytänkande och konkurrens. (Nooteboom, 2002)  
 
Förtroende vid en transaktion påverkas av olikheter i socialt sammanhang mellan parter som 
interagerar.  
 

�Skillnaden i socialt sammanhang kan mätas i flera olika dimensioner såsom 
blodsband, etiska band, språkskillnader, kultur, inkomst, utbildning, 
välmående, sysselsättning, social status, geografiskt avstånd och politiska och 
ekonomiska rättigheter.� (Zak & Knack, 2001 s. 312) 

 
Känslan av samhörighet beror, enligt ovanstående citat, på om man delar normer och 
värderingar. Ju mer lika parterna är socialt sett, desto högre är förtroendet dem emellan och 
därmed ökar sannolikheten för att fler transaktioner ska äga rum.  
 
 
3.3.5 Förtroende som effekt 

 

Ett sätt att avgöra betydelsen av en effekt är att resonera i termer av förtroende. Förtroende är 
något som uppkommer till följd av att en myndighet utför olika prestationer (insatser). Om 
förtroendet för en myndighet är högt går det också att dra slutsatsen att effekterna av 
myndighetens verksamhet är de önskade, dvs. man har gjort rätt saker för pengarna. 
(Grönlund, 2005) De insatser som görs genererar en mängd effekter. Dessa effekter leder 
tillsammans till en slutlig effekt: Förtroende. Förtroende bär med sig legitimitet, dvs. lagligt 
och moraliskt berättigande. Den som har förtroende för en myndighet uppfattar myndigheten 
och dess verksamhet som legitim. Han eller hon känner en trygghet för det myndigheten står 
för.  
 
Kan man styra eller administrera fram förtroenden? Handlar det om att styra med regler och 
att utbilda alla anställda efter ett sådant regelverk? Grönlund (2005) menar att man inte kan 
öka förtroendet för en person eller organisation genom att tala om det, då det i grunden 
handlar om en relation mellan två parter. Förtroende kan styras och administreras genom gott 
etiskt handlande samt uppvisande av moraliskt beteende. Det går således inte att aktivt 
administrera fram ett ökat förtroende. Det handlar mer om att inge respekt och förtroende 
genom ord och handling (kommunikationsprocesser). En rimlig slutsats kan därmed vara: 
förtroenden kan förändras genom kommunikationsprocesser mellan människor och mellan 
allmänheten och offentliga organisationer. Ökat förtroende uppstår då allmänheten övertygas 
om att ord och handling överensstämmer med de egna värderingarna.  
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3.3.6 Förutsättningar för att skapa förtroende 
 
3.3.6.1 Organisationens identitet och rykte 
 
En organisation har en stor mängd intressenter. Beroende på organisation kan dessa 
intressenter skifta från att vara media, skattebetalare, kunder, investerare, förtroendevalda 
politiker, etc. Gemensamt för dessa intressenter är att de har förväntningar på organisationen. 
Det är då är en utmaning för organisationen att inte bara tillfredställa en av dessa 
intressentgrupper, utan samtliga, då man inte kan isolera en grupps intressen från en annan 
(Greenley & Foxall, 1998). Således måste den identitet som ges av organisationen vara 
ändamålsenlig för alla dessa intressenter.      
 
Identiteten förmedlar vem du är, vad du gör och hur du gör det (Olins, 1989). Selame & 
Selame (1975) menar att identiteten kan sägas vara en organisations visuella uttryck gentemot 
skilda intressenter. Detta uttryck ska kommunicera organisationens självbild samt 
grundläggande värden med koppling till verksamheten. Identiteten kan även beskrivas som 
interaktionen mellan symboler, kommunikation och beteende (Birkigt & Stadler, 1992). Dessa 
element kan tillämpas i såväl intern som extern bemärkelse i syfte att åskådliggöra en 
organisations personlighet och identitet. Symbolismen kan synliggöra de värden och attribut 
organisationen önskar kommunicera. Kommunikationen utgår från verbala och visuella 
meddelanden. Beteendet åsyftar organisationens handlingar och hur dessa tjänar som 
bedömningsgrund för intressenter i organisationens omvärld. Till dessa element kopplas 
identiteten som har sin grund i företagets självbild och hur denna manifesteras.  
 
Beteendet är enligt Birkigt, Stadler och Funck (1992) det viktigaste begreppsbildande 
elementet gällande en organisations identitet. I både intern och extern bemärkelse väger 
handlingar utomordentligt tungt vid en bedömning av den enskilda organisationen. Ett till 
identitet närliggande begrepp är rykte. Enligt Fombrun & Rindova (2000) är en organisations 
rykte den aggregerade uppfattningen som en utomstående individ har om denna. Ryktet kan 
ses som den samlade bilden av organisationens alla aktiviteter över tiden (Nguyen & Leblanc, 
2001).  
 
 
3.3.6.2 Organisationens transparens   
 
En identitet kan inte tvingas ut till intressenterna, utan dessa måste själva urskilja 
organisationens attityder, värderingar samt vad den står för. För att intressenterna ska kunna 
blicka in i organisationen krävs insyn, att man öppnar upp sig mot omgivningen, dvs. att man 
är transparent. Vi ansluter oss till Fombrun & Rindovas (2000) definition av transparens: 
 

�Ett tillstånd där företagets interna identitet på ett positivt sätt återspeglar 
förväntningarna hos de viktigaste intressenterna och dessa intressenters 
övertygelse om att företaget exakt motsvarar den interna identiteten.�  

 
Att en organisation är transparent är dock inte tillräckligt. Genomskinligheten måste avslöja 
något � den s.k. �innersta kärnan�. Beståndsdelar i denna inre kärna är bl. a. attityder, 
värderingar, strategier samt organisationskultur (Gray & Balmer, 1998). Det handlar om att 
organisationen visar upp vad man verkligen gör, men samtidigt att man också gör det man 
säger att man ska göra (Nguyen & Leblanc, 2001).  
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3.4 Investor Relations  
 
3.4.1 Bakgrund 
 
Begreppet Investor Relations (IR) härstammar från 1950-talet, då Ralph Cordiner, 
styrelseordförande vid General Electric (GE), namngav de program vilka syftade till att 
förbättra kommunikationen med företagets ägare/investerare. Att kommunikation vid den här 
tiden hamnat allt mer i fokus grundade sig i de ökade kraven på en ordnad och rättvisande 
informationsgivning, som i sin tur bottnade i den stora börskraschen under 1920-talet. Sedan 
dess har fenomenet Investor Relations vuxit betydligt och är idag mer aktuellt och utbrett 
bland börsnoterade bolag än någonsin. (www.niri.org)  
 
Innan Internets genomslag ansågs IR�s primära uppgift vara att förse professionella analytiker 
med information om företagets förehavanden och utveckling. Analytikerna skulle sedan föra 
informationen vidare till övriga intressenter. Delvis tack vare Internet är inte längre den 
initiala informationsgivningen begränsad till en intressegrupp, analytikerna. Internets 
kommunikationsmöjligheter har inneburit att även mindre aktörer kan organisera sig genom 
att delta i olika forum och handla aktier i realtid. Synen på IR har ändrats i takt med dessa 
informationsteknologiska framsteg. (www.niri.org) 
 
Vad gäller information skiljer Adrem (1999) på tvingande respektive frivillig information. 
Den tvingande delen av informationen är en skyldighet hos företagen och denna regleras av 
olika bestämmelser från Årsredovisningslagen (ÅRL), Redovisningsrådets rekommendationer 
(RR) och Aktiebolagslagen (ABL). Egentligen kan den frivilliga informationen sägas utgöra 
resten av den information som företaget ger. Vad den frivilliga informationen ska innehålla, 
och i vilken omfattning bestämmer företaget alltså själv, men intressenternas krav på detta har 
ökat markant. Skillnaden mellan den tvingande och den frivilliga informationen ger en 
fingervisning om hur pass aktivt företaget är i sitt IR-arbete.  
 
National Investor Relations Institute (NIRI) är en amerikansk intresseförening med IR-frågor 
som arbetsområde. Föreningen verkar för att utveckla IR-begreppet. En definition av Investor 
Relations enligt NIRI är: 
 

�Investor Relations is a strategic management responsibility using the 
discipline of finance, communication and marketing to manage the content 
and flow of company information to financial and other constituencies to 
maximize relative valuation.� (www.niri.org) 

 
IR:s huvudsyfte är att hjälpa företag att konkurrera på den finansiella marknaden. En marknad 
där inte alltid det �bästa� företaget vinner kampen om investerarnas pengar. Istället vinns 
kampen ofta av den organisation som är mest välkänd, välförstådd och som på ett bra sätt 
skapar förtroende hos investerarna. (Marcus & Wallace, 1997) För att bli ett �vinnande� 
företag kan IR användas, med uppgift att tillhandahålla information i syfte att skapa 
förtroende och därmed affärsnytta. 
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Figur 5. Figuren visar sambandet mellan IR-funktioner och dess utfall (Hallvarsson & Halvarsson, 2005) 
      
Enligt Hallvarsson & Halvarsson (2005) är det viktigt att den information som ges är snabb, 
korrekt, relevant, tillförlitlig samt att informationsgivningen är konsekvent, både i med och 
motgång. Hallvarsson & Halvarsson menar att korrekt information genom öppenhet ger en 
rättvisande och trovärdig bild av företaget/organisationen. Detta skapar förståelse, vilket tros 
leda till ökat förtroende och senare ökad affärsnytta (kapitaltillgång, nöjda medarbetare, 
lönsamma affärer osv.). 
 
Investor Relations syftar enligt Hallvarsson & Halvarsson (2005) framförallt till 
(nedanstående punkter handlar i grund och botten om förtroendeskapande): 
 

- Att optimera företagets interaktion med kapitalmarknaden. 

- Att synliggöra värden för öppenhet och transparens. 

- Minimera stora rörelser i aktiekursen. 

- Att verka proaktivt genom kommunikation. 

 
IR kunde i sin barndom liknas vid en förlängning eller variant av PR (Public Relations), men 
är idag en egen vetenskap. (Marcus & Wallace, 1997) En tydlig skillnad mellan dessa två 
begrepp är att PR syftar till att skapa utrymme i media och förmedla en så bra bild som 
möjligt av företaget och på så vis höja aktiekursen, medan IR strävar efter att nå en så 
realistisk värdering av företaget som möjligt vilket sker genom att gapet mellan den realistiska 
värderingen och den värdering som råder minimeras. Skillnaden kan även liknas vid 
skillnaden (värdegap) mellan ledningens respektive marknadens uppfattning om företaget. 
Detta oavsett om rådande värdering är högre eller lägre än vad som är realistiskt. IR handlar 
alltså lika mycket om att sänka aktievärdet som att höja detsamma. (Hallvarsson & 
Halvarsson, 2005) 
 
All information som förmedlas från organisationen har gemensamt att den bör utformas efter 
givna riktlinjer. Dessa ska falla i linje med företagets informationspolicy och ska inneha en 
enhetlig utformning. Enhetlighet är viktigt så till vida att förmedlingen av informationen blir 
tydligare. (Edenhammar, 2001) 
 
 
3.4.2 Investor Relations som kommunikationsverktyg 
 
Centralt för IR är att etablera och upprätthålla en god relation till organisationens intressenter. 
IR-funktionens uppgift är att skapa förtroende för företaget samt hantera 
informationsgivningen. IR ska kommunicera uppdaterad information, som är relevant för dess 
intressenter. (Bowman & Bing, 1993) Via en förbättrad kommunikation till intressenterna kan 
långsiktiga relationer skapas, och förtroendet för organisationen öka.  
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Higgins (2000) talar om vikten av proaktivitet, att organisationen måste fråga intressenterna 
vad de tycker och tänker om företaget, vad de har för förväntningar. Vidare menar Higgins att 
öppenhet och konsekvens är två viktiga principer i informationsarbetet. Det gäller att 
kommunicera på samma sätt i goda och dåliga tider. Även Mahoney (2001) menar att 
organisationerna måste  agera proaktivt, istället för reaktivt, dvs. att ständigt ligga steget före. 
Som kommunikationsredskap är IR ett sätt att skapa uppmärksamhet kring verksamheten.  IR 
kan dessutom reducera informationsasymmetri och således öka effektiviteten.  
 
Higgins (2000) pekar på tre viktiga faktorer gällande organisationens kommunikation med 
nyckelintressenter:  
 

- öppenhet i kommunikationen 
- specifik information 
- snabb information (samt strategibeskrivningar, när sammanhanget kräver det)   

 
Beslut om vilken information som ska lämnas är ibland svåra att ta. Den generella 
uppfattningen är att mer information ger bättre beslutsunderlag. Detta kan innebära en risk, att 
organisationen lämnar ut för mycket information, vilket gör att det blir svårt att avläsa vilken 
information som är viktig. Detta brukar benämnas som �information overload�. Samtidigt kan 
alltför lite information skapa misstro om organisationens välmående som ej behöver vara 
befogat. (Edenhammar, 2001) 
 
Från att tidigare setts som ett PR-verktyg, kan IR numer snarare betraktas som ett strategiskt 
verktyg för att stärka kopplingen mellan organisationen och intressenterna. Därmed är IR 
också en reaktion på intressenternas växande otillfredsställdhet med verksamhetens 
kommunikation; i takt med den växande fokuseringen på �stakeholder value� har 
uppmärksamheten skärpts ytterligare. (Bukh et. al., 2000) Organisationerna måste inse att de 
måste intensifiera informationspolitiken och beskriva såväl den egna verksamheten som 
omvärldens kontinuerliga utveckling. Därför är IR ett sätt att systematisera 
informationsströmmen från organisationen till intressenterna. (Bukh et. al. 2000)       
 
Enligt Pincus (2002) finns det tveksamheter bland dem som arbetar med IR huruvida deras 
arbete har någon effekt. Detta har lett till att många IR-ansvarigas mål med sitt arbete har 
reducerats till att endast få ut information till intressenterna. En anledning till denna 
tveksamhet är svårigheten att mäta effekterna av IR-arbetet. Pincus menar dock att IR i allra 
högsta grad skapar ett värde. En utvärdering av organisationens kommunikation till 
intressenterna är därmed nödvändig för att kunna härleda dessa positiva effekter tillbaka till 
IR-programmet. Exempelvis kan organisationen föra statistik över antalet besökare vid öppet 
hus, respons efter utgivning av årsredovisning etc.  
 
Sammanfattningsvis beskriver Bukh et. al. (2000) IR:s uppgift som att: 
 

�IR bör ses som en dynamisk och ömsesidig tvåvägskommunikationskanal, 
som för verksamheten såväl som marknaden till en högre kunskapsnivå så att 
vetskapen om verksamheten ökar.�     
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3.4.2.1 Kommunikationskanaler 
 
Det finns många olika sätt för organisationer att kommunicera med sina intressenter. 
Kommunikationskanalerna kan vara antingen i tryckt, muntlig, audiovisuell eller elektronisk 
form. I de flesta fall inkluderas samtliga dessa former i ett IR-program. (Tuominen, 1995) 
Nedan följer exempel på kommunikationskanaler:  
 

- Ekonomisk rapportering. Årsredovisningen är en viktig del av den ekonomiska 
rapporteringen. Vem som läser den och hur man läser den är dock i många fall oklart. 
Målgrupper som kan vara intresserade av årsredovisningen är investerare, kunder, 
anställda, fackföreningar, media samt andra intresseorganisationer.(Marcus & 
Wallace, 1997) 

 
- Pressreleaser och mediekontakter. Åsikter har framkommit om att IR-ansvariga måste 

bli bättre på att skriva pressreleaser, då språket som används kan vara alltför 
komplicerat och innehålla för mycket jargong. (www.niri.org) 

 
- Internet och e-post. Internet har givit IR-funktionen nya möjligheter att kommunicera 

med intressenterna. Organisationer med väl utvecklade hemsidor tillåter exempelvis 
prenumeration på pressreleaser. Hedlin (1999) menar att det hos organisationerna 
saknas ett verkligt utnyttjande av Internets möjligheter. Han exemplifierar med att det 
på hemsidorna skulle kunna finnas länkar som förklarar svåra ord och dylikt. 
Informationen på Internet är sällan anpassad till olika målgrupper utan riktas istället 
till en enda homogen grupp människor.   

 
- Personliga möten. Marston & Straker (2001) har visat att det personliga mötet samt 

telefonsamtal är bland de absolut viktigaste kanalerna för kommunikation. Det 
personliga mötet kan ske i många olika former. Exempel är den vardagliga kontakten, 
öppet hus, samt �roadshows�. Ur kommunikationssynpunkt är det uppenbart att det 
personliga mötet ger långt fler tillfällen att kommunicera på ett bra sätt jämfört med 
andra kommunikationskanaler. 

 
 

 



 39

3.4.3 Att styra mot transparens 
 
För att erhålla legitimitet hos sina intressenter är ett betydande steg på vägen att ha en tydlig 
identitet, tydliga värderingar och filosofier samt att ord och handling stämmer överens. För att 
denna identitet ska kunna uppfattas av den utomstående betraktaren krävs transparens. 
Fombrun & Rindova (2000) har utvecklat en modell för att göra organisationen transparent 
och på så sätt skänka den legitimitet och trovärdighet. Syftet med modellen är att 
organisationen genom att utföra olika aktiviteter och processer ska bli transparent i den 
mening att en utomstående betraktare �ser� organisationens inre kärna, bestående av bl. a. 
attityder och värderingar.       

 
Figur 4. Modell över åtgärder för ökad transparens. (Fombrun & Rindova, 2000) 
       
Listening. Den första aktiviteten handlar om att vara lyhörd för vad olika intressenter har att 
säga om organisationen och vad man förväntar sig av den. Lyssnandet består av att 
uppmärksamma intressenternas åsikter, något som möjliggör för organisationen att inse vad 
intressenterna jämför organisationen med och utvärderar dess agerande gentemot. 
Organisationen kan på detta sätt greppa den mentala bild som en grupp har om 
organisationen.  
 
Anticipating. Modellens andra steg i syfte att nå transparens är att fastställa de förväntningar 
som finns hos olika intressenter och därefter avgöra vilka av dessa som ska innebära 
förändringar av organisationens beteende i olika avseenden. Anticipating är en förlängning av 
aktiviteten listening, men här ligger betoningen på ett aktivt agerande när icke-önskvärda 
egenskaper inom organisationen upptäcks. En förutsättning för att erhålla legitimitet är att 
organisationen agerar i samklang med vad intressenterna förväntar sig.  
 
Doing. Efter att ha lyssnat och tagit hänsyn till intressenternas olika förväntningar kommer 
aktiviteten doing, att göra. Organisationen är tvungen att ändra sitt beteende till följd av att 
omvärlden ser annorlunda på den än vad organisationen själv gör. Nya metoder för 
verksamhetens utövande blir aktuella, för att möta intressenternas förväntningar.  
 
Being. Det som ska ändras i aktiviteten doing är organisationen, i synnerhet kärnan, som 
består av traditioner, värderingar, kultur samt interaktionen med andra organisationer. Genom 
att kartlägga samt omvärdera de aktiviteter organisationen utför, kan man hitta en balans 
mellan de kärnvärden organisationen har och de värden som måste anpassas efter de nya 
förutsättningarna. Ytterst handlar being, att vara, om ett sätt att styra identiteten.  
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Communicating. När övriga aktiviteter; listening, anticipating och doing, är utförda, måste 
organisationen efter förändringen kommunicera ut till intressenterna vad man nu är och står 
för. Förändringen skedde för intressenternas skull och om de inte blir upplysta om vad som 
hänt är nämnda aktiviteter utförda mer eller mindre förgäves. Kommunikationen ska vidare 
vara konsistent, dvs. utan motsägelser och utan försök att �skylla ifrån sig�.  
 
Den avgörande faktorn i detta läge är huruvida kommunikationen är expressiv eller inte. En 
dylik kommunikation försöker företräda identiteten mer än att övertyga omgivningen vilken 
identitet man har (jämför PR). Expressiv kommunikation betyder att organisationen uttrycker 
sin identitet genom att blottlägga sig. Detta utgör organisationens önskvärda tillstånd.  
 
 
3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
 
För att på ett tydligt sätt illustrera vilka teorier vår referensram består av har vi valt att likna 
studien vid en tratt. Teorierna som presenterats utgör det första steget på vår resa mot de 
slutsatser som följer av vår empiriska undersökning, och analysen där teori och empiri ställs 
mot varandra. 
        
 
 

Inledning 
Samverkan 
Förtroende 

Investor Relations 
 

Empiri 
Analys 

 
 
 
 
 

Slutsatser 
 
 

Under rubriken �Inledning� återfanns teorier som utgör en bakgrund, med den offentliga 
sektorns utveckling och särdrag, då kunskapen om dessa är viktig för förståelsen av vidare 
resonemang. Det vertikala och det horisontella perspektivet beskrevs. Vidare följde en 
utläggning om medborgarbegreppet kontra kundbegreppet kopplat till den offentliga sektorn. 
 
Samverkansavsnittet i den teoretiska referensramen behandlade fördelar som samverkan kan 
ge, samt de hinder av olika art (exempelvis strukturella) som utesluter dito. 
 
I förtroendeavsnittet, definierades och problematiserades det komplexa begreppet förtroende. 
Skiftande förtroendeområden togs upp, och vidare behandlades förutsättningarna för att skapa 
förtroende. Avsnittet med namnet Investor Relations innefattade grundläggande tankegångar 
och begrepp, på vilka Investor Relations baseras. 
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4 Empiri 
 
I empiriavsnittet redogör vi för resultatet av den datainsamling vi genomfört. Empirin utgör 
sedermera underlaget för vår analys. Först kommer vi, som en inledning, ge en kortfattad 
beskrivning av de myndigheter som undersökningen omfattat. 
 
 
4.1 Inledning 
 
4.1.2 Rättsväsendet 
 
Det svenska rättsväsendet består av de myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och 
rättstrygghet. Stommen i rättsväsendet utgörs av domstolarna. Rättsväsendet innefattar även 
brottsförebyggande och utredande myndigheter, nämligen Polisen, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten samt Kriminalvården. Vår undersökning omfattar samtliga, undantaget 
Ekobrottsmyndigheten. Till rättsväsendet kopplas även organisationer vars verksamhet knyter 
an till nämnda myndigheter, ett exempel är Kronofogdemyndigheten. Dessa har vi i studien, 
på grund av utrymmesskäl, inte behandlat. (www.regeringen.se) 
 
Den svenska kriminalpolitiken tar utgångspunkt i arbetet för att förhindra att brott över huvud 
taget inträffar. Det brottsförebyggande perspektivet ska finnas inom hela rättsväsendet, och 
samhället i stort. Regeringens expertorgan vad gäller detta är Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ), vilka har till yttersta uppgift att sprida kunskap om brottsförebyggande åtgärder, 
utvärdera reformer samt sammanställa kriminalstatistiken.  
 
På regeringsnivå är det framförallt Justitiedepartementet som ansvarar för de frågor som berör 
rättsväsendet. Justitiedepartementet har ansvar för den lagstiftning som berör de civilrättsliga, 
straffrättsliga och processrättsliga områdena i syfte att förebygga brott, och bekämpa den 
brottlighet som trots allt råder för att skapa trygghet för Sveriges medborgare. För att detta ska 
kunna uppnås krävs en effektiv och välkvalificerad verksamhet vilket i sin tur kräver 
modernisering. Av den anledningen sker en genomgripande reformering av rättsväsendets 
komponenter. (www.regeringen.se) 
 
Förtroendet för domstolarna och rättsväsendet i allmänhet har stor betydelse för medborgarnas 
vilja att följa lagstiftning och domslut (Tyler, 1997).  Lambertz (2004) påpekar att bristande 
tillit till rättsväsendet kan medföra en uppluckring av samhällslojaliteten. Inom rättsväsendet 
återfinns de tydligaste exemplen på samhällets maktutövning. Därför är det mer allvarligt om 
förtroendet för rättsväsendet brister, än om någon annan förvaltningsgren förlorar i anseende. 
 
Det finns också demokratiaspekter på medborgarnas förtroende för rättsväsendet. I en 
fungerande demokrati är det extra viktigt att rättssystemet tar hänsyn till medborgarnas åsikter 
och värderingar. Sarat (1977) noterar:  
 

�It would be strange, indeed, to call a legal system democratic if its 
procedures and operations were greatly at odds with the values, preferences 
or desires of the citizens over a long period of time.� 

 
Nedan följer en mycket kort genomgång av de myndigheter som vår undersökning omfattat 
(se bilaga 2 för respektive myndighets organisationsschema). 
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4.1.3 Polisen 
 
Polisens huvuduppgift är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och 
säkerheten, bedriva spaningsarbete samt genomföra brottsutredningar. Polisen, som i Sverige 
är enhetlig och nationell, består av Rikspolisstyrelsen, Statens Kriminaltekniska Laboratorium 
(SKL) samt innefattar 21 polismyndigheter vars ansvarsområden följer länsuppdelningen. 
Rikspolisstyrelsen är den centrala tillsyns- och förvaltningsmyndigheten för Polisen. Inom 
Rikspolisstyrelsen ligger SÄPO, vilka ansvarar för säkerhetsskydd, kontraspionage, 
terroristbekämpning samt författningsskydd. Även Rikskriminalpolisen finns inom 
Rikspolisstyrelsen, och verkar inom brottsbekämpning med stor geografisk spridning eller 
internationell karaktär. Polisen är med sina över 22 000 anställda en av de allra största statliga 
verksamheterna. (www.polisen.se) 
 
 
4.1.4 Åklagarmyndigheten 
 
Åklagarmyndighetens organisation har Riksåklagaren (RÅ) som högsta chef över åklagarna 
och tillsyn av åklagarverksamheten i stort. Åklagarmyndigheten har genomfört en stor 
omorganisering och innefattar efter 1996 sex åklagardistrikt/regioner. Varje region har numer 
en regional åklagarmyndighet. Således är dessa sammantaget sex till antalet. Under dessa 
regioner finns det allt som allt 43 kammare, varav sex är internationella. Den första januari 
2005 inrättades den nya Åklagarmyndigheten (s.k. enmyndighet), som från att ha innefattat 
sju myndigheter bestående av Riksåklagaren, samt sex regionala Åklagarmyndigheter, nu är 
en samlad myndighet. (Montgomery, 2005) 
 
 
4.1.5 Domstolsväsendet 
 
För domstolsväsendet finns det en central myndighet som lyder under regeringen, 
Domstolsverket. Domstolsverket behandlar de gemensamma och övergripande frågor som 
domstolsväsendet ger upphov till. För att rättsväsendet ska fungera krävs det att domstolarna 
är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering samt andra myndigheter. 
Detta regleras i grundlagen regeringsformen. (www.dom.se) 
 
I Sverige finns två typer av domstolar, vilka verkar parallellt. De allmänna domstolarna 
handlägger brottmål och tvistemål. Inom de allmänna domstolarna finns tre instanser, 
tingsrätt, hovrätt samt Högsta domstolen. Den första instansen är tingsrätten, och finns spridda 
över landet i 72 enheter. Hovrätten är andra instans och behandlar de överklagningar som 
kommer efter en dom i första instans. I Sverige finns det sex hovrätter. Högsta domstolen 
(HD) har som främsta uppgift att pröva de mål som har betydelse för rättsutvecklingen, så 
kallade prejudikat. 
 
Den andra typen är förvaltningsdomstolarna och dessa handlägger förvaltningsmål, mål som 
berör myndigheternas beslut. Detta anses vara en viktig beståndsdel i upprätthållandet av 
demokrati. Även Förvaltningsdomstolarna har tre instanser, länsrätt, kammarrätt och 
regeringsrätten. Länsrätten utgör den första instansen, och det finns minst en per län. 
Kammarrätten är som andra instans fyra till antalet. Regeringsrätten är högsta instans och 
liksom HD ska de pröva prejudicerande mål. Utöver dessa två typer av domstolar finns det 
även ett antal specialdomstolar. (www.dom.se)  
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4.1.6 Kriminalvården 
 
Kriminalvården består av Kriminalvårdsstyrelsen, 36 lokala kriminalvårdsmyndigheter och 
Transporttjänsten. Kriminalvårdsstyrelsen är den centrala förvaltningsmyndigheten över hela 
kriminalvården. Inom kriminalvårdsmyndigheterna finns häkten, frivård samt fängelser. I 
Sverige finns det sammanlagt 28 häkten, i vilka anhållna förvaras. Frivården arbetar med 
övervakning av de personer som i domstol dömts till villkorliga domar, och är uppdelat på 43 
frivårdskontor. Fängelserna är 55 till antalet och fyller tillsammans i medeltal 4000 personer 
per dag. (www.kvv.se) 
 
För att kontrollera att myndigheterna följer sina ålägganden finns Riksdagens ombudsmän, 
Justitiekanslern (regeringens högsta ombudsman) samt de centrala förvaltningsdomstolarna.  
 
 
4.2 Intervjusvar 
 
Nedan kommer vi att redogöra för våra respondenters intervjusvar. Dessa delas in i 
huvudrubrikerna; samverkan och förtroende. För att nå en hög grad av jämförbarhet, 
myndigheterna sinsemellan, redovisas svaren myndighet för myndighet.  
 
 
4.2.1 Samverkan 
 
4.2.1.1 Polisen 
 
I syfte att öka processtänkandet inom Polisen har Rikspolisstyrelsen i samverkan med 
polismyndigheterna utvecklat en ny resultatredovisning. Denna kallas PRR, Polisens 
Resultatrapporter. De nya rapporterna ska redovisa den för verksamheten relevanta 
redovisningsinformationen. En annan komponent inom PRR är det nya systemet för 
Verksamhetsuppföjning (VUP). Det nya systemet ska göra det möjligt att på ett enkelt och 
flexibelt sätt få tillgång till resultatinformation. Samtidigt som PRR tillhandahåller 
resultatinformation är systemet utformat som ett styrningsinstrument. Genom PRR ska en 
tydlig koppling mellan Polisens olika mål och resultat kunna urskiljas och vidare mätas och 
följas upp. Den nya modellen vilken bygger på Polisens aktiviteter/processer PRR kommer 
sjösättas 1/1 2006. 
 
Polisens representant uppger bestämt att man inom Polisen aldrig talar i termer av kund, utan 
enbart medborgare. Det som främst kan skada medborgarens förtroende för Polisen uppges 
vara när det brister i etiken i det vardagliga polisiära arbetet. Detta anses kunna ge förödande 
effekter på förtroendet. Men även då en alltför hög grad ouppklarade brott råder kan 
medborgarens förtroende sjunka. 
 
Polisens samverkan med de övriga myndigheterna i rättkedjan sker enligt vår respondent i 
varierande utsträckning. Detta med anledning av Polisens mycket skiftande �produktion�. 
Polisens arbetsuppgifter innefattar förutom de brottsbekämpande insatserna exempelvis även 
räddningstjänst, service och handräckning vilket innebär att samverkan situationsanpassas 
efter arbetsuppgift. Samverkan uppges dock främst ske med Åklagarmyndigheten, i de fall då 
inte ett ordningsföreläggande (brott av �enklare� typ, vilka Polisen själva direkt kan ge 
påföljd på, ex. utfärda böter vid vissa trafikbrott) kan utfärdas. Då detta är fallet blir ett 
strafföreläggande eller åtal aktuellt vilket kräver samverkan med Åklagarmyndigheten.  
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Med domstolarna sker samverkan då brottmål förekommer, vilka i sin tur uppges utgöra 
ungefär 50% av domstolarnas mål (resten är civilmål). Samverkan med Kriminalvården anses 
främst bestå i det faktum att det som Kriminalvården arbetar med har tagit början hos Polisen, 
en typ av strukturell samverkan vilken består i det faktum att de två myndigheterna båda 
befinner sig i rättskedjan (dessa myndigheter är dessutom den första respektive sista länken i 
kedjan, eller det omvända beroende på hur man ser det).  
 
Enligt Polisens representant innebär samverkan egentligen bara fördelar, samverkan anses 
vara god av naturen. I de fall nackdelar kan skönjas handlar det främst om personella 
aspekter, dvs. att vissa av de personer som ska samarbeta helt enkelt inte tycker om varandra.  
 
Vår respondent ser med rådande lagstiftning inga hinder alls som motverkar samverkan med 
de myndigheter undersökningen omfattar. Dock har Polisen identifierat vissa lagtekniska 
problem exempelvis gällande samverkan med socialtjänsten. Vår respondent menar att 
Polisen förväntas samverka i verksamhetens vardag, men att det ibland råder sekretess, vilket 
kan medföra att detta inte kan ske fullt ut.    
 
Polisens representant uppmärksammar det fenomen som består i att det ständigt finns 
�flaskhalsar� inom rättskedjan. Var dessa befinner sig beror på de omständigheter och den 
situation som råder. Exempelvis påverkas Polisens resultat av åklagarnas tillgänglighet och 
vilja att samtala, vilket i sin tur är avgörande för vilken bevisning som sedan kan lämnas till 
domstolarna. 
 
 
4.2.1.2 Åklagarmyndigheten 
 
År 1996 genomförde Åklagarmyndigheten en processanalys. Denna visade enligt vår 
respondent ett skrämmande resultat. Exempelvis visade det sig att ett ärende kunde ta upp till 
tre månader, och hamna på sju olika skrivbord, då det valsade runt inom organisationen. I 
effektiv tid tog dock detta ärende uppskattningsvis endast 15 minuter. Till följd av denna 
upptäckt avskedades i effektiviseringssyfte 200 sekreterare. De medel som därmed frigjordes 
användes istället till att höja åklagarnas löner. Dock menar vår respondent att det 
sammantaget inte hänt speciellt mycket med själva rättsprocessen sedan 1940-talet, utan den 
har i stort sett likadan ut sedan dess. 
 
Åklagarmyndighetens produktion har mellan år 2000 och 2005 ökat kraftigt pga. 
omstruktureringarna. Med anledning av omstruktureringarna upplever vår respondent även att 
�avståndet�, framförallt till Polisen, minskat då en mellannivå i hierarkin eliminerats. Vår 
respondent menar att Åklagarmyndigheten, då de inte har någon styrelse, och därmed kan 
liknas vid en platt �enmyndighet�, till skillnad från t.ex. Polisen som har 21 olika styrelser, 
lättare kan driva igenom förändringar. Beslut kan inom Åklagarmyndigheten fattas och 
genomföras från en dag till en annan. Gällande situationen mellan Åklagarmyndigheten och 
Polisen anser Åklagarmyndigheten att det inte finns någon naturlig kontaktpunkt till de 
enskilda länspolismästarna. En liknande situation råder mellan Domstolsverket och 
domstolarna där varje lagman har sin egen verksamhet, och därför uppstår det ofta ett 
hämmande revirtänkande.  
 
På vår fråga om på vilka sätt samverkan med övriga myndigheter i rättskedjan ser ut, svarar 
vår respondent att han till att börja med upplever att det råder en mycket stor samarbetsvilja 
mellan de olika parterna. Trots den stora viljan finns det mycket att åtgärda. Idag råder det ett 
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stort resurstapp, exempelvis gällande de långa och omständliga transporterna mellan häkte 
och tingsrätt. Anledningen till just detta menar Åklagarmyndighetens representant är de gamla 
svenska länsindelningarna, vilka fortfarande efterföljs i detta avseende. Att använda sig av 
tekniska framsteg, i form av videokonferens vid häktningsförhandlingar skulle enligt vår 
respondent minska dessa problem. Samverkan förekommer idag i form av informella möten 
där gemensamma frågor diskuteras. Dessa möten fyller enligt Åklagarmyndigheten en 
praktisk men även principiell funktion. Bland annat utbildas Polisen för att själva kunna 
utreda brott av enklare typ.  
 
Ett annat exempel på samverkan är projektet �Barnahus�, vilket innefattar brott mot barn. 
Kortfattat går detta projekt ut på att man inrättar ett hus, i vilket barnet kan möta alla 
inblandade myndigheters representanter. Trots att barnet måste träffa många myndigheter, 
möter barnet myndigheterna i endast en skepnad. Syftet med detta är enligt vår respondent att 
inte alltför många ska �rota� i barnets själsliv. 
 
En ytterligare fördel med samverkan nås exempelvis om åklagaren kommer in i en utredning i 
ett tidigt skede och därmed lättare kan lägga upp en strategi. Dock är detta inte bara positivt 
då det i vissa fall kan medföra negativa konsekvenser på den objektivitet åklagaren ständigt 
måste inneha.  
 
STUK (Strukturerad Brottskodning) är ett gemensamt projekt som syftar till att alla 
myndigheter i rättskedjan ska koda information på samma sätt. Det skulle enligt 
Åklagarmyndigheten innebära att datasystemen blir kompatibla, men detta tros inte (pga. de 
stora investeringarna på 100-tals miljoner kronor som krävs) bli verklighet förrän om ungefär 
10 år. Åklagarmyndigheten har idag tillsammans med Polisen ett datasystem kallat Kobra, 
vilket innebär att åklagare själva kan inhämta uppgifter från Polisen om de förundersökningar 
de söker. Detta anses vara ett steg i rätt riktning, men som det ser ut idag använder exempelvis 
Domstolsväsendet ett annat datasystem kallat Vera, vilket innebär problem. För att tydliggöra 
detta exemplifierar vår respondent med att det idag registreras cirka 125 000 
stämningsansökningar manuellt hos domstolarna, trots att denna information redan finns 
elektroniskt hos Åklagarmyndigheten. Nästa steg anses således vara att skapa ett strukturerat 
system med Domstolsväsendet. 
 
Åklagarmyndighetens representant menar att rättskedjans gemensamma arbetsgivare 
(Justitiedepartementet) inte har något intresse i att hjälpa myndigheterna till en välfungerande 
samverkan, istället är det upp till myndigheterna själva att upprätta samverkan. Vidare råder 
det även rättsliga begränsningar för att samverkan i vissa situationer ska vara möjligt. 
Samtidigt anser Åklagarmyndigheten att samverkan är en nödvändighet, och på ledningsnivå 
fungerar denna bra under de förutsättningar som finns idag. På lokal nivå fungerar samverkan 
sämre. Resultatet av samverkan, då det finns en direkt koppling mellan polis, åklagare, 
domstol och sociala myndigheter, visar sig enligt vår respondent tydligt i form av ökad 
effektivitet.  
 
För närvarande finns det ingen gemensam pott för samverkan mellan myndigheterna, och 
fortfarande råder det enligt vår respondent ett visst stuprörstänkande från 
Justitiedepartementets sida.  
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De mål som sätts upp för de olika myndigheterna samt de anslag som fördelas ut främjar inte 
samverkan. Att försöka eliminera de hinder som finns för att samverkan ska kunna ske i större 
utsträckning upplever vår respondent är en �tung� uppgift.  
 

�Det skulle vara enklare om regeringen pekade med hela handen och säger, 
nu ska vi ha ett gemensamt system...� 

 
Om regeringen skulle agera på detta sätt skulle det räcka som incitament för att samverka. 
Idag kan det enligt vår respondent vara så att om Åklagarmyndigheten vill få fördel av något 
hos Polisen, så måste Polisen göra den investering som krävs för detta. Incitamentet för 
Polisen påverkas negativt av den anledningen.  
 
 
4.2.1.3 Domstolsväsendet 
 
Processorientering inom Domstolsväsendet har inte genomförts centralt, utan endast som 
utvecklingsprojekt i vissa domstolar. Vår respondent är en av initiativtagarna till ett 
kvalitetsutvecklingsprojekt som inleddes under 2002, där processorientering var ett inslag. 
Dock fick projektet läggas ner, då de märkte att de måste arbeta med större enheter än vad 
som var fallet. I dagsläget sker informella kontakter mellan bl. a. vår respondent och de 
domstolar som vill jobba med processorientering.    
 
Inom domstolsväsendet har de flesta svårt att tala i termer av kund; �säger du kund till en 
domare slår han bakut�! Istället talar man om brukare. Dock menar vår respondent att en 
ökad kundorientering behövs för att höja verksamhetens kvalitet.   
 
Gällande samverkan menar vår respondent att det brister redan inom Domstolsväsendet, t.ex. 
är kopplingen Tingsrätt-Hovrätt för svag. Vår respondent är noga med att poängtera att de 
olika delarna i rättskedjan har olika roller. De olika delarna har olika uppgifter och därför 
olika slutmål. Medan polis och åklagare är brottsförebyggande organ som står för 
förundersökningarna, är domstolen ett kontrollorgan, som övervakar kvaliteten på de bägge 
andra myndigheternas arbete. De olika delarna av rättskedjan måste enligt vår respondent 
först och främst arbeta mer kundorienterat, och först därefter kan samverkan ske i högre grad.  
 
I dagsläget är de olika delarna av rättskedjan dåliga på att samverka med varandra. 
Domstolsväsendets representant menar att det är en bristande styrning från departementshåll. 
Varje myndighet ska vara effektiv och nå sina egna mål. Det finns få incitament att samverka. 
Domstolsväsendet är en organisation med anor från flera hundra år tillbaka, vilket leder till att 
förändringar inte sker i en handvändning. Vissa lagmän hör till en äldre generation och vill 
inte förändra verksamheten. Lagmännen är de bästa juristerna, men deras ledaregenskaper kan 
enligt vår respondent ifrågasättas. Dock menar vår respondent att ett generationsskifte är på 
gång.  
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4.2.1.4 Kriminalvården 
 
Kriminalvården har inte processorienterat sin verksamhet. Frågan om processorientering har 
dock varit uppe för diskussion, men ser för närvarande inte ut att genomföras under den 
närmaste tiden.  
 
Kriminalvården har enligt dess representant mycket svårt att tala om kund, utan talar istället 
om olika intressenter, t.ex. uppdragsgivare och intagen. Medborgaren är förvisso kund, men 
detta �ligger för långt bort�, dvs. att man ska skydda medborgarna från de intagna. 
 
Kriminalvården samverkar med Polisen genom underrättelsearbete, incidentberedskap samt 
genom det faktum att Polisen svarar för insatsstyrkor vid rymningar och anstaltsupplopp. Ett 
gemensamt samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Domstolsväsendet och 
Åklagarmyndigheten är försöket med häktningsförhandlingar via video. Detta för att spara tid 
och resurser, genom �att slippa allt åkande�. Vidare samverkar Kriminalvården med 
Åklagarmyndigheten genom att genomföra vissa personundersökningar vid åtal. 
Kriminalvården håller även enligt vår respondent informationsmöten med domstolarna, då 
man inom Kriminalvården anser att dessa inte i tillräckligt hög grad känner till vad de 
utdömda straffen verkligen innebär.  
 
Enligt vår representant för Kriminalvården ligger hindren för samverkan i att de olika 
myndigheterna har olika kultur, samt att det råder ett visst revirtänkande. Det finns även rent 
juridiska hinder, i form av regler kring informationshantering, ett exempel på detta är de 
sekretessregler som finns inom underrättelseområdet.  
 
Graden av samverkan mellan myndigheterna påverkar verksamhetens resultat på ett högst 
direkt sätt enligt vår respondent. Denne exemplifierar med de fritagningar som skedde under 
sommaren 2004, och hur en närmare samverkan mellan Kriminalvården och Polisen hade 
kunnat förhindra dessa, eller åtminstone minskat dess omfattning. Hos Kriminalvården ser 
man inga negativa aspekter av samverkan utan tycker att det har �en positiv klang�.  
 
Sambandet mellan samverkan och verksamhetens resultat är enligt vår respondent uppenbar, 
och exemplifierar återigen med 2004 års rymningar. Konflikter mellan myndigheter kan också 
leda till brusten samverkan. Det största samverkansproblemet har Kriminalvården med 
kommunerna, då den intagne ska återanpassas till ett liv utanför murarna. Kommunerna satsar 
enligt vår respondent inte på missbruksbehandling och bostadsfrågor i tillräckligt hög 
utsträckning. Där har samarbetet inte lyckats. Detta har sin grund i kommunernas ansträngda 
ekonomi och att dessa frågor kostar mycket pengar. Kommunerna ser enligt vår respondent 
inte de stora samhällsvinsterna en återanpassad medborgare ger, då dessa ligger för långt fram 
i tiden och är svåra att mäta.  
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4.2.2 Förtroende 
 
4.2.2.1 Polisen 
 
Enligt vår respondent är Polisens syn på förtroende, �att det inte är någonting man bara får, 
utan något man förtjänar�. Med anledning av detta synsätt anser Polisens representant att 
Polisen sätter medborgaren i fokus. Vår respondent uppger att inget aktivt arbete med 
förtroendefrågor förekommer, utan istället tror han att ett bra polisarbete kantat av etik och 
service gör att förtroende skapas. Polisen i Umeå, där respondenten själv är verksam tränar 
idag 70-80 anställda i mediakunskap i syfte att förbättra förtroendet hos medborgarna. 
 
Dock anser respondenten att förtroendet för Polisen är gott överlag, en åsikt vilken uppges 
grunda sig på diverse undersökningar som presenterats. Dessa undersökningar visar att 
Polisen ständigt har en framskjutande placering av de svenska myndigheterna vad gäller 
graden av förtroende hos medborgarna.  
 
Polisen anser att media har ett mycket stort inflytande på hur medborgaren uppfattar saker 
generellt, och således även synen på Polisen. Dock anses den bild media framställer av 
Polisen inte alls stämma. Polisen anser att de är dåliga på att förmedla sin egen bild av 
verksamheten, vilken ses som mer rättvisande. Detta måste stävjas genom en 
kompetenshöjning samt ökad öppenhet. Respondenten menar att även om Polisen inte är 
öppna och ger information till journalister så fyller de sina sidor ändå, fast med ett sämre och 
tidvis felaktigt informationsunderlag. Polisen måste enligt respondenten således bli bättre på 
att samarbeta med media. 
 
För att förbättra öppenheten måste Polisen enligt respondenten få mer tid tillgänglig, dock ser 
han inga legala problem mot att bli mer öppna. Polisens representant menar att det är viktigt 
att kvaliteten på det som öppenheten visar, och den information Polisen ger är god. Annars 
finns enligt vår respondent en risk att öppenhet, pga. att okunnighet hos vissa Poliser leder till 
att felaktig information ges, istället blir skadlig för förtroendet. 
 
Enligt Polisens representant kommunicerar Polisen med medborgaren genom 
Rikspolisstyrelsens framträdanden. Men även genom det Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 
där information delas och förmedlas. Den tydligaste kommunikationen är dock enligt vår 
respondent de tillfällen då poliser, främst i beskrivande syfte, intervjuas i media (exempelvis i 
TV). Medborgarnas synpunkter tillvaratas sedermera genom olikartade undersökningar. 
Exempelvis genomförs s.k. �Trygghetsmätningar� i samarbete med kommunerna. Dessa 
riktas mot allmänheten i stort, och innefattar den allmänna uppfattningar av Polisen. Även s.k. 
�Brottsofferundersökningar� förekommer, och dessa riktas mot brottsoffer och utreder hur 
tillfredställande de anser att det polisiära arbetet skötts i deras fall. De sistnämnda 
undersökningarna brukar enligt Polisen vanligtvis visa att cirka 30% är missnöjda. Detta 
förklaras med att det anses omöjligt att göra alla brottsoffer helt nöjda, med anledning av att 
de faktisk varit utsatta för ett brott, vilket gör dem missnöjda i grund och botten.  
 
För Polisen är ingen informationsgivning riktad mot medborgaren tvingande. Dock är 
exempelvis årsredovisningen reglerad, men den anses vara riktad enbart mot 
Justitiedepartementet. Vår respondent menar att det ofta känns som en huvuduppgift att 
�serva� de organ som kontrollerar Polisen med information. 
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Polisen menar att sambandet mellan samverkan och förtroende består i att en dålig samverkan 
helt enkelt ger ett lågt förtroende. 
 
 
4.2.2.2 Åklagarmyndigheten 
 
Begreppet förtroende innefattar enligt vår representant för Åklagarmyndigheten främst 
följande: 
 

- Att åklagarna är fullkomligt objektiva i sin syn och agerande. 
- Att kvaliteten är hög. Medborgaren ska kunna lita på att brottet utreds på ett bra sätt. 

Åklagarnas kompetens måste vara hög då dessa har stor inverkan på människors liv. 
Det är mycket viktigt att en �Fair trial� genomförs, vilket kräver att båda sidor i rätten 
ska ha samma möjligheter.   

- Allmänhetens krav. Att processerna är snabba, samt att såväl brottsoffer som misstänkt 
hela tiden får ett mänskligt bemötande. 

 
Genom att dessa punkter, och framförallt att objektiviteten, uppfylls anser vår respondent att 
förtroende kan skapas.  
 
Förtroendet för Åklagarmyndigheten upplever vår respondent är bra, i alla fall �halvbra�. 
Uppfattningen grundar sig på resultatet från den s.k. �Förtroendebarometern�, i vilken 
Åklagarmyndigheten deltar. Åklagarmyndigheten följer ständigt även pressklipp och 
mediabevakning i övrigt som rör deras arbete. De �recensioner� som skrivs om 
Åklagarmyndighetens arbete anser de själva stämmer ganska väl överens med verkligheten.  
 
Det som främst skadar medborgarens förtroende för Åklagarmyndigheten är enligt vår 
respondent de tillfällen då beslut fattas på felaktiga grunder. Det kan t.ex. handla om 
incestmål, vilka baseras på en liten flickas redogörelse, och som flera år senare visar sig inte 
stämma. Att åklagare begår brott (ex. rattfylla, våldsbrott) anses också vara skadligt för 
förtroendet.  
 
Åklagarmyndighetens kontakt med media upplever vår respondent är något som fungerar 
bättre och bättre. Numer arbetar myndigheten medvetet med media. Tanken är att åklagare 
alltid ska ge den information de har, så länge det inte råder komplicerande 
förundersökningssekretess, då detta skapar förtroende hos medborgaren. Av denna anledning 
medietränas numera alla åklagare. Det är av stor vikt att den information som åklagarna ger är 
saklig. Att åklagarna deltar i diskussionen är viktigt, framförallt i större mål. Under 
exempelvis Knutbymålet rådde det en öppen relation mellan åklagare och media. Genom ett 
ökat samarbete med media anser vår respondent att Åklagarmyndighetens öppenhet kan 
förbättras.    
 
Kommunikation med medborgarna sker alltså genom media, och därigenom tar 
Åklagarmyndigheten enligt vår respondent till sig medborgarnas synpunkter. Utöver 
kommunikation genom media exemplifierar Åklagarmyndigheten med den kommunikation 
som består av de utlåtanden som myndigheten gör när brottsoffer kontaktas. Tidigare har 
dessa, i de fall då bevisningen inte räckt till, fått ett papper endast med texten �brott kan ej 
styrkas�. Den individ som varit utsatt för ett brott vet naturligtvis att ett brott inträffat, och den 
sparsmakade texten är därför upprörande. 
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För att undvika detta måste myndigheten i text även förklara varför brottet inte kan styrkas. 
Enligt Åklagarmyndighetens representant kan förtroende skapas genom att myndigheten ger 
en förklaring till varför en viss dom utdömts. Vår respondent anser att Åklagarmyndighetens 
hemsida i mångt och mycket är deras ansikte utåt, men att denna för tillfället är dåligt 
utformad. Åklagarmyndigheten prioriterar i dagsläget inte strävan efter att vara en 24-
timmarsmyndighet, men är det i det avseende att 7-10 åklagare alltid har jourtjänst. 
 
 
4.2.2.3 Domstolsväsendet 
 
Enligt vår representant för Domstolsväsendet handlar förtroende om att höja kvaliteten ur ett 
kundperspektiv. Domstolsväsendet måste utgå från �brukarna� som han kallar det, och fråga 
dessa vad de vill ha och vad som är viktigt för dem, bl.a. genom fokusgrupper. Olika saker är 
viktiga för olika personer. Exempelvis kan man bjuda in åklagare och advokater till 
domstolarna och fråga vad dessa vill. Vår respondent exemplifierar med att domstolarnas 
lokaler idag är dåliga på många håll, och att det t.ex. är gemensamma väntrum för de olika 
rättsparterna. Människor måste få ett bättre bemötande än vad som tidigare skett. Tidigare har 
Domstolsväsendet utgått från ett �vi-perspektiv�, men vår respondent vill istället införa ett 
utifrånperspektiv.  
 
Undersökningar, i t.ex. �Förtroendebarometern�, har enligt vår respondent visat att 
medborgarna har ett relativt gott förtroende för Domstolsväsendets verksamhet. Förtroendet är 
dock ofta högre hos dem som varit i kontakt med Domstolsväsendet än de som inte har det. 
Någonting har dock hänt, då verksamheten blivit utsatt för ett större massmedialt tryck än 
någonsin tidigare. Det är allvarligt att domstolarna enligt vår respondent blivit en �allmän 
spottkopp�. Därför måste domarkåren förstå vilken viktig uppgift de har i att ge information 
till media. Dock har domstolarna enligt vår respondent sig själva att skylla för den rådande 
situationen. Länge har journalisterna inte ens försökt fråga lagmännen något, då de inte har 
förväntat sig något svar. Media har en tendens att �bunta ihop� rättskedjan, vilket leder till att 
Domstolsväsendet klandras för saker som inte är deras fel. Exempel är fallet med 
dödsmisshandeln på Kungsgatan i Stockholm (Tingsrättens dom föll 25/7 2005). 
Domstolsväsendet blev kritiserat för den friande domen, men som vår respondent ser det var 
denna ett sundhetstecken som visade på att polis och åklagare inte skött förundersökningen 
ordentligt. Medias felaktiga uppgifter ger negativa effekter på medborgarnas förtroende.   
 
Dock ser Domstolsväsendets representant med tillförsikt på framtiden, Domstolsväsendet 
anser sig kunna påverka seriös media, då det ligger i deras intresse att ge en korrekt bild, för 
att deras förtroende hos läsarna/tittarna/lyssnarna i sin tur ska bibehållas. Vår respondent 
menar att det hänt mycket på detta område bara det senaste året. Inom Domstolsväsendet 
försöker man även arbeta proaktivt genom pressmeddelanden osv.  
 
Vår respondent är initiativtagare till �Medienätverket�, en grupp om 25 domare från hela 
landet, som ska tränas i att möta media på ett korrekt sätt.  Ofta är frågorna som media ställer 
komplexa och låter sig därmed inte besvaras helt kort. Dock har domarna i ett TV-inslag ofta 
inte mer än 30 sekunder på sig och detta har tidigare inneburit problem i form av missförstånd 
och dylikt. För att bättre kommunicera med medborgarna diskuteras det inom verksamheten 
om en gemensam plattform för information, där man ska kunna söka på basinformation. Man 
håller även på att se över domstolarnas hemsidor som enligt vår respondent idag är oerhört 
spretiga. De är alltifrån usla till �helt ok� menar Domstolsverkets informationschef.  
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Problemet är att Domstolsverket inte kan bestämma om en gemensam standard, då varje 
lagman �är sin egen�. Istället måste man försöka �sälja in� dylika förändringar hos de 
berörda. 
 
Ett kommunikationsprojekt kallat �Sveriges domstolar� har sjösatts och innefattar: 
 

- tydlighet kring domstolarnas roll i rättskedjan 
- tillgänglighet för allmänheten 
- attraktivitet för att locka till sig den mest kompetenta personalen då Domstolsväsendet 

står inför en stor generationsväxling 
 
Dessa saker ska tillsammans leda till ökad effektivitet, då de tillhandahåller vardagsverktyg 
till domstolarna. 
 
För att öka öppenheten håller Domstolsväsendet öppet hus, kallat �Domstolens dag�. Vidare 
handlar det om att jobba proaktivt och utbilda journalister samt medborgare om domstolarnas 
roll. Ingen information från Domstolsväsendet är tvingande gentemot medborgarna, däremot 
gentemot departementet.  
 
Sambandet mellan samverkan och förtroende sammanfattar vår respondent på följande sätt:  
 

�Samverkan leder till kvalitet och kvalitet leder till förtroendeskapande�. 
 
 
4.2.2.4 Kriminalvården 
 
Att medborgarna har förtroende för Kriminalvårdens verksamhet är enligt vår respondent 
oerhört viktigt. Förtroende skapas genom att Kriminalvården sköter sina uppgifter, och tar 
hand om de dömda så att medborgaren har tilltro till systemet. Om medborgaren inte tycker 
att Kriminalvården räcker till öppnar det för egen rättsskipning, att människor tar lagen i egna 
händer genom exempelvis medborgargarden. Att sprida information om verksamheten och att 
samverka med andra myndigheter är andra förtroendeskapande uppgifter.  
 
Gällande det förtroende som medborgaren hyser för Kriminalvården hänvisar vår respondent 
till en undersökning som gjordes för tre år sedan. I denna framkom att allmänheten hade ett 
tämligen gott förtroende för Kriminalvården. Man hade inom myndigheten farhågor om att 
detta förtroende skulle ha minskats efter 2004 års spektakulära rymningar. Det har inte gjorts 
någon ny undersökning, men mediabevakningen pekar inte på att förtroendet urholkats. Något 
som visar att intresset för verksamheten är stort är den ökade tillströmning av 
arbetsansökningar som kommer myndigheten tillhanda.  
 
Kriminalvården anser att media är den absolut viktigaste kanalen för att nå ut till 
medborgarna. Cirka 99 % av medborgarnas bild av verksamheten kommer från vad som 
framkommit i media. Vår respondent anser att medias bild av verksamheten är bra överlag, 
även om den inte är 100 % tillfredställande. Media har en tendens att fokusera på vissa 
företeelser, helst områden där verksamheten brister. Dock tycker Kriminalvården att media 
sköter sig i de flesta fall. Kriminalvården vill försöka ge en så fullständig bild av 
verksamheten som möjligt, detta uppnås genom att tillhandahålla information, bl. a. via 
hemsidan. Dock menar Kriminalvårdens representant att det är svårt att vara proaktiv, då 
media inte vill bli undervisade av dem de ska granska. 
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Förutom media är hemsidan den främsta kanalen för Kriminalvården att kommunicera med 
sina intressenter. Hemsidan är enligt vår respondent välbesökt, och många medborgare tar 
även kontakt med myndigheten via den. Kriminalvården medverkar även på mässor, t.ex. 
arbetsmarknadsmässor i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kriminalvården tar även fram 
informationsmaterial till skolor. 
 
Kriminalvården menar dock att det fortfarande finns mycket att göra på 
kommunikationsområdet, och att kommunikationen alltid kan förbättras. Att skriva 
debattartiklar, göra informationsunderlag för journalister och proaktivt upplysa om 
verksamheten, är exempel på hur Kriminalvården kommunicerar. Dessutom lägger 
myndigheten månadsvis ut statistik om verksamheten på hemsidan, samt ger ut ett nyhetsbrev 
som nyhetsbyråerna prenumererar på.  
 
Kriminalvården bedriver i grund och botten en sluten verksamhet, med sekretess kring 
intagna. Därför försöker man vara öppen så långt det går, vilket inte alltid är så lätt. Ett 
exempel på hur myndigheten strävar efter att öka öppenheten är att man släpper in journalister 
på anstalterna för att se hur det ser ut, samt träffa internerna.    
 
De två huvudorsakerna till skadat förtroende är enligt vår respondent spektakulära rymningar, 
samt brottslighet inom personalgruppen. För att få bukt med dessa problem försöker 
Kriminalvården satsa på ständig kompetensutveckling, med många etikfrågor på agendan. 
Vårdarnas kontakt med de intagna ska var �personlig men inte privat�. Dock pekar 
Kriminalvårdens representant på de stora svårigheterna i vårdarnas jobb, då dessa exempelvis 
ständigt utsättas för manipulationer från de intagna.   
 
Vår respondent identifierar ett tydligt problem i att Kriminalvården inte omnämns särskilt ofta 
i debatten kring rättsväsendet. Polis, Åklagare och Domstol är i första ledet, och sedan får 
Kriminalvården �ta hand� om de dömda. Kriminalvården är sist i rättskedjan och har därför 
svårt att påverka inflödet. På ett politiskt plan efterlyser Kriminalvården ett �totalgrepp� på 
dessa frågor. Ökade satsningar på Polisen får efterverkningar och leder till att det nu inte finns 
plats i fängelserna.  
 

�2002 dömdes det ut totalt cirka 5000 år och nu är den siffran omkring 8000.   
Dock har brottskurvan planat ut. Något har hänt...� 
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5 Analys 
 
I analysavsnittet analyserar vi det empiriska underlaget utifrån redogjorda teorier, samt de 
intervjufrågor som ställts i samband med datainsamlingen. Vi kommer även att undersöka 
huruvida Investor Relations kan användas av rättsväsendet i syfte att förmedla och upprätta 
förtroende hos medborgarna.  
 
 
5.1 Inledning 
 
 
5.1.1 Processorientering 
 
Processorientering innebär att hela organisationen inriktas mot att systematiskt tänka i termer 
av slutanvändare. Istället för att fokusera på den hierarkiska organisationens funktioner, 
betraktas och förstås verksamheten i termer av processer (Stigendahl & Johansson, 2004).  
Genom att se verksamheten med medborgarens ögon kan organisationen fokusera på den s.k. 
kärnprocessen, vilken kan beskrivas som ett flöde (Nordin, 2005). Studien av rättsväsendet 
visar att de olika myndigheterna har kommit olika långt i sin processorientering. Inom två av 
myndigheterna (Polisen, Åklagarmyndigheten) är processtänkandet uttalat, medan det inom 
Domstolsväsendet endast drivs som utvecklingsprojekt inom delar av organisationen. 
Slutligen arbetar Kriminalvården inte med processorientering överhuvudtaget. Vi anser att 
processorientering skulle vara ett bra hjälpmedel för myndigheterna inom rättsväsendet i att 
identifiera sina brukare och deras behov. Genom att ha ett helhetsperspektiv kan 
myndigheterna se hur den egna verksamhetens bidrar till resultatet för slutanvändaren 
(Nordin, 2005). Att tänka i termer av processer innebär att tänka i nya banor. Rättsväsendet 
har mycket gamla anor och förändringar sker inte i en handvändning. Enligt respondenterna 
har rättsväsendet inte förändrats mycket de senaste 50 åren. Gravesen (2002) menar att 
förändringar kan ses som ett hot, och detta är troligtvis fallet inom delar av rättsväsendet. 
Flera av myndigheterna står inför stora generationsskiften. Gravesen menar vidare att 
�eldsjälar� är av stor betydelse vid förändrings- och utvecklingsprojekt. Av det empiriska 
materialet och våra kontakter med respondenterna står det klart att exempelvis 
processorientering samt många av de samverkansprojekt som startats är ett resultat av 
pådrivande individer med ett brinnande intresse av att förbättra verksamheten.    
 
Vilka är då myndigheternas kunder som ska identifieras? Är det ens relevant att tala om 
kunder? Kundbegreppet har länge haft svårt att få fäste inom offentlig sektor. Detta är 
möjligtvis ett tecken på att en kund ofta associeras till en ekonomisk relation. (Gummesson, 
1998) De studerade myndigheterna har samtliga svårt att tala i termer av kund. Istället talas 
det om medborgare, brukare, etc. Samtidigt talar somliga av respondenterna om vikten av en 
ökad kundorientering. Vi anser att de undersökta myndigheterna gör rätt i att inte använda sig 
av kundbegreppet då detta lätt kan leda till förvirring. Utifrån ett myndighetsperspektiv bör 
kunden ses som �den som myndigheten i första hand är till för�. Dock är verksamheten i det 
flesta fall till för flera skiftande grupper människor (Gummesson, 1998). Rowley (2000) 
beskriver medborgaren som den som har rätt till offentliga tjänster. Att tala om verksamheten 
utifrån ett medborgarperspektiv är således mer tillfredställande. Detta då medborgaren kan 
vara, men inte nödvändigtvis behöver vara, kund till myndigheterna. Begreppet medborgare 
är relevant då det på så vis betonar funktionen som samhällsmedlem.  
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5.2 Samverkan 
 
Horisontell samverkan mellan myndigheter kan förekomma på en mängd varierande vis. 
Exempel på samverkansformer är; samverkan utifrån sammanhållen process, samverkan 
utifrån målgrupp, samt samverkan utifrån gemensam vision. (Quist, 2005) Vi har inom 
rättsväsendet funnit exempel på samtliga av dessa samverkansformer. Alla undersökta 
myndigheter är positiva till samverkan. På många håll är graden av samverkan dålig och 
samtliga myndigheter är överens om att denna skulle kunna förbättras på en rad olika 
områden. Dock är graden av samverkan starkt varierande. Ofta handlar det om att samverkan 
sker mellan två myndigheter, vilka står nära varandra i rättskedjan. Samverkansprojekt där 
Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och Kriminalvården samtliga är inblandade, 
är mer ovanligt. En respondent betonar dock vikten av att medborgarna förstår att de olika 
myndigheterna inom rättsväsendet faktiskt har olika uppgifter, och måste i vissa avseenden 
vara suveräna för att rättssäkerheten ska säkerställas. Således menar respondenten att 
samverkan kan bidra till ett problematiskt �hopbuntande� av rättsväsendets olika delar. En 
annan respondent menar att detta fenomen inte alls är något problem, då medborgaren inte ska 
behöva bry sig om vilken av myndigheterna som handlägger dennes ärende, utan endast att 
ärendet faktiskt blir utfört.    
 
Ett exempel på samverkan inom rättsväsendet är de försök som görs med 
häktningsförhandlingar genom videokonferens. Detta görs �för att slippa allt åkande�, dvs. 
resurskrävande transporter kors och tvärs, vilket idag är ett problem, främst i norra Sverige. 
Ett annat exempel på samverkan är projektet �Barnahus�, där barn utsatta för brott inte ska 
behöva slussas runt mellan de olika instanserna, utan endast möta rättsväsendets 
representanter på ett och samma ställe.  
 
Peters (1998) använder begreppen överskott, tomrum, och inkoherens i samband med brist på 
samverkan. I det första fallet utför två eller flera enheter samma uppgift och ett överskott 
uppstår. Tomrum innebär motsatsen, nämligen att ingen aktör tar ansvar för en uppgift och ett 
tomrum uppstår gällande leverans. Inkoherens, slutligen, innebär att två eller flera aktörer kan 
verka inom samma område med sinsemellan motverkande målsättningar. Ett tydligt exempel 
på överskott hos de berörda myndigheterna är att deras datasystem är inkompatibla. Många 
handlingar registreras fortfarande manuellt även om de inom respektive myndighet lagras 
digitalt. Detta beror på att systemen inte �talar� med varandra. En respondent uppskattar att 
detta dubbelarbete kostar omkring 60 miljoner kronor om året. Samverkan ger enligt Linden 
(2002), utöver den självklara vinsten i form av nöjd kund som uppnås, också 
produktionsrelaterade vinster, exempelvis i form av att risken för dubbelarbete reduceras. 
 
Tomrum uppstår då ingen aktör tar ansvar för en uppgift. Exempel på detta kan sägas vara 
bristen på samverkan överlag, att ingen aktör tar tag i denna, vilket har att göra med den 
vertikala styrningen från departementshåll. Ett annat exempel på bristande ansvar kan sägas 
vara kontakten med media. I många fall får medias uppgifter stå oemotsagda för att ingen 
representant för rättsväsendet finns till hands. Detta är två teman vi senare i analysen har 
anledning att återkomma till. 
 
Samtliga respondenter menar att styrningen gällande samverkansfrågor är obefintlig från 
Justitiedepartementet. Det finns helt enkelt inga incitament för horisontell samverkan. 
Regeringen ska genom mål tydliggöra vad de vill med uppnå med myndigheternas 
verksamhet. Målen nyttjas därefter för att styra och leda verksamheten. (Svensson, 1993) De 
mål som berör samverkan är ofta i regleringsbreven formulerade som inriktningsmål.  
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Effekter 
Effekter 

På grund av att inriktningsmålen är utformade på ett allmänt hållet sätt kan dessa uppfattas 
som mindre viktiga från regeringens sida. Denna typ av mål, samt de anslag som fördelas ut 
främjar inte samverkan. Då myndigheterna har knappa resurser måste prioriteringar ständigt 
göras inom verksamheten. Människor tenderar enligt Svensson (1993) att fokusera på det som 
mäts. För att åstadkomma en högre grad av måluppfyllelse krävs då att rätt saker mäts, annars 
kan de, enligt Gardner (1998), leda till minskad effektivitet.  
 
Gardner (1998) delar även in myndigheters resultat i prestationer och effekter. Prestationer 
kan sägas vara en mer direkt följd av myndighetens aktiviteter, dvs. utfallet av en process. En 
effekt är något som uppstår till följd av myndighetens prestationer. Effekten är ofta en följd av 
flera myndigheters prestationer. Det kan då vara svårt att påvisa kausala samband mellan 
insats och effekt, då många insatser tillsammans bidrar till en effekt. Begreppet effekt 
motsvaras av engelskans outcome och översätts ofta i betydelsen upplevd nytta. Upplevd nytta 
ligger i betraktarens ögon och är en subjektiv värdering. (Grönlund, 2005)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren ovan visar på den traditionella bilden av målstyrning. Resurser förs in i 
organisationen där aktiviteterna omvandlar dessa till prestationer och effekter. Flera 
myndigheter bidrar med resurser som omvandlas till aktiviteter vilka genererar prestationer 
och gemensamma effekter för staten. Empirin låter påskina att det hos samtliga myndigheter, 
samt på departementsnivå saknas en helhetssyn över hur dessa effekter påverkar samhället 
och medborgaren. Respondenterna anser att mål för samverkan är svåra att mäta eftersom de 
inte är formulerade som effekt- eller produktionsmål. Då kvantitativa mål är lättare att mäta 
än kvalitativa mål kan detta leda till att dessa mål prioriteras. Vi upplever att många av 
samverkansprojekten inom rättsväsendet mest handlar om att göra resursbesparingar för den 
enskilda myndigheten. Detta är på intet sätt något dåligt, dock skulle vi önska att fler av 
samverkansprojekten skulle vara inriktade på effekter för medborgarna, (se t.ex. projektet 
�Barnahus� ovan).  
 
 
5.2.1 Hinder för samverkan 
 
Sullivan & Skelcher (2002) lyfter fram två hinder för samverkan i form av minskat oberoende 
och osäker investering. Samverkan innebär att organisationen måste förlora en del av sitt 
oberoende, samt att investeringar av resurser utan säkerhet att denna investering kommer att 
ge avkastning. Flertalet respondenter talar om ett visst revirtänkande inom sina respektive 
myndigheter, samt att det finns olika organisationskulturer. Vidare pekar myndigheterna på 
problematiken med att givna resurser endast kommer den enskilda myndigheten till nytta. 
Något som inom en myndighet skulle vara till hjälp för en annan myndighet, innebär att en 
investering måste göras hos den förra. Dock kommer denna investering inte att ske, om den 
inte är motiverad utifrån den investerande myndighetens verksamhet.  
 

Resurser Aktiviteter Prestationer Förvaltnings-
effekter 

Övriga 
effekter 
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Detta leder enligt en respondent till stor frustration, då det inte finns någon �gemensam pott� 
för investeringar som berör ett flertal myndigheter. Det finns strukturella hinder för 
horisontell samverkan som beror på den nuvarande organiseringen av statsförvaltningen, där 
det återfinns spår av byråkratisering och funktionell indelning (Agranoff & McGuire, 2003). 
Myndigheter inom rättsväsendet har olika organisatoriska uppdelningar. Åklagarmyndigheten 
är en s.k. �enmyndighet�, vilket innebär att det är en central förvaltningsmyndighet som 
saknar styrelse. Kriminalvården kommer inom kort att gå samma väg. Ett sådant upplägg gör 
att förändringar kan ske mycket snabbt. Beslut som fattats kan i stort sett genomföras från en 
dag till en annan. Däremot har Polisen en organisation uppbyggd av 21 distrikt, vilket innebär 
21 olika styrelser. Rikspolisstyrelsen ska i viss mån styra dessa, men detta har hittills inte 
fungerat särskilt väl (RiR 2005:18). Förhållandet mellan Domstolsverket och de olika 
domstolarna är också det ett komplicerat sådant. Varje lagman har sin egen verksamhet, något 
som gör att Domstolsverket i vissa frågor endast kan försöka �sälja in� idéer om förändringar 
till respektive domstol.  
 
Bakvis & Juillett (2004) menar att en redan omfattande börda i form av anteckningar och 
rapporteringskrav tenderar att öka vid samverkan med andra organisationer. Det finns också 
enligt författarna en paradoxal svårighet för enheter som ligger nära varandra att samverka. 
Författarna indikerar att enheter som arbetar inom ett och samma policyområde och som 
logiskt sett borde se värdet av samverkan istället tenderar att tävla om uppmärksamhet och 
budgetutrymme. Även det omvända förekommer, att enheter med olika professionell kultur 
har svårigheter att samverka. 
 
Satsningar i ett led ger effekter i resten av kedjan. Ökade satsningar på Polisens verksamhet 
har lett till att de övriga myndigheterna har fått en tyngre arbetsbörda, utan att för den sakens 
skull fått mer resurser. Med det i minne är det inte särskilt svårt att förstå att samverkan är en 
punkt på dagordningen som inte prioriteras särskilt högt hos de berörda myndigheterna. 
Samtidigt sägs samarbetsviljan hos de respektive myndigheterna vara stor, i alla fall på 
ledningsnivå. Idag återfinns de största utmaningarna för samverkan på lokal nivå.  
 
 
5.3 Förtroende 
 
Singh & Sirdeshmukh (2000) menar att synen på förtroendebegreppet måste angripas ur ett 
flerdimensionellt synsätt. De dimensioner som författarna anger är kompetens och välvillighet. 
Kompetens innefattar, ur vårt undersökningsperspektiv, myndigheter inom rättsväsendets 
förmåga att på ett konsekvent sätt bemöta medborgaren med sakkunnig betjäning. 
Kompetensen handlar således delvis om myndigheternas kunskap och förmåga att utföra de 
uppgifter de tilldelats. Samtidigt ska myndigheterna i interaktionen med medborgaren agera 
på ett rättvist och ansvarsfullt sätt. Den andra dimensionen, välvillighet, består av den grad av 
genuint intresse myndigheten har för medborgaren bästa. Välviljan studeras svårligen av oss, 
men de medborgare som kommer i kontakt med myndigheterna känner troligtvis av hur 
genuin och omfattande den är. Därmed har den betydelse för det förtroende medborgaren har 
för myndigheten i fråga.  
 
Levi (1998) menar att en part (medborgaren) initialt kan välja att ha förtroende för en annan 
part (exempelvis en myndighet inom rättsväsendet). Men sedan kräver medborgaren bevis på 
att dennes ställningstagande stämmer, annars försämras förtroendet. 
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Sveriges medborgare har i grunden ofta ett gott förtroende för rättväsendet (Lambertz, 2005). 
Dock behöver medborgarna se att deras uppfattning verkligen stämmer överens med 
verkligheten, och att de får valuta för de höga skatteinbetalningarna. För rättsväsendet är 
denna medborgerliga grundinställning naturligtvis bra, men det får inte innebära att de lutar 
sig tillbaks och känner sig nöjda. Att uppvisa verksamhetens, helst goda, resultat blir därför 
ett steg i att bibehålla förtroendet. De myndigheter vi studerat (Polisen, Åklagarmyndigheten, 
Domstolsväsendet och Kriminalvården) tänker alla i termer av förtroende. Gemensamt för 
myndigheternas intervjusvar är synen på att förtroende skapas genom respektive verksamhets 
prestationer.  
 
Främst tros förtroende skapas genom att kompetensen är hög (jämför Singh & Sirdeshmukh, 
2000 ovan). Polisen menar att ett polisarbete kantat av etik och service leder till förtroende. 
Åklagarmyndigheten trycker framförallt på vikten av åklagarnas objektivitet i arbetet. 
Domstolsväsendet anser att en hög grad av kvalitetsfokusering är nyckeln till 
förtroendeskapande. Kriminalvården menar att förtroende skapas genom att de sköter sina 
uppgifter och �tar hand om de dömda�. Grönlund (2005) menar att det går att avgöra 
betydelsen av en effekt genom att resonera i termer av förtroende. Förtroende är något som 
uppkommer till följd av att en myndighet utför olika prestationer. Genom graden av 
förtroende kan man vidare dra slutsatser kring huruvida myndigheterna gjort �rätt saker� för 
pengarna. En högt förtroende skulle därmed innebära att myndigheten använt de tilldelade 
medlen väl. I vår undersökning menar vi att respondenternas svar ovan tillsammans utgör det 
mest grundläggande synsättet för hur en förtroendeingivande verksamhet kan upprättas, dvs. 
hur tillfredsställande myndigheternas verksamhet är ur ett medborgarperspektiv.  
 
Det är viktigt att myndigheten ser de fördelar som deras verksamhet kan nå genom skapandet 
av ett högt förtroende. Ostrom & Ahn (2003) menar att det vilar en �självisk� tanke i att vara 
tillförlitlig (förtroendeingivande). Att medborgaren har ett högt förtroende kan myndigheten 
dra nytta av i framtiden. Genom ett högt förtroende kan de sociala transaktionskostnaderna 
minskas. Ostrom & Ahn menar att det inom de system (vilket rättsväsendet kan sägas vara) 
vilka har högt förtroende, är mer troligt att lagar, avtal och regler efterföljs. Med andra ord är 
förtroende för rättsväsendet viktigt även för att dess ackumulerade verksamhetsresultat ska bli 
bättre.  
 
Putnam (1993) menar att förtroende, i form av socialt kapital, kan överföras mellan nätverk 
(och rättsväsendet är enligt oss ett tydligt nätverk). Om en av de undersökta myndigheterna 
uppvisar brister, anser vi därför att inte endast förtroendet för den myndigheten drabbas utan 
även förtroendet för de övriga myndigheterna inom rättsväsendet. Denna åsikt grundar sig på 
att medborgaren ofta ser rättsväsendets myndigheter som en helhet. Att myndigheterna inom 
rättsväsendet ständigt är medvetna om detta, trots att myndigheterna är suveräna och har 
enskilda uppdrag samt mål, torde därför vara viktigt.   
 
Vad respondenterna uppger skadar förtroendet, handlar i samtliga fall om att det brister i 
myndighetens verksamhet eller att målen för verksamheten inte nås. Exempel som givits på 
detta är; alltför hög grad ouppklarade brott, beslut på felaktiga grunder och spektakulära 
rymningar. Tillsammans med detta anges brister i de anställdas individuella agerande vara det 
som kan skada förtroendet mest. Det kan t.ex. handla om bristande etik hos de anställda, eller  
poliser, åklagare, domare eller vårdare som begår brott.  
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Även om stora delar av allmänheten känner av de konsekvenser som brister i myndigheternas 
verksamhet ger, är konsekvenserna som värst för den �brukare� (brottsoffer, felaktigt dömd 
osv.) som drabbas direkt. Domstolsväsendets representant upplever exempelvis att de 
individer som varit i kontakt med deras myndighet har högre förtroende för den än de 
medborgare som inte haft någon direkt kontakt. Av föregående resonemang kan det hävdas att 
viktigast är att �brukarna� har ett högt förtroende för rättsväsendet. Brukarna kan dock 
innefattas i ett mer omfattande medborgarfokus.  
 
Förtroende kan enligt Lewicki et. al. (1998) råda samtidigt som viss misstro kan skönjas. 
Detta kan vara fallet då en medborgare har fullt förtroende för sin egen handläggare, men 
samtidigt hyser misstro mot sakkunskapen hos vissa övriga anställda inom myndigheten. 
Nooteboom (2002) anser att det krävs förtroende för ett helt system för att förtroende för en 
agent inom detta ska kunna uppstå. Samtidigt verkar förtroendet för en agent 
förtroendeskapande för hela systemet. Sålunda har medborgaren redan ett visst förtroende 
(högt eller lågt etc.) för myndigheten redan innan de faktiskt själva, i vad myndigheterna 
kallar sin vardagliga verksamhet, kommer i kontakt med den. Medborgarens förtroende för 
agenten/myndighetsrepresentanten påverkar dennes förtroende för hela myndigheten, 
samtidigt som förtroendet för hela myndigheten påverkar medborgarens inställning till, och 
förtroende för, agenten och dess arbete. Att tro att medborgarens förtroende enbart baseras på 
den direkta kontakten de har med myndigheten är enligt oss alltför förenklat. 
 
Medborgarens förtroende för en myndighetsrepresentant samt för hela myndighetens 
verksamhet, och vad som bestämmer medborgarens förtroende kan skilja sig åt. Detta är en 
viktig insikt och bör beaktas när medborgarens sammantagna förtroende för myndigheten 
behandlas. Vår undersökning visar att alla de studerade myndigheter anser att förtroendet för 
deras myndighet är gott. Om så är fallet är det givetvis bra. Dock bör de ställa sig frågan om 
de verkligen har det förtroende de förtjänar, samt vilka anledningar som ligger till grund till 
rådande förtroendet. Under en intervju upplevde en respondent vid ett tillfälle att vi antydde 
att förtroendet för dennes myndighet skulle vara dåligt. Detta skulle i sådana fall inte stämma 
enligt respondenten. Vi tydliggjorde då att vi inte alls antyder att förtroendet är dåligt. 
Däremot är vår åsikt att något nödvändigtvis inte behöver vara dåligt för att behöva förbättras. 
Vår poäng är att det är viktigt med en tillfredsställande verksamhet, och ett högt förtroende, 
men att det i realiteten är mest eftersträvansvärt att förtroendet på ett rättvisande sätt speglar 
verkligheten. Detta oavsett om det leder till ett högt eller lågt förtroende. Därmed blir det 
viktigt att grunderna för förtroendeskapande även de utgörs av en korrekt verklighet. 
 
 
5.4 Investor Relations för att förmedla förtroende 
 
Att rättsväsendets myndigheter lyckas förmedla det förtroende verksamheten ger upphov till 
är den andra delen i den grundinställning vi presenterade i problemdiskussionen (öppenhet 
och god kommunikation/information för att påvisa och förmedla detta för att upprätta 
förtroende). 
 
Den offentliga sektorn, och kanske framförallt rättsväsendet, har många och mycket skiftande 
intressenter. Greenley & Foxall (1998) menar att detta innebär en utmaning, då det inte går att 
isolera en grupps intressen från en annan.  
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Genom att förmedla en tydlig identitet med innebörder såsom; Vilka är vi? Vad gör vi? Hur 
gör vi det? och koppla dessa till symboler (Olins, 1989), kan myndigheterna i rättsväsendet 
kommunicera de grundläggande värden som karaktäriserar myndigheten i fråga. Identiteten 
ska innefatta alla respektive myndigheters delar och riktas mot samtliga intressenter. 
 
Dock kan en identitet, enligt Fombrun & Rindova (2000), inte tvingas ut till intressenterna. 
Därför måste myndigheten istället �öppna upp sig� mot omgivningen. Genom transparens 
(öppenhet) kan identiteten och den �innersta kärnan� åskådliggöras, vilket kan leda till att en 
större förståelse för myndigheternas verksamhet, funktion, attityd och självbild skapas. Vi 
anser att förståelse hos medborgaren är en viktig grundsten i strävan mot att upprätta 
förtroende.    
 
Myndigheterna inom rättsväsendet måste inte bara fokusera på att förbättra verksamheten, 
utan även på att göra det möjligt för medborgaren att se vad som faktiskt sker, och vilka 
anledningarna till detta är. Ur ett förtroendeperspektiv kan vi alltså hävda att en effektiv 
verksamhet är förtroendeskapande när öppenhet råder. Men även öppenheten i sig kan ge 
positiva effekter på förtroendet, om öppenhet ger förståelse om varför exempelvis 
myndighetens resultat blivit mindre lyckat. Vi menar därför att öppenhet, inte minst mot 
media, kan vara än viktigare i de situationer där resultatet inte är fullkomligt tillfredsställande. 
Vi anser att det är hög tid att myndigheterna i större utsträckning ser media som ett verktyg, 
inte som ett hot. 
 
Genom öppenhet kan, enligt Fombrun & Rindova (2000), utomstående uppfatta myndighetens 
verksamhet och identitet. Att medvetet styra mot öppenhet blir därmed ett naturligt steg mot 
att skapa förtroende. Hur ska då detta gå till? Vi menar att det behövs ett ökat fokus på 
information samt kommunikation hos de undersökta myndigheterna. En korrekt information 
och kommunikation, som kantas av öppenhet, ger i slutändan ett ökat förtroende (Hallvarsson 
& Halvarsson, 2005). För att förändra myndigheternas inställning till informationsgivning, 
genom att i ökad utsträckning tänka i dessa banor, anser vi att Investor Relations (IR) kan 
användas. Kortfattat handlar IR-synsättet om att använda information och kommunikation 
som en metod för att förmedla och upprätta förtroende, vilket i sin tur leder till nytta för 
verksamheten.  
 
IR´s viktigaste uppgift är, enligt Marcus & Wallace (1997), att ge information i syfte att 
förmedla en rättvisande bild av organisationen. Detta jämfört med traditionell marknadsföring 
(PR) som syftar till att skapa en så bra bild av organisationen som möjligt. Skillnader mellan 
den rättvisande (verkligheten) bilden och den bild som råder anses med IR-synsättet vara av 
ondo (jämför värdegap, Hallvarsson & Halvarsson, 2005). Detta oavsett om den bild som 
råder är bättre än verkligheten eller vice versa. Att medborgarna har ett alltför lågt förtroende 
för myndigheten, vilket inte anses spegla verkligheten, är dåligt. Men på samma sätt är det 
inte bra om förtroendet är högre än vad myndigheterna verkligen förtjänar. Genom att 
använda Investor Relations skulle alltså myndigheterna sträva efter att skapa det förtroende de 
förtjänar. Trots allt är förtroende, som Polisens representant uttryckte det: 
 

�Förtroende är inget man får, det är något man förtjänar.� 
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För att åskådliggöra Investor Relations tankegångar och applicera dessa på rättsväsendets 
myndigheter, använder vi oss av Fombrun & Rindovas (2000) modell. Modellen är utvecklad 
för att styra en organisation mot transparens, och innefattar de moment vilka IR behandlar.     
 

 
 
Figur 4. Modell över åtgärder för ökad transparens. (Fombrun & Rindova, 2000) 
 
 
Listening: Lyssnandet består av att vara lyhörd för, och uppmärksamma på, medborgarnas 
intressen. Genom att lyssna kan myndigheterna greppa den mentala bild (förtroende) som 
medborgarna har för dem. Exempelvis kan information inhämtas via enkätundersökningar, 
fokusgrupper, Internetforum samt bevaka den rådande samhällsdebatten. Initialt kan 
myndigheten utifrån kunskapen om vilket förtroende som råder, bättre förstå vilka åtgärder 
som behövs för att bemöta detta.  
 
Anticipating: Anticipating är en förlängning av aktiviteten listening, men här ligger 
betoningen på ett aktivt agerande när icke-önskvärda egenskaper inom organisationen 
upptäcks. En förutsättning för att erhålla legitimitet är att organisationen agerar i samklang 
med vad intressenterna förväntar sig. Genom att arbeta proaktivt (Higgins, 2000) med 
nyhetsbrev och pressmeddelanden kan medborgarnas förväntningar mötas och regleras. 
 
Doing: Organisationen är tvungen att ändra sitt beteende till följd av att omvärlden ser 
annorlunda på den än vad organisationen själv gör. Nya metoder för verksamhetens utövande 
blir aktuella, för att möta intressenternas förväntningar. IR används, enligt Bukh et. al. (2000), 
för att stärka kopplingen mellan organisationen och dess intressenter. Genom att använda IR 
samt denna modell kan myndigheten uppnå sitt huvudsakliga syfte; att vara till för 
medborgaren. Verksamheten når en verklig legitimitet först då den kontinuerligt beaktar 
medborgarens synpunkter, och låter dessa påverka myndighetens verksamhet. Ett sant 
medborgarfokus kan härigenom tydliggöras. 
 
Being: Det som ska ändras i aktiviteten doing är myndigheten, i synnerhet kärnan, som består 
av traditioner, värderingar, kultur samt interaktionen med andra myndigheter. Genom att 
kartlägga samt omvärdera de aktiviteter myndigheten utför, kan dessa finna en balans mellan 
de kärnvärden organisationen har och de värden som måste anpassas efter de nya 
förutsättningarna. Att samverka med andra myndigheter är ett sätt att kombinera fokus på 
myndighetens individuella mål, samt rättsväsendet sammanlagda resultat, ur ett 
medborgarperspektiv. 
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Communicating: När övriga aktiviteter; listening, anticipating och doing, är utförda, måste 
organisationen efter förändringen kommunicera ut till intressenterna vad förändringen 
inneburit. De förändringar som genomfördes skedde för intressenternas skull och om de inte 
blir upplysta om vad som hänt är nämnda aktiviteter utförda mer eller mindre förgäves. Den 
information som ges bör enligt Edenhammar (2001) vara utformad efter givna riktlinjer, detta 
för att informationen ska bli enhetlig och därmed mer tydlig. Vidare ska information ges på 
samma sätt i medgång såväl som motgång. (Higgins, 2000) Alltför lite information kan enligt 
Edenhammar (2001) skapa obefogad misstro. Dock kan för mycket information göra det svårt 
för medborgaren att sortera informationen och därmed svårligen urskilja vad som egentligen 
är viktigt.  
 
Hur en organisations identitet skapas är till stor del beroende av organisationens 
kommunikation och beteende, enligt Birkigt, Stadler och Funck (1992). Detta innefattar bl. a. 
hur myndigheten bemöter media. Åklagarmyndigheten menar att deras kontakt med media 
blir bättre och bättre. Tanken är att åklagarna alltid, i den mån det är möjligt, ska lämna all 
den information de har på ett sakligt sätt. Respondenten är övertygad om att detta skapar 
förtroende. Liknande tankebanor kan utläsas hos samtliga myndigheters representanter. 
 
Grönlund (2005) menar att förtroenden kan förändras genom kommunikationsprocesser 
mellan människor, och mellan allmänheten och offentliga organisationer. Ett ökat förtroende 
uppstår då allmänheten övertygas om att ord och handling överensstämmer med de egna 
värderingarna. De två påståendena ovan beskriver vikten av att kommunicera, inte minst för 
att genom förståelse skapa legitimitet. Vi anser att myndigheterna idag ofta försöker försvara 
sitt handlande istället för att förklara detsamma. Genom att förklara för medborgaren varför 
myndigheten handlar på ett visst sätt, i vissa fall ett sätt som verkar obegripligt ur en 
lekmans/medborgares vinkel, är naturligtvis viktigt. Förklaringen innebär att myndigheten 
visar för medborgaren att verksamheten är tillfredsställande, och att det rättssamhälle de lever 
i fungerar. Detta är förtroendeingivande. Det faktum att förklaringen sker innebär att den 
förtroendeingivande verksamheten förmedlas och ett förtroende kan upprättas.  
 
Ur kommunikationssynpunkt exemplifierar Åklagarmyndigheten med de tillfällen då brott 
begåtts, men bevisningen inte räckt till. Det besked brottsoffret tidigare fick var mycket 
sparsmakat, med enbart texten �Brott kan ej styrkas�, vilket gjorde brottsoffren upprörda. Att 
på ett mer utförligt sätt förklara anledningen till detta besked är viktigt. Domstolsväsendets 
representant menar att det faktum att åtalade när bevisningen inte räcker till, ibland mot 
allmänhetens vilja, frikänns är ett sundhetstecken. För hur skulle vårt samhälle se ut om 
medborgare dömdes utan bevisning? 
 
Det finns många olika sätt för organisationer att kommunicera med sina intressenter. 
Kommunikationskanalerna kan antingen vara i muntlig, audiovisuell eller tryckt form. 
(Tuominen, 1995) Ur det empiriska underlaget har det framkommit att de undersökta 
myndigheterna sinsemellan använder olika kommunikationskanaler i varierande utsträckning. 
Ekonomisk rapportering. Årsredovisningen är ett dokument som på senare år fått en allt 
viktigare betydelse, som en del i myndigheternas återrapportering i syfte att redovisa vilka 
resultat som uppnåtts av de medel de tilldelats och för att legitimera verksamheten. Numer är 
detta moment reglerat, och innebär att myndighetens intressenter svart på vitt kan skönja vad 
myndigheten faktiskt har presterat. Pressreleaser och mediekontakter. Flera av myndigheterna 
har talat om vikten av att arbeta proaktivt, bl. a genom att släppa pressreleaser med viktig 
information. Det är då viktigt att informationen är specifik och snabbt tillhandahållen 
(Higgins, 2000).  
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Därtill måste informationen vara lättförståelig och inte innehålla ett alltför komplicerat språk. 
Internet. Hedlin (1999) menar att det hos organisationer saknas ett verkligt utnyttjande av 
Internets möjligheter. Bland de undersökta myndigheterna är detta utnyttjande högst 
varierande. Kriminalvården ser, förutom kontakten med media, sin hemsida som den 
viktigaste kommunikationskanalen. Via denna sker kommunikation med myndighetens olika 
intressenter, genom riktad information.  
 
Kriminalvården lägger även månadsvis ut statistik om verksamhetens resultat. 
Kommunikationen sker dessutom tvåvägs, då även medborgarna i sin tur tar kontakt med 
myndigheten via hemsidan. Hos Domstolsväsendet finns inte någon gemensam standard för 
hur domstolarnas respektive hemsidor ska se ut. Därför skiftar de olika hemsidornas utseende 
mycket. Vi tror att en funktionell och estetisk enhetlighet är viktig för att inge förtroende hos 
medborgarna. Saknas en standard ges intrycket av splittring och att delarna inte hänger ihop. 
Personliga möten. Marston & Straker (2001) har visat att det personliga mötet är bland de 
absolut viktigaste kanalerna för kommunikation. Gentemot brukaren handlar detta personliga 
möte hos myndigheterna ofta om bemötandet. Att det brustit i bemötandet har flera av 
respondenterna vittnat om. Gentemot allmänheten kan det personliga mötet i rättsväsendets 
fall handla om att man håller �öppet hus� samt finnas närvarande vid mässor, för att på så sätt 
visa �att man finns�, samt ge en inblick i den dagliga verksamheten.     
 
Media har i dagsläget mycket stor påverkan på hur vi medborgare skapar oss bilder av olika 
fenomen. Media når ut till de flesta medborgarna på ett eller annat sätt. Därför har media en 
viktig, och ibland avgörande roll, även för hur förtroende för rättsväsendet skapas. De 
myndigheter vi studerat är alla på ett eller annat sätt medvetna om detta. Dock skiljer sig 
åsikterna om hur väl den bild media framställer stämmer åt mellan myndigheterna. Polisen 
anser att mediebilden inte alls stämmer med deras självbild. Åklagarmyndighetens 
representant anser att mediebilden stämmer relativt bra. Domstolsväsendet menar att de 
kommit att bli en �allmän spottkopp� i media, vilket är allvarligt, men myndigheten anses 
delvis ha sig själv att skylla för detta. Respondenten från Kriminalvården upplever att 
mediebilden stämmer bra överlag, dock anses media ha en tendens att fokusera på 
verksamhetens brister. En viktig fråga är därför hur myndigheternas företrädare agerar i 
förhållande till media. 
 
Innehållet i den bild som media förmedlar beror troligtvis på graden av öppenhet från 
myndigheternas sida. Anledningen till att Polisens representant anser att mediebilden stämmer 
dåligt är att myndigheten själv är dålig på att förmedla den bild den anser är mer rättvisande. 
Respondenten menar att även om myndigheten inte är öppen så fyller journalister sina sidor 
ändå, fast med ett sämre och tidvis felaktigt underlag. Därför måste Polisen bli bättre på att 
samarbeta med media. Domstolsväsendets representant menar att journalister tidigare inte ens 
brytt sig om att ställa några frågor till lagmännen, då de inte på grund av den tidigare dåliga 
öppenheten, förväntat sig att de skulle få något svar. Detta har medfört att myndigheten 
beskylls och kritiseras för saker de inte har något direkt ansvar för. Den dåliga öppenheten har 
således gett upphov till missförstånd, vilket kan påverka medborgarens förtroende för 
myndigheten på ett negativt sätt. Detta visar på vikten av öppenhet. Det är inte bara själva 
verksamheten som är viktig (och effektiv) utan det handlar även om att påvisa detta. Ur 
förtroendesynpunkt är detta förståelseskapande moment oerhört viktigt. För att förbättra 
myndigheternas kontakter med media utbildas poliser, åklagare och domare genom 
medieträning. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
 
I detta avsnitt kommer vi i punktform redogöra för de centrala slutsatser vår undersökning 
gett upphov till. Vidare följer en avslutande diskussion, där undersökningens resultat, samt 
valda delar understryks. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet 
och Kriminalvården, enskilt samt gemensamt, verkar för att skapa förtroende hos 
medborgaren. Vi har undersökt hur samverkan kan skapa en mer effektiv verksamhet. Vidare 
har vi även undersökt huruvida Investor Relations kan appliceras och användas av 
myndigheterna som metod (eller tankemässigt ramverk) för att ge korrekt information, i syfte 
att upprätta, kommunicera och förmedla förtroende till medborgaren.  
 
 
Samverkan 
 
! Ett tydligt processtänkande och medborgarfokus saknas i dagsläget hos flera av 

myndigheterna inom rättsväsendet. 
 
! Styrningen gällande samverkan är från departementshåll obefintlig. 
 
! Det saknas incitament för horisontell samverkan mellan myndigheterna då de flesta 

mål som tangerar samverkan är inriktningsmål, och sällan är tvungna att 
återrapporteras. 

 
! De flesta samverkansprojekt har kommit till skott genom förhoppningar om 

ekonomiska vinster pga. synergieffekter, istället för att ha sin utgångspunkt i vad som 
gagnar slutanvändaren, medborgaren. 

 
! Organisationsstrukturerna skiljer sig åt mellan myndigheterna och försvårar således 

samverkan. 
 
! Skiftande organisationskultur och revirtänkande hindrar samverkan. 

 
! Många pågående samverkansprojekt som genomförts är på initiativ av eldsjälar och 

har inte uppkommit som ett resultat av en uttänkt strategi. 
 
! Ökad arbetsbelastning utan ökat ekonomiskt stöd har lett till att samverkansfrågor har 

låg prioritet hos myndigheterna. 
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Förtroende 
 
! Förtroendet för myndigheterna inom det svenska rättsväsendet är hos medborgarna 

relativt gott, men kan urholkas om inte myndigheterna lär sig kommunicera och bli 
mer transparenta. 

 
! Förtroendet för myndigheterna hos medborgarna är i dagsläget alltför beroende av 

medias rapportering.  
 
! Det saknas i många fall en gemensam mediestrategi, vilket försvårar 

kommunikationsprocessen och kan verka motsägelsefullt. 
 
! I media har det från rättsväsendets håll i många fall handlat om att försvara ett 

agerande, snarare än att förklara detsamma.  
 
! Myndigheterna måste lära sig att använda sina kommunikationskanaler på ett bättre 

sätt.  
 
! Det saknas i många fall en gemensam IT-standard, något som ger ett splittrat intryck.  
 

 
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
En viktig fråga när samverkan, liksom alla nya offentliga processer diskuteras, är frågan 
varför. Varför ska myndigheterna samverka? Svaret finns att finna sett ur olika perspektiv och 
på skiftande nivåer. De vi anser är mest centrala att identifiera inledningsvis är utifrån 
myndigheternas perspektiv och framförallt utifrån medborgarnas perspektiv. För att 
myndigheterna ska börja samverka i större utsträckning tror vi att det krävs att dessa ser 
positiva effekter för den egna verksamheten av ett sådant arbete, att det blir en �win-win 
situation�. Trots de olika synsätten hör de egentligen samman vad gäller dess effekter. En 
högre grad av samverkan torde leda till att det på längre sikt blir mindre arbetsbördor 
(resurskrävande) på samtliga fyra myndigheter. 
 
För att möjliggöra samverkan mellan myndigheterna krävs ett utbrett samverkanstänkande på 
departementsnivå (i detta fall Justitiedepartementet). Det handlar inte minst om utarbetningen 
av regleringsbrev till de fyra myndigheterna (den vertikala styrningen). Trots att mål som kan 
härledas till samverkan finns med i regleringsbreven är dessa alltför luddigt utformade och ger 
inget incitament för myndigheterna att faktiskt samverka. Den vertikala styrningen är därför 
för tunn.  
 
Samtidigt måste myndigheterna själva ta ett större ansvar för att samverkan ska öka. Idag 
handlar de flesta samverkansprojekt om att spara pengar hos den enskilda myndigheten. Vi 
efterlyser fler samverkansprojekt där effekterna kommer medborgaren till nytta på ett mer 
direkt sätt. Här skulle exempelvis en högre grad av processtänkande vara önskvärt, för att 
därigenom öka medvetenheten och kunskap kring övriga komponenter (myndigheter) inom 
rättsväsendet. Samverkan kan även leda till ett större förtroende för rättsväsendet hos 
medborgaren.  
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Ett tydligt exempel på samverkan som visar att de olika delarna av rättsväsendet står enade är 
förekomsten av en gemensam mediestrategi. Ett annat exempel på hur enhetlighet och 
samstämmighet kan skapa förtroende är en ökad standardisering av myndigheternas hemsidor. 
På så sätt kan funktionella och estetiska egenskaper hos dessa skvallra om att rättsväsendets 
olika delar �talar� med varandra.    
 
Ingen av våra respondenter nämner några nackdelar med samverkan, men samtidigt upplever 
vissa av dem att det ofta kan vara ett problem att medborgaren ser rättsväsendet som en enhet 
(istället för ett antal skilda myndigheter med olika uppdrag och mål). Möjligtvis kan 
samverkan innebära att denna �felaktiga� uppfattning hos medborgarna förstärkts? 
 
De olika myndigheternas suveränitet är viktig att betona, då den är en viktig princip för en 
rättssäker stat. Om myndigheterna inom rättsväsendet ses som en enhet, begås ett teoretiskt 
och sakligt fel, då myndigheterna i sin utformning de facto är suveräna. Men att begränsa 
resonemanget till denna sanning är enligt oss alltför enkelt. Istället är myndigheterna i sitt 
arbete mot att fullgöra sina enskilda uppdrag på ett optimalt sätt beroende av varandra, inte 
som en enhet utan som en helhet. För att detta ska fungera tillfredsställande krävs samverkan. 
Samverkan bör inte ses endast som ett sätt att förbättra det egna resultatet, utan även som ett 
sätt att hjälpa de andra myndigheterna att förbättra sitt. En förbättring av verksamheten inom 
andra myndigheter torde i vissa fall i det långa loppet kunna leda till ett bättre resultat även 
för den egna myndigheten. Exempelvis kan samverkan motverka situationsberoende 
flaskhalsar, vilket är positivt för alla inblandade parter och inte minst för medborgaren. 
Sambandet mellan rättsväsendets delar går inte att förneka.  
 
Under studiens framväxt har vi funnit att Kriminalvården mycket sällan nämns i samband 
med diskussioner av rättsväsendet. Detta är på ett sätt naturligt, men samtidigt förbryllande 
och beklämmande, då detta fenomen pekar på problematiken med att de olika delarna av 
rättskedjan är för långt ifrån varandra. Vi efterlyser ett bättre helhetsgrepp, dels från 
politikerhåll, men även från media samt de övriga myndigheterna inom rättsväsendet. 
 
Förtroendet för de olika myndigheterna inom rättsväsendet skiljer sig åt. Samtidigt råder ett 
visst förtroende för rättsväsendet som helhet. Detta förtroende är troligtvis inte starkare än 
dess svagaste länk. Detta betonar återigen vikten av att direkt förbättra förtroendet för den 
egna myndigheten, men även indirekt genom att samverka med övriga myndigheter.   
 
För att skapa förtroende anser vi att myndigheterna måste lyckas upprätta en effektiv och 
tillfredsställande verksamhet, som överensstämmer med uppdrag och förväntningar från 
regering, andra myndigheter i rättskedjan samt medborgaren. Sedan ska denna grogrund för 
förtroende förmedlas och kommuniceras till de olika parterna för att ett förtroende ska uppstå. 
Förtroendet som skapas och kommuniceras är enligt oss i sin tur grunden för att legitimera 
myndighetens verksamhet, och vidare möjliggöra verksamhetens fortsatta existens. 
 
Möjligtvis handlar förtroendeskapandet till syvende och sist inte ens om att uppvisa goda 
resultat, utan att myndigheterna först och främst måste visa att de gör allt de kan i strävan mot 
att nå tillfredsställande resultat? Här krävs en hög grad av öppenhet från myndigheternas sida. 
Att medborgaren förstår att myndigheterna i deras verksamhet gör sitt yttersta, till stor del 
oavsett utfall, utgör grunden för trovärdighet. Hur kan vi egentligen veta om förtroendet för 
rättsväsendet är stort eller litet, om det minskar eller ökar? Går det att avgöra om 
förtroendenivån är ett problem eller inte, och därmed behöver åtgärdas?  
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Somliga frågor av detta slag kan besvaras genom mätningar och statistik, medan andra 
näppeligen kan besvaras alls. Dock borde ett stort och ökande förtroende för rättsväsendet 
alltid vara eftersträvansvärt, oavsett nuläget och oavsett om det finns problem eller inte.  
 
En fråga som inställer sig av föregående resonemang, är i vilken utsträckning ett stort 
förtroende hos medborgaren ska betraktas som en positiv eller negativ tillgång för samhället? 
Den omedelbara reaktionen är att det givetvis måste vara bra om medborgare har mycket högt 
förtroende för samhällets institutioner. Vid närmare eftertanke infinner sig dock motbilden; 
givetvis är det inte bra med ett generellt alltför högt förtroende, då förtroendet måste sättas i 
relation till respektive myndighet, både till dess karaktär och till dess sätt att fungera. 
Förtroendet bör dessutom inte vara blint utan måste ha förankring i kunskaper och förnuft. Ett 
förtroende som till största delen bygger på känslor är inget ideal. Att det finns ett stort 
förtroende för en myndighet som fungerar dåligt måste rimligen betraktas som 
dysfunktionellt. Vi menar att ett felvisande förtroende, oavsett om det är alltför högt eller lågt, 
bör motverkas. Information som kännetecknas av öppenhet och transparens kan med Investor 
Relations som verktyg verka för att upprätta ett mer rättvisande förtroende. 
 
Vi valde att döpa uppsatsen �RÄTT ÅT DIG!� för att poängtera det medborgarfokus vi anser 
är essentiellt. Rättsväsendet är till för oss medborgare, för att vi ska känna oss säkra i ett 
demokratiskt samhälle. Även om många av oss kanske aldrig är brukare av rättsväsendets 
tjänster i direkt mening, såsom brottsling eller brottsoffer, är vi skattebetalare och har i 
egenskap av sådana rätt att veta vad myndigheterna presterar med de medel som vi via 
regeringen tilldelat dem. För att nå denna kunskap behövs information, vilket öppna och 
transparenta myndigheter inom rättsväsendet kan tillhandahålla. Självklart önskar vi i 
egenskap av medborgare att denna information visar på att myndigheterna bedriver en 
effektiv verksamhet som når sina mål. Men enbart vetskapen om, och förståelsen för, 
rättsväsendets agerande ger oss de nödvändiga redskap vi som medborgare behöver för att 
vidare kunna avgöra i vilken grad verksamheten faktiskt är effektiv.  
 
Innan vi ger förslag på fortsatt forskning inom det område vi i denna uppsats behandlat, vill vi 
nu återknyta till uppsatsens forskningsfrågor. Vi vill därmed framhålla det bidrag vår studie 
givit för att fylla den lucka som finns inom det forskningsområde vilket behandlats. 
Uppsatsens huvudsakliga förtjänst återfinns i följande insikter; Vi har i vår studie sett att 
samverkan förekommer, om än inte i önskvärd utsträckning. Anledningarna till dessa är flera. 
Hinder för samverkan återfinns på flera nivåer, både vertikalt och horisontellt. Dock har det 
framkommit att samverkan ger ett flertal positiva effekter. Inte minst leder en god samverkan 
till en mer effektiv verksamhet, vilket kan avspeglas i medborgarens förtroende. En effektiv 
verksamhet ger dock inte per automatik ett gott förtroende hos medborgarna. För att erhålla 
de positiva effekter, som en tillfredsställande verksamhet kan få på medborgarnas förtroende, 
måste rättsväsendets myndigheter själva ta ansvar för att kommunicera, och därmed förmedla, 
till medborgarna. Genom att applicera de tankegångarna som utgör grundstommen i Investor 
Relations kan vi konstatera att detta är något som är förtjänstfullt såväl för den enskilda 
myndigheten som för rättsväsendet i stort, samt för medborgarna. Om Investor Relations 
tankegångar används av de undersökta myndigheterna kan glappet mellan det förtroende 
dessa verkligen förtjänar, och det förtroende som råder hos medborgarna minskas.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Den studie vi genomfört innefattar delar och tankebanor som så vitt vi känner till är nya för 
den offentliga sektorn i stort, och därmed även för rättsväsendet. Vår undersökning 
uppmärksammar vikten av att rättsväsendets myndigheter, istället för att helt låta media sköta 
i stort sett all redovisning av myndigheternas agerande, lyckas förmedla ett förtroende till 
medborgarna. Förtroendet bör vara rättvisande och spegla verkligheten, vilket Investor 
Relationstänkande med effektiv kommunikation, öppenhet och transparens som centrala 
element, kan skapa. Dock har vi i denna studie, av naturliga begränsningar, endast �skrapat på 
ytan� gällande dessa tankebanor. Därför finns det många områden att undersöka djupare samt 
frågeställningar att �spinna vidare på�. Vilka dessa är kan säkerligen framtida 
uppsatsskribenter själva avgöra. Trots detta kommer vi nedan ge en fingervisning om de 
frågor som vi identifierat, men inte vidare behandlat, och därmed kan behöva ytterligare 
forskning.  
 
Oss veterligen har kopplingen mellan IR och offentlig sektor aldrig tidigare gjorts. Därför 
behövs det mer forskning om hur detta skulle kunna sammankopplas.  
 
I dagsläget görs det enbart undersökningar om förtroendet för de enskilda myndigheterna 
inom rättsväsendet, och detta sker inte med någon direkt kontinuitet. Vi efterlyser 
kontinuerliga mätningar där förtroendet för rättsväsendet som helhet studeras, i kombination 
med de enskilda myndigheterna däri. Genom detta kan tendenser från år till år urskiljas.  
Självklart måste hänsyn tas till extraordinära händelser som under ett år påverkar 
mätningarnas resultat i endera riktningen. Dock kan detta i sig leda till ökad förståelse.  
 
De tankesätt som vår undersökning introducerar kan säkerligen, inte minst då finansiärerna 
samt brukarna är desamma som rättsväsendets, användas även inom andra offentliga 
verksamheter. Resultatet av sådana studier tror vi skulle vara intressant att skåda.  
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Bilaga 1 
 
Undersökningens intervjufrågor 
 
Samverkan 
 

• Har Ni processorienterat verksamheten?  
 

• Vilka är i så fall Era kärnprocesser respektive stödprocesser? 
 

•  På vilket sätt samverkar Ni med övriga ovannämnda myndigheter? 
 
• Vilka eventuella fördelar respektive nackdelar innebär denna samverkan? 
 
• Ser Ni några hinder (horisontella, mellan myndigheterna ex. suveräniteten. resp. 

vertikala, från departementet ex. regleringsbrev) för att samverkan skulle kunna ske i 
större utsträckning? Om inte hindren fanns, skulle Ni då vilja samverka mer och i 
sådana fall inom vilka områden? 

 
• Hur upplever Ni att rådande samverkan, eller då ingen eller bristfällig samverkan 

råder, påverkar Er verksamhets resultat? 
 
 
Förtroende 
 

• Vad innebär begreppet förtroende för Er myndighet? 
 

• Vad anser du skapar förtroende? Hur arbetar Ni med förtroendefrågor idag? 
 

• Vilken är Er uppfattning av medborgarens förtroende för Er myndighet, respektive för 
hela rättsväsendet?  

 
• Vad grundar Ni denna uppfattning på? (Genomförs undersökningar osv.) 
 
• Hur ser Ni på begreppen, kund respektive medborgare?  

 
• Vad upplever Ni skadar medborgarens förtroende för Er verksamhet? 
 
• Vilken roll tror Ni att media har vad gäller medborgarens bild av, och förtroende för 

Er verksamhet? Anser Ni att den bild media förmedlar stämmer bra överens med Er 
egna bild? 

 
• Hur kommunicerar Ni med medborgarna, i syfte att ge information om Er verksamhet 

samt ta till Er de synpunkter som medborgaren har?  
 
• Hur ser denna information ut, vilken del är reglerad och därmed tvingande och vilken 

del är frivillig? Hur kan Er organisations kommunikation förbättras? 
 



 75

• Hur kan Er organisations öppenhet förbättras? 
 
• Kan Ni se något samband mellan samverkan och förtroende hos medborgaren? Om så 

är fallet, på vilket sätt? 
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Bilaga 2 
 
Myndigheternas organisationsscheman 
 
 
Polisen (Polisens årsredovisning för 2004) 

 
 
 
Åklagarmyndigheten (www.aklagare.se) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rikspolistyrelsen

Säkerhetspolisen Rikskriminalpolisen

Polismyndigheter (21) 
Länspolismästare 
Polisstyrelser 

Statens 
Kriminaltekniska 

Laboratorium 

Åklagarmyndigheten 

Riksåklagaren, 
vice riksåklagaren 

Rådgivande 
nämnden 

Riksåklagarens kansli 
 4 avdelningar 

Utvecklingscentrum 
4 regioner 

43 åklagarkammare 
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Domstolsväsendet (www.dom.se) 
 
 
 

 
 
 
 
Kriminalvården (www.kvv.se) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domstolsväsendet 

De allmänna 
domstolarna 

  
Högsta domstolen 

 
Hovrätten (6) 

 
Tingsrätten (62) 

De allmänna 
förvaltnings- 
domstolarna 

 
Regeringsrätten 

 
Kammarrätten (4) 

 
Länsrätten (23) 

 

Hyres- och 
arrendenämnden 

Rättshjälpsmyndigheten

 
Domstolsverket 

Kriminalvården 

Kriminalvårdsstyrelsen
+ fem regionkontor 

 

35 
kriminalvårdsmyndig. 
+ Transporttjänsten 


