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Sammanfattning 

Rapporten är ett examensarbete som ingår i programmet Företagsingenjör med 
inriktning affärssystem och management. Det är ett arbete som omfattar 15 
högskolepoäng på Växjö Universitet, vårterminen 2008. 

Författare: Peter Tang 

Handledare: Daniel Olsson från högskolan och Magnus Björkman från OKG 

Titel: Policytillämpning på OKG Aktiebolag – en studie inom kvalitetsstyrning 

Syfte: Studiens syfte är att förstå hur en policy ska tillämpas på ett företag och därefter 
praktiskt införa metoden 

Bakgrund: Under tredje året på programmet företagsingenjör ska ett examensarbete 
på 15 högskolepoäng genomföras. Ett företag som heter OKG Aktiebolag har gett 
mig ett uppdrag att genomföra ett projekt inom kvalitetsstyrning, vilket passar utmärkt 
eftersom området ingår i mitt program. 

Avgränsning: OKG Aktiebolag har i dagsläget åtta olika policys. Jag har undersökt 
två av dessa, säkerhets- och miljöpolicy på grund av att företagets verksamhetssystem 
är väldigt omfattande och utan denna avgränsning skulle det ta längre tid än tio veckor 
att genomföra uppdraget.  

Metod: Jag gjorde en kvalitativ studie på OKG. Insamling av data och information 
gjordes i form av intervjuer och jag utförde även en dokumentstudie av 
organisationens styrande dokument för att finna fakta därifrån. För att finna 
förbättringsförslag till OKG Aktiebolag gjordes en litteraturstudier för att se om tips 
och idéer fanns att hitta där. 

Resultat och slutsats: Idag finner man inget stöd från policyn vid beslutstaganden 
och planering. Det man saknar är styrande dokument på lägre nivåer och man vill att 
ledningen ska bestämma sig för vad som ska uppnås med policyn. Policyn står skriven 
i ”OKG Aktiebolag – Verksamhet”, men hur man ska arbeta och hur den ska 
förmedlas står inte dokumenterat i organisationens ledningsdokument. Det finns tre 
processer som man kan tillämpa vid liknande problem men det gäller att 
organisationen är tillräckligt flexibel för att kunna implementera dessa metoder inom 
relevant tidsram. 

Diskussion: Policyhantering är ett arbetssätt som förändras med tiden, som så mycket 
annat inom företagande, organisation och ledarskap. Metoden som tillämpas idag kan 
enligt min resultatdel anses vara ofullständig, men det finns inga klara och bestämda 
regler för hur det ska gå till. 
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Summary 

This report is a result from a degree project which is a part of my program 
‘Business Engineering’. It is a project that comprises of 15 college points at 
Växjö University, spring term 2008 

Author: Peter Tang 

Supervisors: Daniel Olsson from college and Magnus Björkman from OKG 
Aktiebolag 

Title: Policy application at OKG Aktiebolag – a study in quality management 

Purpose: The purpose with this study is to widen the competence in how the policy 
should be applied in an organization and then practically try the method in OKG 
Aktiebolag. 

Background: A degree project must be done in the third grade of my education 
which comprises of 15 college points. This degree project must be done at an 
organization. I contacted an organization called OKG Aktiebolag and they gave me an 
assignment within quality management, which was perfect for me. We decided a time 
and date for a meeting and when I could begin my study. 

Delimitations: OKG Aktiebolag have a total of eight policies at present. I studied 
two of them (environment and safety policy). This delimitation was made because of 
the fact that to make an extensive investigation of all the organizations policy will take 
more than ten weeks to perform. Making this delimitation gives me the opportunity to 
enter more deeply into environment and safety policy and find more specific details 
why the implementing of them is like it is today. 

Method: I performed this project by making a quality study. To collect all the 
information and data I had interviews with the employees at the company. I studied 
the company’s documents to find information about the policy and what are contained 
in them. To be able to find an improved solution to OKG Aktiebolag I studied related 
literatures to see if they can give me tips and hints. 

Results and conclusions: The employees do not find that the policy supports them 
when they make decisions or plans. They need more instructions on lower positions 
and they want the management to decide what must be attained with the policies. The 
policies are written in “OKG Aktiebolag – Verksamhet” but how to work on the basis 
of the policies is not written in that document and it is not written how the policies are 
supposed to be intermediate to all the employees. There are three policy applying 
processes that are possible to implement, but whether or not it is possible for OKG 
Aktiebolag, depends on how flexible the organization is. 

Discussion: Policy management is a work procedure that keeps changing over time, 
as many other things within an organizations and management. The method used by 
OKG today is according to my results not complete, but there are no rules and laws of 
how it should be done. 
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Abstract 

Syftet med detta projekt är att få en bredare förståelse för hur en policyimplementering 
går till. För att göra detta möjligt har jag gjort en studie på ett företag genom att 
intervjua anställda med olika befattningar och undersökt vad som har skrivits i 
organisationens verksamhetsdokument.  Dessutom har jag gjort litteraturstudier för att 
få tips och vägledning om andra effektiva metoder för policyimplementering. 

Jag har observerat att det saknas instruktioner för vad man vill uppnå med policy på 
organisationen. Dessutom har jag märkt att det inte står beskrivet hur man har tänkt 
förmedla policyn till hela organisationen. Orsaken till detta sägs vara att ledningen inte 
har bestämt vikten av policytillämpningen. Därför har olika förbättringsförslag lagts 
och bland dem finns det tre olika förmedlingsprocesser som ska förbättra 
policyimplementeringen på organisationen.  

Policy, Policy Deployment, Policyhantering, Ishikawa, Kvalitetsstyrning, 
Policyimplementering, Förmedlingsprocess, Krav, Riktlinjer, Instruktioner, Rutiner, 
Kärnkraftverk 
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Förord 

Rapporten som du just nu håller i handen är ett resultat av ett examensarbete som 
omfattar 15 högskolepoäng, inom kvalitetsstyrning. Eftersom att det är första gången 
jag gör ett uppdrag på ett företag var det både nervöst och mycket spännande. Jag 
hade inga förväntningar på hur det skulle vara utan man fick förlita sig på sina 
kunskaper inom området. Under resans gång har jag fått se hur en organisation sköts i 
verkligheten och det har varit otroligt lärorikt för mig. Jag har fått prata med många 
intressanta människor som har inspirerat mig. Därför vill jag rikta ett stort tack till: 

Magnus Björkman som gett mig denna möjlighet att utföra detta projekt. Du hade 
många uppbokade möten under resans gång men du tog dig tid så gott du kunde för 
att följa upp hur det gick för mig. 

Stefan Fransson, som hjälpt mig med det mesta. Från att komma igång första dagen till 
att du ger mig information om avvikelseanalyser och var man hittar olika dokument i 
verksamhetssystemet. 

Thomas Lindgren, som gick igenom grunden för verksamhetssystemet och hur man 
hittar dokument på IAEAs* och Wanos* hemsida. Du har alltid hört med mig om jag 
behövt hjälp, så du har varit ett stort stöd för mig. 

Lars Thuring, för du tog dig tid att besvara mina frågor. Otroligt spännande att få 
prata med en verkställande direktör på ett företag. 

Maria Grimert, du har visat stort intresse och engagemang för mitt projekt och det vill 
jag tacka för. Du skickade mig ett genomtänkt Ishikawadiagram och synpunkter på 
andra saker utan att jag ens bad om det. Tråkigt att vi inte hann träffas, men det blev 
en trevlig pratstund i telefon i alla fall. 

Max Sjölin som har gett mig en otroligt bra feedback på rapporten.  

Alla som har tagit sig tid för mina intervjufrågor vill jag tacka. 
Henry Hansson, Jörgen Eriksson, Susanne Andersson och Peter Jonsson. 

Jag vill tacka två personer till som har hjälpt mig väldigt mycket och de är: 

Min kollega Yvonne Ahlsén som jag delat kontor med i tio veckor. Du har hjälpt mig 
på alla möjliga sätt och vis. Med din positiva inställning har du tagit ner mig på jorden 
ett antal gånger. Du har visat mig hur man kan hitta i verksamhetssystemet samt gett 
mig råd då jag velat gräva ner huvudet i sanden. Det har varit otroligt roligt och trevligt 
att få lära känna dig och dela kontor med dig, tack. 

Sist men inte minst, vill jag tacka min handledare från högskolan, Daniel Olsson. Det 
har funnits stunder där det enda jag ser framför mig är ett stort svart hål, så ringer man 
eller träffar dig och då börjar allt ljusna med en gång. Med din kompetens har man 
aldrig behövt oroa sig, men jag är som jag är och det är tur att man har dig. De små 
knuffarna du gav mig fick mig att hamna på spåret igen och du är en masterbeltare på 
att väcka tankar och idéer genom dina vägledningsmetoder. Fortsätt med det du gör, 
för det gör du bäst. 

Tack till alla som har bidragit till att resan på OKG har blivit upplevelserik. 

 



 6 

 
Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 
VÄXJÖ UNIVERSITET  Peter Tang 
Institutionen för teknik och design 
Växjö University 
School of Technology and Design 
 
Dokumenttyp/Type of document Handledare/tutor Examinator/examiner 
Examensarbete/ Diplomawork Daniel Olsson  Daniel Olsson 
 
 
Titel och undertitel/Title and subtitle 

Policyhantering - OKG Aktiebolag / Policy management – OKG Aktiebolag 

 
Sammanfattning (på svenska) 

OKG Aktiebolag har i dagsläget åtta olika policys. En undersökning har gjort på två av dessa, säkerhets- och 
miljöpolicy på grund av att företagets verksamhetssystem är väldigt omfattande och utan denna avgränsning skulle 
det ta längre tid än tio veckor att genomföra uppdraget.  
Idag finner man inget stöd från policyn vid beslutstaganden och planering. Det man saknar är styrande dokument 
på lägre nivåer och man vill att ledningen ska bestämma sig för vad som ska uppnås med policyn. Policyn står 
skriven i ”OKG Aktiebolag – Verksamhet”, men hur man ska arbeta och hur den ska förmedlas står inte 
dokumenterat i organisationens ledningsdokument. Det finns tre processer som man kan tillämpa vid liknande 
problem men det gäller att organisationen är tillräckligt flexibel för att kunna implementera dessa metoder inom 
relevant tidsram. 
 

 
Nyckelord 

Policy, Policy Deployment, Policyhantering, Ishikawa, Kvalitetsstyrning, Policyimplementering, 
Förmedlingsprocess, Krav, Riktlinjer, Instruktioner, Rutiner, Kärnkraftverk 
 

 
Abstract (in English) 

OKG Aktiebolag have a total of eight policies at present. I studied two of them (environment and safety policy). 
The employees do not find that the policy supports them when they make decisions or plans. They need more 
instructions on lower positions and they want the management to decide what must be attained with the policies. 
The policies are written in “OKG Aktiebolag – Verksamhet” but how to work on the basis of the policies is not 
written in that document and it is not written how the policies are supposed to be intermediate to all the 
employees. There are three policy applying processes that are possible to implement, but whether or not it is 
possible for OKG Aktiebolag, depends on how flexible the organization is. 
 

 
Key Words 

Policy, Policy Deployment, Ishikawa, Quality Management, Apply Policy, Requirements, Instruktions, Rutines, 
Atomic Power Plant 
 
 

 
Utgivningsår/Year of issue  Språk/Language Antal sidor/Number of pages 
2008  Svenska/Swedish 73 
 

 
Internet/WWW       http://www.vxu.se/td 
 

http://www.vxu.se/td


 7 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion...................................................................................................... 9 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 9 

1.2 Syfte ..................................................................................................................................... 9 

1.3 Mål ....................................................................................................................................... 9 

1.3.1 Huvudmål..................................................................................................................... 9 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 10 

1.5 Ordlista ............................................................................................................................. 10 

2. Teori ............................................................................................................... 12 

2.1 Policyimplementering ..................................................................................................... 12 

2.1.1 Objektet i metoden ................................................................................................... 13 

2.1.2 Metodens två grundstenar ....................................................................................... 14 

2.1.3 Policy* i två kategorier .............................................................................................. 14 

2.2 Verktyg .............................................................................................................................. 15 

2.2.1 Ishikawadiagram* ...................................................................................................... 15 

2.2.2 Gap-analys* ................................................................................................................ 15 

2.2.3 Intervjumetodik ......................................................................................................... 16 

3. Metod ............................................................................................................. 17 

3.1 Kvalitativ metod .............................................................................................................. 17 

3.1.1 Informationssökning ................................................................................................ 17 

3.1.2 Intervjuer .................................................................................................................... 18 

3.1.3 Dokumentstudier ...................................................................................................... 18 

3.1.4 Sammanfattning av metod ....................................................................................... 18 

3.2 Urval .................................................................................................................................. 19 

3.2.1 Representativt verkligheten ..................................................................................... 19 

3.2.2 Indelning .................................................................................................................... 20 

3.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet ............................................................................ 20 

3.3.1 Kritiskt och kreativt tänkande................................................................................. 20 

3.3.2 Validitet ...................................................................................................................... 21 

3.3.3 Reliabilitet ................................................................................................................... 21 

3.4 Kritik till vald metod ...................................................................................................... 22 

3.4.1 Flertalet observatörer ............................................................................................... 22 

3.4.2 Utredarens erfarenhet............................................................................................... 22 

3.4.3 Fel i utredningen ....................................................................................................... 23 



 8 

4 Genomförande ................................................................................................. 24 

4.1 Verksamhetssystemet ..................................................................................................... 25 

4.2 Mätinstrument ................................................................................................................. 26 

4.2.1 Intervjumetodik ......................................................................................................... 26 

4.3 Informationssökning ...................................................................................................... 28 

4.4 Vad- och hurmetoden .................................................................................................... 28 

4.5 Konfidentiellt ................................................................................................................... 28 

5. Resultat ........................................................................................................... 29 

5.1 Verksamhetssystemet ..................................................................................................... 29 

5.2 Sammanställning av intervjuerna .................................................................................. 30 

5.3 Organisationens policyhantering .................................................................................. 32 

5.4 Policy Deployment ......................................................................................................... 33 

5.4.1 Process 1 – The Broadcasting ................................................................................. 33 

5.4.2 Process 2 – Pass it along .......................................................................................... 34 

5.4.3 Process 3 – Utvecklad förmedlingsprocess .......................................................... 35 

5.4.4 Anledningar till misstolkningar ............................................................................... 37 

5.4.5 Evolutionen av en policy* ........................................................................................ 38 

5.4.6 Exempel på nedbrytningsprocessen ...................................................................... 38 

5.4.7 Återkoppling .............................................................................................................. 40 

6. Analys ............................................................................................................. 41 

7. Rekommendationer........................................................................................................... 42 

7.1 Förslag från medarbetarna ............................................................................................. 42 

7.2 Förslag från mig .............................................................................................................. 43 

7.2.1 Processförslag ............................................................................................................ 43 

8. Diskussion ...................................................................................................... 44 

9. Slutsatser ........................................................................................................ 45 

10. Figurförteckning ........................................................................................... 47 

11. Referenser ..................................................................................................... 48 

12. Bilagor ........................................................................................................... 50 

 



 9 

1. Introduktion 

Under detta kapitel kommer det ges en bild över hur detta projekt uppkom, vad syftet 
är med projektet och varför det ser ut som det gör idag. Kapitlet är indelat i fyra olika 
områden. 

1.1 Bakgrund 

Under tredje året på programmet företagsingenjör ska ett examensarbete på 15 
högskolepoäng genomföras. Detta motsvarar ett projekt på tio veckor. Efter ett antal 
veckors letande, fick jag ett tips om att OKG tar emot examensarbetare med öppen 
famn. Jag ringer dit och får prata med Magnus Björkman som är kvalitetschef på 
OKG, vilket passar mig utmärkt eftersom att det är inom det området jag vill göra 
projektarbetet. Vi bestämmer oss för tid och datum då vi kan sätta oss ner och 
diskutera mål och syfte med projektet och när jag kan sätta igång. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att förstå hur en policy ska tillämpas på ett företag och därefter 
praktiskt införa metoden. Genom undersökningar på företaget ska jag kunna 
identifiera brister med dagens policyhantering och kunna förklara varför dessa 
existerar. När och om jag hittar dessa brister ska man med rätt metodik försöka 
förbättra den nuvarande metoden och försöka styra företaget mot rätt riktning 
gällande policyhanteringen. 

1.3 Mål 

Nedan kommer en kort beskrivning av projektets mål.  

1.3.1 Huvudmål 

Att undersöka hur, i vilken mån och på vilket sätt OKGs policys styr verksamheten 
och utifrån detta lämna förslag på hur de kan förbättra kopplingen mellan OKGs 
policys och deras arbetssätt (mål, krav, riktlinjer, rutiner och instruktioner). 
En undersökning kommer även att genomföras som berör OKG och deras 
användande av sin policy vid beslutstaganden och planering av deras verksamhet. 

1.3.1.1 Delmål 1 

Jämför två olika policys för att se hur olika de tillämpas och fungerar på OKG. 

1.3.1.2 Delmål 2 

När studien är klar ska minst en metod på förbättring läggas fram. Små men 
detaljerade förbättringsförslag som verksamheten kan tänka på och andra aktiviteter 
som de eventuellt bör minimera eller rent av eliminera. 
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1.4 Avgränsningar 

OKG har i dagsläget åtta olika policys. Jag kommer begränsa mig till säkerhets- och 
miljöpolicyn på grund av att företagets verksamhetssystem är väldigt omfattande och 
då tiden för genomförandet är begränsad.  
Konsekvensen av detta blir en brist på helhetssynen över tillämpningen av policys på 
OKG, men genom denna avgränsning, kan man undersöka mer djupgående vad som 
skiljer de två policyna åt. 
Tanken med avgränsningen är att göra det möjligt för mig att utföra en arbetsmetod 
på en av policyna trots tidsbegränsningen, som senare kan användas om man vill göra 
fortsatta studier på resterande policys. 

1.5 Ordlista 

Orden som markeras i texten med en stjärna (*) kommer att stå förklarade här i 
ordlistan. Definitionerna har jag gjort med stöd från litteratur. 

Avvikelse  Icke uppfyllande av specificerat krav 

Control ES En applikation 

Fiskbensdiagram Ett diagram som består av en ”ryggrad” och i ena änden 
finns ett ”huvud”. Huvudet är ett mål som man vill uppnå 
och till ”ryggraden” finns det ”ben” som ska uppfyllas för att 
man tillslut ska nå sitt huvudmål.  

GAP-Analys Skillnaden mellan krav/behov/önskvärt läge/etc och verklig 
situation 

IAEA International Atomic Energy Agency. Förenta nationernas 
kärnenergiorgan med säte i Wien. IAEA, som bildades 1956, 
sysslar med kärnenergins fredliga användning och ska stödja 
medlemsländerna med forskning, utbildning och teknisk 
hjälp inom kärnenergiområdet 

Ishikawadiagram se fiskbensdiagram 

Krav- och  Ett dokument som skrivs av en person inom dess  
riktlinjerdokument specialiserade område som de arbetar på. Där står förklarat  
  inom vilka krav och riktlinjer som olika aktiviteter måste  
  göras inom 

KRO se Kvalitetsrevision 

Kvalitetsrevision En systematisk och oberoende granskning för att bedöma 
om kvalitetspåverkande aktiviteter och tillhörande resultat 
överensstämmer med vad som planerats och om 
aktiviteterna genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga 
för att nå målen 

Ledningen VD samt företagsledningen 
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Miljöpolicy Uttalande av en organisation om dess intentioner och 
principer för den egna totala miljöprestanda som utgör 
grunden för återgärder och fastställande av de övergripande 
och detaljerade miljömålen 

Miljöpåverkan Varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv 

OKG Oskarshamns kärnkraftverk. (OKG = Oskarshamnsverket 
Kraftgrupp AB) 

PDCA Plan-Do-Check-Act, är ett schema inom kvalitetstekniken 
för systematiskt förbättringsarbete 

Policy  Principer för ett företags handlade i vissa avseenden 

Policy Deployment En metod att dela upp policyn i organisationen. Göra det 
mer konkret till de anställda för att de ska kunna se i sitt 
dagliga arbete hur de uppfyller policyn 

Processkarta En karta som omfattar alla definierade processer i Control 
ES* 

Reliabilitet Avser en metods tillförlitlighet och stabilitet 

Ständig förbättring Återkommande aktivitet för att förbättra förmågan att 
åstadkomma resultat 

Validitet Ett mått på hur väl man mätt det som man vill mäta 

Verksamhetskrav Det är externa och interna krav som ställs på företaget. Lagar 
och regler som måste uppfyllas. 

Vision Önskad framtidsbild av företaget 

WANO World Association of Nuclear Operators 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitetsteknik
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2. Teori 

I detta kapitel kommer jag nämna några teoretiska områden som jag anser relevanta 
för detta projekt. En implementeringsmetod av policys kommer att beskrivas och ett 
par verktyg som jag kommer använda mig av nämns i detta kapitel. En kort 
beskrivning kommer att ges om varför metoderna är relevanta för detta projekt och 
lite historia bakom metoderna. 

2.1 Policyimplementering 

Policy Deployment* är en metod som ursprungligen kommer från Japan. Den 
utvecklades under 60-talet och är i stort sett en fortsatt bearbetning på Demings Plan-
Do-Check-Act-cykel (PDCA*-cykel).  Det japanska begreppet för metoden är Hoshin 
Kanri och innebär i stort sett att man riktar hela organisationen mot samma mål.1  

Företagets policy* och strategier kommer med metoden att gå i linje med mål och 
vision*. När metoden implementerats, strategier och planer identifierats, kommer alla 
anställda veta vad som måste göras och hur det ska göras. Nu vet alla att deras insats 
är viktig för att företaget ska nå sitt mål och sin vision*, oavsett vilken befattning du 
arbetar på. En operatör på företaget bidrar lika mycket som en person som sitter i 
ledningen* eftersom var och en ansvarar för sin del i processen. 2 

Figuren nedan visar hur Policy Deployment* kan illustreras. Cirkeln och dess pilar 
visar att detta inte är ett arbete med start och slut utan det är ett ständigt pågående 
projekt. 

 

Figur 1: En koppling mellan vision, dagligt arbete och strategi. Källa: Akao (1991) 

För att Policy Deployment* ska vara effektivt i ett företag krävs det en bra 
kommunikation av policyn. Utan detta kommer man ingenstans eftersom metoden 
grundas på att man ska kommunicera den på ett rätt sätt. Men det räcker inte endast 
med en bra kommunikation, utan det krävs även att policyn är lätt att tolka och förstå 
av förmedlarna i organisationen. Det spelar ingen roll om ledningen* tar fram en 
policy* som är genomtänkt och skriven med ett fint språk. Vad som är lättolkat och 
tydligt för en person kanske inte är densamma för en annan. Det krävs alltså att 
kommunikationen testas för att se att alla har tolkat och förstått policyn på samma 
sätt. 

                                                   

1 Hoshin Kanri – Policy Deployment (Organisatorisk Viljeinriktning) 
http://www.12manage.com/methods_hoshin_kanri_policy_deployment_sv.html 
2 Quality Policy Deployment (http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm) 

http://www.12manage.com/methods_hoshin_kanri_policy_deployment_sv.html
http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm
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Märker man att kommunikationen fungerar, får man inte heller glömma att man måste 
kontrollera om policyn fungerar. Detta steg försummas oftast inom policyhanteringen. 
Man får inte tro att de som författar policyn är klara med sin insats inom 
policyhanteringen bara för att policyn är skriven och klar. Arbetet för dem har knappt 
börjat. 

Många metoder inom Total Quality Management (TQM) är väldigt enkla att tillämpa. 
Policy Deployment* är faktiskt inget undantag men trots detta, har många svårt att 
effektivt tillämpa policys i en organisation. Men verkligheten är oftast mer komplex än 
vad som visas i teorin. Det finns ingen gräns för komplikationer som kan uppstå 
beroende på vilken organisation som metoden tillämpas på, men huvudorsaken är 
missförstånd av hur en policy* ska tolkas och översättas. 3 

Görs en undersökning av metoden stöter man på en mängd olika namn på metoden. 
Eftersom det inte finns en direkt översättning från japanska, har det därmed fått ett 
par olika benämningar. För att undvika missförstånd så nämns de här nedan: 

Hoshin Planning 
Management by Policy 
Policy Management 
Quality Policy Deployment (QPD) 
Policy Deployment4 

I denna rapport har jag valt att använda mig av begreppet Policy Deployment*. 

2.1.1 Objektet i metoden 

Tanken bakom metoden är att lyfta förmedlarna och användarna av policyn till en 
kunskapsnivå som kallas för ”medveten kompetensnivå”. En individs kompetensnivå 
ur metodens perspektiv kan delas in i fyra olika kategorier. 

Omedveten inkompetens   -   Dessa personer är lättast att känna igen. 
Deras vägran att lära sig och deras aggressivitet som uppstår när 
man påpekar deras okunnighet gör att de tillhör denna nivå. De 
vill ofta inte ta till sig nya arbetsmetoder och angreppssätt utan vill 
arbeta på samma sätt som de gjort innan.  

Medveten inkompetens   -   Denna nivå beskriver en individ som vet 
om sin okunnighet men vet inte hur han eller hon ska bära sig åt 
för att utvecklas. Det krävs dock att man vet om sin okunnighet 
för att lyftas till nästa nivå, eftersom att det är ett tecken på viljan 
att lära sig. Det är lätt att förflytta en anställd från denna nivå men 
när det gäller chef är det betydligt känsligare. 

Medveten kompetens   -   Denna kompetensnivå är vad man strävar 
att få alla sina medarbetare till. Här har de den kompetens som 
krävs för att utföra uppdrag, men ibland behövs en liten 
handledning. Dessa personer lär sig bäst av att gå på utbildningar 
och därefter praktiskt tillämpa de metoder de lärt sig. 

                                                   

 3 Myron Tribus 1997. s1 
 4 Camilla Nord. Eva-Karin Olson 1994, s16 
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Omedveten kompetens   -   På denna kompetensnivå utför personen 
uppdrag som han tilldelas och han gör detta automatiskt. Det som 
han eller hon utför är för personen vardagligt arbete och snart blir 
det så pass enkelt att de tar för givet att alla är lika kompetenta 
och kan göra samma jobb. Vid denna nivå blir man lätt irriterad 
på personer som inte har nått denna nivå. Detta är den sista nivån 
man når och dit kommer man endast efter en lång resa av träning 
och livserfarenheter.  

Tanken med denna identifiering är att få de flesta på ett företag att medvetet eller 
omedvetet arbete i samma riktning som policyn visar. Lyckas man få alla anställda till 
medveten kompetens inom policyhantering, är man på god väg till en bra Policy 
Deployment-tillämpning. 5 

2.1.2 Metodens två grundstenar 

Man vet inte hur en person har uppfattat den instruktion du tillhandahåller 
han eller henne, förrän du ser hur personen tolkat den vidare till en tredje 

part. 

De uttalade orden är otillräckliga för Policy Deployment. Policys måste 
vara skrivna samt beskriva hur de ska kommuniceras och de ska kunna bli 

testade. 

Detta är grunden för Policy Deployment*. Har man detta klart för sig, så ska det 
absolut inte finnas några som helst hinder för att tillämpa metoden. Det viktiga är att 
tolkningen och förmedlingen av policyn görs ordentligt och när den är gjord ska allt 
dokumenteras.6 

2.1.3 Policy* i två kategorier 

Det är användbart att dela in policy* i två kategorier. En kategori är menat för guider, 
rutiner. Saker som faller under denna kategori är till exempel rutiner som 
sjukpenningar, semestrar, pensioner, utbildningar med mera. 

Den andra kategorin tillhör den delen som talar om vad organisationen är ute efter att 
förbättra. Där policyn förklarar hur man ser på olika saker, och hur man vill arbeta 
efter dessa. Exempel på detta är till exempel: vi ska minimera miljöpåverkan*.  
Hur en policy* ska skrivas tänker jag inte ta upp i detta arbete, men jag kan gott 
hänvisa till ISO 14001 p. 4.2 Miljöpolicy*.7 

                                                   

 5 Myron Tribus 1997. s2 
6 Myron Tribus 1997. s3 
7 Myron Tribus 1997. s7 
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2.2 Verktyg 

Olika verktyg som kan hjälpa mig med att slutföra detta projekt kommer att nämnas 
under följande kapitel. Jag kommer beskriva vad metoderna används till och hur de 
tillämpas teoretiskt. En förklaring till varför de används i mitt projekt kommer även att 
ges. 

2.2.1 Ishikawadiagram* 

Ishikawadiagram* är ett diagram som visar vilka faktorer som orsakar ett problem. 
Man kan även vända på det och se hur olika faktorer kan bidra till framgång. Metoden 
kommer ursprungligen från Kaoru Ishikawa, Japan. Diagrammet ingår i de sju 
förbättringsverktygen inom Quality Management, och ser ut på följande sätt:  
 

 
Figur 2: Ishikawadiagram 

 
Det vi ser är ett problem på högersida av diagrammet. Olika faktorer som kan vara 
orsaken till problemet illustreras med pilar som pekas mot ”ryggraden”. 
Faktorerna erhålls genom att ställa frågan ”varför?” och detta leder tillslut till 
grundorsakerna till problemet. Utifrån detta diagram vet man grundorsakerna och man 
får därefter använda sig av ett annat verktyg för att finna lösningar till dessa8 

2.2.2 Gap-analys* 

Detta är en analys som identifierar skillnaden mellan ”var vill vi vara” och ”var är vi 
nu”. Det är de enklaste metoderna som är de bästa och genom denna märker vi även 
var gapen kan uppstå. När man vet anledningen till varför gapen uppstår finner man 
en lösning till hur man ska eliminera uppkomsten av dessa. Om en tolkning av en 
policy* görs på ett inkorrekt sätt kan man uträtta en gap-analys* för att identifiera 
anledningen till gapet. 

                                                   

8 Wikipedia – Sökord: Ishikawa diagram 
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2.2.3 Intervjumetodik 

För att få fram bästa möjliga svar från deltagarna krävs det att man är väl förberedd 
inom ämnet så man ställer de rätta frågorna, vilket bör led till en mer givande intervju. 
Man bör även tänka på att boka möten då deltagaren har gott om tid och att intervjun 
hålls i en lugn och stillsam miljö. Detta förhindra att deltagaren känner sig stressad 
under intervju, samt att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor och att 
deltagaren känner att han får tid att tänka igenom svaret innan han lägger fram de. 

För att minimera osäkerheten hos deltagaren kan man förbereda deltagaren genom att 
mejla en kort beskrivning om vad intervjun kommer att handla om. Berätta gärna vad 
svaren kommer att användas till för att ge deltagaren en helhet av intervjun. Detta är 
en mycket bra metod för att komma förbi de psykologiska hindrena.  

En sak som man måste tänka på under intervjun är att ställa öppna frågor och inte 
ledande påståenden. Man ska vara så objektiv som möjlig under intervjun och aldrig 
påverka deltagarens svar.9 

                                                   

9 Camilla Nord. Eva-Karin Olson 1994, s12-13 
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3. Metod 

Under detta kapitel redovisas hur jag valt att undersöka och angripa problemet. Jag 
diskutera även om rapportens trovärdighet och om metoden jag valt är den 
effektivaste. Kapitlet ska ge dig en insikt över varför jag valt att arbeta på följande sätt 
och varför jag anser att metoden jag tillämpat är den bästa. 

3.1 Kvalitativ metod 

I min undersökning ligger det främsta uppdraget att undersöka företagets ”hur”, 
gällande policyhantering och implementering. Hur man har valt att arbeta med policys 

och hur det ser ut i dagsläget. 

Men för att göra detta krävs det en bra grund för att kunna sätta igång. Till en början 
har jag tänkt gå tillbaka till mitt mål och syfte för att utifrån dessa finna en relevant 
problemformulering. Utifrån min problemformulering var det tänkt att jag skulle veta 
vad jag sökte efter och hur jag skulle få fram denna information. 

Jag planerade att intervjua anställda på OKG* för att ta reda på vad de hade för 
erfarenheter av dagens policyhantering och därefter studerade jag organisationens 
verksamhetsdokument för att se vad som stod skrivet där. 

Efter att ha analyserat min metod och bestämt mig för att jobba enligt den, insåg jag 
att detta skulle leda till en kvalitativ undersökning, eftersom att metodiken i projektet 
har valts att utföras genom intervjuer och dokumentstudier. Inga matematiska 
mätningar kommer att uträttas, vilket är väldigt vanligt i kvantitativa studier. 10 

3.1.1 Informationssökning 

I början av projektet hade jag ytterst lite information och fakta om ämnet och vad ett 
arbete inom policyhantering innebar, därför tänkte jag göra litteraturstudier parallellt 
med intervjuerna. 

I litteraturstudierna tänkte jag undersöka hur liknande problem kan lösas med hjälp av 
en metodik eller ett verktyg. Studien skulle väcka tankar och funderingar som jag 
därefter skulle använda mig utav när jag gav mig ut för att intervjua anställda på 
företaget. Jag planerade att i litteraturstudien finna vanligt förekommande fel med 
policyhantering och därefter undersöka om organisationen bar på dessa brister.  

Litteraturstudierna skulle förse mig med idéer, som jag tänkte använda när jag 
planerade mina intervjufrågor. Jag tänkte även få förslag på intervjufrågor genom att 
titta på min problemformulering. 

Tanken var att mer information skulle väcka mer tankar och funderingar. Denna 
metod tänkte jag använda tills jag fann tillräcklig med information till att bidra med ett 
förbättringsförslag. 

                                                   

10 Växjö Univeritets rapportmall 
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3.1.2 Intervjuer 

Jag planerade att uträtta ett antal intervjuer med noggrant utvalda personer. I 
intervjuerna tänkte jag använda frågor som jag ansåg var relevanta för min 
undersökning. 

Jag tänkte att det är viktigt att den information som jag får från intervjuerna granskas 
kritiskt. Är man inte försiktig, kan man råka använda sig av en information som är 
felaktig i sitt arbete och sådant måste man ta hänsyn till. För att minimera risken för 
detta tänkte jag att det vore bäst att göra en studie över intervjumetodiker för att få ut 
ett så bra resultat av intervjuerna som möjligt. 

3.1.3 Dokumentstudier 

För att inte gå miste om någon viktig information tänkte jag inte endast uträtta 
intervjuer under min undersökning av organisationen. Jag tänkte även studera 
verksamhetsdokumenten för att se vad som står skrivet där. OKG* har ett 
dokumenterat verksamhetssystem där det bland annat finns dokument för krav och 
riktlinjer som är ett av dokumenten som jag tittade extra på. Detta dokument ingick i 
OKGs verksamhetssystem. 

3.1.4 Sammanfattning av metod 

Tanken med att arbeta på detta sätt var främst för att få en bra grund till mitt arbete 
och därefter börja jobba mot mina mål. Man skulle kunna illustrera metoden med 
följande figur: 

 

Figur 3: Metod och arbetsgång 

Vad som ingick i varje ”låda” fyller jag ut med senare under arbetets gång. Jag använde 
mig av ett diagram som kallas Ishikawadiagram (på svenska: fiskbensdiagram). Tanken 
var att detta ska leda till att man lyckades får ner policyn till instruktionsnivå. 

Slutligen skulle denna input av information leda till en output i form av en muntlig 
redovisning och en färdigställd rapport. 
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3.2 Urval 

De utvalda personerna som jag intervjuat har en koppling till OKGs policyhantering. 
Enklast att se detta på är genom organisationsschemat, se bilaga 6. De är antingen 
chefer på enhetsnivå eller så har de ansvaret att till exempel driva miljöfrågor på 
företaget. På bilagan ser man hur strukturen är och går man in under varje bokstav 
som symboliserar en avdelning, får man se vilka som är avdelningschefer. 

Verkställande direktören har den högsta befattningen på företaget, vilket medför att 
han blev en nyckelperson för mig att intervjua. Därefter tänkte jag intervjua anställda 
som jobbade inom säkerhet eller miljö för att få deras syn på policyhanteringen på 
OKG. Ingen person har valts ut av en slump utan alla intervjuade har noggrant valts ut 
för att de ska kunna hjälpa mig med denna undersökning.  

Efter varje intervjutillfälle tänkte jag inte bara be dem utföra ett Ishikawadiagram, utan 
jag har tänkte be personen jag intervjuat att ge tips om andra personer som de föreslår 
att jag borde intervjua med liknande frågor. På så sätt skapas ett nätverk över personer 
som ska intervjuas. Slutligen bör det dyka upp namn som jag redan har intervjuat och 
då vet jag att jag inte har missat någon person. 

3.2.1 Representativt verkligheten 

Personer som jag har intervjuat finner ni i bilaga 2. Ingen av deltagarna på den listan är 
slumpvis utvald utan en strategi har legat till grund för dess utformning. Till min hjälp 
har jag haft Stefan Fransson (kvalitetsingenjör) som noga valt ut de personer som bär 
på viktig information inom policyhantering. 

Eftersom Policy Deployment berör hela verksamheten från operatör upp till 
verkställande direktör, blir urvalet en bra representant av verkligheten.11 Därefter 
måste man tänka på egenskaper som påverkar deras svar och som har en relevans till 
min undersökning. Sådana egenskaper identifieras som: 

 Vad personen har för utbildning 

 Hur länge personen har arbetet inom kärnkraftverkbranschen 

 Hur länge personen har varit anställd på OKG 

 Vad personen har för syn på policyhantering 

 Personens inställning till att grunda sina svar på ren fakta 

Faktorer som inte har någon betydelse: 

 Ålder 

 Kön 

 Befattning 

 Ursprung 
Med flera… 

 

                                                   

11 Quality Policy Deployment (http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm) 

http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm
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3.2.2 Indelning 

En indelning görs på observationsgruppen i form av befattning. Det har ingen 
betydelse för svaren men det har en betydelse för vilka frågor jag beslutat mig för att 
ställa i mina intervjuer. Eftersom att det är tänkt att alla i slutändan arbetar med policy 
omedvetet som medvetet, är det viktigt att kunna se om alla utför sitt uppdrag på ett 
sådant sätt så det bidrar till att man lever upp till OKGs policy.12 

Därför kommer jag att dela in observationsenheten i tre olika grupper: 

 Verkställande direktör (VD) 

 Enhetschef för säkerhet/miljö 

 Gruppchef eller medarbetare inom säkerhet/miljö 

Detta görs på grund av att alla har olika roller vad gäller policyhantering: 
- Verkställande direktören har i uppgift att genom direktiv styra organisationen 
- Enhetscheferna arbetar med att förmedla och följa upp policyn 
- Gruppchefer och medarbetare ska förbättra de praktiska arbetena13 

3.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Under detta kapitel har jag skrivit ner mina reflektioner över min datainsamling. Hur 
trovärdig den är och om den kan användas utifrån mina metoder. Det har gjorts en 
validitets*- och reliabilitetsbedömning* på den datainsamling som gjorts för att se om 
det finns vissa aspekter som jag måste ta hänsyn till.  

3.3.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Den källan som jag använder mig utav är den källan som dök upp under 
informationssökningsfasen. Under problemformuleringen är det tänkt att fler frågor 
som jag ville få besvarade, dyker upp. Genom en litteratursökning på nyckelord som 
policy* med flera, så fick jag ett par träffar. 

Vid val av litteratur utgick jag ifrån Bergman Bo, Klefsjö Bengt (2006), Kvalitet från 
behov till användning. I den boken källhänvisar författarna till andra böcker som har 
skrivit fördjupade böcker inom policyhantering inom organisationer.  

Att bedöma boken utifrån vem som har skrivit den är för komplicerat. Jag väljer 
istället att undersöka innehållsförteckningen för att se om det finns något i litteraturen 
som verkar relevant för mitt projekt.  

Jag har även använt mig av sökmotorn Google på Internet. Här är det svårt att kritisk 
granska om innehållet på hemsidan är trovärdigt men jag har valt att använda mig av 
de hemsidor där författaren har angett sitt namn. Är jag fortfarande inte tillräckligt 
säker på att innehållet är trovärdigt har jag valt att studera om andra hemsidor har 
skrivit om samma sak.  

                                                   

12 Quality Policy Deployment (http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm) 
13 Quality Policy Deployment (http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm) 

http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm
http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm
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3.3.2 Validitet 

Att undersöka validiteten i en studie med kvalitativ inriktning är något mer komplext 
än att göra en validitetskontroll över en kvantitativ studie. Istället för att undersöka om 
man mätte det som avsågs mätas, valde jag att utföra en undersökning av min 
kvalitativa studie om vad som kan påverka de intervjuades svar och om jag ställde 
mina intervjufrågor på ett korrekt sätt.14 

Intervjuerna som genomfördes vara inbokade på en timmes möte. Under en timme är 
det tänkt att jag ska hinna ställa många frågor och få många svar och under den 
timmen räknar jag även med oplanerade avbrott. Jag förberedde en uppsättning av 
frågor och jag planerade även in att följdfrågor kommer dyka upp under intervjun. En 
timmes intervju valde jag för att undvika att varken jag eller deltagaren i min intervju 
ska känna sig stressad under pågående intervju. 

Förutom de förberedda frågorna har jag även tänkt ta med mig bilagor som skulle 
underlätta intervjuerna för mig och innan intervjun trädde i kraft, skickade jag ut ett 
mejl där jag berättade om vad mitt projekt handlar om för att förbereda deltagaren i 
min intervju. 

För att inte påverka deltagarens svar, tänkte jag ställa så öppna frågor som möjligt. Jag 
tänkte börja varje intervju med att förklara mitt projekts syfte och vad svaren från 
intervjun kommer att användas till i mitt projekt. Därefter är det planerat att jag ska 
sätta igång med mina planerade frågor. 

3.3.3 Reliabilitet 

Under mina intervjuer tänkte jag använda mig av min bärbara dator. Anledningen till 
att jag inte tänker använda mig av den klassiska ”penna-och-papper-metoden” är för 
att jag anser att jag antecknar fortare med en bärbar dator. 

Men givetvis ska det finnas nackdelar med denna metod också. Det går aldrig att 
jämföra en bandspelare med någon annan anteckningsmetod. Så länge du inte har en 
bandspelare som har svårt att spela upp ljudet så kommer det alltid finnas mer 
information i ett band än vad jag hinner skriva ner med datorn. Men alla vill inte bli 
inspelade på band och för att slippa konflikt på den fronten så valde jag att använda 
mig av min bärbara dator.  

En annan nackdel med en bärbar dator är svårigheten att illustrera figurer vid behov 
om man jämför med ”penna-och-papper-metoden”. Det är svårare att rita eller teckna 
med en dator än att göra det för hand. Givetvis så tog jag med mig en penna och lite 
papper ifall det skulle behövas. 

                                                   

14 Ronny Gunnarsson (http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm) 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm
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3.4 Kritik till vald metod 

På OKG* behöver man intervjua personalen för att få reda på om tillämpningen av 
policyn sker som det är tänkt. Hur man har tänkt sköta policyhanteringen kan man läsa 
sig till på deras intranät. Men jag har valde istället att ta reda på detta genom intervjuer, 
för att få höra medarbetarna åsikter och synpunkter. 

Man kan vara lite kritisk mot att söka information på Internet men jag planerade att 
kritiskt granska de hemsidor som jag tog information ifrån för att försöka förhindra 
felaktig fakta i min rapport. Detta gjorde jag genom att ta hänsyn till vem som författat 
hemsidan och jämföra hemsidorna med varandra för att se att informationen är 
densamma inom samma område. 

3.4.1 Flertalet observatörer 

På OKG görs ständigt olika kvalitetsrevisioner* (KRO*). Kvalitetsrevisioner görs för 
att undersöka verksamhetssystemets ändamålsenlighet, tillämpning och effektivitet.  

I slutet av 2007 gjordes bland annat en KRO* och i den identifierades en avvikelse där 
man finner svårigheter att se hur policys och värderingar är kopplade till lednings- och 
verksamhetssystemet. Detta resulterar till att OKG vill undersöka om det finns 
möjlighet till förbättringar och åtgärder som kan lösa denna avvikelse. 
 
Det som kommer göras härifrån är att ta reda på varför dessa avvikelser uppstod vid 
revisionen. Försöka identifiera problemet och försöka förstärka den kopplingen.  

3.4.2 Utredarens erfarenhet 

Mina erfarenheter av policyhantering är den som jag fick från en kurs som heter 
Kvalitetsstyrning, som motsvarar 7.5 högskolepoäng. Detta var en kurs jag läste andra 
året på företagsingenjörsprogrammet.  

En policy* är en förklaring till företagets syn på olika områden och dessa områden kan 
vara: miljö, kvalitet, personal med mera. Man beslutar sig för vad dessa har för roll i 
företaget och man bestämmer även hur dessa ska uppnås. En policy* är alltså ett 
rättesnöre för olika aktiviteter på företag som beskriver hur man ska jobba för att 
uppnå dessa.15 

När det gäller val av metod så hade jag grundkunskaper om hur och vad man ska tänka 
på när man utför en intervju. Man ska försöka förbereda både sig själv och deltagaren, 
samt att intervjuer inte ska ske under stress. 

                                                   

15 Bergman Bo, Klefsjö Bengt 2006, s403-405 
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3.4.3 Fel i utredningen 

Nackdelen med att förbereda en deltagare genom att förklara i förväg vilka frågor som 
kommer ställas, är att han eller hon börjar läsa ur olika böcker om hur en 
policyhantering ska gå till. Detta gör att jag under intervjutillfället får teoretiska svar på 
mina frågor när jag i själva verket är ute efter hur det ser ut i verkligheten. 

En annan faktor som bidrar till att det blir fel i undersökningen är om jag 
missuppfattar vad som står skrivet i verksamhetsdokumenten. Språket som används i 
organisationens dokument ska inte alltid tolkas som jag är van att tolka det eller att jag 
helt enkelt missuppfattar det som står där.  

Nu har jag kollegor på arbetsplatsen som kan hjälpa mig om jag har några funderingar 
och det finns även en definitionslista över begrepp som används ofta på OKGs 
intranät. Är det något som jag inte förstår, kan jag alltid slå upp det i ordlistan eller 
fråga någon kollega. 

Intervjuerna genomfördes mestadels på chefer. Även detta kan leda att det blir fel i 
utredningen och detta får man ta hänsyn till vid framställning av sitt resultat och sin 
slutsats. Det leder även till att helhetssynen över hela organisationen blir begränsad. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur jag har gjort för att nå mitt resultat. Vilket tillvägagångssätt 
jag valde och varför. Jag beskriver hur jag utförde mina intervjuer i detalj och hur jag 
bearbetade den information jag fått både ifrån intervjuer och ifrån litteraturstudier. 
Genomförandet kan delas in i tre kategorier 
 

 Studier av OKG: s verksamhetssystem (Kap 4.1) 

 Mätinstrument (Kap 4.2) 

 Litteraturstudier (Kap 4.3) 

 Vad och hurmetoden (Kap 4.4) 

 Konfidentiellt (Kap 4.5) 

Jag började med att utföra litteraturstudier och studier av OKG: s verksamhetssystem. 
När jag försökte skapa mig en förståelse för verksamhetssystemet upptäckte jag att den 
var alldeles för omfattande för att jag skulle kunna förstå den till 100 procent. Istället 
så skaffade jag mig en bredare uppfattning av verksamhetssystemet genom att 
intervjua olika personer på OKG.  

Litteraturen gav mig tankar och idéer kring vilka frågor jag skulle ställa under 
intervjuerna och de begränsade studier jag gjorde på verksamhetssystemet gav mig en 
överblick på olika personers roller i verksamheten och hur man har tänkt att policyn 
ska förmedlas genom verksamheten.  

Alla tankar och idéer skrev jag upp i form av en dagbok, vilket gav mig möjligheten att 
återvända till dessa då jag var rädd för att ha glömt något viktigt. I slutet av varje vecka 
plockade jag ut det som jag ansåg var mest väsentligt ur mina dagböcker för att 
sammanställa en veckobok på en tavla, där jag kunde visualisera det jag gjort under 
veckan.  

När veckoboken var klar reflekterade jag min veckas insats för att se om jag arbetat i 
rätt riktning för att nå målen. Gjorde jag inte detta så tänkte jag om i nya banor, men 
gick jag i rätt riktning så körde jag på som vanligt veckan därpå.  

Eftersom jag hade skapat mig en teoretisk bild över hur jag skulle arbeta (figur 3), 
tänkte jag bearbeta den ytterligare. Det jag gjorde var att identifiera vad som låg bakom 
varje ”låda” i den figuren. Resultatet blev som visas i bilaga 1. 

Genom en bearbetning mellan: 
-  Egna tankar 
-  Informationssökning 
-  Problem 

nådde jag slutligen mitt slutförda projekt som är i form av en muntlig redovisning och 
en rapport med hänvisningar från högskolan. 
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4.1 Verksamhetssystemet 

 

Figur 4: OKGs verksamhetssystem 

Ovanför ser vi strukturen i OKGs verksamhetssystem (figur 4). Det är oerhört viktigt 
att i början lära sig systemet för att få en helhetssyn av hur verksamheten styrs. 
Tillsammans med Thomas Lindgren (kvalitetsingenjör), gick vi igenom 
verksamhetssystemet.  

I dokumentet ”OKG Aktiebolag Verksamhet” fann vi bland annat OKGs vision*, 
affärsidé och policys16 och detta dokument förmedlas över verksamheten från 
verkställande direktörens direktiv ner över hela organisationen.17 Det är så det är tänkt 
att policyn ska förmedlas på OKG* och det är detta jag har undersökt om det fungerar 
som det ska. 

För att göra detta möjligt följde policyns förmedling och jag började därför med att 
intervjua företagets verkställande direktör (VD) och därefter jobbade jag utåt i 
organisationen. Jag arbetade enligt min planerade metod för att se om VD:s 
ledningsdokument är väsentliga och om förmedlingen sker och tolkas på rätt sätt hela 
vägen ut i organisationen. Därefter gjordes ytterligare en undersökning där jag 
kontrollerade arbetet nerifrån och upp för att se om dagens arbete leder till uppfylld 
policy*. Jag fann snart att de viktigaste bitarna ur verksamhetssystemet för detta 
projekt var: 

 OKG Aktiebolag Verksamhet (vision*, policy*) 

 VDs direktiv för styrning, ledning, utvärdering och utveckling 

 Mål och strategisk plan, 

 Verksamhetskrav* (krav- och riktlinjerdokumenten*) 

                                                   

16 Ledningsdokument, (OKG Aktiebolag - Verksamhet) 
17 Ledningsdokument, (VDs direktiv för styrning, ledning, utvärdering och utveckling) 

 



 26 

Därför gjordes en extra undersökning över vad som står i dessa dokument. I 
dokumentet ”OKG Aktiebolag – Verksamhet” fann jag policyn.  

Parallellt med instudering av verksamhetssystemet gjorde jag intervjuer för att 
identifiera eventuella gap vid förmedling av policys.  

4.2 Mätinstrument 

Jag har valde att använda mig av intervjuer som ett mätinstrument för min 
undersökning. Detta val hade jag inga svårigheter med att komma fram till. Mitt 
uppdrag var att ta reda på hur policyn är implementerad i organisationen och då var 
det lättast att göra detta genom att intervjua personalen i organisationen som vet hur 
det är att arbeta på OKG*. 

4.2.1 Intervjumetodik 

För att få ut så mycket som möjligt av mina intervjuer, valde jag tillsammans med 
Stefan Fransson (kvalitetsingenjör) noga ut några personer som har anknytning till 
policyhanteringen på OKG*.  

4.2.1.1 Förberedelser 

Eftersom projektet omfattade två policys, ledde detta till att jag fick förbereda två 
sorters intervjuer. En frågelista gällande säkerhetspolicyn och en lista med 
miljöpolicyfrågor. Efter ett tag märkte jag att ytterligare en uppdelning måste göras 
utefter vilken befattning personerna jag intervjuade hade på OKG*. Om personen 
arbetade i ledningen*, var det en sorts uppsättning av frågor och satt personen som 
chef för en enhet, var det en annan . Nu hade jag ett par olika uppsättningar av frågor 
och det var bara att boka in möten.  

Men innan jag bokade in möten innan gjordes ett utskick till alla på min intervjulista 
(bilaga 2), där Peter Holm (kvalitetsingenjör), genom Magnus Björkman förklarar att 
de snart kommer få ett mejl av en examensarbetare och där kommer det stå förklarat 
examensarbetarens uppdrag och vem det är. Efter detta skickade jag ut ett mejl till 
samtliga och i det mejlet bad jag de svara med tid och datum då de har tid att träffas en 
timme.  

En faktor som är viktig att ta hänsyn till vad gäller intervjuer är att få felaktig 
information18, därför lät jag dem intervjuade personerna få veta vad mitt uppdrag var 
och i god tid gav jag dem information om vad mina intervjufrågor kommer att handla 
om. Jag ville inte styra deltagarnas svar med några påståenden, därför ställde jag endast 
öppna frågor till deltagarna. 

En annan viktig faktor som kan förstöra en intervju är om deltagaren är stressad eller 
okoncentrerad19. Därför valde jag att boka tider då de hade tid minst en timma där vi 
kunde sitta ner i lugn och ro i en stillsam miljö och genomföra intervjun ostört.  

                                                   

18 Camilla Nord. Eva-Karin Olson 1994, s12-14 
19 Camilla Nord. Eva-Karin Olson 1994, s12-14 
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4.2.1.2 Utfärdandet av intervjuer 

För att kunna kritiskt granska den information jag fick av de intervjuade, ställde jag 
frågor om deras bakgrund för att därefter se om den informationen hade någon 
påverkan av deras svar. Frågor som jag använde mig utav under intervjuerna finner ni i 
bilaga 3.  

I slutet av varje intervju bad jag varje person utföra ett Ishikawadiagram* där de skriver 
dit några faktorer som de tycker att OKG* ska lägga ner mer tid på för att förbättra 
policyhanteringen på OKG*. VD:n på företaget fick göra en själv där vision* var målet, 
medan de andra fick göra en för respektive område som de arbetade inom (säkerhet 
eller miljö).  

Sammanställningen av Ishikawadiagrammen* finner ni i bilaga 4. Jag bad även 
personen att lägga fram befintliga dokument, analyser eller revisioner* som styrker 
deras påståenden som gjorts under intervjun. Detta för att jag skulle kunna se var de 
fått sin information ifrån och att det inte bara är taget ur luften. 

Avslutningsvis bad jag deltagaren att ge mig tips om andra personer som jag kunde 
ställa liknande frågor till för att skapa ett intervjunät med personer som kan bära på 
viktig information för mitt arbete. 

4.2.1.3 Efterarbetet 

Direkt efter intervjun gick jag tillbaka till mitt kontor och sammanställde intervjun 
med hjälp av mina stödord som jag skrivit ner under intervjun. Detta lät jag inte vänta 
med, utan jag sammanställde intervjun direkt för att undvika att glömma bort vad 
meningarna bakom stödorden var. Om det dök upp kompletterande frågor på vägen, 
skrevs dessa in i dagboken för att jag inte skulle glömma bort dessa vid senare tillfälle. 

När alla intervjuer var genomförda gjordes en sammanställning av alla svaren och där 
såg jag tydligare vad de flesta var och inte var överens om. Utifrån den information 
som jag fått ifrån alla intervjuer, all verksamhetsstudier och alla diskussioner på 
fikapauserna, skulle jag finna en implementeringsmetodik och ett förbättringsförslag 
till OKG*. 

4.2.1.4 Metod vid transkribering 

Under intervjun skrev jag ner så mycket som möjligt av deltagarens svar på mina 
frågor. Givetvis hann jag inte skriva ner alla ord som sades men tillräckligt många för 
att jag skulle minnas på ett ungefär vad som sades.  När jag efter intervjun skulle 
transkribera texten som jag hade på datorn, kunde jag endast skriva på det sätt som jag 
mindes att deltagaren besvarade mina frågor.  

Jag tog tyvärr inte hänsyn till olika ansiktsuttryck eller betoningar i rösten när 
deltagaren svarade på mina frågor, utan jag kunde endast fånga upp personens 
helhetsuttryck och ställning till företagets hantering av policys. Jag märkte ganska fort 
om en person var nöjd eller missnöjd med hur det fungerar och detta framhävs i 
sammanfattningen. 

När alla intervjuer hade sammanställts, tog jag endast med den information som jag 
ansåg var mest relevant för mitt arbete. Vilket betyder att informationen ur 
intervjuerna gallrades ytterligare en gång.  
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4.3 Informationssökning 

I väntan mellan intervjuerna gjorde jag informationssökningar på Internet och i 
litteratur parallellt. Jag skrev i rapporten parallellt för att ingen viktig information skulle 
glömmas bort. Det parallella arbetet underlättade otroligt mycket. Genom att göra 
litteraturstudier fick jag tankar och idéer om relevanta frågor till mina intervjuer och 
genom intervjuerna fick jag idéer om vad man skulle söka efter för att finna svar på 
mina frågor. Dessa olika källor kompletterade varandra på ett kanonbra sätt. 
 
Några nyckelord som jag använde mig utav när jag gjorde informationssökningar: 

- Policy* - Policy Deployment* 
- Vision* - Strategi 
- Mål - Framgångsfaktorer 
- Värderingar - Ishikawa 
- Gap-analys* - Balanced Scorecard 
Med flera…   

 

4.4 Vad- och hurmetoden 

Detta förslag på arbetsmetod fick jag från min handledare Daniel Olsson från 
högskolan. Han tyckte att jag skulle identifierar verksamhetens vad och hur genom att 
göra en undersökning om vad som står skrivet i verksamhetssystemet om detta. 
 
Jag gick igenom dokumenten i verksamhetssystemet och identifierade vad 
organisationen strävade efter. Därefter gick jag igenom andra organisationsdokument 
om hur organisationen tänkt uppfylla deras vad.  

Efter att ha gjort detta antecknades observationen i min dagbok och dök det upp 
kompletterande frågor inom detta så togs de upp i kommande intervjuer. 

4.5 Konfidentiellt 

För att få en riktig bild över hur det fungerar i organisationen och hur medarbetarna 
tycker att det fungerar med policyhanteringen på OKG* har jag valt att lova att allt 
som sägs under intervjun förblir konfidentiellt. I och med detta kommer jag inte under 
några omständigheter nämna några namn utifrån den informationen som jag fått fram 
under intervjuerna och detta är helt enkelt för att bevara deltagarens anonymitet. 

Projektet handlar inte om att få reda på vem som har sagt vad om policyhanteringen 
utan snarare hur man i helhet anser att det fungerar. 

 



 29 

5. Resultat 

Här i resultat delen kommer en full redovisning av hur resultatet blev när jag arbetade 
efter min metod. Resultatdelen ha delats in i tre olika kategorier: 
 

 Verksamhetssystemet (kap 5.1) 

 Sammanställning av intervjuer (kap 5.2) 

 Organisationens policyhantering (kap 5.3) 

 Policy Deployment* (kap 5.4) 

5.1 Verksamhetssystemet 

Med stöd från dagens verksamhetssystem ska man kunna  

 organisera, 

 planera, 

 genomföra, 

 dokumentera, 

 utvärdera och 

 utveckla OKGs verksamhet. 

Verksamhetssystemet ska vara ett verktyg vid utförande av dessa punkter och med 
detta har man i syfte att försäkra sina anläggningar vad gäller kvalitet, säkerhet och 
drifttillgänglighet. Det ska även utgöra ett stöd för leverantörer att genomföra ålagda 
uppgifter. 

En utvärdering ska kunnas göra på verksamhetssystemet av både interna som externa 
intressenter och då krävs det att verksamhetssystemet är uppbyggt på ett sådant sätt.20 

I ledningsmanualen kan man läsa att VD kräver att det ska finnas en policy och en 
policy* finns. Policyn står skriven i dokumentet som kallas ”OKG Aktiebolag – 
Verksamhet” och omfattar åtta policys: 

1. Säkerhetspolicy 
2. Kvalitetspolicy 
3. Miljöpolicy* 
4. Arbetsmiljöpolicy 
5. Personalpolicy 
6. Inköpspolicy 
7. Kommunikationspolicy 
8. Bränsleskadepolicy21 

Men genom mina dokumentstudier observeras det att det är väldigt begränsat med 
instruktioner för hur företaget arbeta för att leva upp till policyn. 

                                                   

20 Ledningsdokument, (VDs direktiv för styrning, ledning, utvärdering och utveckling) 
21 Ledningsdokument, (OKG Aktiebolag - Verksamhet) 
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5.2 Sammanställning av intervjuerna  

Nedan har vi en sammanställning av alla intervjuer som har gjorts under projektets gång. 
Frågorna som tas upp här är de planerade frågorna och svaren som står skrivna är en 
sammanställning utifrån alla intervjuer som jag har gjort under resans gång. Hela 
intervjuerna finnar ni i bilaga 5. 

 
(1) Utifrån en revision har man funnit svårigheter att finna en röd tråd mellan 

OKG:s policys och arbetssätten, hur ser du på det? Vad beror det på?  
Gör man en revision och inte vill se den röda tråden så ser man heller inte den. Vissa tror 
att det beror på omorganisationen som har skett på senaste tiden. Man har hyrt in en 
ställföreträdare som inte har någon aning om policyn på OKG och så har man arbetat med 
dessa utan att ha de i bakhuvudet. Vilket gör att användningen av policys dör ut till 
medarbetarna. Det borde istället stå i verksamhetsdokumentet hur man ska göra för att leva 
efter policyn. Det som beskrivs där är endast vad vi vill uppnå och vilket beteende som 
önskas av medarbetarna. Det uppstår oenighet eftersom ingen sätter ner foten och säger 
hur policyn ska hanteras. 
 
(2)  Hur tror du man skulle kunna lösa ett sådant problem? 
Man kan lösa detta problem främst genom utbildning och information. Man vill att 
ledningen* ska kunna förstå och förmedla hur man ska använda den. Man ska bryta ner 
policyn i små paket som är anpassade för medarbetarnas arbete. De ska ha klara riktlinjer 
som till exempel: 
”Såhär ska vi på xx jobba för att leva upp till vår policy”. Men det måste vara rätt från 
början så därför måste ledningen* vara pålästa om hur policyhanteringen ska vara. Därefter 
kommer det att sprida sig som ringar på vattnet. 
 
(3)  Hur förmedlas policyn till dig / i verksamheten idag? 
De personer som har intervjuats på miljösidan har varit inblandade under 
framtagningsprocessen av miljöpolicyn. Så de vet redan om miljöpolicyn och dess innebörd. 
När de arbetar har de redan policyn i bakhuvudet. Vad gäller säkerhetspolicyn så gjorde 
Lars Thuring (nya VDn) som så att när han kom till företaget så gick han runt till 
medarbetarna och pratade om säkerhet och hur viktigt det är för företaget. Därefter delade 
han ut säkerhetspolicyn och nämnde några delar ur den som han tyckte var extra viktiga. 
Denna förmedlingsmetod var väldigt omtyckt av medarbetarna. Organisationens policys ska 
stå på den interna hemsidan och ska vara tillgänglig även till externa intressenter. 
 
(4) Förmedlar du policyn vidare? 
De flesta förmedlar den via utbildningar och möten. Den nämner den men man går inte in 
på detalj om hur den ska tillämpas och tolkas. 
 
(5)  Finns det något skrivet om hur det ska förmedlas? 
Det står faktiskt ingenstans om hur en policy ska förmedlas från VD till medarbetare. Det 
står dock att det ska kommuniceras vidare i processkartan* men hur det ska göras står inte 
någonstans. 
 
(6)  Hur tycker du att policyn styr dig/ OKG:s verksamhet i verkligheten vid: 
 

- Beslutstagande: 

Då är det underliggande regler och instruktioner som man främst följer, inte 
policyn. Om man fortfarande inte kan fatta beslut utifrån regler och 
instruktioner, så tittar man tillbaka på policyn. Detta gör man i hopp om att 
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finna vägledning och riktlinjer för att man ska fatta rätt beslut. Generellt är det 
på detta viset. Det är alltså endast i undantagsfall som man använder sig av 
policy i dagliga arbetet. Men det jag har stött på är att säkerhetspolicyn används 
ibland i det direkta arbetet. 

- Planering: 

På OKG finns ett dokument som kallas LTP (long-term-plan) som sträcker ut 
sig på tio år. I det dokumentet står det skrivet hur man har planerat att 
utvecklas och vilka områden som man anser är mer viktiga för ett 
kärnkraftverk att lägga ner kraft på. Detta för att se att man försöker leva upp 
till OKGs vision och affärsidé. 

Därefter bryts denna ner på MTP (medium-term-plan). Här dokumenteras 
verksamhetens operativa mål. Dessa mål följs upp med andra indikatorer. 
Vissa följs upp vid ett möte som hålls varje månad och andra mål följs upp 
kanske en gång per kvartal, bara för att se hur man ligger till. Det man 
ifrågasätter sig är då, varför blir det så och vad ska vi göra åt det? 

 
(7) Vad får du för stöd av verksamhetssystemet? 
Den finns i baktanken och jag agerar oftast utefter den omedvetet. Men det händer 
nästintill aldrig att jag behöver ta fram policyn för att se vad som står där. Jag tror ingen kan 
policyn utantill men ingen känner behov att ta fram den vid beslutstaganden eller under 
planering av arbete heller. Ingen upplever tyvärr policyn som ett stöd. Den kulturen 
existerar inte på OKG. 
 
(8)  Tycker du att policyn tillämpas ”bra” på OKG? Motivera! 
Den är betydande och välformulerad. Andemeningen tror jag vi använder oss av men det är 
sällan man hör någon säga: ”detta är viktigt att tänka på, för detta står i policyn” 
 
(9)  Finner du några brister i policyhanteringen på OKG? Förklara! 
Det finns en kompromiss mellan ingenjörens vilja och ledningens* engagemang att få 
igenom ett tänk. Det står inget i något dokument om hur vi ska arbeta för att uppnå vår 
policys och en gång i tiden gjordes en förändring i policyn men detta gjordes bara på ett 
ställe. Nu ser man olika policys i olika dokument och man tappar bort vilken som är 
gällande nu. Det är dålig kommunikation om hur den ska tillämpas och vad tyngdpunkten 
av policyns relevans för företaget. 
 
(10)  Vad tycker du personligen att man skulle kunna förbättra? Eller vad hade du 

gjort om fick göra någonting åt policyhanteringen? 
Man hade velat ha en tolkning av policyn till sin arbetsnivå och en förklaring på hur man 
ska göra för att uppnå detta. Men först och främst tycker man att ledningen* ska bestämma 
sig för om man ska använda policyn överhuvudtaget, eller om det bara ska stå där som ett 
par fina ord. 
 
(11)  Om du fick jämföra miljöpolicy med säkerhetspolicy, i helhet, hur det 

tillämpas, vad som skiljer de åt positivt och negativt. Hur skulle du förklara 
det? 

Säkerhetspolicyn är mer omfattande och blir därför svårare att försöka jobba efter slaviskt. 
Miljöpolicyn ser man i trappuppgångar och i matsalar men detta ser man inte med 
säkerhetspolicyn och ändå så står det i säkerhetspolicyn: 
”Säkerheten främst”. Man finner svårigheter att kunna förbättra verksamheten utifrån 
säkerhetspolicyn. Men miljöpolicyn märker man att man kan minska utsläpp och så vidare. 
Där har man mätbara mål vilket inte finns i säkerheten. Dessa policyn skiljer sig väldigt 
mycket åt på grund av detta. 
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5.3 Organisationens policyhantering 

Utifrån sammanställningen ser man klart och tydligt att det finns saker man kan 
förbättra i organisationen. Ingen person som jag har varit och intervjuat finner ett stöd 
från företagets policy*. Policyn står skriven i ett av ledningsdokument ifrån 
verksamhetssystemet, men vad man vill uppnå med den har ingen bestämt, upplever 
en anställd. Ett antal intervjuade personer tycker även att ledningen* ska skapa 
instruktioner för hur man ska arbeta för att leva upp till policyn och man vill att de 
informerar om vikten av att man följer policyn. 

De intervjuade är överens om att ledningen* idag inte bestämt sig för hur man ska 
tillämpa policyn i organisationen. En verkställande direktör har en gång i tiden tagit 
fram policyn för ett syfte, men vad detta syfte är idag är det inte många som vet, 
menar en intervjuad. Det saknas dokument på hur man ska leva upp till policyn och 
hur den ska förmedlas till alla medarbetare. Enligt Nord och Olsson (1994) riskerar 
policyn att endast bli ett par fina ord skrivet i ett av organisationens dokument.22 

Enligt OKGs verksamhetssystem är det från verkställande direktörens direktiv som 
policyförmedlingen börjar. I dagsläget har OKG* en relativt ny VD och detta bidrar till 
att det är extra viktigt att man har en välförankrad policy* på företaget.  

Krav och riktlinjer, instruktioner och rutiner skrivs på en lägre nivå, men de som har 
intervjuats vill ha konkreta direktiv från ledningen* om hur de ska arbeta för att leva 
upp till organisationens policy*. Idag anser respondenterna att man har för få styrande 
dokument på lägre nivåer och det krävs att ledningen* bestämmer sig för att bekosta 
sig inom policyförmedling och tillämpning för att förbättring ska ske. 

Man kan se i korridorer och trapphus att miljöpolicyn* sitter uppsatt på väggarna och 
där VDn har skrivit under och godkänt denna. Detta är ett sätt att förmedla en policy* 
på. Ett antal medarbetare säger i intervjuerna att man borde göra samma sak med 
säkerhetspolicyn eftersom första raden i den säger: ”Vi ska sätta säkerheten främst.” 
Men bristen av kommunikation och förståelse över hur man vill använda sig av 
policyn gör att det inte hade haft en större betydelse för de anställda påstår Bergman 
och Klefsjö (2006). De vet inte hur den ska vara ett stöd för de vid beslutstagande och 
planering.23 

Man skulle kunna illustrera problemet som visas i bilaga 7. Där ser vi de svarta pilarna 
som visar hur det ska se ut när den röda tråden är klar och tydlig. Men just nu är det i 
riktning som de blåa pilarna illustrerar. För att implementera Policy Deployment* krävs 
det att OKG* är ett flexibelt företag, om man ska kunna genomföra det på ett effektivt 
sätt. Under en intervju lade jag fram förfrågan om hur flexibelt han/hon tycker att 
OKG* är och jag fick följande svar: 

OKG är i stort sätt ett flexibelt företag. Men man måste fatta beslut och genomföra saker och 
ting systematiskt och genomtänkt. Man kan inte på ett kärnkraftverk bara testa sig fram för att 
se hur det går. Det krävs en mängd utvärderingar och analyser innan det utförs. Därefter måste 
man ändra i kvalitetssystemet och verksamhetssystemet så det hänger med dem nya arbetssätten. 

Det vi läst är alltså en åsikt som lades fram under en av mina intervjuer. Ett 
kärnkraftverk kan inte bara testa nya metoder utan att analysera risker och 
konsekvenser med den nya metoden. 

                                                   

22 Camilla Nord. Eva-Karin Olson 1994, s21 
23 Bergman Bo, Klefsjö Bengt 2006, s405 
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5.4 Policy Deployment 

Under detta stycke kommer tre processer över hur en Policy Deployment* ska gå till. 
Detta är resultatet av min litteraturstudie vad gäller processer över hur en policy ska 
implementeras och förankras inom en organisation. 

Metoderna läggs fram utefter hur omfattande de är att implementera på företaget. Jag 
börjar med att lägga fram den minst tidskrävande metoden. Glöm inte att alla metoder 
är enkla som jag nämnt tidigare, men hur fort och effektivt det går beror helt på hur 
flexibelt företaget är. 

En beskrivning kommer att ges på varje process och där kommer det stå var man 
bryter ner och tolkar metoderna. Jag kommer även att förklara i detta stycke var i 
tolkningen som kan gå fel och hur tolkning av policy* kommer att se ut genom 
verksamheten. 

5.4.1 Process 1 – The Broadcasting 

 

Figur 5: Process 1 - Broadcasting av policyn. Källa: Myron Tribus 1997, s3 

Figur 5, ovan, visar en vanlig metod att sprida policyn inom organisationen. Denna 
metod kallas ”The Broadcasting”. VD:n skriver en policy* och sen förmedlas den via 
en talman till alla på företaget. 

Man kan välja att spela in den på ett band och skicka ut den till alla anställda. 
När alla har sett bandet och tagit del av policyn, anordnas ett stort möte där 
man tillåter alla att lägga fram förslag till förbättringar, åsikter, synpunkter, 
feedback eller bara rent av fråga hur man tänkte att man ska tolka och tillämpa 
policyn. Detta gör att alla blir delaktiga i framtagningen av organisationens 
policy* och man minimerar missförstånd av den. 

Nackdelen med denna policyförmedling är att man inte vet hur bra det kommer 
funka när man sen sätter igång med sitt vardagliga arbete. Hur ska man följa 
upp att den följs av varje individ? Man vet heller inte förrän väldigt sent i 
processen om den är utmanande och realistisk och ledningen* kommer inte att 
få reda på om alla har förstått hur man ska arbete för att leva upp till den. 
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5.4.2 Process 2 – Pass it along 

Ett annat alternativ till ”Broadcastingmetoden” är att man tillåter VD eller en 
från representant från ledningen* att bryta ner och tolka policyn. Därefter sker 
nedbrytningen gemensamt genom ett möte mellan VD/ledningsgruppen och en 
representativ medarbetare. Där tolkar man och bryter ner den ännu längre ut i 
organisationen för att policyn ska bli mer konkret och greppbar. 24 

Nedbrytningen bygger på att man har en öppen dialog med medarbetaren och 
syftet med dialogen är att man bollar med idéerna fram och tillbaka tills policyn, 
strategierna och dess handlingsplaner kan bestämmas. Alla deltagarna på mötet 
har rätt att säga nej till dåliga nedbrytningar av policyn och planer. Om detta 
inträffar, bollar man vidare tills alla instanser är nöjda med resultatet. Denna 
metod kallas även ”catchball”, (se figur 6). 25 

 

Figur 6: Catchball-metoden. 26 

 

Resultatet av denna metod blir att policyn bryts ner till operativa handlingsplaner som 
sedan utförs av medarbetarna, där man direkt ser vad organisationen ska styras mot 
och hur det ska gå till. När man är klar med sin medarbetare så tolkar han policyn 
vidare och bryter ner den ytterligare för att få den att flyta rakt igenom hela 
organisationen. Denna metod illustreras nedan.27 

                                                   

24 Myron Tribus 1991, s3 
25 Camilla Nord. Eva-Karin Olson 1994, s127 
26 Bergman Bo, Klefsjö Bengt 2006, s407 
27 Myron Tribus 1991, s3 
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Figur 7: Process 2 - Skicka vidare, med catchball-metoden till grund.  
Källa: Myron Tribus 1991, s4 

 

Det man gör är att man tolkar och bryter ner policyn till den arbetsnivå som man 
jobbar på och slutligen når man en nivå på policyn där det står förklarat: för att 
uppfylla vår policy* ska du eller ska du inte, göra si och så. Tyvärr består denna metod 
av samma nackdel som metoden innan. Personen eller personerna som skrev policyn 
eller var med att ta fram den, märker inte av de uppkommande problemen under 
processen förrän mycket senare. 28 

Andra konflikter som uppstår inom nedbrytningen och tolkningen är på grund av 
dåliga eller inkompletta nedbrytningar av policyn. 

5.4.3 Process 3 – Utvecklad förmedlingsprocess 

Ett alternativ som förbättrar denna metod är att man låter först VD:n tolka policyn 
och hur den ska tillämpas. De representerade personerna längre ut i organisationen 
har gjort en tolkning och nedbrytning av policyn och man diskuterar om båda 
tolkningarna är överens innan man fortsätter. Om tolkningen blev som man tänkt, 
fortsätter man till nästa medarbetare annars diskuterar man vad som kan vara orsaken 
till att tolkningen skiljer sig åt och därefter gör man eventuella ändringar i policyn.29 
Illustration visas i figur 8, nedan. 

 

                                                   

28 Myron Tribus 1991, s4 
29 Myron Tribus 1991, s4 
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Figur 8: Process 3 - Ett förbättrat sätt att tillämpa Policy Deployment. Källa: Myron Tribus 
1991, s5 

När man kommit så långt att tolkning och nedbrytning ska ske i gruppnivå, måste man 
även komplettera metoden med att analysera vad det finns för konsekvenser med att 
man brutit ner policyn*. Man måste analysera och reflektera över metoden för att lyfta 
andra aspekter som man måste ta hänsyn till. 

Avslutningsvis när man har lyckats tillämpa hela processen genom verksamheten görs 
en analys om det verkar relevant, om arbetsmetoderna verkligen bidrar till att man 
följer policyn och tillslut gör man sitt bästa för att arbeta utefter dessa rutiner. Nu har 
alla i verksamheten en tolkning av policy* till sin arbetsnivå och alla bidrar till att man 
uppfyller kraven i en policy*, vilket är tanken bakom metoden.30 

Trots att figur 8 visar en förbättring av Policy Deployment* så är den otillräcklig. 
Nedanför (figur 9) visas ett komplement till process tre och detta ska repeteras i varje 
steg i processen. Det hjälper inte till bara med förtydligandet av policyn, utan den 
förser även varje chef med tillräcklig information för att man ska kunna hitta 
förbättringsåtgärder.   

                                                   

30 Quality Policy Deployment (http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm) 

http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm
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Figur 9:  Process 4 - För att utveckla en bas för förbättring, bör varje chef utföra studier över 
vad som sagts längre ut i organisationen. Källa: Myron Tribus 1991, s7 

Många chefer som har tillämpat Policy Deployment* finner att process fyra är en 
mycket komplicerad process. Oftast tycker man att ett simpelt problem av 
kommunikation, blir nu alldeles för omfattande. Det stämmer givetvis att det tar längre 
tid att tillämpa metod tre och fyra jämfört med ”broadcastingmetoden” (figur 5). Men 
om förmedlingen av policyn i början inte är tillräckligt omfattande, så blir ledningen 
tvungen att spendera mer tid på att identifiera problemet och lösa det än vad det hade 
tagit om man gjorde rätt från början.31 

5.4.4 Anledningar till misstolkningar 

Nedan nämns några faktorer som är orsaken till att en tolkning kan skiljas: 

1. Policyn är otydlig för den person som ska tolka den. 
2. Personen som ska tolka den finner risker som kan dyka upp som 

policyförfattaren inte ser. 
3. Personen som ska jobba efter policyn vet inte hur han ska göra och inte heller 

vad det beror på. 
4. Personen som ska tolka policyn vet någonting som policyförfattaren inte vet. 

 

Dessa hinder är de allra vanligaste och lyckas man komma över dessa, är man på god 
väg mot en bra policyhantering. Enklaste sättet att göra detta på är helt enkelt att man 
gör tolkningen gemensamt som metoderna förslår. Om man även gör uppföljningar av 
tolkningar längre ut i organisationen, märker man om det finns några eventuella gap i 
nedbrytningen.32 

                                                   

31 Myron Tribus 1991, s6 
32 Myron Tribus 1991, s6 
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5.4.5 Evolutionen av en policy* 

Enligt processerna som visas i figur 8 och 9, så är policyn ett bearbetande dokument. 
Det växer och expanderar när den tolkas och nedbryts. När policyn tolkas och bryts 
ner i organisationskedjan, är det viktigt att policyn modifieras och blir mer och mer 
konkret och specifik vad gäller: 

 Vad är det som ska göras? 

 Varför ska det göras? 

 När ska det göras? 

 Vem ska göra det? 

 Hur ska det göras? 

 Hur ska resultatet utvärderas?33 
 

Hur evolutionen av policyn ser ut när den arbetas neråt i organisationskedjan ser du 
avbildat i figur 10 som visas nedan. 

 

Figur 10: Evolutionen av policyn till specifik plan eller strategi. Källa: Myron Tribus 1991, s10 

Längst ut i organisationen ska policyn blivit så pass nedbruten att den står i 
instruktions- och rutinform. Den ska vara så genomarbetat att man ska kunna se hur 
man jobbar med till exempel miljöfrågor för att leva upp till vår policy*. Policyn ska 
vara nedbruten till en nivå som visas i nästa stycke.34 

5.4.6 Exempel på nedbrytningsprocessen 

Här kommer jag försöka visa hur en nedbruten policy* kan se ut. 

 För att leva upp till vår miljöpolicy* ska vi: 

- Inte använda oss av direktverkande el i våra kontor och baracker, för att energibespara 

- Kompostera för att kunna återanvända förbrukat material. 

- Utbildningar som talar om tyngdpunkten av miljöpolicyn* och hur viktigt det är att den följs 

                                                   

33 Myron Tribus 1991, s9 
34 Myron Tribus 1991, s9 
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Detta var endast tre exempel på hur de kan se ut. Men hur gör man då för att 
komma fram till dessa punkter? Enklaste sättet är att under mötet med en 
medarbetare ska man ställa sig frågan hur, hur och hur.  

OKG* har idag en massa punkter i miljöpolicyn* som man bör bearbeta ner till 
instruktionsnivå. Egentligen finns det ingen gräns för hur långt man kan 
fortsätta med hur-metodiken.  

5.4.6.1 Exempel 1 

OKG Aktiebolag är ett kärnkraftverk som ständigt strävar efter att minska miljöpåverkan*. 
Hur? 
Genom att ha tydliga och kommunicerade miljömål 
Hur? 
Genom utbildning, information eller Policy Deployment * 

5.4.6.2 Exempel 2 

OKG Aktiebolag är ett kärnkraftverk som ständigt strävar efter att minska miljöpåverkan*. 
Hur? 
Genom att begränsa energiförbrukningen 
Hur? 
Genom att bland annat inte använda oss av direktverkande el i våra anläggningar 
Hur? 
Genom att dokumentera detta i vårt krav och riktlinjedokument* eller i vårt 
instruktionsdokument för hur vi ska bygga våra anläggningar. 
Hur? 
Genom att utbilda personer som skriver eller granskar dessa dokument om policyn och dess 
tyngdpunkt på organisationen 
 
Som ni kanske märker, så är detta väldigt enkelt. Men det gäller att man har 
möjlighet till denna öppna dialog och flexibilitet på verksamheten för annars 
kan det lätt uppstå fel under tolknings- och nedbrytningsprocessen. 

Tillslut komman man till en punkt där man utifrån en policy* får fram en 
instruktion av vad man måste göra för att uppnå den. Detta kan även användas i 
utbildningar för att bredda medarbetarnas kompetens inom området. Nu ser alla 
i sitt dagliga arbete att de bidrar till att man lever upp till organisationens policy*. 

5.4.6.3 Exempel 3 

VD:n på OKG* och avdelningschefen för miljö har haft ett möte där de har 
tolkat och analyserat miljöpolicyn*. Nu ska avdelningschefen bryta ner 
miljöpolicyn* ytterligare med sina medarbetare som ska få instruktioner om hur 
hon eller han ska arbeta. Då kan avdelningschefen för miljö ta hjälp av ett så 
kallat Ishikawadiagram* för att göra detta, se bilaga 4. Notera att diagrammet inte är 
fullständigt utan bara ett exempel på hur det kan se ut. 

Bilagan visar vad man ska lägga ner kraft på för att uppfylla miljöpolicyn* och 
dess krav och riktlinjer. ”Ryggraden” av diagrammet visar målets riktning och 
pilarna in mot ”ryggraden” visar olika faktorer som hjälper till att uppnå sitt 
mål. Detta är en metod för att hitta små faktorer som bidrar till att policyn 
uppfylls.35 

                                                   

35 Wikipedia, sökord: ishikawa (http://sv.wikipedia.org/wiki/ishikawa) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/ishikawa
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5.4.7 Återkoppling 

Syftet med återkoppling är att se vad i planeringen som gett resultat i 
policyhanteringen, inte att hitta syndabockar och hjältar. Därför är det viktigt att 
under arbetets gång hitta mätetal som är mätbara och jämförbara.  

Det är oftast de faktorer som går att mäta som man senare lyckas förbättra. Det 
som inte går att mäta blir definitivt svårare att förbättra. Med återkopplingen 
ska man ta tillvara på lärdomar som gjort och hitta förbättringspotential i sitt 
vardagliga arbete. 

Det man gör är att låta den ansvarige inom sitt område analysera de aktiviteter 
som utförs på respektive avdelning. De aktiviteter som inte bidragit till önskat 
resultat måste bearbetas. När det gäller planering är det oftast så att antingen är 
policyn och strategierna grundade på fel fakta eller är målen formulerade på fel 
sätt.  

De problem som inte går att lösas på avdelningsnivå tas upp i ledningen*. Det 
kan vara så att strategierna och policyn måste revideras och ny fakta måste tas 
fram som det ska grundas på.36 

 

                                                   

36 Camilla Nord. Eva-Karin Olson 1994, s31-33 
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6. Analys 

Bergman Bo, Klefsjö Bengt berättar att policyhantering är en aktivitet som börjar 
uppifrån ledningen*. Det ställs höga krav på ledningen* vad gäller att fatta beslut om 
vad man vill uppnå med policyn. Om detta inte görs kommer resten av organisationen 
inte ta policyn på allvar och man utför inte sina arbeten med policyn som ett 
rättesnöre.  

Detta är orsaken till att ingen av de som jag har intervjuat finner ett stöd från 
organisationens policy*. Man kan inte finna en policy* som stöd om man inte har fått 
besked från högre befattningar hur policyn ska användas i det dagliga arbetet. 
Resultatet visar tydligt att de anställda inte har en uppfattning av hur man vill använda 
policyn på OKG*. Eftersom policyn inte heller är nedbruten och bearbetad till alla 
befattningsnivåer så behöver de anställda göra en egen tolkning av policyn. 

Camilla Nord och Eva-Karin Olson skriver i sin bok Quality Policy Deployment, att man 
behöver tolka och bryt ner policyn för att få alla att arbeta och sträva mot samma sak. 
Det ska vara en riktningsguide som talar om att ditt arbete som du gör nu bidrar till att 
policyn följs. Detta gör att alla har samma värde i organisationen och alla har sin 
betydelse för policyhanteringen. 

Detta finns det inget beskrivet om i ledningsdokumenten, vilket är en orsak till att 
OKG* befinner sig i den situation som visas i resultatet . Orsaken till att man inte har 
fortsatt att bearbeta policyimplementeringen beror på det som Myron Tribus talar om 
när man påstår att många som författar en policy* tror att deras arbete är klart när 
policyn är sammanställd.  

Detta märker man eftersom att en medarbetare på operatörsnivå har samma stöd från 
policyn som en avdelningschef på OKG* eftersom att policyn inte har bearbetats och 
tolkats längre ut i organisationen. På grund av att det inte står hur man ska tolka den 
eller hur man ska tillämpa den så kommer alla anställda att arbeta på det sätt de anser 
är lämpligast för dem. Men det betyder inte att det är det korrekta sättet. 

Det som saknas är en god kommunikation av policyn. I teorin skrivs det att man inte 
kommer någonvart utan en god kommunikation. Eftersom att respondenterna lägger 
fram i mina intervjuer att det saknas, så finner vi ett problem. Policy Deployment* 
kräver att en god kommunikation ska finnas eftersom att hela metoden bygger på det 
konceptet. En policy* är inte en god policy* bara för att den är skriven med ett fint 
språk, menar Myron Tribus. 

I teorin har jag nämnt att det krävs att man följer upp arbetet med policyhanteringen. 
Vid nedbrytning och tolkning kan många fel uppstå och Myron Tribus vill att man ska 
förstå att: Man vet inte hur en person har förstått din tolkning, förrän du ser hur 
personen tolkat den vidare. Detta moment saknas på OKG*, att man följer upp 
policyhanteringen. Ju längre ut i organisationen som man lyckats förmedla policyn 
desto viktigare det är att utföra uppföljningar och analyser. 

För att förbättra organisationens kommunikation och förmedling, kan man tillämpa 
någon av förmedlingsprocesserna. Det som krävs är att organisationen är tillräckligt 
flexibelt för att man ska kunna erhålla en öppen dialog mellan medarbetarna. Som vi 
såg i resultatet så finns det personer på OKG* som anser att organisationen är 
flexibelt. Allt som genomförs på ett kärnkraftverk måste testas, analyseras och 
riskbedömas. Trots detta, görs ständiga förbättringar* och alla dessa tester och analyser 
som utförs gör att det blir mer tidskrävande för OKG. Därför är kärnkraftverket 
OKG* ett flexibelt företag med tanke på branschen. 
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7. Rekommendationer 

Detta stycke har jag valt att dela upp i två kategorier. Jag kommer först att redovisa 
förbättringsåtgärder som medarbetarna har kommit fram till under resans gång och 
därefter lämnar jag förslag som jag anser att OKG* bör åtgärda. Slutligen kommer jag 
föreslå en av förmedlingsprocess som jag tycker att OKG* ska använda sig utav. 

7.1 Förslag från medarbetarna 

Först och främst vill jag lägga fram betydelsen av att man beslutar sig för vad policyn 
är för organisationen. En policy* används olika på olika organisationer och det är 
viktigt att man beslutar sig för tyngdpunkten av att policyns följs.  

Att förmedla och följa upp en policy* är inget som sker över en natt. Det kommer 
kosta företaget både tid och pengar. Det ställs höga krav på ledningen* och att de har 
beslutat sig för vad man vill uppnå och har för syfte med policyn. Om ledningen* inte 
tar policyn på allvar så kommer heller ingen annan på företaget eller organisationen att 
göra detta.37 

Eftersom ett examensarbete har gjorts inom området policyhantering, tror jag att 
policy* är en viktig del i organisationen och att man vill förbättra policyhanteringen. 
Ett par exempel på åtgärder som personer jag har intervjuat tycker att OKG* kan 
använda sig av: 

Krav på ledningen*: 

 Ledningens* genomgång ska gå igenom relevansen för policyn och hur viktigt 
det är att den följs. Men innan detta görs, måste ledningen besluta vad man 
vill uppnå med sin policy* och om detta är något man vill lägga ner tid och 
pengar på. 

 Bestämma vad konsekvenserna blir om man inte arbetar efter policyn. 

 Man ska ut och informera om policyn, genom bland annat utbildningar, så 
man säkerställer att personer som skriver krav och riktlinjer inte har misstolkat 
policyn. Personal längre ut i organisationen vill få en förståelse från ledningen* 
om hur policyn ska hanteras och användas. 

 
Korrigeringen som kan åtgärdas 

 Man ska bryta ner policyn till detaljnivå och därefter skriva dessa i 
upphandlingar och instruktioner. Policy Deployment* är ett bra verktyg som 
man kan använda sig utav. 

 Uppdatera alla gamla dokument så att policyn inte både har en ny och en äldre 
upplaga. En av de intervjuade visade mig två versioner av säkerhetspolicyn 
och att den gamla fortfarande står kvar i vissa dokument från 
verksamhetssystemet 

 Eftersom verksamhetssystemet ska vara ett verktyg som förklarar hur man ska 
organisera, planera, genomföra med mera, borde det läggas till hur man gör 
detta vad gäller policyhantering också. Tittar man i Ledningsdokumentet: 

                                                   

37 Bergman Bo, Klefsjö Bengt 2006, s405 
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”VDs direktiv för styrning, ledning, utvärdering och utveckling” finner man 
endast en hänvisning till att policyn finns i ”OKG Aktiebolag – Verksamhet”. 
Det man saknar är instruktioner om hur man ska arbeta efter policyn.  

7.2 Förslag från mig 

Efter att ha studerat om policyhanteringen på OKG*, har jag ett par förslag som man 
kan åtgärda. Jag grundar mina förslag utifrån litteraturstudierna och observationer som 
gjorts på organisationen. 
 
Korrigeringar som bör göras 

 Ändra i dokumentmallen ”Framtagning av dokument för 'krav och riktlinjer' 
”. Det borde finnas en paragraf som talar om att, vid framtagning av dessa 
dokument ska man ta hänsyn till organisationens policy*. 

 Man lägger till i dokumentet ”OKG Aktiebolag - Verksamhet” en inledning 
om hur man ska arbeta för att leva efter policyn. 

 Man behöver förbättra kommunikationen av policyn. 

 Man ska ändra på intranätet så att man får fram alla policys när man söker på 
det. Det ska vara lättåtkomligt för alla intressenter, interna som externa. 

 Man får inte bara ställa krav på att ledningen*, utan var och en ska ta tag i 
policyhanteringen så gott man kan. 
 

Krav som ställs på de anställda 

 Tillsammans förmedla policyn vidare till kollegor eller diskutera och analysera 
policyn tillsammans för att se om man tolkat och förstått den rätt. 

 När VD går ut och informerar om policyn och förklarar några viktiga punkter 
ur den, vore det bäst om beteendet och attityden hos medarbetarna är goda 
nog att de tar tills sig det VDn säger. Det ställer krav på hur VD lägger fram 
det och det ställer även krav på kulturen på organisationen om den har gett 
medarbetande rätt attityd och beteende. 

 Att anställda även kan ta eget initiativ till att policyn eftersträvas när de tar 
fram dokument om krav och riktlinjer. 

7.2.1 Processförslag 

Om det är någon process som OKG* ska försöka använda sig av så är det 
process nummer tre: den utvecklade förmedlingsprocessen figur 8. Använd 
även komplementet som redovisades tidigare i resultatet för att försäkra om att 
tolkningen görs på rätt sätt. 
Jag grundar mitt beslut på de avvikelser* och brister som jag finner i dagens 
policyhantering. Innan man tillämpar den processen ska organisationen gå 
igenom förbättringsförslagen som nämndes i stycket tidigare. OKG* ska inte 
tillämpa en metod utan att ledningen* har bestämt sig för syftet med policyn och 
vad man vill uppnå med den. 
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8. Diskussion 

Jag anser att policyhantering är ett arbetssätt som förändras med tiden, som så mycket 
annat inom företagande, organisation och ledarskap. Metoden som tillämpas idag kan 
enligt min resultatdel anses vara ofullständig, men det finns inga klara och bestämda 
regler för hur det ska gå till. 

Däremot beskriver Bergman Bo, Klefsjö Bengt (2006) vikten av att företagsledningen 
beslutar sig för vad man vill uppnå med policyn. Utifrån mina intervjuer får man en 
uppfattning av att OKG* saknar omfattande direktiv och styrande dokument på lägre 
nivåer, men man ska inte lägga hela skulden på ledningen*. 

Om ledningen* beslutar sig för att man ska försöka förbättra organisationens 
policyhantering trots att det är tidskrävande och kostnadskrävande, har man kommit 
en god bit på vägen. Skulle man ta vara på förbättringsåtgärderna som nämnts tidigare 
kommer anställda på lägre instanser att vara mer medverkande i att policyn levs upp. 
Den stora bristen ser jag är förmedlingen och kommunikationen av policyn och lyckas 
man förbättra detta, slipper anställda vara omedvetna om vad organisationen vill 
uppnå med policyn och hur den ska användas i sitt dagliga arbete.  

Myron Tribus skriver i sin artikel att Policy Deployment* består av två grundstenar: 

Man vet inte hur en person har uppfattat den instruktion du tillhandahåller 

han eller henne, förrän du ser hur personen tolkat den vidare till en tredje 

part. 

De uttalade orden är otillräckliga för Policy Deployment. Policys måste 

vara skrivna samt beskriva hur de ska kommuniceras och de ska kunna bli 

testade. 

Den första punkten lyfts fram i process tre med det kompletterade momentet som 
visas i figur 9. Är det så att OKG* väljer att följa mitt råd att tillämpa den metoden så 
är det viktigt att man tänker på den första grundstenen i denna process.  

Att ständigt följa upp processen ingår i PDCA*-cykel. I det kompletterade momenten 
betyder detta att man följer upp det som sagts två steg längre ut i organisationen. 
Annars riskerar man att misstolka policyn vilket speglas senare i det dagliga arbetet. Är 
det så att man kanske kan se detta på OKG idag? 

Även den andra grundstenen bör man tänka på när det gäller policyhantering på 
OKG*. Som det nämnt i resultatet, har man inte dokumenterat hur man har valt att 
arbeta för att ha policyn som stöd för planering och beslutstagande. Eftersom Myron 
Tribus påstår att de tilltalade orden inte är tillräckliga borde man skriva ner hur man 
tänkt och vad man vill uppnå med policyn i något dokument som ingår i 
verksamhetssystemet. De skulle bidra till att man får bort omedvetenheten ytterligare 
hos de anställda vad gäller hur man ska arbeta. 

Så som det ser ut nu så måste man förbättra sin policyhantering i organisationen. 
Kommer detta arbete att sätta fart på OKGs policyhantering? Om det inte gör det så 
bör man fundera över om man ska ha någon policy* överhuvudtaget. Men man får ta 
hänsyn till att resultatet kan ha sett annorlunda ut om jag inte hade intervjuat så många 
chefer. Det var planerat att jag skulle utföra minst åtta intervjuer. Detta genomfördes 
inte och orsaken till detta var på grund av tidsbegränsningen. Med facit i hand så anser 
jag att jag borde ha bokat intervjuer i samma ögonblick som projektet startades. 
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9. Slutsatser 

En slutsats över rapporten resultat ges under detta kapitel. Det som kommer nämnas 
är vad jag har kommit fram till under tio veckors arbete och vilka konsekvenser detta 
medför i sin helhet. Som vi såg tidigare ingick dessa punkter i resultatdelen: 
 

 Verksamhetssystemet (kap 5.1) 

 Organisationens policyhantering (kap 5.2) 

 Policy Deployment* (kap 5.3) 

 Förbättringsförslag (kap 5.4) 

- Från medarbetarna och mig 

- Processförslag 
 

OKGs verksamhet ska i sin helhet organiseras, planeras, genomföras, dokumenteras, 
utvärderas och utvecklas utifrån OKGs verksamhetssystem.  

Men varför finner man inte stöd för policyhanteringen? Genom intervjuer och 
dokumentstudier har jag fått fram att det saknas förklaringar och beskrivningar på hur 
man ska göra för att leva efter policyn. Vissa respondenter önskar till och med att 
ledningen* ska besluta sig för vikten av policyn och hur den ska tillämpas och 
förmedlas på företaget. OKG* bör härifrån utforma nya handlingsplaner om hur 
policyn ska förmedlas och vad man vill uppnå med den och därefter ge sig ut för att 
informera medarbetarna om detta. 

Jag har med de intervjuade lagt fram förbättringsförslag på hur man skulle kunna 
förbättra policyhantering och vad man kan tänka på. Vissa förbättringsförslag är mer 
tidskrävande och kostnadskrävande än andra men alla är minst lika viktiga för att få en 
effektiv implementering av policys. Myron Tribus förklarar till och med i sin artikel att 
det är viktigt att implementeringen görs på korrekt sätt från början annars krävs det 
mer tid att korrigera felen i ett senare stadie. 

Detta är precis vad som krävs nu. Man har skrivit en policy, men förmedlingen, 
tolkningen och nedbrytningen av den måste bearbetas för att det ska vara givande för 
företaget. 

Processerna som tagits fram ur litteratur och informationssökningar visar metoder för 
att förbättra implementeringen av policys på en organisation. Eftersom många chefer 
kan tycka att Policy Deployment* är tidskrävande vill man gärna lägga detta åt sidan. 
Men att få OKG* att tänka innovativt ska inte vara några problem eftersom att de i 
säkerhetspolicyn skriver att de ska sträva efter ständiga förbättringar*. 

Processerna kräver att företaget är flexibelt. Om flexibiliteten är som det påstås vara 
kommer det ta lite tid att genomföra processen men det är inte tekniskt omöjligt. 
OKG Aktiebolag är ett kärnkraftverk som är öppen för omvärldens synpunkter och 
ständiga förbättringsförslag. Därför anser jag att en implementering av Policy 
Deployment* på OKG* är en relevant lösning på problemet. Konsekvenserna blir att 
man får lägga ner lite tid för att få det gjort inom den tidsramen som OKG* kan tänka 
sig lägga ner på detta. 

Om OKG* beslutar sig för att förbättra implementeringen av policyn ska de försöka 
tillämpa en av processerna inom Policy Deployment*. Detta ska de göra för att på 
enklaste och bästa sätt bryta ner policyn och tolka den till lägre nivåer inom 
organisationen. Gör man detta ser alla klart och tydligt deras roll i policyhanteringen 
vilket är tanken bakom metoden Policy Deployment*. 
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Korrigeringar bör även göras i befintliga dokument som finns i verksamhetssystemets 
ledningsmanual. Man måste dokumentera hur man tänkt att man ska arbeta med 
policyn och det ska bli en riktningsguide för anställda. Därefter måste man även vid 
ändringar av en policy* radera gamla dokument och versioner av policyn. Det får inte 
uppstå konflikter om vilken som är gällande idag. När en ny policy* har tryckts så ska 
den gamla inte existera. Detta för att undervika förvirring hos externa som interna 
personer. 

Tyvärr uppfylldes aldrig mål 1.3.1.1, att jämföra säkerhets- och miljöpolicyn. 
Anledningen till detta är att tiden var för begränsad för att detta skulle vara möjligt. 

Men förhoppningsvis har resultatet av denna utredning påverkat organisationen och 
man börjar tänka i nya banor angående policyhanteringen. Har man en policy* tycker 
jag att man ska arbete med den och ha den som ett stöd eller underlag för sina dagliga 
arbeten. Om man beslutar för att inte använda den eller man tycker inte att den tillför 
företaget något så är det bättre att man inte har någon alls. Det är värre att bryta en lag 
eller regel som står skriven av organisationen själv, än att bryta en som inte existerar 

Att jag lade fram process nummer tre (figur 8) som förslag med den kompletterade 
delen som visades i figur 9 var för att jag ser ett behov av drastisk förändring av 
dagens policyhantering. Om man nu ändå ska angripa problemet så ska det göras 
ordentligt. Med metoden finner jag inga hinder till att den röda tråden framhävs och 
man kommer kunna se policyn sprida sig över organisationen som ringar på vattnet. 

 

 



 47 

10. Figurförteckning 

Figur 1: En koppling mellan vision, dagligt arbete och strategi….....................s12 

Figur 2: Ishikawadiagram.......................................................................................s15 

Figur 3: Metod och arbetsgång..............................................................................s18 

Figur 4: OKGs verksamhetssystem.......................................................................s25 

Figur 5: Process 1 - Broadcasting av policyn……………………......................s33 

Figur 6: Catchball-metoden....................................................................................s34 

Figur 7: Process 2 - Skicka vidare, med catchball-metoden till grund..................s35 

Figur 8: Process 3 - Ett förbättrat sätt att tillämpa Policy Deployment...............s36 

Figur 9: Process 4 - Uppföljning av tolkning och nedbrytning.............................s37 

Figur 10: Evolutionen av policyn till specifik plan eller strategi...........................s38 

 



 48 

11. Referenser 

Litteratur: 

Bergman Bo, Klefsjö Bengt (2006), Kvalitet från behov till användning. 
Sverige, Studentlitteratur Lund. ISBN 91-44-01917-3 

Camilla Nord. Eva-Karin Olson (1994), Quality Policy Deployment. 
Sverige, Studentlitteratur Lund. ISBN 91-44-47801-1 

SVENSK STANDARD.  
SS-EN ISO 14001:2004. Miljöledningssystem – Krav och vägledning 
Fastställd 2004-12-03, utgåva 2 

Växjö Universitets rapportmall 

Elektroniska källor: 

Gap-Analysis 
http://www.marketingteacher.com/Lessons/lesson_gap_analysis.htm 
Datum: 2008-05-27 

Hoshin Kanri – Policy Deployment (Organisatorisk viljeinriktning) 
http://www.12manage.com/methods_hoshin_kanri_policy_deployment_sv.html 
Datum: 2008-05-05 

OKG Aktiebolag 
http://www.okg.se/ 
Datum: 2008-04-20 
 
Organizational Improvement and Quality Policy Deployment 
http://www.kfmaas.de/q_modul5.html 
Datum: 2008-04-25 

Quality Policy Deployment 
http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm 
Datum: 2008-05-05 

Validitet och reliabilitet, skriven av: Ronny Gunnarsson 
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
Datum: 2008-05-27 

Wikipedia – Ordlista 
http://sv.wikipedia.org/wiki/ 
Datum: 2008-05-20 

Wikipedia – Sökord: Balanserat Styrkort, Ishikawadiagram 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Balanserat_styrkort 
Datum: 2008-05-05 

http://www.marketingteacher.com/Lessons/lesson_gap_analysis.htm
http://www.12manage.com/methods_hoshin_kanri_policy_deployment_sv.html
http://www.kfmaas.de/q_modul5.html
http://mot.vuse.vanderbilt.edu/mt322/qpd.htm
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Balanserat_styrkort


 49 

Muntliga källor: 

Andersson Susanne. Miljöchef, OKG Aktiebolag. Telefon: 2008-05-23 
Björkman Magnus. Kvalitetschef, OKG Aktiebolag. Möte  
Eriksson Jörgen. Resurschef, OKG Aktiebolag. Möte: 2008-04-28 
Fransson Stefan. Kvalitetsingenjör, OKG Aktiebolag. Möte 
Grimert Maria. Miljöingenjör, OKG Aktiebolag. Mejl och telefon: 2008-04-25 
Hansson Henry. Resurschef, OKG Aktiebolag. Möte: 2008-04-23 
Jonsson Peter. Produktionschef, OKG Aktiebolag. Möte: 2008-04-29 
Lindgren Thomas. Kvalitetsingenjör, OKG Aktiebolag. Möte 
Thuring Lars. Verkställande Direktör, OKG Aktiebolag. Möte: 2008-04-17 
 
 
Artiklar: 

Myron Tribus (October 26, 1997), Policy Deployment. 15 sidor. English 

Dokument ur organisationens ledningsmanual 
 

Instruktion Allmän, Framtagning av dokument för ”Krav och riktlinjer” 
Ledningsdokument, (OKG Aktiebolag - Verksamhet) 
Ledningsdokument, (VDs direktiv för styrning, ledning, utvärdering och utveckling) 
Mål och strategier 
 

Övrigt: 

IAEA Safety Standards – Application of the Management System for Facilities and Activities. 
Safety Guide No. GS-G-3.1 
Printed by the IAEA in Austria, July 2006 

International Nuclear Safety Advisor Group 
Management of Operational Safety in Nuclear Power Plants. 
INSAG-13. Printed by the IAEA in Austria, October 1999 

R. E. Thomas (1983), Business Policy. 
Printed at The Pitman Press, Bath. ISBN 0-86003-620-0 

Rune Remfors (1989), Policyanalys. 
Sverige, Studentlitteratur Lund. ISBN 91-44-27891-8 

 



 50 

12. Bilagor 

Bilaga 1: Metodik 

Bilaga 2: Intervjulista  

Bilaga 3: Intervjufrågor 

Bilaga 4: Ishikawadiagram 

Bilaga 5: Intervjuer 
 Intervju 1 
 Intervju 2 
 Intervju 3 
 Intervju 4 
 Intervju 5 
 Intervju 6 

Bilaga 6: Organisationsschemat 

Bilaga 7: Problemformulering 



 51 

BILAGA 1: Metodik (Antal sidor: 1) 
 
Denna bilaga förklarar min metodik och vilka faktorer som ligger under dessa 
arbetsområden. 
 
Problem 
 
Bakgrund 
Syfte 
Mål 
Koppla företagets policys med arbetssätt (se bilaga: problemformulering) 
Vill ha svar på frågan hur! 
Intervjuer: Ställ frågor 
  Ta reda personers roller som vi ska intervjua. 

Vad har de för bakgrund? Har de stor koll på verksamheten 
som helhet? 
Vilka personer har kunskaper och vad? Ställ rätt fråga för rätt 
svar! 

Egna tankar 
 
Vad tycker jag? 
Diskutera, analysera och slutsätt. 
 
Informationssökning 
 
Internet 

• Policy Deployment 
• Vision 
• Mål 
• Strategier 
• Framgångsfaktorer 
• Balanced Scorecard 
• Perspectives 

 
Litteratur 

• Quality Policy Deployment 
• Business Policy 
• Kvalitet från behov till användning 
• Policyanalys 
• Akao, Yoji: Hoshin Kanri, Policy Deployment for successful TQM,   
  Productivity Press, Cambridge MA USA, 1991 

 
Slutfört projekt 
 
Muntlig redovisning 
Rapport med högskolans hänvisningar 
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BILAGA 2: Intervjulista (Antal sidor: 2) 
 
Här är listan över personer som jag har planerat att intervju för att få information och 
data till mitt projekt. 
 
(1) 
Lars Thuring 
Verkställande Direktör (VD)  
Tlf: 070-6294312 
 
Tanke med policy 
Förväntningar 
Syfte 
Policy på policy 
Hur i: Beslutsprocess 
 Målstyrning 
 

 
(2) 
Peter Jonsson 
Produktionschef 
Tlf: 070-6937382 
 
Allmänna frågor gällande policy 
Specifika frågor gällande säkerhets och miljöpolicy 
Handlingsplan vid ny VD 
 

 
(3) 
Jörgen Eriksson 
Resurschef (Ansvarar för att praktiskt driva miljöfrågor) 
Tlf: 070-6224425 
 
Vad får du för stöd från verksamhetssystemet? 
Hur jobbar du enligt dem? 
 

 
(4) 
Maria Grimert 
Miljöingenjör 
Tlf: 076-1154017 
 
Vad får du för stöd från verksamhetssystemet? 
Hur jobbar du? 
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(5) 
Henry Hansson 
Resurschef (Underhållschef på elsidan) 
Tlf: 070-5713206 
 
Säkerhetspolicyfrågor 
 

 
(6) 
Susanne Andersson 
Miljöchef 
 
Miljöpolicyfrågor 
Hur ska vi få ner policyn till instruktionsnivå? 
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BILAGA 3: Intervjufrågor (Antal sidor: 2) 
 
Bakgrund 
 

1. Anställningstid? 
2. Vad har du gjort tidigare på företaget / utanför företaget? 
3. Syn på policyhantering? Anser du att det är viktigt? 

 
Policyförmedling 
 

4. Hur förmedlas policyn till dig / i verksamheten idag? 
5. Förmedlar du policyn vidare? 
6. Finns det något skrivet om hur det ska förmedlas? 
7. En ny VD har blivit anställd och min fråga är då: Hur förmedlas policyn till 

honom? Finns det några handlingsplaner för detta? 
 
 
Egna synpunkter 
 

8. Tycker du att policyn tillämpas ”bra” på OKG? Motivera! 
9. Finner du några brister i policyhanteringen på OKG? Förklara! 
10. Vad tycker du personligen att man skulle kunna förbättra? Eller vad hade du 

gjort om fick göra någonting åt policyhanteringen? 
 
 
Befintliga avvikelser 
 

11. Utifrån en revision har man funnit svårigheter att finna en röd tråd mellan  
12. OKG:s policys och arbetssätten, hur ser du på det? Vad tror du det beror på? 

Hur tror du man skulle kunna lösa ett sådant problem? 
 
Arbetssätt gentemot policy 
 

13. Hur tycker du att policyn styr dig/ OKG:s verksamhet i verkligheten vid: 
Beslutstagande: 
Planering: 
Rent allmänt (verksamhetsplaner och mål) 

14. Vad får du för stöd av verksamhetssystemet? 
15. Har du någonsin tagit hjälp av policyn? Har du undrat vad står det där som kan 

hjälpa dig? 
16. Hur är din insats vad gäller följa policyna? 
17. Om du fick jämföra miljöpolicy med säkerhetspolicy, i helhet, hur det tillämpas, 

vad som skiljer de åt positivt och negativt. Hur skulle du förklara det? 
Vet du vad detta kan bero på? 

 
Övriga frågor 
 

18. Visa ”vad och hurmetoden” och visa säkerhetspolicyna 
I policyna står det vad vi arbetar för. Men det står inte hur. Kan du då hjälpa 
mig med att besvara hur ni jobbar för att uppnå era mål. (visa Ishikawa). 

19. Vad finns det för vanliga problem vid policyhantering? 
20. Hade man några förväntningar på hur det skulle fungera? 
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Avslutande frågor 
 

21. Har du några analyser, dokument, undersökningar med mera som kan styrka det 
ni har sagt eller som eventuellt kan hjälpa mig på traven? 

22. Känner du till några andra personer man kan intervjua för att kunna få svar på 
liknande frågor? 
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BILAGA 4: Ishikawadiagram (Antal sidor: 3) 
 
 

 Vision 
    ● Mål  

o Säkerhet   ○ Vad (ska måste göras) 

 Policy   ▪ Hur (ska det göras) 
o Miljö 

 Policy 

 Miljöcertifiering 
o Kvalitet 

 Policy 

 Kvalitetscertifiering 
o Personal 

 Policy 

 Kompetens 

 Utbildning 
o Kommunikation 

 Policy 
o Tillgänglighet 

 Kortare stopp 
o Wano*-indikatorer 

 Följa upp 

 Jämföra 
o Kostnadsmedvetande 

 Inköpspolicy 

 Information och utbildning 
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Miljöpolicy   ● Mål  
○ Vad (ska måste göras) 

o Förstå miljöpolicyn  ▪ Hur (ska det göras) 

 Varför använder vi oss utav policys  

 Varför använder vi oss utav policys? 

 Vad vi ska ha policy till? 

 När ska vi använda policys? 

 Vem ska använda policys? 

 Hur ska vi använda policyn? 

 Hur ska policyn tolkas? 

 Hur ska resultatet analyseras? 
o Bryta ner policyn på avdelningsnivå 

 Policy Deployment 

 Catchball 

 Ishikawa 

 Målnedbrytning 

 Följa upp för att se om nedbrytning blev som tänkt 
o Förmedla miljöpolicyn 

 Från vem till vem 

 Bestämma vilka kommunikationsmedel vi ska använda oss av. 

 Följa upp för att se om tolkning blev som tänkt 
o Striktare policytillämpning 

 Bestämma sig för vad konsekvenserna blir om man bryter mot 
policyn 

o Veta nuläget på vår miljöpåverkan 

 Analyser 

 Undersökningar 
o Göra miljöpolicyn utmanande men realistisk 

 Ledning formulerar ny policy tillsammans med medarbetare 
 

 Säkerhetspolicyn 
 

o Kompetens 

 Hur påverkar policyn mig och min grupp 

 Utbildning och information 

 Helhetssyn 

 Erfarenhet 

 Vilja 

 Träning 

 Beteende 
o Kommunikation 

 Språket 

 Metodik (öga mot öga, mejl, telefon, fax) 
o Fatta rätt beslut 

 Metodiker att få fram verklig fakta 

 Väga olika konsekvenser 

 Veta tidsbegränsningen på sitt beslutstagande 
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Exempel på Ishikawadiagram över miljöpolicy: 
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BILAGA 5: Intervjuer (Antal sidor: 13) 

 
Intervju 1 (Antal sidor: 3 av 13) 

Mitt examensarbete handlar om att undersöka hur, i vilken mån och på vilket sätt 
OKG:s policys styr verksamheten och utifrån detta lämna förslag på hur OKG kan få 
en bättre koppling mellan OKG:s policys och era arbetssätt. 

 

(1) Vad är syftet med policyn på OKG 
a. Det är en utgångspunkt för kvalitetssystemet och verksamhetssystemet. 

Policyna finns överst på vårt verksamhetssystem så dessa är viktiga. Vi har 
då två ägare, E.ON Sverige och Fortum Kraft. Där E.ON-koncernens 
policy är OKGs riktlinjer. De utgör grunden för OKGs övergripande mål.  

b. Ibland används policyna som vägledning på företaget. Det går inte alltid 
att skriva lagar och regler om vad man får och inte får. Då istället tittar 
man på policyn och ser vad man vill uppnå, därefter får man på egen hand 
försöka se till att man arbetar mot det målet. 

 
(2) Fungerar det bra? 

Ja, det tycker jag väl. Det viktiga är att man utvärderar verksamheten och för 
att se hur policyn fungerar. Utvärderingarna påverkar alla nivåer och 
instruktioner. Efteråt får man se om man vill agera på ett annat sätt. Ibland 
måste policyn ändras som vi till exempel har gjort med miljöpolicyn nyligen. 
Det finns tre olika aspekter idag som har en påverkan på policyns utseende:  
a. Ägarna 
b. Omvärlden 
c. Egna erfarenheter 

 

(3) Finns det några problem med policyhantering överlag? 

Risken finns att policyn bara står i dokumenten som ett par fina ord och 
meningar. Har man tillämpat policys på företaget, måste man arbete med det 
som grund. Det är värre att ha policys som man inte följer än att inte ha några 
alls. Så fort man strider mot en regel, speciellt om man bestämt den själv, är 
risken större för upptåg.   

 

(4) Hur tillämpas policyn på OKG vid: 
a. Beslutsprocesserna 

Då är det underliggande regler och instruktioner som man främst 
följer, inte policyn. Om man fortfarande inte kan fatta beslut 
utifrån regler och instruktioner, så tittar man tillbaka på policyn. 
Detta gör man i hopp om att finna vägledning och riktlinjer för att 
man ska fatta rätt beslut. Generellt är det på detta viset. Det är 
alltså endast i undantagsfall som man använder sig av policy i 
dagliga arbetet. Men det jag har stött på är att säkerhetspolicyn 
används ibland i det direkta arbetet. 
 

b. Målstyrning 
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På OKG finns ett dokument som kallas LTP (long-term-plan) 
som sträcker ut sig på tio år. I det dokumentet står det skrivet hur 
man har planerat att utvecklas och vilka områden som man anser 
är mer viktiga för ett kärnkraftverk att lägga ner kraft på. Detta för 
att se att man försöker leva upp till OKGs vision och affärsidé. 
Därefter bryts denna ner på MTP (medium-term-plan). Här 
dokumenteras verksamhetens operativa mål. Dessa mål följs upp 
med andra indikatorer. Vissa följs upp vid ett möte som hålls varje 
månad och andra mål följs upp kanske en gång per kvartal, bara 
för att se hur man ligger till. Det man ifrågasätter sig är då, varför 
blir det så och vad ska vi göra åt det. 

 
(5) Hur ni arbetar med policyn i verksamhetssystemet? Om man är extern 

och vill veta ”hur” ni jobbar, hur ska man gå till väga då? 
Vi är en lärande organisation och jobbar öppet med frågor som dyker upp 
under resans gång. Jag har ännu inte upptäckt några gap i systemet. Där jag har 
arbetet tidigare har de inte haft så omfattande verksamhetssystem som de har 
här på OKG. Det kan vara jättebra med ett omfattande verksamhetssystem 
men det ställer högre krav på ledningen. Det kan då bli svårare att finna dessa 
”röda trådar” genom hela systemet. 

 
(6) Problem i kopplingen mellan OKG:s policy och arbetssätten och 

instruktionerna. Vad kan detta bero på tror du? 
De som utformar underliggande krav och riktlinjer kanske tolkar policyn på ett 
inkorrekt sätt. De kanske inte känner till policyn. De som utformar krav och 
riktlinjer är på en grupp- och enhetsnivå. Därefter så godkänds de givetvis av 
övriga i hierarkin men författaren kanske misstolkar policyn. Generellt sätt kan 
man säga att besluten tas i styrelsen. Direktiven utformas av mig (VDn). Sen 
svara organisationen med krav och riktlinjer. 

 
(7) Har Ni några förslag till vad man skulle kunna göra? 

Viktigt att kunna tränga ut i organisationen och förklarar hur policyn ska 
tillämpas och tolkas. Detta kan man enklast göra genom information och 
utbildning. 

 
(8) Har Ni några egna önskningar om hur Ni vill att policyhanteringen 

skulle vara idag? Hur det hade kunnat förbättras osv. 
Just nu tycker jag att det känns bra utifrån mina värderingar. Policyn fungerar 
bra. De flesta kan gälla andra företag också, så det är inte så specifika för just 
Eon, förutom kärnkraftverkspunkterna och så vidare. Personalpolicyn är i stort 
sett likadana på alla företag. 
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(9) Var kommer Er insats in angående detta ämnesområde: policy? 

VD direktiv är VD insats på policyhantering. Jag har för tillfälligt inte gjort 
några större insatser inom policyn. Det är när man först stöter på någonting 
som man börjar tänka på förändringar. Men jag jobbar inte på det sättet att jag 
kastar de befintliga direktiven i sjön och skapar nya, utan man får acceptera de 
direktiv som finns. Bestämt mig för att inte göra stora förändringar. Jag skulle 
leva mig in i verksamheten och fokusera att köra anläggning på ett säkert sätt. 
 
OKG är ett i stort sätt ett flexibelt företag. Men man måste fatta beslut och 
genomföra saker och ting systematiskt och genomtänkt. Man kan inte på ett 
kärnkraftverk bara testa fram för att se hur det går. Det krävs en mängd 
utvärderingar och analyser innan det utförs. Därefter måste man ändra i 
kvalitetssystemet och verksamhetssystemet så det hänger med dem nya 
arbetssätten. Revisioner pågår hela tiden på verksamheten och ibland kommer 
de ända upp till styrelsen och kräver ändringar i bland annat policyn 



 62 

Intervju 2 (Antal sidor: 2 av 13) 
 

(1) Utifrån en revision har man funnit svårigheter att finna en röd tråd mellan 
OKG:s policys och arbetssätten, hur ser du på det? Vad tror du det beror på?  
 
Anläggningarna hade varit miljöcertifierade i tre år när jag kom. Då försökte man 
med snurran, man vet vad policy var och alla var engagerade. Sen har det dött ut 
med tiden och jag tror det beror på omorganisationen. Man hyrde in en 
ställföreträdare hit och en annan ställföreträdare dit. Där varken någon av dem 
visste om policyn på OKG och hur man driver miljöarbeten. Det är nog grunderna 
till att man idag har svårigheter att hitta den råda tråden på OKG 

 
(2) Hur tror du man skulle kunna lösa ett sådant problem? 

Min önskan är att ledningen ska förstå vad man använder policyn till och det man 
skriver i den måste spela någon roll. Ett policydokument ska alla känna till det är en 
sak, men sen måste en ledningsgrupp känna till den och vad den ska användas till 
och hur den ska funka. Är de medvetna om detta så kan det spridas som ringarna 
på vatten. På den nivån som jag jobbar är vi engagerade. Vi har försökt poängtera 
och göra diverse upphandlingar. Men det görs inte på något sätt. Jag tror det 
behövs mer engagemang uppifrån. 

 
(3)  Hur förmedlas policyn till dig / i verksamheten idag? 

Det är inte så att någon direkt berättar den till mig. Vi har istället hjälpt till att ta 
fram den så vi har varit med från början. Vi har genom det arbetet försökt få en 
bättre röd tråd genom hela verksamheten. Jag förstår hur den är uppbyggd men 
frågan är hur många andra personer på OKG vet om den. Vi går igenom den 
snabbt på utbildningar. Man måste bestämma sig för vad den ska vara till för! Är 
policyn bara ett statement för vad vi står för. 

 
(4) Förmedlar du policyn vidare? 

Alltså vare gång vi granskar projekt eller rapporter så gör man en del utifrån 
policyn utifrån våra granskningsrutiner och så. Det är så man förmedlar policyn. 

 
(5) Finns det något skrivet om hur det ska förmedlas? 

Frågan är om det gör det någonstans. Det finns en instruktion vid framtagning av 
miljöpolicy. I samband med verksamhetssystemet så fanns det instruktion om hur 
den tas fram. Men jag kommer inte direkt ihåg om det stod någonting där. Jag är 
lite otydlig där. 

 
(6) Hur tycker du att policyn styr dig/ OKG:s verksamhet i verkligheten vid: 

- Beslutstagande: 

- Planering: 

- Rent allmänt (verksamhetsplaner och mål) 
Vad får du för stöd av verksamhetssystemet? 
Jag upplever inte policyn som ett stöd. Det ska vara det men jag upplever inte att 
det finns den kulturen på OKG. 

 
(7) Tycker du att miljöpolicyn tillämpas ”bra” på OKG? Motivera! 

Jag tycker den är betydande och mycket välformulerad. Kommunikation och 
förändrad policy förmedlas genom ledning. Genom hemsida. Detta står i en 
instruktion som heter 2005-10124. 

 
(8) Finner du några brister i miljöpolicyhanteringen på OKG? Förklara! 
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Jag saknar ett uttalande på hur policyn ska användas. Är det ett styrande dokument, 
ska vi skriva avvikelser om vi bryter mot policyn? Eller är det bara ett rättesnöre. 
Jag tycker man ska sätta en tyngdpunkt på hur viktigt det är med policyn. 
Kommunikationen är dålig. Den kanske tas med på utbildning.  

 
(9) Vad tycker du personligen att man skulle kunna förbättra? Eller vad hade du 

gjort om fick göra någonting åt policyhanteringen? 
Jag tycker man ska tolka vad som står i den och hur den ska användas?  Sen tycker 
jag man ska besluta sig för om man överhuvudtaget ska använda den. 

 
(10) Har du någonsin tagit hjälp av policyna, tänkt: vad står det där som kan 

hjälpa mig? 
Den sitter på min anslagstavla, så när jag granskar något projekt till exempel, så 
tittar jag på den. Jag har den som en mall och se att man har tänkt och tagit hänsyn 
till policyn. Marie och jag granskade KSU där har man inte heller tänkt på någon 
annan typ av energifrågan överhuvudtaget. Man hade valt ett ordinärt hus utan 
några bättre fönster och så vidare. Där använder vi policyn som argument. Vi 
jobbar med våra betydande miljöaspekter så det är självklart att vi arbetar med dem. 

 
Policy för att uppfylla standarden. Man kan säga att alla policys ska levas efter. Man 
ska skriva avvikelser om det inte följs och allt detta ska till ledning. Söker du på policys 
så får du ingen direkt träff på OKG hemsida. Det tycker jag är dåligt. Policys ska vara 
enkla att hitta på kärnan. Den ska även vara enkel att hitta för externa också. 
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Intervju 3 (Antal sidor: 1 av 13) 
 

 
(1) Utifrån en revision har man funnit svårigheter att finna en röd tråd mellan  

OKGs policys och arbetssätten, hur ser du på det? Vad tror du det beror på?  
Definiera vad vi menar med policy. En röd tråd då förutsätter det att man måste 
underbygga. Istället för dessa krav och riktlinjer, så kommer policy . Istället för en röd 
tråd från VD till arbetare så lägger man fram krav riktlinjer med policy i bakgrunden. 
 
Värderingar policys, stödande styrande. Risken är att man fyller ut med. Varierande 
nivå på policyna. Vår säkerhet är väl spridd och dokumenterad och diskuterande och 
omfattade. Den kan man stödjande sig på. Miljö kan man inte luta sig mot. 

 
(2) Hur tror du man skulle kunna lösa ett sådant problem? 

Förstå innebörden av röda tråden. Diskutera vad är en policy och hur den ska 
användas när detta har kommits fram då ska man.  Formen ramen och strukturen. SK 
äger verksamhetssystemet. Policys är väsentligt inom verksamhetssystemet. Innehållet 
då är det drift underhåll och miljö. SK ska lägga fram hur modellen ska se ut. Om 
eventuella justeringar. Fackområden och klokheter. 
Policys skrivs inte själv av VD. Det är VD som ger ut policys. Det kan vara vettigt att 
policys är så bred. Beror många och då är det vettigt att VD godkänner. 

 
(3)  Hur förmedlas policyn till dig / i verksamheten idag? 

Det kom ut i vårt verksamhetssystem där man kan läsa den. En liten lapp, tryckform. 
Den gick vi igenom på alla olika typer av gruppträffar. Vår gamla VD pratade om det. 
Det täckte ett ämne och var viktigt. 
Miljö är uppfunnen för många år sedan. Det är en A4 sida och där man är tydlig med 
att ge den ett snyggt utseende. Har pratats om under möten och så. Helt ok. Men det 
är inget stöd som säkerhetsstöd. Helt olika nivå. Mer åt visionshållet eller ambitions 

 
(4) Finns det något skrivet om hur det ska förmedlas? 
 Det tror jag inte 
 
(5) Hur tycker du att policyn styr dig/ OKG:s verksamhet i verkligheten vid: 

- Beslutstagande: 

- Planering: 

- Rent allmänt (verksamhetsplaner och mål) 
Vad får du för stöd av verksamhetssystemet? 

Alltifrån ingenting till rätt så mycket. Finns med som ett ramverk. Finns ingen situation 
där jag kan använda mig av policy. Säkerhet är stöd andra är mjukare tunnare och 
smalare. Ingen röd tråd. Men andra sammanhang behöver jag styrningar för att göra rätt.  
 
Ja absolut, verksamhetssystem står allt om hur man ska göra. Krav och riktlinjer, planer, 
visioner och mål. Jag tycker vi har fått till det rätt bra med handböckerna i en mindre 
mängd som tillhör en viss verksamhet. Det krävs att hålla det uppdaterat. 

 
(6) Vad tycker du personligen att man skulle kunna förbättra? Eller vad hade du 

gjort om fick göra någonting åt policyhanteringen? 
Inte kommit överens om vad det är för typ av stöd för verksamhetssystemet. Ska det 
vara stöd eller styrande. Där måste vi sätta foten om hur det ska vara. Krav och 
riktlinjer på andra sättet behövs det inte. Välj väg! 
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Intervju 4 (Antal sidor: 3 av 13) 
 
(1) Utifrån en revision har man funnit svårigheter att finna en röd tråd mellan 

OKG:s policys och arbetssätten, hur ser du på det? Vad tror du det beror på?  
 
Som vi ser från listan, var och en har fått göra en tolkning av vad en policy är. 
Eftersom det inte står hur man använder sig av policys. I verksamhetsdokumentet 
borde det finnas en inledning om hur vi ska använda oss av policys. 
Det står skrivet en massa om vad men inte hur vi ska göra för att uppnå detta. 
Hur leder vi och följer upp i företaget.  Oenighet, ingen sätter ner foten om hur 
policy ska hanteras. I miljöledning och certifieringen tog vi fram en bild: 

 
Miljöutredningar 

Betydande miljöaspekter  miljöpolicy 
LTP 
MTP 
VP Handlingsplaner 

Vart vill vi och vilka ambitionsnivå har vi? 
Likväl som vi har driftinstruktioner och meddelande så kan det lika gärna vara en 
dokumenttyp som har policy. Så det blir lättare att uppdatera det istället för att det 
ska finnas lite överallt. Det ska vara enklare att uppdatera den och slänga ut ett helt 
nytt dokument med policy.  

 
(2) Hur tror du man skulle kunna lösa ett sådant problem? 

 
 Att få en förståelse från ledningen och att få en dialog med dem. Vad är en policy 

till skillnad mot en strategi och en handlingsplan? Så att man från att affärsidé och 
vision kan bryta ner den till olika paket till sin nivå. Däremot tycker jag, att vi ska 
förhålla oss till en standard, där vi hjälper till att utveckla standarder ifall vi tycker 
att de är felaktiga. Vi behöver inte hitta på vad vi vill ha en policy till. Ambitions 
och inriktningsnivå. I miljöledningssystemet ska vi säga att i utbildningen så 
används policyn för det här och det här.  
För att företaget inte ska se splittrat ut, ska avdelningen på miljöavdelningen få 
policyn att strömma genom hela verksamheten. Som vi ser från listan har O1 och 
O2 olika syn på miljöpolicyn och detta är inte bra. Jag tycker man ska ha en policy 
som gäller för alla anläggningar. Man använder policy för att vara fluffig och inte 
konkret. 
Ledningens genomgång ska gå igenom relevansen av policys. 

 
Det blir som en vildvuxen flora, när ledningen inte förklarar vad vi ska ha policys 
till. 

 
(3)  Hur förmedlas policyn till dig / i verksamheten idag? 

I och med att jag har suttit med och tagit fram och förslagit förändringar i 
miljöpolicys, så känns den som att den har vi kontroll över. Vi vet vad vi ska 
använda den till och vi vet hur den kommer in i verksamheten och i vårt arbete. 
Däremot kan man säga har vi målområden om produktion och säkerhet så är det 
märkligt att sådana inte finns. Det finns inte en röd tråd som i miljöpolicy. 

 
 
 
 

(4) Förmedlar du policyn vidare? 
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Vi säger att vi ska informera ut den när vi gör uppdateringar. Den ska vara nåbar 
för intressenter utanför företaget. Den anslås och där kan man säga faktiskt att 
säkerhetspolicyn har rullats ut på ett tydligare sätt till medarbetarna. VD gick ut till 
ledningsgruppen och informerade om säkerhetspolicyn och sen skulle det gå 
”tripp, trapp, trull” till medarbetarna. Efter den diskussionen så blev det lite 
”happening”. 

 
(5) Finns det något skrivet om hur det ska förmedlas? 

Det gör det inte. I processkartan står det skrivet: 
”Man ska kommunicera och genomföra besluten” 
Men det står ingenting om hur och när vi kom till den delen av processkartan så 
tog det stop. Detta gjorde att processkartan aldrig blev klarlagd. 

 
(6) Hur tycker du att policyn styr dig/ OKG:s verksamhet i verkligheten vid: 

- Beslutstagande: 

- Planering: 

- Rent allmänt (verksamhetsplaner och mål) 
Vad får du för stöd av verksamhetssystemet? 
 
Egentligen inte nu, men eventuellt fundera på miljön men jag tror det är väldigt 
sparsamt. Hur omvandlar man policy till strategi och miljömål? Det respektive chef 
ska förhålla sig till är: vad gör jag för att vi ska gå mot policyn? Vilken 
miljöpåverkan har vi uppnått till? Det gäller att ställa frågor till sig själv. Input 
transform och output. Har vi minskat något av våra avfall i outputen. 

 
När vi granskar så känner jag att vi har en bit kvar. Jag tror att även fast den är 
anslagen så tror jag att det är få på OKG som vet hur den rör en. Gäller den mig? 
Är det en policy bland alla på listan eller en på de som finns med i 
ledningsdokumentet? 

 
(7) Tycker du att miljöpolicyn tillämpas ”bra” på OKG? Motivera! 

Själv känner jag att vi har anpassat policyn till miljöaspekterna och det vi har tänkt 
jobba med. Men sen handlar det om ambitionsnivå, att det ska slå igenom till 
kontorsnivå och så vidare. 

 
(8) Finner du några brister i miljöpolicyhanteringen på OKG? Förklara! 

Där tycker jag vi ger ledningen förslag på förändringar på miljöpolicyn och att det 
förankras då i ledningen med de förslag vi föreslår. Det är en kompromiss mellan 
miljöingenjörens vilja och ledningen men det tar tid att få igenom ett tänk. Den 
måste vara utmanade för företaget samtidigt som den är realistisk. De andra är för 
dolda. Eftersom de inte används då. Man kan ifrågasätta hur tolkningen ska vara på 
de flesta policys men när det gäller miljö så är den väl inriktad. 
En brist som man ser är till exempel att det inte står samma rubriker på 
säkerhetshäftet och i ledningsdokumentet. Det är för att man har gjort ändringar 
på vissa ställen men inte på alla och detta komplicerar förståelsen för den ännu 
mer. En annan brist är att det inte står hur vi ska arbete med säkerhetspolicy. Det 
är nog den största bristen skulle jag vilja påstå. 

 
 

(9) Om du fick jämföra miljöpolicy med säkerhetspolicy, i helhet, hur det 
tillämpas, vad som skiljer de åt positivt och negativt. Hur skulle du förklara 
det? Vet du vad detta kan bero på? 

 
Miljöpolicyn har en plats i ledningen och utvecklingen på OKG.  
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Säkerhetspolicy ser jag mer som en fristående folder. Vad den ligger till grund för 
och vilka delar som kan förbättra verksamheten är omöjligt att se. Däremot så kan 
man säga att händer det något så kan man påstå att den inte stämmer överens med 
miljöpolicyn. Nu har vi följt upp policy. Jobbar vi som den säger. Säkerhet är då 
mer reaktiv istället för att ligga till grund för ambitionsnivå och säkerhetsarbete. 

 
(10) Vad finns det för vanliga problem vid policyhantering? 

 
Att den inte är beskriven vad gäller hur hanteringen är. Det är nog det största 
problemet. Det finns en för stor mängd med policys som dokument. Det finns 
policy i det mest övergripande dokumentet men som ingen har tagit ställning till. 
Det är mer ett arv från förr.  

 
(11) Handlingsplan för högt uppsatta personer? 

Ingen handlingsplan på hur en ny högsatt person ska förmedlas med policys. En 
risk och en möjlighet med en ny VD. Har man en erfaren person som till exempel 
en Vice VD som VD då kan ställa frågor till med mera så är det kanon. Många i 
ledningsgruppen har inte samsnackat sig i hur det är att jobba i team eller i en 
ledningsgrupp. Enkla böcker finns som heter: ”ledningsgruppen – hur kan vi 
förbättras”, de skulle man ju kunna sätta sig ner och läsa. Oftast har de inte tid eller 
viljan att sätta sig in i ett standardiserat ledningssystem. Ett sätt för VD att komma 
in är att sätta sig med ledningsgruppen och fråga sig: hur ser det ut på företaget, 
tycker jag att den funkar och förstår jag den här. Gå genom och knåda 
ledningsprocesserna. Hur jobbar vi med ledning? Lämna inte över det till någon 
annan för annars kommer det aldrig stå hur vi gör. 

 
Ledningsprocesser, Huvudprocesser, Stödprocesser. 
 
Jämföra med bryggerimästaren! Ett bryggeri har oftast en bryggare som kan allting. 
Man ska inte ha alltför många människor som kan lite om varje för det leder bara till 
att alla måste fram med sin åsikt vilket för att verksamheten har en hög tröghetsgrad. 

 
 
(12) Känner du till några andra personer man kan intervjua för att kunna få svar på 

liknande frågor? 
 
Sven Reinhagen (PSD), Resurschef, (Anläggningsingenjgör) 
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Intervju 5 (Antal sidor: 3 av 13) 
(1) Utifrån en revision har man funnit svårigheter att finna en röd tråd mellan 

OKG:s policys och arbetssätten, hur ser du på det? Vad tror du det beror på? 
 
Det gäller allt, skulle jag vilka säga. Att det finns en röd tråd rakt igenom och att 
man ser hur det hänger ihop. Policyn som jag ser det skrivs på en övergripande 
nivå. Det måste hänga ihop. Man ska kunna se att det hänger ihop från de lägsta 
nivåerna. Det handlar om attityder och beteende och att alla tar fullt ansvar. Tittar 
man till exempel på olika punkter i säkerhetspolicyn så ser vi att de flesta beskriver 
ett önskat beteende.  
 
Men om man ska se själva revisionen i sig så är det ju som alltid att, om man inte 
vill se tråden så ser man den inte. Men det jag kan säga är att halva säkerhetspolicyn 
beskriver olika önskade beteenden. Kanske det beror på det. ”Vi sätter alltid 
säkerheten främst” – beteende. Instruktionerna måste stötta oss men den måste 
tala om hur vi ska använda den. Inte bara beskrivande av vad ett beteende utan hur 
vi ska göra. 

 
(2) Hur tror du man skulle kunna lösa ett sådant problem? 

Främst genom utbildning och information om säkerhetspolicyn. Det kör man i 
OSSF bland annat. Ofta på de mötena får man höra: 
- Åh, vad svårt detta kommer att bli.  
Men helt plötsligt så får man ett: 
- Oj! så kan man ju göra 
- Oj! vi har ju mer.  
Det är när man först använder sig av policyn som det blir något värt. Det är 
medarbetarna som skriver instruktionerna och riktlinjerna, har man då policyn till 
hjälp så får man stöd för hela arbetet. 
 

(3)  Hur förmedlas policyn till dig / i verksamheten idag? 
 När den nya VD kom ut till oss så tog han med en liten broschyr med 

säkerhetspolicyn på. Han pratade först om vad själv såg om säkerheten och 
därefter nämnde han några bitar ur den som han tyckte var extra viktiga. När han 
gått igenom detta och delade han ut den och ville att vi skulle läsa igenom den. Det 
vill jag personligen säga att det var ett bra sätt att förmedla policyn på. 

 
(4) Finns det något skrivet om hur det ska förmedlas? 

Det vet jag inte om jag ska vara ärligt. Men jag är väldigt osäker på att det gör det. 
 
(5) Hur tycker du att policyn styr dig/ OKG:s verksamhet i verkligheten vid: 

- Beslutstagande: 
- Planering: 
- Rent allmänt (verksamhetsplaner och mål) 

Det är en sorts trygghet. Jag får ett sorts stöd av vad säkerhet för mig ska innebära. 
Kan inte påstå att jag vänder mig till policyn när jag fattar beslut eller när jag bygger 
upp mål för verksamheten och det kanske är så att man kanske skulle använda den 
mer. Fast ibland skulle jag vilja säga att man inte behöver ta inte fram den, utan den 
ligger underförstådd i bakhuvudet. 

 
(6) Tycker du att säkerhetspolicyn tillämpas ”bra” på OKG? Motivera! 

Svår fråga. Både ja och nej. Andemeningen tror jag vi använder oss utav, men jag 
hör inte att någon säger:  

- Det här är viktigt för att detta står i säkerhetspolicyn.  
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Det förekommer inte så ofta. Inte att man använder den direkt, mest indirekt. 
Säkerhetspolicy när tydlig och man blir lätt bekant med den.  En punkt lyder såhär: 
”Vi är aktiva inom forskning och utveckling som rör säkerheten samt utvärderar 
resultaten” och där skulle man kunna säga att ditt examensarbete kommer in i 
bilden. 
 

(7) Något som fungerar mindre bra? Förklara! 
”Vi följer och värderar erfarenheterna av säkerhetspolicyn och föreslår ändringar 
eller kompletteringar som främjar säkerheten” Det vet jag inte om man jobbar med 
precis, om man går in på detaljer.  

 
(8) Vad tycker du personligen att man kan förbättra? 

Det är viktigt att man gör säkerhetspolicyn känd och att man använder den, det är 
väl egentligen det viktigaste som man skulle kunna förbättra. 

 
(9) Vissa personer som jag har talat med påstår eller har sagt att 

säkerhetspolicyn följs inte lika bra om man då jämför med till exempel 
miljöpolicyn. Hur ser du på det här? Håller du med? Vet du vad detta kan 
bero på? 

 
Det är ju inte bra. Det kan bero på att säkerhetspolicyn är betydligt omfattande och 
svårare att följa strikt. Men ett misstag får inte ske inom kärnkraftverken så därför 
ställs högre krav. Jag kan inte direkt jämföra miljö och säkerhet på detta sätt men 
jag tycker att säkerheten överlag fungerar kanon. 

 
Man har jobbat med miljöpolicyn på ett annat sätt. Den är bland annat uppsatt på 
olika ställen, där VD har skrivit på och ramat in den. Varför gör man inte så med 
säkerhetspolicyn? Den sätts ju främst i policyn. Det tror jag vore bra faktiskt. Man 
märker att många inte vet vad som står i säkerhetspolicyn.  

- Jaha finns det en säkerhetspolicy, har man hört någon säga på OSSF 
 

(10) Du nämner ofta OSSF, kan du förklara lite kort vad det är? 
I vårt säkerhetskulturarbete, har vi satt upp ett antal aktiviteter. Vi har bland annat 
tvärgruppsmöten med mera. Där pratar vi om säkerhet, vad som kan gå snett och 
så vidare. Idag till exempel ska alla ta upp en aktivitet som kan förbättra deras 
arbete. En av aktiviteterna är bland annat att läsa säkerhetspolicyn. Detta program 
körs för alla inhyrda. Det körs även med den grupp som man jobbar med. De som 
håller i den är ambassadörer som är ansvariga för säkerhet eller så är 
säkerhetskulturen som ansvarar för detta. Chefen är alltid med också. 

 
(11) Visa ”vad och hurmetoden” och visa säkerhetspolicyn 

I policyn står det vad vi arbetar för. Men det står inte hur. Kan du då hjälpa mig 
med att besvara hur ni jobbar för att uppnå era mål. (visa ishikawa). 
 
Hur är ju inte alldeles enkelt. Jag tror inte det finns inget beskrivet om hur vi ska 
jobba för att uppnå detta. Arbetsinstruktioner granskas och så vidare, där borde det 
finnas aktiviteter som talar om hur man arbetar och man ska kunna se kopplingar 
till policyn. Hoppas jag, hehe. Så det ska då finnas. Om man satsar genom 
utbildning och information, när man tar fram en aktivitet så har han i bakhuvudet 
vad han måste tänka på när det gäller bland annat policyn. 
 

(12) En ny VD har blivit anställd och min fråga är då: Hur förmedlas policyn till 
honom? Finns det några handlingsplaner för detta? 
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Lars Thuring har jobbat på EON innan och har redan skrivit en ny policy, en draft 
2007-1018 som ska gälla för samtliga E.ON-kärnkraftverk. Den ska gälla för både 
Tyskland och Sverige, så han har nog redan stor kolla på dagens policys. Han ville 
vara tydlig med att den inte är utgiven men att den kommer att bli detta.  Annars 
finns det nog inga direktiv på hur man förmedlar till en högsatt person annars. 

 
(13) Känner du till några andra personer man kan intervjua för att kunna få svar på 

liknande frågor? 
 
Monika Hage 
Personalsidan (sitter i utbildningshuset) 
Ansvarar för säkerhetskulturarbetet 

 
Jag skulle vilja illustrera att policy inte är en fungerande policy utan förståelse och 
beteende. 
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Intervju 6 (Antal sidor: 1 av 13) 
 
(1) Utifrån en revision har man funnit svårigheter att finna en röd tråd mellan 

OKG:s policys och arbetssätten, hur ser du på det? Vad tror du det beror på?  
Det är allvarligt. Nu har vi skickat in och tagit fram åtgärder. Vi har en policy. Det 
är inte mycket vi styr från en policy direkt. Från den går vi ner i krav och riktlinjer 
för att styra verksamheten. Vi har gjort lite misstag. Vi har för lite styrande 
dokument på lägre nivå. För mycket övergripande… Måste ha på en lägre nivå på 
vår policy. 

 
(2) Står det skrivet någonstans om hur ni ska arbete för att uppnå er policy? 
 Vi har ju vissa delar i krav och riktlinjer. Men vi måste bryta ner i detaljnivåer. Det 

ska in i upphandlingar. Vi jobbar så i övrigt på företaget. Vi har detaljstyrande 
instruktioner. 

 
 Vem ansvarar för detta? 

Miljö har uppdraget att styra det här. Vi måste ta fram styrande dokument. Det är 
jag som måste göra detta. Vi måste bestämma på företaget att vi ska bekosta detta. 
Vi kan inte säga såhär vill vi och handla på ett annat sätt. 

 
(3) Hur tycker du att policyn styr dig/ OKG:s verksamhet i verkligheten vid: 

- Beslutstagande: 
- Planering: 
- Rent allmänt (verksamhetsplaner och mål) 

 Vad får du för stöd av verksamhetssystemet? 
 
 Jag känner att jag styrs av policyn men det beror på att jag jobbar med den i 

organisationen. Den finns i bakhuvet. Vi måste få in den hos alla. Så den finns i 
allas huvuden. Det tycker jag att jag har i bakhuvet. Alla policy 

 
(4) Förmedlar du policyn vidare? 

Tittar man på miljö är att man informerar och går ut till grupper och berättar hur det 
fungerar. Vi styr och leder vår verksamhet genom verksamhetsplaner. Miljöprogram 
som ska gå i linje med miljöpolicy. Det lever sitt egna lilla liv. Nu har jag skrivit en 
instruktion hur man ska ta hand om sin hantering av miljömål när man ska ta fram 
anläggningsplaner och verksamhetsplaner. Var och en känner ett större ansvar. 
 
Jag känner med miljöpolicyn. Finessen med övergripande nivå. Alla kan inte brytas ner 
i instruktionsnivå. En policy är mer en känsla. Hela policyn ska inte brytas ner i 
detaljinstruktioner. Vi ska tänka energibesparingar. Alla olika individer behövs. Ut med 
policys. Vad innebär detta för oss? Koppla tillbaka i beslut vi tar. Detta hänger mer 
inom ramen av vår policy. 
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BILAGA 6: Organisationsschemat (Antal sidor: 1) 
 
Organisationsschemat är en illustration över organisationen. 
VS = Verkställande direktör 
S = Säkerhet 
P = Produktion 
M = Miljö 
 
Jag har endast tittat på dessa områden i mitt projekt. 
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BILAGA 7: Problemformulering (Antal sidor: 1) 

Här visas en egen illustration av hur jag tolkat mitt problem. De svarta pilarna är hur 
det är tänkt att policy ska förmedlas och hur kopplingen bildas inom den rödstreckade 
ovalen. De blåa pilarna illustrerar hur det ser ut i verkligen. Nu är detta endast en 
illustration och inte en verklig bild av hur det ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verkligheten 

 Planerad riktning 

 Vad krävs för att ”verkligheten” ska bli som ”planerad riktning” 

Policy 

Verksamhet 

 

Koppling mellan 

policys och arbetssätt 

Krav 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

 

Riktlinjer 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

Instruktioner 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

 

Rutiner 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

  ~~~~ 

  ~~~~ 
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