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Sammanfattning 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, VT 2016. 

 

Författare: Malin Paulsson och Alexandra Ärlestål 

 

Handledare: Annika Schilling 

 

Examinator: Kjell Arvidsson  

 

Titel: Ledarens roll för att hålla kugghjulet snurrande - En studie om fenomenet 

policyimplementering  

 

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för ledarens roll vid implementering av 

en policy i en organisation. Vi vill visa på hur ledaren kan påverka 

policyimplementeringen för att bidra till att policyn blir ett levande dokument som 

genomsyrar hela organisationen. 

 

Metod: En kvalitativ forskningsstrategi, med en tvärsnittsstudie som berör fenomenet 

policyimplementering. Studien har genomförts med en induktiv ansats och insamling av 

data har skett med kvalitativa intervjuer.  

 

Slutsats: Studien visar på att ledaren besitter en viktig roll när det kommer till 

meningsskapande i en policyimplementering. Ledarens uppgift är att skapa mening i 

policyprocessen för hela organisationen och dess anställda och tydligt poängtera varför 

policyn finns. Ledaren ska även interagera policyfrågan i organisationens dagliga arbete 

och hela tiden uppdatera policyn för att skapa ett levande dokument som genomsyrar 

hela organisationen.  

 

Nyckelord: Policyimplementering, ledarskap, kunskap, kommunikation, 

meningsskapande, levande dokument 
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Abstract 
Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, 2FE78E, School of 

Economics at Linnaeus University of Kalmar, Spring 2016.  

 

Authors: Malin Paulsson och Alexandra Ärlestål  

 

Advisor: Annika Schilling 

 

Examinator: Kjell Arvidsson 

 

Title: The leader's role in maintaining the gear spinning -  A study on the phenomenon 

of policy implementation 

 

Purpose: The purpose of the study is to increase understanding of the role of the leader 

in the implementation of a policy of an organization. We want to show how the leader 

can influence policy implementation to contribute that the policy will be a living 

document that permeates the entire organization. 

 

Method: A qualitative research strategy, with a cross-sectional study involving the 

phenomenon of policy implementation. The study was conducted by an inductive 

approach and the data collection was done with qualitative interviews. 

 

Conclusion: The study shows that the leader possesses a big role when it comes to 

sensemaking in the policy implementation . The leader's task is to create meaning in the 

policy process for the entire organization and it’s employees and clearly point out why 

the policy exists. The leader will also interact the policy issues in the organization's 

daily work and constantly update the policy to create a living document that permeates 

the entire organization. 

 

Keywords: Policyimplementation, leadership, knowledge, communication, 

sensemaking, living document 
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1 Inledning 
Nedan presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion inom det berörda ämnet, 

med efterföljande syfte. Därefter klargörs studiens forskningsfrågor.  

 

1.1 Bakgrund 

 

En policy ska i förhållande till de anställda i en organisation på ett enkelt sätt reglera 

och förmedla förhållanden som rör anställningen eller organisationen (Thörn 2013). 

Vidare bestämmer arbetsgivaren vilka policies som ska införas, ändras eller slopas i 

verksamheten, vilket skiljer sig från sådant som regleras i kollektivavtal eller 

individuella anställningsavtal. Thörn (2013) betonar vikten av att alla arbetstagare 

förstår företagets policies, för att gemensamt kunna arbeta mot samma mål.  

 

Inom svenska företag är policydokument enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 

en viktig del av verksamheten och skapar genom sin existens riktlinjer inom företaget.  

För att ett företag ska kunna arbeta med policies på ett effektivt sätt är det viktigt att de 

anställda innehar kunskap om de policies som finns. De anställda behöver även känna 

att de kan kontrollera de policydokument som ett företag har för det aktuella 

arbetsområdet (Buse, Mays & Walt 2009). Enligt en studie genomförd av 

Socialstyrelsen (2012) tar införandet av nya policies i en verksamhet ofta lång tid och 

kostar mycket pengar. Det är även vanligt att implementeringen av policierna 

misslyckas. Vidare beskrivs att forskare tidigare syftade på svårigheter för ledare att 

införa nya policies, då de trodde att medarbetarna bestämde vilka nya policies som 

skulle anammas och användas.  

 

Ett policydokument är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) alltid grundat på ett fattat 

beslut. Ett beslut definieras som ett val mellan olika alternativ, där valet innebär en 

förpliktelse till handling. Beslutet förväntas bli uppföljt med praktiska åtgärder och 

handlingar för att förverkliga de intentioner som ligger i valet. Beslut kan också 

betraktas som slutresultatet av en process. Beslutsprocessen består av handlingar eller 

bedömningar som leder fram till intentioner och realisering av ett beslut (Jacobsen & 

Thorsvik 2008). Brunsson och Brunsson (2014) menar att personer som fattar beslut kan 

resonera på olika vis och tillämpa olika logiker, vilket vi tolkar har en påverkan för hur 
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en policy kommer formas. Enligt Brunsson och Brunsson (2014) finns det fyra olika 

logiker att tillämpa, konsekvenslogik, lämplighetslogik, imitation samt experiment. 

Genom Brunsson och Brunssons (2014) argument tolkar vi att imitation är den 

vanligaste logiken att tillämpa vid implementering av en policy. Vanligt förekommande 

är att företag imiterar andra företags sätt att organisera sin verksamhet för att skapa 

legitimitet och policierna ser därför relativt lika ut i olika företag (Brunsson & Brunsson 

2014). Att imitera andra organisationers policies anser vi är riskabelt eftersom policyn 

inte är förankrad till den berörda organisationen. Utifrån Brunsson och Brunssons 

(2014) argument hävdar vi att företag vinner på att utforma policies som passar den 

enskilda organisationen, istället för att imitera andra organisationer, då policierna blir 

mer förankrade till den egna organisationen. Enligt Hill (2007) kan en policy 

identifieras i form av ett beslut men en policy kan även uppfattas som en viljeinriktning. 

 

Vi anser att det är viktigt att tydliggöra vad vi menar med begreppet 

policyimplementering för att skapa en förståelse för läsaren. För att underlätta 

förklaringen av begreppet har vi valt att dela upp begreppet i policy och implementering. 

Björkemarken (1995) refererar till Rune Premfors som infört policyanalysen i Sverige. 

Premfors (1989) definierar en policy enligt följande:  

 

“En policy är kedjor av beslut, en handlingslinje för en verksamhet.” 

 

Begreppet policy brukar oftast beskrivas som en process. Genomförande av beslut eller 

implementering är ett led i vad som brukar benämnas för policyprocessen 

(Björkemarken 1995). Vidare beskrivs policyprocessen som en handlingslinje 

innehållande en form av beslut och färdriktning för verksamheten. Personalkonsulten 

(2016) argumenterar för att en policy skiljer sig från en lagtext. En lagtext kan förbjuda 

samt förhindra vissa beteenden, medan en policy enbart vägleder till önskvärda 

handlingar och beteenden. Utifrån Personalkonsultens (2016) antagande menar vi att en 

policy är något som ska implementeras i en verksamhet och dess kultur samt i det 

dagliga arbetet för att policyn ska vara ett levande dokument som genomsyrar hela 

organisationen. Här urskiljer vi en stor möjlighet för organisationer att utforma sina 

egna riktlinjer för att interagera policyn med företagets värderingar. 
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Spicker (2008) menar att det finns olika typer av policies, vanligt förekommande för 

organisationer är bland annat miljö- och jämställdhetspolicy, vilka är exempel på större 

policies, något vi har valt att benämna som strategiska policies. En strategisk policy 

menar vi är en policy som antingen är lagreglerad eller såpass övergripande att alla i 

organisationen berörs av den. Vi är medvetna om att organisationer även arbetar med 

det vi har valt att benämna som operativa policies, vilka kan vara mindre policies, 

exempelvis för hur en kopieringsmaskin ska användas. Vår studie har inte för avsikt att 

studera operativa policies, nog så viktigt att poängtera. I en verksamhet kan kunskap 

tydliggöras i en policy i syfte att skapa förändring, bland annat genom ändrade 

arbetsrutiner (Nilsen 2010). Som tidigare nämnt beskriver Premfors (1989) en policy 

som en uppsättning riktlinjer för en verksamhet. Vidare beskriver författaren att det inte 

enbart handlar om enskilda beslut eller aktiviteter, utan om flera olika handlingar. 

Utifrån Premfors (1989) definition anser vi att en policy är en uppsättning riktlinjer som 

en organisation ska följa i förebyggande syfte för att veta hur organisationen ska reagera 

i olika situationer.  

 

Det är enligt Björkemarken (1995) nödvändigt att förstå innebörden av en policy för att 

förstå begreppet policyimplementering. Nilsen (2010) definierar 

implementeringsbegreppet med ord som; genomföra, införa, förverkliga, applicera, 

utföra och sätta i verket. Implementering handlar om att realisera idéer och planer i 

konkret handling (Nilsen 2010). Vad vi syftar till i vår studie när vi använder begreppet 

implementering är förverkliga och genomföra. Björkemarken (1995) betonar att 

implementeringsprocessen startar när någon synliggör de första tankarna kring en 

förändring, vision eller en utvecklingsaspekt. En enskild person eller ett enskilt 

dokument uppmanar till att sätta igång en process där andra behöver förhålla sig till 

processen, därmed har implementeringsprocessen startat (Björkemarken 1995). Vinkers 

et al. (2015) menar att implementering syftar till att säkerställa när, var och hur ett mål 

ska bli uppfyllt i en organisation.  

 

Utifrån ovanstående aspekter mynnar dessa två begrepp gemensamt ut i det som vi valt 

att benämna policyimplementering. Med begreppet policyimplementering syftar vi till 

en uppsättning riktlinjer som ämnar att förverkligas i en organisation. Ovanstående 
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faktorer resulterar i våra funderingar kring var problemet uppstår vid 

policyimplementering.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I vår studie har vi för avsikt att studera policyimplementering, av den orsaken att vi 

anser att en policy ofta stannar som ett skrivbordsdokument istället för en process som 

företag arbetar aktivt och levande med. Vi ser en problematik med att företag inte följer 

sina policies och därmed arbetar reaktivt istället för proaktivt, vilket vi anser skapar 

onödiga problem i organisationen. 

 

Tidigare forskning inom policyimplementering visar på hur en policy uppkommer samt 

hur en policy teoretiskt kan implementeras. Vi ställer oss frågan hur en ledare kan 

påverka vid policyimplementering samt vilken roll ledaren har genom hela 

policyprocessen för att skapa ett levande dokument. Organisationer och ledare har 

generellt problem med att nå ut med policyimplementering i organisationer. Ofta finns 

det ett glapp mellan det önskvärda och det som i själva verket blir utfallet av en 

policyimplementering (Björkemarken 1995). Vidare beskrivs att ett av problemen är hur 

begreppen policy och implementering av policy avgränsas. Björkemarken (1995) menar 

att osäkerhet föreligger om det över huvud taget går att göra en klar avgränsning av 

begreppen. Björkemarken (1995) argumenterar för att en policy kan avse olika saker, 

som att genomföra någonting, ett beteende eller ett konkret beslut. Vidare förklaras att 

implementering inte sker automatiskt, inte ens av beslut som alla är överens om. 

Implementering av en policy måste ha något slags slut för att kunna jämföras med 

beslutet om målen för en verksamhet (Björkemarken 1995). Med slut syftar vi till när 

policyn implementerats och står till förfogande för utvärdering. Utvärderingen syftar till 

att analysera om policyn fungerar i organisationen, eller om den behöver revideras samt 

förnyas.  

 

Psykologen Lisa Rydstad (2014) argumenterar för problematiken kring hur det fungerar 

i många organisationer när en policy ska implementeras. Policyfrågor hanteras 

vanligtvis vid sidan av den ordinarie verksamheten, vilket kan bidra till att de inte tas på 

allvar. På grund av ovanstående argument urskiljer vi här problematik kring att en 

policy vanligtvis stannar som enbart ett skrivbordsdokument, eftersom policyn oftast 
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inte arbetas aktivt med i det dagliga arbetet. Rydstad (2014) ifrågasätter hur en policy 

ska kunna leda till attityd- och beteendeförändringar i verksamheten. Rydstad (2014) 

menar att ledaren är en avgörande faktor för en lyckad policyimplementering. Tidigare 

forskning visar på att medlemmar i en verksamhet inte följer vad som står i ett 

dokument, utan följer det ledningen förmedlar. Rydstad (2014) menar på att en större 

del av forskningen visar hur en lyckad policyimplementering skiljer sig från en 

misslyckad. Vi anser att en misslyckad policyimplementering är när policyn inte skapat 

den effekt som policyn syftat till. Det skapar en bild av vilka strategier som 

framgångsrika ledare inom policyimplementering tillämpar (Rydstad 2014). 

Problematiken som uppstår vid policyimplementering är hur policyn ska hållas levande 

och inte enbart stanna i ett dokument. Rydstad (2014) menar att en policy inte får bli 

något som endast diskuteras på ett möte och sedan aldrig mer tas upp. Svårigheten 

ligger i att integrera frågan i den dagliga verksamheten (Rydstad 2014). Brunsson och 

Brunsson (2014) menar att det inom många organisationer finns ett glapp mellan tänkt 

utfall av ett beslut och det faktiska utfallet.  

 

Vedung (2009) hävdar att implementering av en policy är en del av policyprocessen och 

även den mest komplexa, därav bör det finnas tydliga direktiv på hur ett 

policydokument ska implementeras. Att alla har kunskap samt förståelse av innebörden 

av policyn är en förutsättning för att organisationens medlemmar ska kunna agera samt 

arbeta mot samma mål (Vedung 2009). Vi har uppmärksammat ett problem kring hur en 

policy kommuniceras ut i verksamheten samt hur kunskap om policyn förmedlas ut av 

ledaren till de anställda. Rydstad (2014) belyser vikten av ledarens kompetens kring 

området. För att uppfylla kompetenskraven kring policyn behöver ledaren skapa 

utrymme för att själv kunna reflektera över riktlinjerna för att övertygas om varför 

förändringen ska genomföras samt bli fullständigt övertygad till att förändringen är 

nödvändig (Rydstad 2014). Rydstad (2014) menar att ledaren kommer behöva kunna 

försvara policyn. Kan ledaren försvara policyn och förklara relevansen av att följa 

policyn kommer medarbetarna se att det finns ett verkligt engagemang från ledarens 

sida (Rydstad 2014). 

 

Utifrån forskningsläget har vi tolkat att begreppet policyimplementering är mycket 

komplext. Vi menar att en bidragande faktor till komplexiteten kan vara problematiken 
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kring implementering och dess oklara definition. Forskningen har tidigare belyst 

fenomenet implementering men har enligt Sannerstedt (2001) på senare år avtagit. 

Sannerstedt (2001) förklarar att reduceringen av forskningen kan bero på att intresset för 

sociala reformprogram har avtagit, speciellt inom den amerikanska samhällsstrukturen. 

Vi hävdar att tidigare forskning fokuserar mer på en generell bild över hela 

implementeringsprocessen men saknar en djupare analys kring hur ledare kan arbeta 

med policyimplementering i det dagliga arbetet för att kunna skapa ett levande 

dokument. Tidigare forskning menar vi, visar på bristen av bred forskning om ledarens 

roll vid en policyimplementering. Vi har med anledning av denna problematik tagit 

fram följande syfte och forskningsfrågor.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för ledarens roll vid implementering av en 

policy i en organisation. Vi vill visa på hur ledaren kan påverka 

policyimplementeringen för att bidra till att policyn blir ett levande dokument som 

genomsyrar hela organisationen 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vilken möjlighet har en ledare att påverka implementeringen av en policy? 

 

 Vilken roll har ledaren för att skapa ett levande policydokument som 

genomsyrar hela organisationen?  
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2 Metod 
 

I följande avsnitt redogörs studiens metodologiska val. Avsnittet ger läsarens en 

förståelse för hur studien har genomförts och inleds med en förförståelse kring ämnet, 

följt av studiens forskningsstrategi och forskningsansats. Därefter presenteras studiens 

undersökningsdesign, följt av studiens urval. Tillsist presenteras studiens 

datainsamlingsmetod, följt av metodkritik samt forskningsetik. 

 

2.1 Förförståelse 

Vi inleder metodkapitlet med att beskriva vår förförståelse för ämnet 

policyimplementering. Gummesson (2000) förklarar att begreppet förförståelse syftar 

till när individer sedan tidigare besitter kunskap och kännedom inom ett särskilt ämne. 

Gummesson (2000) skiljer på två olika typer av förförståelse, förstahands- och 

andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelse menar Gummesson (2000) handlar 

om självupplevda erfarenheter och med andrahandsförförståelse menar författaren 

upplevelser kopplade till läroböcker, forskningsrapporter och föreläsningar. Vi har 

genom våra studier inom Human Resource Management på Linnéuniversitetet i Kalmar 

skapat oss både en förstahands- och andrahandsförförståelse inom studiens valda ämne, 

vilket vi ansåg var värdefullt eftersom vi skapat oss en kunskapsbank att utgå från. Vi 

besitter en förstahandsförförståelse för ämnet då vi från tidigare anställningar i 

arbetslivet har stor vana av att följa policies och vet vikten av att en policy följs. Vi har 

enligt Gummessons (2002) argument även berikats med en andrahandsförförståelse 

inom ämnet policyimplementering från tidigare kurser och föreläsningar på 

Linnéuniversitetet som berört närliggande ämnen. Gummesson (2002) menar att 

begreppet förförståelse skapas genom en process, där utgångsläget i processen innebär 

att  kunskap innehas inom det berörda ämnet. Förförståelsen grundas på individers 

kunskap, erfarenheter och insikter som individerna besitter innan processen startar 

(Gummesson 2000). Förförståelsen har väckt ett intresse som har utvecklats under 

studiens gång och därmed underlättat förståelsen för vår studie. Vår förförståelse har 

hjälpt oss under studien, då vår förståelse för ämnet bidrog till att studien fortlöpte 

enligt plan. Vår tidigare kunskap har gjort att vi har kunnat granska det nya materialet 

kritiskt och kunnat sätta det i relation till tidigare, innevarande kunskap.  
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2.2 Kvalitativ forskningsstrategi  

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två olika forskningsstrategier att 

tillämpa, kvalitativ och kvantitativ (Solvang och Holme 1997). Vi valde i vår studie att 

tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi, då vår frågeställning syftar till att undersöka 

ledarens beteende vid policyimplementering. Vår studie baserades på intervjuer och 

syftade till att studera ett komplext ämne som enligt oss inte gick att mäta genom 

kvantitativ data, eftersom vi ämnade att undersöka ledarens beteende och personliga 

tankar vid policyimplementering. Bryman och Bell (2011) argumenterar för att den 

kvalitativa forskningsstrategin fokuserar på ord framför kvantifiering när det gäller 

insamling och analys av data. Vi valde av den anledningen att inte utföra en kvantitativ 

forskningsstrategi, eftersom vi ansåg att vårt problemområde inte gick att studera utifrån 

mätbar data. Solvang och Holme (1997) menar att en kvalitativ studie ofta har ett 

förstående syfte, som ämnar att skapa en större förståelse för den problematik som 

studeras. Vi ville i vår studie skapa oss en större förståelse för ledarens roll vid 

policyimplementering.  

 

Lind (2014) menar att kvalitativ data ger en mångsidig beskrivning av det fenonomen 

som studien syftar till att studera. En kvalitativ studie bygger inte på att få in så mycket 

data som möjligt, utan syftar till att skapa ett betydelsefullt empiriskt underlag i 

förhållande till studiens syfte och problemformuleringar (Lind 2014). För att kunna 

besvara våra forskningsfrågor om ledarens roll vid policyimplementering, som ämnar 

att undersöka hur ledaren kan påverka att policyn blir ett levande dokument och därmed 

uppnå vårt syfte, låg fokus i vår studie på att få in ett relevant empiriskt material. Vår 

empiriska data framställdes genom intervjuer relaterat till ledarens roll vid 

policyimplementering, vilket vi ansåg tydliggjorde vårt val av en kvalitativ 

forskningsstrategi. Komplexiteten kring policyimplementering menade vi bidrog till 

valet att genomföra intervjuer istället för enkäter, eftersom vi ansåg att det är svårt att 

tyda beteenden genom standardiserade svar i en enkät. Vi ville åt ett samtal med 

respondenterna för att kunna göra tolkningar kring deras uppfattningar av 

policyimplementering. Det var därför ett aktivt val från vår sida att genomföra en 

kvalitativ forskningsstrategi istället för en kvantitativ.   
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2.3 Induktiv forskningsansats  

Relationen mellan teori och empiri, utgör grunden till hur ett forskningsproblem 

identifieras (Bryman och Bell 2011). Problemet kan angripas med hjälp av tre olika 

forskningsansatser, vilka är induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Vidare beskrivs att 

ansatserna är viktiga att ta hänsyn till i forskningen och utgör en betydelsefull del när 

det kommer till att besvara forskningsfrågan. Bryman och Bell (2011) argumenterar för 

att kvantitativ forskning vanligtvis hör samman med en deduktiv ansats och där det 

kvalitativa synsättet hör samman med en induktiv ansats. 

 

I vår studie valde vi att först hämta data från utvalda respondenter och sedan tolka och 

analysera datan, vilket tyder på en induktiv ansats. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(1997) argumenterar för att den induktiva ansatsen utgår från att forskaren samlar in 

empiri från en eller flera verkliga händelser, för att sedan kunna urskilja ett generellt 

samband från den insamlade empirin. Vidare förklarar författarna att teorin appliceras 

till undersökningens samband som framkommit från empirin. Watt Boolsen (2007) 

förklarar att den induktiva ansatsen är kännetecknande för den kvalitativa forskningen. 

Anledningen till vårt val var att vi ville genomföra vår datainsamling, i form av 

intervjuer innan vi utvecklade vår teoretiska referensram. Syftet var att ta till oss så 

mycket kunskap som möjligt från våra respondenter, utan att vi själva skapat oss en 

djupare teoretisk förståelse för ämnet. Efter sammanställandet av vår empiriska 

datainsamling, applicerade vi utvalda teorier på vår insamlade data. Syftet med studien 

var att skapa en förståelse för hur en policy kan bli ett levande dokument istället för ett 

pappersdokument och vad ledaren besitter för roll när det kommer till 

policyimplementering. Vi ansåg därför att det var mer intressant att grunda våra 

observationer från verkliga tankar och situationer och sedan koppla observationerna till 

intressanta teorier. 

 

2.4 Tvärsnittsstudie  

Yin (2013) menar att det finns tre olika typer av undersökningsdesigner, vilka är; 

fallstudie, tvärsnittsstudie och experiment. Vi ansåg att den induktiva ansatsen var 

tillämpbar på en tvärsnittsstudie och valet föll på den undersökningsdesignen då vi 

ansåg att ämnet inte kunde grundas i en given hypotes. Vår studie syftade till att 

undersöka fenomenet policyimplementering, vilket utgjorde vårt val av 
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undersökningsdesign då förståelsen för fenomenet ökar genom att studera flera olika fall 

och koppla samman de olika fallen (Bryman och Bell 2011). Vidare poängterar 

författarna att vid användandet av en tvärsnittsstudie samlas data in från mer än ett fall 

vid ett bestämt tidsintervall. Vi ansåg att eftersom studien syftade till att undersöka 

policyimplementering utifrån olika synvinklar och branscher, kändes tvärsnittsstudien 

mest relevant för att uppnå studiens syfte. 

 

En tvärsnittsstudie syftar till att identifiera empirisk data med kopplingar till olika 

variabler som därefter granskas för att kunna hitta mönster och samband (Bryman & 

Bell 2011). Denscombe (2016) menar att en tvärsnittsstudie lämpar sig bäst när studien 

syftar till att iaktta vissa aspekter av sociala fenomen eller trender. Vår studie 

fokuserade på att studera ledarens roll i olika branscher vid policyimplementering och 

inte organisationens roll, med hänsyn till det ansåg vi att en tvärsnittsstudie var mest 

relevant för studiens utfall. Eftersom vi försökte att studera flera ledare inom olika 

branscher hävdar vi att insikten kring policyimplementering blev grundlig och bred då 

vi kunde göra jämförelser utifrån våra intervjuer. 

 

2.5 Kvalitativt urval 

En forskare kan utgå från två olika alternativ vid urval från en population (Denscombe 

2016). De två olika alternativen är antingen ett representativt urval eller ett explorativt 

urval. Urvalen symboliserar två olika infallsvinklar som brukar förknippas med 

samhällsforskning (Denscombe 2016). Vi har i vår studie valt ett explorativt urval av 

den anledningen att ett representativt urval ofta kopplas till större surveyundersökningar 

med kvantitativ data och därmed inte var relevant för oss. Enligt Denscombe (2016) 

förknippas det explorativa urvalet vanligtvis med mindre undersökningar där en 

kvalitativ forskningsstrategi förekommer. Vidare beskrivs att urvalet används för att 

undersöka relativt outforskade ämnen och för att upptäcka nya intressanta idéer eller 

teorier. Genom att använda det explorativa urvalet ges forskaren en chans att framställa 

information och insikter. Urvalet skapar en sannolikhet att få med intressanta, extrema 

eller ovanliga alternativ till det som studeras (Denscombe 2016). I vår studie valde vi ett 

explorativt urval då studien syftade till att undersöka vad vi ansåg var ett relativt 

outforskat ämne. Eftersom vår studie är kvalitativ och bygger på få intervjuer, ansåg vi 

att det var svårt att dra några större generaliseringar över en hel population. 
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Lind (2014) argumenterar för vikten av att göra ett urval av respondenterna. I kvalitativa 

undersökningar är respondenterna som undersöks ofta av ett begränsat antal och det är 

av vikt att identifiera ett underlag som innehar så relevant empirisk information som 

möjligt i förhållande till forskningsfrågorna. Urval av intervjupersoner benämns 

lämplighetsurval. I vår studie fokuserade vi på att hitta respondenter på större företag 

som verkade i olika branscher. Anledning till vårt val var att vi ville få en bred bild av 

ledarens roll vid policyimplementering. Lind (2014) förklarar att när arbetet med att 

samla in empiriskt underlag avslutas, är det av vikt att välja ut, strukturera och 

sammanfatta det insamlade dataunderlaget för att få det att belysa studiens 

forskningsfrågor. Endast det material som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar ska redovisas (Lind 2014).  

 

2.5.1 Val av respondenter 

När vi valde ut respondenter till vår studie hade vi satt upp kriterier i förväg. 

Respondenterna skulle verka inom en bredd av olika branscher för att få en mångfald, 

de skulle arbeta på ett större företag samt inneha en ledande funktion gällande 

policyarbete. Yin (2013) poängterar vikten av att intervjua lämpliga respondenter till 

studien. Respondenterna ska besitta kunskap inom problemområdet som studeras för att 

öka trovärdigheten i svaren. (Yin 2013). Valet att genomföra intervjuer med 

representanter från olika företag var för att öka bredden på vår svarssekvens. I studien 

valde vi att intervjua nio personer av den anledningen att det var en rimlig siffra för att 

få ihop den mängd data som studien krävde. Alla nio respondenter representerar större 

företag med fler än 50 anställda. Valet föll på att studera ledare inom större företag 

eftersom vi ansåg att större företag arbetar mer aktivt med sina policies. Policyarbetet i 

större företag betraktade vi är mer genomarbetat än i mindre företag där policierna i 

vissa fall enbart existerar muntligt mellan de anställda. Vi valde respondenter i 

Stockholm, Halmstad och Kalmar då det var mest fördelaktigt för oss eftersom vi har en 

nära anknytning till städerna. Det sista kravet var att hitta respondenter med någon typ 

av ansvarsfunktion i ett företag som har kommit i kontakt med policyarbete.  
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Valet av respondenter föll på följande individer:  

 

Respondent 1 - Chef inom IT-branschen  

Respondent 2 - HR-ansvarig inom offentlig sektor  

Respondent 3 - Arbetsmiljöansvarig inom statlig verksamhet  

Respondent 4 - Enhetschef inom offentlig sektor  

Respondent 5 - Linjechef inom postverksamhet  

Respondent 6 - HR-ansvarig inom Medicin teknik  

Respondent 7 - HR-ansvarig inom Offentlig sektor  

Respondent 8 - HR-ansvarig inom IT-branschen  

Respondent 9 - Chef inom bankväsendet  

 

Vi förstod att policyarbete och hela policyprocessen är ett brett område, därav valde vi 

att rikta in våra forskningsfrågor och specificera oss på ledarens roll vid implementering 

av en policy samt arbetet för att skapa ett levande dokument som genomsyrar hela 

organisationen. Vårt val av respondenter har gett oss en bred och fördjupad förståelse i 

hur ledare i olika branscher arbetar med policyarbete. Bredden av respondenter bidrog 

till en högre trovärdighet i vår studie eftersom vi kunde beakta flera olika branschers 

aspekter. 

 

2.6 Intervjuer 

I nedanstående kapitel redogörs för den datainsamlingsmetod som tillämpades i vår 

studie. Vid insamling av data kan olika tekniker användas, exempel på olika tekniker är 

intervjuer, enkäter, dokument samt observationer (Lind 2014). I vår studie valde vi att 

genomföra intervjuer, eftersom vi ansåg att det var relevant för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor och uppnå vårt syfte med studien. Lind (2014) definierar intervjuer 

som ett samtal som innehar ett givet syfte. Vidare förklaras att intervjuaren ställer frågor 

till en respondent som anses besitta kunskap eller uppfattningar om det fenomen som 

intervjuaren valt att undersöka. Våra intervjuer berörde frågor som behandlar ledarens 

roll vid policyimplementering. Intervjuer sker vanligtvis i form av öppna samtal där 

forskaren ställer frågor till respondenten (Lind 2014). Det går även att genomföra 

intervjuer skriftligen via mail eller telefon. Vi valde i vår studie att genomföra sex 
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stycken intervjuer på plats med respondenterna men även tre stycken intervjuer via 

telefon eftersom tiden har varit begränsad och geografiska hinder har uppstått.  

 

Lind (2014) argumenterar för att kvalitativa intervjuer kännetecknas av flexibilitet och 

att frågorna kan te sig annorlunda mellan olika intervjuer. Lind (2014) förklarar att 

intervjuer ofta sker med en förutbestämd frågeguide, vilket är nödvändigt för att 

samtalet ska få struktur och för att intervjuaren ska få fram relevant information till 

studien. Informationen som sammanställs bör kunna relateras till den 

undersökningsmall där forskningsfrågorna åskådliggörs. Lind (2014) förklarar att 

dokumentation av intervjuerna är betydelsefullt. Vidare beskrivs att ett vanligt sätt att 

dokumentera intervjuer är genom inspelning eller minnesanteckningar. Vi har 

dokumenterat alla intervjuer via inspelning och minnesanteckningar. Detta för att kunna 

analysera materialet så rättvist som möjligt samt kunna återgå till det som sades under 

intervjun om behov har funnits. Vi var medvetna om att inspelningen kunde bidra till att 

respondenterna kände sig begränsade i sina svar då de visste att svaren lagrades. 

Problematiken med att spela in intervjuerna hävdade vi att vi löste genom att hålla alla 

respondenter anonyma i studien, på så vis kunde ingen utomstående veta vem som hade 

uttalat vad.  

 

Trost (2010) förklarar att det är önskvärt att undvika att intervjua flera personer 

samtidigt. Anledningen är att det ofta är en respondent som talar mer och den tystlåtna 

förblir ofta tyst. Respondenterna kan även påverkas av varandra och inte våga stå till 

tals för vad personen egentligen tycker om ämnet. Vi valde i vår studie att intervjua alla 

respondenter enskilt eftersom de representerar olika branscher och därmed inte har 

någon relation till varandra. Majoriteten av intervjuerna genomfördes med enbart en 

intervjuperson för att undvika ett eventuellt maktövertag från vår sida. Trost (2010) 

påpekar att två personer som intervjuar kan skapa något slags maktövertag och att den 

som intervjuas kan upplevas hamna i underläge. Även geografiska aspekter påverkade 

möjligheten till att vara fler som intervjuar respondenterna samtidigt. Vi var medvetna 

om att det hade varit bättre att i vissa lägen vara fler som intervjuade, vilket även Trost 

(2010) argumenterar för. Trost (2010) menar att två intervjuare kan komplettera 

varandra och att det kan bidra med större informationsmängd och förståelse jämfört med 

om enbart en hade intervjuat. Vi valde att intervjua våra respondenter i en neutral miljö 
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för att inte låta respondenten påverkas av sin arbetsplats och gå in i en annan roll. När vi 

utfört våra telefonintervjuer har vi inte kunnat hålla oss lika neutrala, då vi inte kunnat 

påverka vart respondenterna befunnit sig. Vi har inte uppmärksammat någon 

problematik kring att låta respondenterna vid telefonintervjuerna befinna sig på valfri 

plats. Oavsett om intervjun skedde på plats eller via telefon upplevde vi att vi fått ut 

relevant data från alla berörda respondenter.  

 

Ahrne och Svensson (2010) betonar att genom att fråga andra människor om hur det 

upplever eller arbetar kring ett fenomen, bidrar till nödvändig information för forskare 

eller studenter som är användbar i deras studie. Vi valde att fråga respondenterna frågor 

relaterat till vårt forskningproblem policyimplentering samt ledarens roll i processen. 

Författarna menar att intervjuer är ett sätt att samla in kunskap om ett socialt 

förhållande, men även frågor kring respondentens enskilda känslor och upplevelser kan 

vara av intresse. Ahrne och Svensson (2010) poängterar vikten av att få in fler intervjuer 

för att säkerställa informationen. Författarna menar att en undersökning bör bygga på 

minst sex till åtta intervjuer, vilket vi tog i beaktning i vår studie eftersom vi valde att 

genomföra nio stycken intervjuer. Anledningen till att vi inte genomförde fler än nio 

stycken intervjuer var för att vi hade fått en för stor mängd data att bearbeta under den 

begränsade period som studien genomfördes. Ahrne och Svensson (2010) poängterar att 

en intervju säger något om stunden då den genomfördes och hur respondenterna 

uppfattade intervjufrågorna just då men inget annat utanför den diskussionen. En 

intervju säger med andra ord inte allt, men en rätt utformad och genomförd intervju kan 

bidra med viktiga insikter (Ahrne och Svenssson 2010). Vi var under intervjuernas gång 

medvetna om att svaren är svåra att generalisera på alla liknande situationer, men att de 

gav oss viktiga insikter kring ledarens roll vid implementering av en policy.  

 

2.6.1 Intervjuteknik 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en semi-strukturerad intervjuteknik, eftersom 

vi inte ville begränsa respondenternas svar. Vid semi-strukturerade intervjuer använder 

forskaren ett frågeformulär över specifika frågor eller områden som ska behandlas 

(Bryman & Bell 2011). Vidare förklaras att följden av intervjufrågorna inte behöver 

komma i samma följd som i frågeformuläret. Bryman och Bell (2011) menar att frågor 

som inte ingår i frågeformuläret kan ställas som följdfrågor till respondenten om 
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intervjuaren kopplar samman till något respondenten säger. Vi ville ha möjlighet att 

kunna ställa följdfrågor till respondenten om så skulle behövas, för att få ut så relevant 

information som möjligt. Valet motiveras även av att vi ville ha ett så fritt samtal som 

möjligt, där respondenterna kunde få prata utanför mallen om så önskades. Vi ansåg att 

samtalet fick ett större djup samt att det var lättare att komma närmare respondenterna 

genom en semi-strukturerad intervjuteknik. Ahrne och Svensson (2010) argumenterar 

för fördelen med att använda en semi-strukturerad intervju istället för ett standardiserat 

frågeformulär, eftersom frågorna kan anpassas och den ordning som frågorna ställs i 

efter situation. Eftersom vi valde att genomföra en tvärsnittsstudie och studera ett 

problem utifrån flera synvinklar ansåg vi att det var av största vikt att anpassa 

intervjufrågorna efter situation och sedan försöka urskilja likheter samt olikheter hos 

ledarna. I och med att vi tillämpade en semi-strukturerad intervjuform hade vi 

möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna, dock utgick alla intervjuer efter 

samma frågestruktur. Följdfrågorna tydde sig givetvis olika från intervjutillfällena, men 

grundprincipen var densamma i alla intervjuer. I våra intervjuer ställde vi bland annat 

frågor om respondenternas erfarenhet av policyarbete, hur de uppfattar ledarens roll 

samt vad respondenterna ansåg är grundläggande för en lyckad implementering.  

 

2.6.2 Analys av data 

Fejes och Thornberg (2015) argumenterar för att dataanalysen kan ske utifrån en 

fenomenografisk analysmodell. Modellen innefattar sju olika steg vilka vi valde att utgå 

från i vår studie. Stegen som Fejes och Thornberg (2015) tar upp är hur forskarna ska 

bekanta sig med intervjumaterialet, kondensation, jämförelse, gruppering, artikulering 

av kategorierna, namngivelse av kategorierna samt en kontrastiv fas. Första steget, att 

bekanta sig med materialet menar författarna innefattar analys av intervjumaterialet för 

att bekanta sig med texten. Vi gick i linje med författarnas argument och startade vår 

dataanalys med att bekanta oss med vårt material. I steg två startar analysen av 

materialet och här urskiljs återkommande uttalanden och betydelsefulla citat (Fejes och 

Thornberg 2015). Efter att vi hade bekantat oss med texten analyserade vi texten och 

försökte hitta gemensamma nämnare som tydligt framkommit i våra intervjuer för att 

kunna gå in på steg tre som innefattar jämförelse av materialet. Jämförelsen syftar till att 

urskilja likheter och skillnader i intervjuerna för att kunna tolka respondenternas 

uppfattningar kring fenomenet (Fejes och Thornberg 2015). Nästa steg i 
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dataanalysprocessen menar författarna är att gruppera likheterna och skillnaderna i 

högar för att kunna relatera dessa till varandra. Det var även så vi valde att fortsätta vår 

analys, vi grupperade upp likheterna och skillnaderna under varandra för att kunna finna 

återkommande teman i texten. De två efterkommande stegen syftar till att skapa en ram 

för vad som ska falla under ett visst tema utan att ett nytt tema ska utvecklas, sedan ska 

dessa teman namnges för att skapa en struktur i studien (Fejes och Thornberg 2015). Vi 

valde att namnge våra teman efter gemensamma nämnare som framkom ur intervjuerna 

och sammanställa varje intervju efter dessa teman. Det sista steget innebär att forskarna 

ser över om deras kategorier går att föra ihop till färre antal kategorier (Fejes och 

Thornberg 2015). Vi ansåg i vår studie att våra kategorier skilde sig åt och därför inte 

gick att reduceras till färre antal kategorier.  

 

2.7 Tolkning 

Yin (2013) argumenterar för tre olika begrepp som är viktiga att ta hänsyn till i 

tolkningsfasen. Vidare beskrivs att de tre begreppen är fullständighet, skälighet och 

empirisk korrekthet. De tre olika tolkningsfaserna bör vid empiriska studier ligga till 

grund för slutsatsen. Med hjälp av våra tidigare observationer och upptäckter som vi 

uppmärksammat under studiens gång, ansåg vi att ihop med de tre tolkningsfaserna 

kunnat komma fram till bra slutsatser. Yin (2013) argumenterar även för att slutsatserna 

bör innehålla förslag till om ny forskning behöver bedrivas inom det aktuella området 

och vad forskningen skulle innefatta. Yin (2013) poängterar att innebörden av 

fullständighet symboliseras av att det ska finnas en början, en mitt samt ett slut. Vidare 

beskrivs att begreppet skälighet innebär att om studien skulle göras om, men av andra 

forskare med en neutral förståelse, skulle de komma fram till liknande resultat. Yin 

(2013) argumenterar för det sista begreppet empirisk korrekthet som innebär att vi 

genom vår tolkning presenterat det framtagna empiriska materialet på rätt sätt.  

 

Vi har under studiens gång tagit hänsyn till alla tre begreppen, som via de olika 

stadierna hjälpt oss att formulera en slutsats. Vi har haft ett objektivt synsätt på både 

ämnet policyimplementering samt de utvalda branscher vi valt att studera, vilket vi 

anser gett oss ett trovärdigt resultat. Vi försökte vara objektiva gentemot den teori som 

vi valt att använda i studien, vilket har varit viktigt för oss för att få en så rättvis 

teoretisk referensram som möjligt. Vi är medvetna om att vi gjort subjektiva val i vår 
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studie, efter synvinklar vi ansett varit relevanta för studiens resultat. Vi har valt att 

enbart återberätta den information som framkommit ur intervjuerna och där med i 

största mån åsidosatt våra personliga åsikter för att bilda en så verklighetstrogen 

tolkning av det framkomna materialet som möjligt. Av eget intresse valde vi att belysa 

olika teman i vår empiriska data vilket vi var medvetna kan ge en subjektiv ton i arbetet. 

  

2.8 Forskningskvalité  

Lind (2014) argumenterar för begreppen reliabilitet, validitet och överförbarhet vid 

kvalitativ forskning. Begreppen används för att diskutera underlagets faktaförankring. 

Bryman och Bell (2011) menar att begreppen trovärdighet och pålitlighet lämpar sig 

bättre till kvalitativ forskning. Av den anledningen valde vi att benämna begreppen 

reliabilitet och validitet för trovärdighet och pålitlighet i vår studie. Lind (2014) menar 

att pålitlighet syftar till att de indikatorer som används är tillförlitliga, vilket betyder att 

utfallet av en studie ska bli identiskt om den upprepas flera gånger. Trovärdighet visar 

på om de iakttagelser som används i studien avspeglar fenomenet som studeras (Lind 

2014). Vidare förklaras att överförbarhet syftar till att resultaten ska vara korrekta till 

den genomförda studien, men också kunna generaliseras till andra, liknande 

sammanhang.  

 

Patel och Davidson (2011) belyser vikten av att vid forskning inneha en hög grad av 

trovärdighet och pålitlighet. Författarna menar att begreppen står i relation till varandra, 

vilket gör att båda begreppen behöver tas i beaktande. Patel och Davidson (2011) 

definierar trovärdighet som överensstämmelsen över vad vi säger att vi ska undersöka 

och vad vi i slutändan faktiskt undersöker. Vidare beskrivs att undersökningar om 

människor är abstrakta fenomen, då det handlar om inställningar, upplevelser och 

kunskap. Fenomenen är abstrakta då de inte är påtagliga i samma utsträckning som 

bland annat vikt eller längd och blir på så vis svåra att mäta (Patel & Davidson 2011). 

 

Patel och Davidson (2011) definierar pålitlighet för att undersöka om 

tillvägagångssätten vid insamling av data är noggranna och pålitliga. Enligt Holme och 

Solvang (1997) bestäms pålitlighet av hur iakttagelserna genomförts samt vår 

noggrannhet vid bearbetning av informationen. För varje undersökning borde målet vara 

att informationen ska vara så trovärdig och pålitlig som möjligt (Holme & Solvang 
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1997). Vidare beskrivs att hög trovärdighet infinner sig om det finns olika samt 

oberoende iakttagelser av samma fenomen som ger ett likvärdigt resultat. Denscombe 

(2016) beskriver att problem kan uppstå med trovärdigheten i studien, då intervjuer 

tillämpas vid datainsamling. En anledning till problemet kan vara att forskaren inte kan 

läsa respondentens tankar och på så vis inte vet om det som sagts är sant (Descombe 

2016). I studien använde vi en metod för att säkerställa rimligheten i respondeternas 

svar under intervjun. Metoden innebar att vi bedömde kunskapen hos respondenten 

inom det berörda ämnet, detta för att säkerställa och jämföra respondenternas svar för 

att se om det överensstämde. Vi undvek även att dra generella slutsatser utifrån enbart 

en intervju. Vi analyserade alla intervjuer och fann komponenter som framträdde i 

majoriteten av intervjuerna. Detta gav oss en djupare bild av problemet och skapade en 

överblick över fenomenet policyimplementering. Eftersom vi har intervjuat 

respondenterna personligen och även spelat in intervjuerna menade vi att empirin kunde 

framställas trovärdigt och korrekt, vilket vi ansåg ökade pålitligheten i studien. Vi var 

medvetna om svårigheten att helt utesluta våra egna åsikter kring ämnet men vetskapen 

om att försöka förhålla oss objektivt till respondenternas svar menade vi hjälpte oss att 

öka pålitligheten.  

 

2.9 Metodkritik 

Yin (2013) argumenterar för att trovärdigheten och tillförlitligheten i en kvalitativ 

forskning ökar om den är offentlig, med det menar författaren att forskningen ska vara 

dokumenterad och beskriven på ett sätt så andra personer kan läsa texten och förstå samt 

bedöma den. Datan som finns i studien ska gå att granska i den utsträckning att andra 

kan pröva arbetet för att komma med antingen kritik, stöd eller förbättring (Yin 2013). 

 Även Ahrne och Svensson (2015) trycker på vikten av att studien är transparent för att 

skapa trovärdighet. Ahrne och Svensson (2015) menar att bra forskning ska gå att 

diskutera och kritisera. Forskningens trovärdighet kan även höra ihop med 

möjligheterna att generalisera resultatet (Ahrne & Svensson 2015). Dock är 

svårigheterna med att generalisera resultatet i kvalitativ forskning just en kritik som 

brukar lyftas fram (Ahrne & Svensson 2015). Svårigheterna att generalisera resultatet i 

kvalitativ forskning beror enligt Ahrne och Svensson (2015) på att det i förhand inte 

finns några uppställda tekniker för hur resultatet ska överföras till populationen.  

 



 

 

 

25 

Vi valde i vår studie att utforma våra intervjufrågor kring ämnet policyimplementering 

för att få en bred bild av ämnet. Eftersom vi valde att intervjua ledare från olika företag 

och branscher ansåg vi att vi kunnat få flera olika synvinklar på ämnet och därmed ökat 

trovärdigheten. Vi var dock medvetna om att respondenterna representerade ett företag 

och av den orsaken kan de vilja ge oss en positiv bild av företaget som inte alltid 

överensstämmer med verkligheten. Valet av att hålla alla respondenter anonyma 

menade vi minskade risken för att respondenterna skulle ge oss en falsk bild av ledarens 

syn på policyimplementering. 

 

2.10 Forskningsetik  

Ahrne och Svensson (2015) hävdar att när man intresserar sig för samhället kommer 

man som uppsatsskrivare oundvikligen i kontakt med människor på något vis, antingen 

genom direktkontakt vid intervjuer eller via observationer. Silverman (2013) 

argumenterar för ett antal faktorer som behöver tas i beaktning vid forskning. 

Respondenternas deltagande ska vara frivilligt, den personliga integriteten ska skyddas, 

respondenterna ska vara införstådda med de möjligheter och risker som finns i samband 

med deltagandet samt att respondenterna ska känna trygghet till att deltaga i studien. 

Respondenterna som deltog i studien har medverkat på frivillig grund, samtliga 

respondenter hade även rätten att avbryta medverkandet närsomhelst om så önskades.  

 

2.10.1 Konfidentiellt förhållningssätt till respondenterna 

Under studiens gång uppmärksammade vi att policyimplementering är ett känsligt ämne 

inom organisationer, av den orsaken att ledare gärna inte lyfter missnöje offentligt utan 

hellre talar under anonymitet. Genom att hålla respondenterna anonyma ansåg vi att 

trovärdigheten i svaren ökade eftersom respondenterna fick en chans att tycka till utan 

att skada deras personliga integritet. Vi valde även att hålla alla respondenter 

könsneutrala eftersom vi inte ville att könet skulle ha någon inverkan på svaren. Vårt 

val att hålla respondenterna anonyma styrks av Patel och Davidssons (2011) argument 

som menar att forskare alltid måste värna om respondenternas personliga integritet. 

Författarna menar att informationen som respondenterna lämnar ska behandlas 

konfidentiellt. Det innebär att respondenternas integritet inte får avslöjas till 

utomstående samt att det inte ska vara möjligt att identifiera en enskild respondent när 

studiens resultat presenteras (Patel och Davidsson 2011).  
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3 Teori 
I kapitlet nedan kommer vi redogöra för den teoretiska referensramen som tillsammans 

med studiens empiri ligger till grund för kommande analys.  

 

3.1 Argumentation för val av studiens teorier 

Efter att vi samlat in och genomarbetat vår empiriska data, valde vi att finna samband 

och avvikelser för att kunna konstruera en teoretisk referensram som var applicerbar på 

vårt empiriska resultat. Vårt val att redogöra för Policy som teori ansåg vi var viktigt för 

att skapa en övergripande förståelse för vad en policy är, med hänsyn till att 

utgångspunkten i studien är policyimplementering. Därav föll valet naturligt på en teori 

kring Implementering eftersom vi ville tydliggöra vad vi menar med en 

implementeringsprocess. Vi menar att en policyimplementeringsprocess alltid utgår från 

ett eller flera beslut. Det kändes av den orsaken relevant att redogöra för hur ett beslut 

uppkommer och fattas. Efter att ett beslut har fattats läggs ansvaret över på ledaren och 

ledarens roll vid implementering av en policy och av den anledningen kändes en teori 

kring ledarskap självklart. Efter att ha sammanställt vår empiriska data kunde vi urskilja 

ett återkommande mönster som tyder på att ledaren innehar stort ansvar för att skapa 

förståelse kring varför en policy existerar. Förståelsen ledde in oss på en teori om 

meningsskapande, där vi kunde lägga märke till tre avgörande komponenter som 

påverkade meningsskapandet, dessa tre komponenter landar i våra sista teorier som 

berör kommunikation, kompetens samt konsten att konstruera ett levande dokument.  

 

3.2 Begreppet policy 

Hill (2007) menar att det är svårt att behandla begreppet policy som ett väldefinerat och 

konkret fenomen. Vidare beskrivs att en policy kan identifieras i form av ett beslut men 

kan mycket väl vara en viljeinriktning också. Hill (2007) hävdar dock att majoriteten av 

forskarna är överens om att en policy innebär en serie handlingar eller ett nätverk av 

beslut snarare än bara ett enda beslut. Ward et al (2016) menar att en policy kan ses som 

en process som bidrar till principer och ett gemensamt förhållningssätt i praktiken. Även 

Björkmarken (1995) definierar en policy som en handlingslinje som innehåller en 

uppsättning beslut och färdriktningar för en organisation. Hill (2007) förklarar att en 

policy alltid förändras med tiden, vilket tyder på att en policy är ett dokument som hela 

tiden ska hållas levande. Vidare menar författaren att en policy kan ses som ett mönster 



 

 

 

27 

av olika beslut men att besluten inte behöver ha godkänts formellt.  En policy fattas 

oftast högre upp i ledningen men handlingen ska utföras lägre ner i hierarkin, det är 

därför intressant att analysera både beslut och handlingar och vad som sker däremellan. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en policy kan ses som en riktlinje som ska 

följas för att uppnå organisationens uppsatta mål. En policy kan enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) ses som “vägen mot målet”. Hill (2007) argumenterar för att inom 

offentlig politik benämns en policy vanligen som governance. Governance innebär 

styrning och syftar till beakta alla aktörer och spelplaner som är inblandade i 

policyprocessen. Hill (2007) menar att inom samhällsvetenskapen inser forskarna hur 

komplexiteten och medvetenheten hos aktörerna som studeras begränsar möjligheten till 

att dra generella slutsatser. Författaren poängterar att vid studier inom ett område som 

policy går det inte att använda experimentella metoder utan kvalitativa tekniker lämpar 

sig bättre eftersom det är ett fenomen som studeras. Jacobsen och Thorsvik (2008) 

poängterar att vi studerar policies av den orsaken att det har en effekt på hur 

medarbetare i organisationer agerar. Författarna menar att en policy kan fungera som en 

styrande funktion, genom att bidra med riktlinjer av arbetet och även ange 

beslutspremisser i olika situationer. En policy kan även fungera som ett underlag för att 

kunna utvärdera det arbete som organisationen utför (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

3.2.1 Policyprocessen 

Modeller kring policyprocessen har utvecklats för att öka förståelsen av komplexiteten i 

beslutsprocessen (Hill 2007). Författaren menar att processen syftar till att underlätta 

vid analysering av en komplicerad och svår process. Björkemarken (1995) förklarar att 

policyprocessen kan delas in olika faser eller steg, vilka är;  

 

Baserad på Rune Premfors (1996); Policyprocessen. 
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Policyprocessen startar enligt Premfors (1996) med problemorientering, där 

policyproblemet identifieras och struktureras. Efter problemorienteringen kommer fasen 

för alternativ, där det handlar om att söka och värdera lämpliga lösningar för att kunna 

lösa ett policyproblem. Alternativen ger beslutsfattaren ett underlag vid beslutsfattandet. 

Den tredje fasen är rekommendationer, där beslutsfattaren bestämmer sig och 

argumenterar för det bästa alternativet. Efter rekommendationer är det dags för 

beslutsfasen, där åtgärder vidtas för att kunna fatta beslutet. Därefter är det dags för 

genomförandet eller själva implementeringen. Fasen innehåller de aktiviter som 

skapats efter beslutet och som pågår tills en handling omsätts praktiskt i verksamheten. 

Nästa fas är utvärdering, där ifrågasättas hur policyn utfallit. Sista fasen är återföring 

och innebär att lärdomar dras inför framtiden gällande förbättringar. Här bestäms ifall 

policyprocessen kan ses som avslutad eller om den har bidragit till att nya policies har 

uppkommit (Premfors 1996). Utifrån modellen ovan har vi valt att fördjupa oss i tre 

stycken av faserna. Vi anser att dessa faser är av betydelse för vårt arbete samt går att 

applicera på vår empiriska data. Faserna vi valt att fördjupa oss inom är 

implementering, beslut samt utvärdering.   

 

3.3 Implementering 

Nilsen (2010) argumenterar för att implementera något i en organisation ofta handlar 

om att “fylla upp” något som saknas, det relateras oftast till kunskap och kompetens. 

Det innebär att förverkliga en insats mot förbättring i organisationen, att realisera planer 

i konkret handling. En implementering sker oftast i samband med att ett beslut har 

fattats och ska förverkligas.  Corcoran, Rowling och Wise (2015) betonar att det 

centrala i implementeringsprocessen är genom policies och praxis bidra med ny 

kunskap samt nya förhållningssätt till organisationen. Det är många faktorer som 

påverkar utfallet av en implementering. Förklaringsfaktorerna för ett utfall benämns ofta 

som bestämningsfaktorer eller oberoende variabler (Nilsen 2010). Ett generellt problem 

kopplat till implementering är att identifiera speciella “framgångsfaktorer”, av den 

orsaken att det är en komplex interaktion mellan många olika faktorer som spelar in. 

Det hindrar dock inte organisationer att peka ut möjliga framgångsfaktorer för en lyckad 

implementeringsprocess för att förbättra möjligheterna att analysera och förstå dessa 

faktorer. Nilsen (2010) menar att organisationer kan utgå från ett ramverk vars 
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komponenter i olika avseenden påverkar implementeringsprocessens utfall. Alla dessa 

komponenter interagerar med varandra och det är viktigt att understryka att ramverket 

inte säger något om komponenternas olika betydelse. De olika komponenterna som 

ingår i ramverket är; implementeringsobjektet, implementeringsaktivitetet, 

implementeringsaktörer, användare, inre kontext samt yttre kontext.  

 

Med implementeringsobjekt menar Nilsen (2010) egenskaper hos 

implementeringsobjektet som är av betydelse för utfallet av implementeringen. 

Implementeringsaktivitet avser aktiviteter, exempelvis spridning av kunskap till 

användare som påverkar implementeringprocessens utfall. I relation till 

policyimplementering menar vi att implementeringsobjektet är själva policyn. 

Implementeringensaktörer syftar till de aktörer som är av betydelse för processen, 

exempelvis olika beslutsfattare. Här relaterar vi till de beslutsfattare som fattar beslut 

kring den nya policyn. Med användare menar Nilsen (2010) de individer som är menade 

att tillämpa implementeringen i sitt dagliga arbete, alltså utifrån vår studie de individer 

som blir direkt påverkade av policyn. Inre kontext avser förhållanden och egenskaper 

som råder inom verksamheten och som har påverkan för implementeringens utfall. Sista 

komponenten i ramverket är yttre kontext och avser samhällsförhållanden, exempelvis 

lagar, regler, sociala normer och demografiska förhållanden som påverkar 

implementeringprocessen.  

 

Björkemarken (1995) poängterar att en lyckad implementering är ett resultat av en 

åtgärd om hur problem bäst reds ut samt att genomförandet av implementeringen sker 

på ett kompetent sätt. Förutsättningar för en lyckad implementering är att 

organisationen tar hänsyn till relevant teori om ämnet, en kompetent organisation samt 

legitimitet. Enligt Björkemarken (1995) beror misslyckade implementeringsförsök på 

brister som uppstår under genomförandet. Vidare beskrivs att misslyckande även kan 

vara ett resultat av det sätt som beslutet fattas på och där problemet uppstått vid 

genomförandet. Björkemarken (1995) argumenterar för kännetecken som symboliserar 

både implementering och utvärderingar, vilka är svårigheter att kunna identifiera mål 

och mäta måluppfyllelse. White och Spruce (2015) menar att ledaren är en viktig aktör i 

implementeringsprocessen och poängterar att ledaren måste kunna kommunicera ut 

kunskap till sina medarbetare för att effektivisera processen. Sammanfattningsvis 
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symboliserar implementering ett tillvägagångssätt för att kunna införa nya metoder i en 

verksamhet.  

 

3.4 Beslut 

Jacobsen och Thorsvik (2008) definierar ett beslut som ett val mellan olika förslag där 

valet innebär en förpliktelse till handling. Författarna menar att fatta ett beslut oftast 

handlar om att ta ställning till ny information. Brunsson och Brunsson (2014) förklarar 

att organisationer är beroende av beslut. Författarna menar att organisationer har bildats 

utefter olika beslut och poängterar även att organisationer utgår efter beslut när de styrs. 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) fattas det dagligen beslut inom organisationer, 

beslut som skapar konsekvenser för medarbetarna. Vidare förklarar författarna att 

organisationer dagligen befinner sig i situationer där olika beslutsalternativ uppkommer. 

Brunsson och Brunsson (2014) poängterar att beslut ofta skrivs ner i detalj utav en eller 

flera personer och dessa personer har således fattat beslut åt hela företagets vägnar. Det 

går därför att ifrågasätta om det är någon skillnad på individuellt beslutsfattande 

gentemot organisatoriskt beslutsfattande. Individer som fattar ett beslut åt sin 

organisations vägnar representerar fler än bara sig själv och förväntas därför vara lojal 

mot sin organisation. I en beslutsprocess kan processen bli begränsad eftersom det är 

många beslutsfattare som ska framföra sin viljor, vilka kan hämma processen av den 

orsaken att alla ska bli överens, vilket är tidskrävande (Brunsson & Brunsson 2014). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) anser att ett beslut syftar till att styra medarbetarnas 

beteende, ledaren förväntar sig att besluten verkställs, så de får önskvärd effekt. 

 

I stora organisationer är det viktigt att beakta vem det är som fattar beslut, när besluten 

fattas samt hur ett beslut klubbas igenom. Eftersom ett beslut i stora organisationer får 

betydelse för flera individer är det viktigt att rätt personer är beslutsfattare. Ett beslut 

som fattas högre upp i ledningen brukar ofta leda till flera olika beslut längre ner i 

organisationen av flera beslutfattare. Beslut som rör den dagliga verksamheten kan vara 

minst lika avgörande för organisationens framväxt som större beslut, av den orsaken är 

det viktigt att inflytelserika personer fattar beslut längre ner i organisationen också. 

Brunsson och Brunsson (2014) betonar att fatta beslut är chefens viktigaste uppgift. Det 

är också den svåraste och mest riskabla uppgiften. Dåliga beslut kan skada både 

företaget och karriären, ibland oåterkalleligen. Författarna beskriver vidare att det är 
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viktigt att undvika känslomässiga och ologiska beslut, beslutfattarna bör undvika att ta 

hänsyn till sin magkänsla och istället agera rationellt och tillämpa modellen för 

rationellt beslutsfattande. Problematiken med allt för rationella beslut kan vara att beslut 

inte genomförs som förväntat och därmed inte leder till önskvärd handling. 

Beslutsfattarna har alltså bara makt över besluten och inte över medarbetarnas 

handlingar. En orsak kan vara att olika intressen från beslutsfattarna och medarbetarna 

föreligger (Brunsson & Brunsson 2014). Problematiken med att fatta ett beslut är att det 

påverkar flera individer i en organisation som uppfattar och tolkar beslutet olika. 

Medarbetare i större organisationer har ofta inte någon ingående kunskap om den 

verksamhet som organisationen bedriver vilket kan leda till att olika slutsatser dras 

kring beslutet (Brunsson & Brunsson 2014).  

 

3.4.1 Utvärdering av beslut  

Björkemarken (1995) syftar till de olika stegen som är inkluderade i Rune Premfors 

policyprocess som vi redogjorde för ovan och menar att stegen kan användas vid 

utvärdering av ett beslut. De kan även användas för utvärdering av olika alternativ innan 

beslut fattas och genomförs. Dessa typer av utvärderingar kallas enligt Björkmarken 

(1995) många gånger för policyanalysens kärna. Vidare beskrivs att utvärdering även 

sker i efterhand av redan fattade beslut samt genomförda beslut. Björkemarken (1995) 

argumenterar för den centrala punkten för alla typer av utvärderingar, vilken är att 

belysa om målen uppfyllts. Vidare beskrivs att utvärderingar används för att lösa och 

utvärdera problem som uppstått genom förändringen. Enligt Björkemarken (1995) är det 

viktigt att använda sig av utvärdering för att se om resultatet av olika åtgärder fått 

önskvärda effekter.  

 

Utvärderingar kan enligt Björkemarken (1995) göras som en bestående del i 

planeringsprocessen av åtgärder som inte ännu är realiserade. Det ämnar då till att ta 

ställning till hypotetiska effekter, det vill säga tänkbara konsekvenser samt göra en 

bedömning av olika alternativ före beslut och implementering av en särskild åtgärd. 

Syftet med utvärderingar kan skilja sig åt, antingen kan kan det handla om kontroll av 

målsättningar och utfall, eller att visa på en verksamhets legitimitet genom att göra 

verksamheten till ett föremål för utvärdering. En utvärdering kan också bli aktuell när 
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en viss fråga behöver fördröjas i ett ställningstagande genom att tillsätta en utredning 

(Björkemarken 1995).  

 

3.5 Ledarskap  

Rokstad et al (2015) förklarar att ledaren är huvudspelaren för en lyckad 

implementering. Vidare förklarar Sveningsson och Alvesson (2010) att ledarskap ofta 

handlar om att leda genom förändring och utveckling. En ledare ska kunna 

kommunicera och tydligt förklara samt skapa mening i visioner och mål. Ekman (2003) 

menar att vi står i en textexplosion, med det menar författaren att verksamheter fylls av 

verksamhetsplaner, handlingsplaner, policydokument, värderingsskrifter, affärsidéer 

och regelverk. Ekman (2003) menar att det är svårt att styra beteenden med texter och 

ovan nämnda dokument tenderar ofta att sluta i ett textdokument som hamnar på 

antingen intranätet, på ett papper eller som ett mail ut i organisationen.  

 

Ekman (2003) menar att problem som ledare ute i organisationer ofta stöter på är 

svårigheten att fånga all komplexitet som råder i praktiken i en text. Textdokument 

tenderar ofta till att bli strikta texter och det försvårar möjligheten till lokal anpassning. 

Strikta texter kan även resultera i svårtolkade ord med flera betydelser, vilket leder till 

förvirring i tolkning av texten. Ett textdokument är även svårt att kontrollera och 

därmed är det även svårt för ledaren att dela ut sanktioner om dokumenten inte efterlevs 

av de anställda. Ekman (2003) argumenterar för att vi människor tror på texter och att 

det inte är så konstig eftersom större delen av vår omvärld består av text. Skrivna texter 

har på senare tid i takt med internets framväxt blivit en central del för att fylla 

informationsbehovet.  

 

Nackdelen med skrivna texter är att de reglerar individers handlingar och utgör grunden 

för många mänskliga relationer. Det finns alltså en tro på att texter kan styra 

organisationer, men i vissa situationer kan texter inte reglera mänskliga handlingar. 

Ledare och chefer tenderar ofta att formulera texter innehållande tankar och intentioner 

för att styra andra människors praktiska arbete. Problematiken ligger i att organisationer 

svämmar över av texter. Texterna riktar sig till arbetarna längre ner i hierarkin som ofta 

inte ens känner till att texterna existerar. Ekman (2003) menar att vägen från nyckelord i 

ledningsgruppen till normer hos medarbetarna ute i verksamheten är lång. Författaren 
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menar att organisationer styrs utav det dagliga pratet, det så kallade småpratet i 

organisationer. Merparten av beslut, policies och dokument måste tolkas och diskuteras 

för att kunna omsättas i praktisk handling. Jacobsen och Thorsvik (2008) belyser en 

ledarskapsstil som benämns “Demokratiskt ledarskap” vilken vi anser passar bra till just 

policyimplementering. Demokratiskt ledarskap innebär att ledaren arbetar aktivt med att 

involvera medarbetarna i beslut som rör arbetet och diskutera vardagliga händelser 

tillsammans. Ledare som använder en demokratisk ledarskapsstil försöker bygga goda 

relationer med de anställda. Jacobsen och Thorsvik (2008) poängterar att ledarskapet 

utgör en viktig del i en förändringsprocess då anställda tenderar att imitera sin ledare.  

 

3.6 Meningsskapande  

Traditionellt sett menar forskarna inom meningsskapande att begreppet handlar om att 

skapa roller och relationer inom organisationer i syfte att skapa mening för berörda 

aktörer (Lockett et al. 2014). Det finns dock ingen tydlig definition av vad 

meningsskapande innebär, det har växt fram en gemensam konsensus kring att 

meningsskapande syftar till att skapa mening i tvetydiga situationer (Brown, Colville & 

Pye 2015). Meningsskapande handlar alltså om att skapa mening i upplevelser och 

situationer (Meindl, Stubbart, Porac 1996). Författarna menar att begreppet syftar till att 

skapa tillräckligt med mening och kunskap för en händelse, för att kunna agera. 

 Meningsskapandet syftar till att försöka förstå en komplex och oklar situation och ska 

därmed bidra till situationsmedvetenhet för hur människor ska agera i situationer med 

hög komplexitet och osäkerhet.  

 

Vi individer skapar mening i vår omgivning, men också i organisationer, där 

meningsskapandet påverkas av medarbetarnas kommunikation och dialog med varandra 

(Weick 2001). Vidare betonar författaren att meningsskapandet är en process som 

ständigt fortskrider. Weick (2001) menar att meningsskapandet i organisationer gör att 

medarbetarna skapar gemensam tillhörighet, där de delar förståelser och uppfattningar 

om organisationen. När en händelse uppstår i en organisation, startar också en process i 

meningsskapande. Weick (2001) symboliserar händelsen till begreppet antagande (eng. 

enactment) som innebär att individer skapar mening av händelser. Individer 

kategoriserar och handlar utifrån dessa antaganden, för att förstå och tolka det som 

händer. Weick (2001) menar att individer gör antaganden av händelser för att analysera 
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och skapa mening av det som händer. I en organisation uppstår meningsskapande 

genom att de anställda kommunicerar och interagerar med varandra (Weick 2001).  

 

Heide (2009) argumenterar för att meningsskapande kan sammankopplas med teorier 

kring kommunikation, värdering och normer. Författaren menar att det är tolkningar och 

dess betydelse som är det intressanta. Forskarna inom meningsskapande vill skapa 

mening i kommunikationen som de förmedlar. Enligt Heide (2009) syftar begreppet till 

att ledaren ska kunna skapa betydelse i aktiviteterna som sker inom organisationen. En 

viktig faktor inom meningsskapande är förmågan att bilda ett gemensamt och 

övergripande språk inom organisationen som alla medarbetare förstår (Heide 2009). Vi 

kan urskilja tre aspekter som påverkar möjligheten för en ledare att skapa mening i en 

policy för sina medarbetare. Första aspekten är att det är viktigt att ledaren kan 

kommunicera ut innebörden av policyn till sina medarbetare, vilket leder in oss på 

kommunikation vid policyimplementering. 

 

3.7 Kommunikation  

Enligt Heide (2009) symboliseras förändring som ett komplext fenomen. Vi menar att 

en ny policy kan ses som en typ av förändring eftersom det är något nytt att förhålla sig 

till inom organisationen. Vidare beskriver Heide (2009) att en orsak till att 

förändringsinitiativ i vissa fall inte blir av beror på bristande intern kommunikation. 

Heide (2009) lyfter förändring som en nödvändighet för dagens organisationer och 

menar att kommunikationsprocessen därmed blir allt viktigare. Vid en implementering 

av en policy kan olika typer av metaforiska uttryck användas för att kommunicera ut 

policyn i organisationen. Heide (2009) argumenterar därav vikten av att känna till 

vilken typ av förändring som ska genomföras. Organisationen behöver ha ett 

gemensamt språk för att skapa en gemensam förståelse till implementeringen (Heide 

2009). Författaren poängterar ledningens roll när information och kommunikation ska 

förmedlas ut i organisationen och menar att ledaren kan styra och påverka de anställdas 

tankar och tolkningar på ett effektivt sätt med hjälp av kommunikation. Ytterligare en 

bidragande faktor till det ökade behovet av kommunikation är dagens användning av IT 

menar Jacobsen och Thorsvik (2008). Fler och fler av organisationers policies hamnar 

på intranätet, vilket ligger i linje med Jacobsen och Thorsviks (2008) argument kring att 

IT har bidragit med nya möjligheter för organisationerna rent kommunikationsmässigt.  
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Vid förändringsarbete menar (Heide 2009) att den interna kommunikationen kan 

uppfattas på olika vis. Vidare beskrivs att information och kommunikation i förändring 

kan leda till att;  

 Skapa delaktighet och engagemang 

 Förhindra ryktesspridning 

 Skapa en demokratisk process 

 Minska oro och stress 

 Övertala personalen om att förändringen är fördelaktig 

 Införa ett nytt språk och terminologi för att beskriva en ny organisatorisk 

verklighet 

 

Heide (2009) menar att den interna kommunikationen påverkar de anställdas syn på en 

förändring eftersom den interna kommunikationen kan bidra med förståelse och 

kunskap om förändringen. Författaren betonar att hur de anställda uppfattar en 

förändring har betydelse för hur förändringsarbetet utfaller samt hur verksamheten 

fungerar. Heide (2009) fortsätter att förklara att olika kommunikationsprocesser samt 

intern kommunikation skapar en förståelse och mening för de anställda och är en 

betydelsefull del i ett framgångsrikt förändringsprojekt. Kommunikation är en viktig del 

vid policyimplementering för att motivera de anställda till att följa den. Förstår 

medarbetarna inte policyn kommer det bli problematiskt att följa den. I vissa fall krävs 

det även viss kompetens för att kunna följa en policy, vilket är den andra aspekten vid 

meningsskapande i arbetet. 

 

3.8 Kompetens  

Heide (2009) beskriver att de anställda i en organisation besitter kunskap om sitt arbete 

samt om verksamhetens mål och mening. Vidare beskrivs att den här typen av kunskap 

har formats och omformats under en längre period av både formell och informell 

kommunikation. Detta ligger till grund för de anställdas vardagliga arbete samt speglar 

hur de anställda agerar i olika situationer (Heide 2009). De anställda i en organisation 

behöver enligt Heide (2009) dessutom besitta kunskap om hur arbetet ska utföras, vem i 

verksamheten som gör vad och varför. I relation till policyarbete menar vi att det är 

viktigt att de anställda både har kompetens för att kunna agera efter policyn men även 
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kompetens som stämmer överens med kraven som policyn ställer. Det är därav viktigt 

att arbetsgivaren tillgodoser medarbetarna med den kunskapen som krävs för att kunna 

agera i olika situationer. Vidare förklarar Heide (2009) att när en organisation står inför 

en förändring och de anställda eventuellt står inför nya arbetsuppgifter eller nya roller, 

behövs en annan kunskap i det dagliga arbetet. Heide (2009) förklarar att många frågor 

kan uppkomma vid en förändring och i dessa situationer kan förvirring och stress enkelt 

utbryta hos de anställda. Heide (2009) menar att kunskap och kommunikation om 

förändringen som ska genomföras kan hjälpa att skapa en förståelse för organiseringen 

och skapa en gemensam struktur och handling hos de anställda. Författaren förklarar att 

en lyckad förändring handlar om att organisationen och arbetet ska uppfattas på ett nytt 

sätt.  

 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar att medarbetare måste känna att de kan 

kontrollera situationer som de ställs inför. Förekommer obalans mellan kraven i 

situationen och förmågan att kontrollera kraven kan onödig stress uppkomma. 

Förekommer obalans under en längre tid kan det leda till att medarbetarna känner 

uppgivenhet, det är därför av största vikt att engagera medarbetarna och få med dem in i 

implementeringsprocessen. Genom att få med medarbetarna i processen, skapas mening 

och trovärdighet för implementeringen, vilket ökar chanserna för en lyckad 

policyimplementering. Kan ledaren kommunicera ut en policy väl och tillgodose 

medarbetarna med den kunskap som krävs menar vi att möjligheten till att policyn blir 

ett levande dokument ökar. Tredje aspekten inom meningsskapande menar vi är att hålla 

en policy som ett levande dokument.  

 

3.9 Policy som ett levande dokument 

Målet med en policy som innehåller visioner och mål är att en organisations medlemmar 

ska känna till, förstå samt agera efter policyn (Heide 2009). Vidare beskrivs att 

idealbilden för en ledare är att en policy blir ett levande dokument som efterlevs i 

praktiken med de beslut som behöver fattas. Heide (2009) poängterar att 

organisationens avdelningar bidrar genom sina aktiviteter till att uppfylla 

organisationens övergripande mål.  
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Ett vanligt problem i många organisationer enligt Heide (2009) är att policyn förblir en 

typ av rutinmässig aktivitet, på sidan om den ordinarie verksamheten. Författaren 

förklarar vidare att policyn inte får några praktiska konsekvenser, utan tenderar att förbli 

ett dokument utan handling. Vidare beskrivs att om policyprocessen ska fungera efter 

ledningens önskningar och kunna skapa incitament för handling, behöver de 

formulerade policierna och målen vara förståeliga och skapa mening för de anställda. 

Detta gör att stora krav ställs på den interna kommunikationen och kompetensen. (Heide 

2009). Vidare beskrivs för att en organisation ska kunna förverkliga en vision eller 

policy måste den fort omsättas till handling. Processen symboliserar kommunikation 

som en grundförutsättning samt ett verktyg till både chefer och medarbetare för att 

skapa en gemensam förståelse och mening för arbetet (Heide 2009).  
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4 Empiri 

Nedan presenteras informationen som framkommit ur våra intervjuer. Vi har valt att 

presentera informationen utifrån likheter samt avvikelser som vi identifierat under 

studiens gång. Vi kommer presentera alla våra respondenter i en lista nedan. 

 

Respondent 1 - Chef inom IT-branschen  

Respondent 2 - HR inom offentlig sektor 

Respondent 3 - Arbetsmiljöansvarig inom statlig verksamhet  

Respondent 4 - Enhetschef inom offentlig sektor  

Respondent 5 - Linjechef inom postverksamhet 

Respondent 6 - HR inom Medicin teknik  

Respondent 7 - HR inom Offentlig sektor  

Respondent 8 - HR inom IT-branschen  

Respondent 9 - Kontorschef inom bankväsendet 

 

4.1 Respondenternas uppfattning och erfarenhet av policyarbete  

Majoriteten av respondenterna anser att en policy är en riktlinje för en verksamhet. 

Samtliga respondenterna uttryckte att en policy kan användas som ett styrdokument som 

organisationen formulerar för att guida sina medarbetare i en viss riktning. Respondent 

5 betonar att en policy ska fungera som ett hjälpmedel i organisationen och inte som en 

bestämd regel.  

 

“policyn kan användas som vägledning för att kunna styra och fatta olika beslut i vissa 

sammanhang och situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten”  

- Respondent 5 

 

Däremot menar respondent 1 samt respondent 4 att en policy fungerar som en regel 

förmedlad av organisationen som ska följas för att uppnå maximal prestation. 

Respondent 7 förklarade för oss att respondentens verksamhet under flera år haft en 

förbud att använda ordet policy, då de ansett att begreppet andats för mycket privat 

verksamhet. Respondent 7 arbetar i en offentlig verksamhet och berättade för oss att de 

innan valt att benämna policybegreppet för riktlinjer. Det har däremot skett en 

förändring nu och verksamheten har valt att döpa om sina riktlinjer till policies. 
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Anledningen till det var att fullmäktige tog ett beslut om att se över hela styrsystemet 

och valde att policy skulle vara det övergripande namnet på styrdokumentet. Policyn 

ska vara långsiktig samt vara översiktlig och inte för detaljerad på den övergripande 

nivån, utan varje förvaltning får utforma den mer specifikt till sin verksamhet. 

Respondent 6 menar att en policy ofta är ett styrande dokument på övergripande nivå 

som sedan kan brytas ned i flera nivåer ute i verksamheten. Personen tar exempelvis 

upp strategiska policies som behandlar jämställdhet och mångfald inom organisationen 

och menar att det är policies som varje avdelning får arbeta mer ingående med. 

Respondent 8 beskriver en policy som en viljeriktning från företagets sida. 

Respondenten lyfter även synen från HR:s sida som är en mer arbetsrättslig synvinkel, 

där arbetsgivaren inte behöver förhandla fram en policy utan kan enskilt bestämma sig 

för vilka policies företaget ska ha. Vidare beskriver respondent 8 att en policy kan ses 

som en guide över hur medarbetarna ska förhålla sig och att det ska finnas tydliga 

spelregler.  

 

4.1.1 Vikten av att följa en policy i det dagliga arbetet 

Respondenterna är eniga om att de dagligen följer olika policies i arbetslivet. De menar 

att verksamheter idag är såpass reglerade att det är viktigt att förhålla sig till sina 

policies. Respondent 6 betonar att det är viktigt att följa sina policies för att säkerställa 

att arbetet som utförs på arbetsplatsen sker enligt linje med företagets värderingar. 

Respondent 2 kan ibland uppleva en brist inom organisationen eftersom alla 

medarbetare inte ens är medvetna om vad en policy är. Anledningen tror respondenten 

är att organisationen ibland kallar en policy för riktlinje eller regel istället för just en 

policy, vilket kan skapa tvetydighet. Respondent 3 resonerar i samma linje som 

respondent 2 och menar att medarbetarna omöjligt kan vara medvetna om alla policies 

som finns inom sin organisation eftersom det finns ett hav av dem. Respondent 3 menar 

därför att det är svårt att veta om man följer alla policies inom organisationen men att 

det viktigaste är att personalen iallafall följer de övergripande och mest avgörande 

policierna  samt de policies som berör deras arbete. 

 

Repondent 1 förklarar att det är en förutsättning för att klara arbetet att varje dag följa 

de policies som finns, speciellt i en stor koncern. Respondenten förklarar vidare att 

verksamheten inte skulle fungera ifall de anställda inte följde de riktlinjer som 
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ledningen sätter upp. Respondent 7 berättar att de arbetar med styrdokument på olika 

nivåer och att de bland annat arbetar med styrdokumentet “vision” dagligen i HR- 

arbetet. Det är viktigt att personalpolitiken går i linje med verksamheten visioner och 

det är därför organisationen dagligen arbetar med det styrdokumentet. Vidare förklarar 

respondenten att de just nu håller på att gå igenom de policies som finns inom 

verksamheten för att se vilka dokument som är aktuella och vilka som de kan göra sig 

av med. Respondenten anser att de har för många policydokument och menar att det 

även finns dokument som inte är nedskrivna utan bara existerar i de människor som 

arbetar inom verksamheten. 

 

“Det kan bli väldigt sårbart om de personer som innehar den här specifika kunskapen 

slutar”.  - Respondent 7 

 

4.1.2 Sammanfattning 

Vi har sett ett samband mellan alla utvalda respondenter som anser att en policy 

symboliserar riktlinjer för en verksamhet. En policy bör ses som ett hjälpmedel för en 

organisation för att kunna styra och fatta beslut i situationer som kan uppstå i den 

dagliga verksamheten. Utifrån respondenternas tankar och uppfattningar anser vi att 

policies är en förutsättning för att arbetet ska fungera optimalt i en verksamhet. Följer 

inte de anställda de policies som ledningen satt upp kommer det inte gå att få en 

fungerande verksamhet. Vi kan tyda att implementeringsprocessen är oerhört viktig för 

att få ett lyckat utfall av policyn. Det leder in oss på teorier kring policy och 

policyprocessen.  

 

4.2 Respondenternas syn på implementeringprocessens möjligheter 
och hinder 

Alla utvalda respondenter har erfarenhet från att implementera en policy i en 

organisation. Respondenterna menar att en ny policy ofta framkommer från beslut i 

omvärlden eller från ledningen. Alla respondenter som är verksamma inom HR menar 

att deras policies ofta ska samverka med krav från lagstiftningen, exempelvis policies 

relaterat till arbetsmiljö samt jämställdhet. Respondent 9 poängterar att 

förändringstakten i samhället har ökat och det ställer också krav på att hela tiden se över 

och revidera organisationens policies så att de ligger i linje med företagets värderingar 

samt med kraven från omvärlden.  
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Respondent 3 förklarar för oss att respondentens verksamhet stod inför en 

implementering av en ny policy som skulle gälla på enheten. Organisationen anlitade en 

konsult som fick det övergripande ansvaret att implementera policyn eftersom 

verksamheten inte hade tillräckligt med resurser för att göra det själva. Vidare förklarar 

respondenten att de i efterhand kände att det hade varit bättre om de hade implementerat 

policyn själva eftersom de tror att det hade varit lättare att hålla den levande och 

nyanserad i verksamheten. Respondent 8 menar att de flesta policies av erfarenhet går 

bra att implementera, även de policies som är lite känsligare, som alkohol- och 

drogpolicy. Vidare beskriver respondenten att en policy ofta uppkommer genom en 

intention, vanligtvis genom en debatt i media som senare blir underlag till policyns 

syfte. Respondent 7 berättar att företaget har valt att reducera deras övergripande 

policies till ett mindre dokument som är mer tydligt och översiktligt för att alla 

medarbetare inom organisationen ska kunna förstå det.  

 

“Jag tycker att det är viktigt att en policy inte fastnar som ett dokument på 

personalavdelningen, policyn ska fungera som en målbild för hela vår organisation 

över hur  arbetsplatsen ska fungera.” - Respondent 7 

 

4.2.1 Aspekter som påverkar utfallet av en policy 

Alla respondenter har olika erfarenheter och tankar kring hur en policy bör 

implementeras för att lyckas uppnå bästa utfall. Respondent 7 och 9 menar att en viktig 

aspekt för att lyckas implementera en policy framgångsrikt är att informera alla chefer 

och medarbetare kring varför policyn ska finnas. De menar att det är svårt att motivera 

personalen till att följa en policy om syftet kring den inte tydligt framgår. Respondent 4 

poängterar också vikten av att kontinuerligt diskutera organisationens strategiska 

policies för att lyfta meningen till varför de existerar.  

 

Respondent 1 och 5 lyfter att de båda har erfarenhet av att implementera en resepolicy 

som de båda anser har implementerats med goda resultat och som fungerar väldigt bra 

att arbeta efter idag. Respondent 5 menar att policyn varit framgångsrik då alla på 

företaget följer policyn och företaget har lyckats minska onödiga resekostnader. Målet 

med policyn är att alltid boka de billigaste biljetterna, om det inte uppstår en akut 
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situation som kräver att dyrare biljetter måste bokas. Respondent 1 betonar att 

resepolicyn varit framgångsrik eftersom de minskat resekostnaderna avsevärt och 

avtalat fram goda avtal med reseleverentörer. Respondent 8 beskriver att respondenten 

har erfarenhet av att implementera en personalenkät på ett annorlunda sätt och menar att 

man inte ska vara rädd för att tänka i nya banor vid gamla inlärda rutiner. Respondenten 

utformade en dialogduk som användes som ett spel med fyra deltagare i varje grupp. 

Respondenten beskriver vidare att tanken med implementeringen var att få igång 

diskussioner och gruppdynamiken inom företaget. Det var sällan alla fyra deltagare var 

överens, men genom att få igång gruppdynamiken så löstes många problem per 

automatik under vägens gång. Respondenten lyfter även att man inte ska vara rädd för 

att revidera en policy eller en enkät för att den i framtiden ska kunna bli bättre.  

 

Studiens respondenter hade generellt sett svårare att identifiera en policy som de inte 

lyckats implementera med ett bra resultat. Två av respondenterna kunde däremot plocka 

fram en konkret policy, där vi även kunde se ett samband. Respondent 2 och 6 lyfter 

problematiken kring företagens alkohol- och drogpolicy.  Respondent 6 menar att 

företaget inte har några problem med alkohol och droger bland de anställda och därav 

arbetar inte verksamheten aktivt med policyn. Vidare beskriver respondenten att de 

tidigare försökte arbeta med en policy för alkohol, men som tolkades som kränkande 

särbehandling bland de anställda. Vid nyanställningar visas alkohol- och drogpolicyn 

under den anställdes introduktion, därefter ligger ansvaret på cheferna att lyfta policyn 

en gång om året för att de ska veta hur de ska agera om en sådan situation skulle uppstå. 

Respondent 6 förklarar vidare att man gärna inte vill tro att någon inom företaget har 

alkohol- eller drogproblem och att det är ett känsligt ämne. Vidare förklaras att de tog 

fram alternativ för att kunna arbeta med den här typen av policy, fast mer som en 

bakgrund. Där lyfte respondenten att man kan ta hjälp av en extern part, ett företag som 

arbetar med den här typen av frågor för att få tips och stöttning. Respondent 2 

poängterar också problematiken med alkohol- och drogpolicyn och menar att ingen på 

företaget förstår varför den policyn finns. Vidare förklaras att de endast skulle ta till sig 

alkohol- och drogpolicyn om något skulle hända, vilket respondenten anser är otydligt 

och att det tyder på att organisationen arbetar reaktivt.  
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Respondent 3 upplever att företaget har en brist i den övergripande policyn för 

organisationen. För att den policyn ska fungera optimalt krävs det att den ständigt 

uppdateras, då kunskapen behöver vara rykande färsk hela tiden. Vidare förklarar 

respondenten att företagets brist på resurser har orsakat att de fått dra ner på att utbilda 

de anställda, vilket har bidragit till att den övergripande policyn har tappat i trovärdighet 

och mer känns som ett inövat skådespeleri. Respondent 4 lyfter ett problem med 

samarbete och delaktighet inom organisationen och menar att det är något som de inte 

har lyckats med, men vet med sig att de behöver jobba på.  

 

Respondent 9 som arbetar inom bankväsendet berättar för oss om en stor skandal som 

hände banken och beskriver händelsen som en effekt av att inte följa de angivna policies 

som finns. Respondenten förklarar att policyn inte togs på allvar och att de inom 

företaget inte ansåg att den var tillräckligt viktig. Vidare menar respondenten att de 

skulle ha agerat på ett annat sätt och att företaget brustit i hur de hanterat sina policies, 

något som kan vara förödande för verksamheten. Respondent 9 fortsätter att berätta om 

problematiken när en policy inte implementerats bra och menar att det handlar om att de 

inte fått igenom varför den typen av policy ska finnas. En policy kommer till av en 

anledning och respondenten förklarar att det är viktigt att veta varför den finns. 

Respondenten tror att misslyckandet beror på att de anställda inte förstår varför just den 

policyn ska finnas. Den ska vara viktigt både för cheferna och för medarbetarna, annars 

finns det en risk att policyn misslyckas. Respondent 8 lyfter vikten av att göra rätt från 

början och att involvera samt lyssna på synpunkter. Respondent 7 berättar att en stor 

utmaning med policydokument är att nå ut till alla i organisationen.  

 

“De finns de som arbetar aktivt med policydokument, men det finns också dem som 

aldrig har sett det”. - Respondent 7 

 

Vidare beskriver respondent 7 att implementeringen av en policy inte har lyckats om det 

finns medarbetare som inte känner till dokumenten.  

 

4.2.2 Sammanfattning 

Ett gemensamt mönster vi kunnat urskilja är att alla respondenter är eniga om att en ny 

policy framkommer från ett beslut från antingen ledningen eller omvärlden. Gemensamt 
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för alla respondenter är att de har erfarenhet från att implementera en policy i en 

verksamhet, och därmed inser vikten av en noggrann genomförd 

implementeringsprocess. Vi kunde urskilja att alkohol- och drogpolicyn var en 

känsligare policy att implementera och upplevdes av den anledningen svårare att 

implementera. En stor andel av respondenterna anser att det är viktigt att involvera samt 

kommunicera med sina medarbetarna för att uppnå ett lyckat utfall med policyarbetet. 

Det här leder in oss på teorier kring implementering och kommunikation. 

 

4.3 Respondenternas syn på ledarens roll vid policyimplementering 

Ledaren pekas ut av alla respondenter som en viktig aktör i implementeringsprocessen 

av en policy. Alla är även eniga om att det är viktigt att ledaren arbetar aktivt med 

policyn efter att implementeringen är klar. Respondent 9 belyser vikten av att en ledare 

filtrerar informationsflödet åt sina medarbetare så de kan få essensen av informationen. 

Personen menar att medarbetare idag är överrösta av information så det kan vara svårt 

att filtrera ut det viktiga själv.  Respondent 7 menar att ledarna fungerar som 

organisationens kanaler och är viktiga förebilder. Respondenten menar att ledaren inte 

bara har en viktig roll vid spridandet av information utan även rent omdömesmässigt. 

Har inte ledaren införlivat policyn i sig själv är det svårt att få sina medarbetare att följa 

den, och visade på ett exempel:  

 

“en chef berättade för mig att hon hade misslyckats med att implementera en policy 

eftersom hon inte hade införlivat den i sig själv, vid nästa policy införlivade hon den i 

sig själv först och resultatet blev avsevärt mycket bättre” - Respondent 7 

 

Vidare beskriver respondenten att en ledare inte nödvändigtvis behöver kunna allt som 

står i en policy men att det är viktigt att kunna förstå det som påverkar det dagliga 

arbetet och agerandet. Respondent 8 lyfter ledarens roll i organisationen och talar om 

det dubbla representantskapet. Ledaren har ett stort ansvar och ska både representera 

ledningen samt sina medarbetare. Det är viktigt att ledaren hela tiden talar om “vi” och 

varför vi ska följa en policy. Även Respondent 2 poängterar vikten av att en ledare inte 

ska säga att “jag vill att ni följer allt som står i detta dokument” men sedan inte gör det 

själv. Respondenten menar att det blir tvetydigt och att medarbetarna tappar 

trovärdigheten hos ledaren och till dokumentet.   
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4.3.1 Ledarens roll för att hålla policyn levande 

Majoriteten av respondenterna menar att ledaren måste arbeta mer med policyn i det 

dagliga arbetet för att kunna hålla den levande. Respondent 4 flaggar för att ledaren hela 

tiden får tänka på hur han eller hon agerar och vilka skyldigheter ledaren har gentemot 

sina medarbetare. Respondent 9 menar att det skiljer sig hur aktivt en ledare arbetar med 

en policy beroende på hur stor och viktig policyn är. I respondentens verksamhet är det 

viktigt med ett starkt kundfokus och därav blir policyn kring bemötandet av kunder 

viktig inom deras organisation. Respondent 3 och 7 poängterar vikten av att ledaren 

diskuterar olika policies och vågar prata om de med medarbetarna. Respondenterna 

menar att återupprepning av policies leder till att medarbetarna lättare kan bekanta sig 

med dem. Respondent 2 belyser problematiken kring att det oftast pratas mycket om en 

policy när den är ska formuleras och nyligen har implementerats. Efter ett tag läggs 

policyn på hyllan och prioriteras inte längre, vilket respondenten menar är en brist och 

även en bidragande faktor till varför en policy inte blir ett levande dokument i 

organisationen.  

 

Alla respondenter berättar att deras policies finns publicerade på intranätet där 

medarbetarna kan ta del av dem. Respondent 3 menar att de även försöker lyfta sina 

policies på morgonmötet varje dag för att hela tiden arbeta i linje med policierna. 

Respondenten säger: 

 

“ Vi märker snabbt på kundnöjdheten om våra anställda har levererat bra och på så vis 

agerat utifrån några av våra policies” - Respondent 3 

 

Respondent 4 berättar att vid en nyanställning delar ledaren ut en handledare till den nya 

medarbetaren som har till uppgift att utbilda den nyanställde inom organisationens 

värdeord och policies. Handledaren utgår från en checklista och när alla punkter är 

avprickade ses den nya medarbetaren som upplärd. Respondent 7 berättar att de vid sin 

senaste policy kommunicerade ut den genom en film i organisationen. Filmen nämner 

vad policyn avser och sammanfattar styrdokumentet. Fokus i filmen låg på att tydligt 

förklara vad policyn innebär i praktiken, det var även viktigt att använda lättförstådda 

ord som alla kunde relatera till för att undvika eventuella tolkningsproblem. Inom 
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respondent 5’s verksamhet utförs spontana stickprov för att kontrollera om 

medarbetarna följer deras policies. Ett exempel är drogtest för att se över att 

drogpolicyn följs fullt ut av den orsaken att det är en viktig policy inom deras 

organisation.  

 

Respondent 6 förklarar att organisationen vid en nyanställning visar upp 

organisationens policies för den nya medarbetaren som medarbetaren sedan får sätta sin 

signatur på för att visa på att den är införstådd med vad policierna säger. Respondenten 

anser att det är viktigt att påminna om företagets policies för alla anställda och förklarar 

att organisationen försöker påminna om policierna vid deras stormöten. Respondent 9 

berättar att de varje år ger en repetition för sina anställda inom organisationens värdeord 

och policies, detta för att kunna leverera ett så bra arbete som möjligt. Vidare berättas 

att vid en nyanställning följer de en checklista och går mer på djupet för att försäkra sig 

om att medarbetaren är införstådd i innebörden av de viktigaste policierna. Däremot 

menar respondent 7 att det kan finnas risk för en “overload” av information och att det 

är viktigt att kunna välja ut vilka policies som är de viktigaste för just den berörda 

personen.  

 

Studiens alla respondenter förklarar att de erbjuder någon slags kunskap till sina 

medarbetare kring organisationens policies, men i vilken utsträckning skiljer sig en del 

från respondent till respondent. Respondent 3 kan urskilja en minskad del av utbildning 

till nyanställda och menar att det har påverkat organisationen negativt eftersom 

kundnöjdheten har minskat. Respondent 6 menar att vissa policies kräver utbildning i 

form av olika tester. I de fallen erbjuder organisationen sina medarbetare ett test som 

medarbetarna får genomföra med krav att ha minst 80 procent godkänt. Testet syftar till 

att följa en arbetsmiljöpolicy för att öka säkerheten på arbetsplatsen. Respondenten 

menar även att det är viktigt att hitta en balans bland alla policies som finns. Det går 

inte att utbilda i alla policies men det är viktigt att prata och diskutera alla, vilka hinder 

finns det och hur kan organisationen på bästa sätt lösa dessa. Respondent 9 lyfter att de 

arbetar mycket med e-learning inom deras organisation. Varje år måste medarbetarna 

genomföra e-learningtest för att bibehålla hög kunskap. Respondent 8 poängterar att en 

policy även är en säkerhet för arbetsgivaren. Skulle det uppstå en tvist på arbetsplatsen 

är det bra om arbetsgivaren har en policy att luta sig mot och kunna visa på att 
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organisationen faktiskt gjorde det som står nedskrivet i policyn. Respondent 5 och 7 är 

eniga om att det är viktigt att medarbetarna känner till varför policyn finns. Var är vi 

idag och vilka förändringar behöver göras för att kunna arbeta i linje med policyn? 

 Respondent 7 menar att ibland är inte det viktigaste att medarbetarna känner till allt 

som står i policyn, utan vikten bör ligga på att medarbetaren arbetar utefter policyn, det 

praktiska är mer viktigt än innehållet. Det kan även vara viktigt att som ledare förklara 

varför organisationen ibland måste vara mer styrande över medarbetare och visa på att 

det är för att följa en viss policy.  

 

Respondenterna är inte eniga om ifall medarbetarna tolkar policies lika inom 

organisationen. Majoriteten av respondenterna tror dock att medarbetarna inte tolkar 

policies lika, medans tre av respondenterna tror att policierna är såpass tydliga så alla 

bör tolka de likadant. Respondent 9 menar att det beror helt på vilka tidigare upplevelser 

personen har och vilka erfarenheter som finns, därför kan inte alla tolka en policy lika. 

Det spelar ingen roll om du som ledare går ut och framför informationen exakt lika till 

alla, det kommer alltid tolkas olika. Respondent 2 menar däremot att det handlar om 

arbetskulturen, går policierna i linje med organisationens värdeord och vision borde 

även medarbetarna uppfatta policierna likartat. Respondent 5 menar att alla nog tolkar 

policierna likadant men därmed inte sagt att alla följer de till punkt och pricka.  

 

4.3.2 Sammanfattning 

Alla respondenter anser att ledaren är en viktig aktör genom hela 

implementeringsprocessen av en policy. Det är av största vikt att ledaren arbetar med att 

kommunicera ut innebörden av policyn till de anställda efter implementeringens slut. 

Det är viktigt att medarbetarna besitter kunskap relaterat till policyn för att kunna skapa 

ett levande dokument som genomsyrar hela organisationen. Ett samband vi kunde 

urskilja från respondenterna var att majoriteten poängterade vikten av att ledaren 

införlivar policyn i sig själv samt förstår den innan de kommunicerar ut policyn till 

medarbetarna av den orsaken att medarbetarna följer sin ledare. Besitter inte ledaren 

kunskapen som krävs för att kunna arbeta i linje med policyn kommer aldrig 

medarbetarna kunna skaffa sig den kunskapen heller. Det är av vikt att ledaren skapar 

mening för policyn så medarbetarna förstår varför den finns och betydelsen av att följa 
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den. Ledarens roll vid policyimplementering leder in oss på teorier kring ledarskap, 

kunskap och meningsskapande men även på hur ett dokument ska kunna hållas levande.  

 

4.4 Respondenternas intressen för övergripande policyfrågor 

Respondent 4 belyser vikten av frågor som ligger utanför de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna och menar att det är roligt nu när information finns att hämta från 

intranätet och mail. Respondenten menar att alla på företaget har blivit mer inkluderade 

i organisationen, vilket respondenten tycker är roligt. Respondent 3 tycker också att det 

är viktigt och berättar att personen försöker engagera sig mycket utöver de ordinarie 

arbetsuppgifterna. Respondenten engagerar sig bland annat fackligt och har börjat gå 

kurser inom arbetsmiljö för att öka sin kunskap kring det ämnet. Respondent 9 belyser 

att det är viktigt att ta på sig frågor utanför sitt område för att kunna hjälpa företagets 

kunder på bästa sätt. Respondent 1 menar att det är viktigt för att få ett sammanhållet 

företag och kultur, för att få alla att arbeta åt samma håll.  

Gemensamt för respondenterna som arbetar inom HR är att alla ansåg att de flesta 

frågor redan ligger på HR:s bord, vilket innebär att HR behöver ha ett stort intresse för 

den typen av frågor som faller inom HR. Alla nio respondenter är enade om att policyns 

grundtankar finns med när de utför sitt dagliga arbete. De belyser gemensamt vikten av 

att följa de policies som är utformade för respektive företag.  

 

4.4.1 Ledarens roll för att hålla policyns mål realistiska 

Respondent 6 anser att målen för företagets policies är relevanta och realistiska men att 

de ibland kan bli lite överväldigande. Respondent 1 håller med om att målen även här är 

relevanta och realistiska, men att policierna behöver vara levande dokument eftersom 

verkligheten förändras hela tiden. Görs inte förändringar kan policyn annars bli 

hämmande, därför anser respondenten att det är viktigt att hela tiden vara med och 

förändra. Respondent 5 trycker också på betydelsen av att ha en ständigt uppdaterad 

policy, som är realistisk och baserad på företagets verklighet. Respondent 3 berättar att 

målen är relevanta och realistiska, men att de kan behöva revideras och anpassas efter 

dagens samhälle, då företaget tog fram policyn för några år sedan. Respondent 9 håller 

med övriga respondenter att målen är relevanta och menar att det skulle vara en 

besvikelse om policyn inte fanns. Respondenten fortsätter och förklarar att personen blir 

lika besviken varje gång medlemmarna i organisationen inte lyckas följa policierna. 

Vidare förklarar respondenten att man ska känna en stolthet över sin arbetsgivare och 
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respektera företaget och dess policies. Respondent 8 trycker också på att ständigt se 

över sina policies då omvärlden förändras och synen på arbetet förändras. Respondent 7 

förklarar att dokumenten ska trigga de anställda och då måste dokumenten vara lite 

bättre än verkligheten, men inte vara orealistiska. Vidare förklarar respondenten att det 

är en balansgång, att veta vilken ribba man ska lägga policierna på. Personen anser att 

policierna är relevanta och realistiska, men att de kanske aldrig kommer att infria de 

fullt ut i alla läger.  

4.4.2 Sammanfattning 

Utifrån sista temat kan vi urskilja ett mönster där cheferna har ett stort intresse av 

arbetsuppgifter som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Däremot ifrågasatte 

respondenterna som arbetar med HR vilka frågor som inte låg på deras bord då de ansåg 

att de flesta policyfrågor tillhör HR´s arbetsuppgifter. Utifrån respondenternas 

antaganden om att policierna är relevanta och realistiska ställer vi oss dock frågande till 

varför vissa policies inte går att implementera med goda resultat och bibehållas som 

levande dokument.  
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5 Analys 
I följande kapitel redogörs studiens analys baserad på vår insamlade empiri som 

därefter kopplas samman med den teoretiska referensramen. Analysen vidrör samband 

och avvikelser som vi upptäckt från den insamlade datan.  

 

5.1 Policyarbete i praktiken 

Hur en policy används i praktiken skiljer sig men respondenterna argumenterar för att 

en policy är en form av riktlinje som ledningen sätter upp i företaget. Riktlinjen syftar 

till att styra medarbetarnas viljor åt önskat håll. Respondenternas argument till vad en 

policy är, tolkas i linje med Hills (2007) identifiering av en policy som en slags 

viljeriktning. Även Björkemarken (1995) definierar en policy som en handlingslinje, 

som innehåller beslut och färdriktningar för en organisation. Respondenterna menar att 

en organisation kan använda policyn som ett hjälpmedel för att styra sina medarbetare, 

vilket går i linje med Jacobsen och Thorsviks (2008) argument om att en policy kan ses 

som en väg till att nå det huvudsakliga målet. Majoriteten av respondenterna menar att 

en policy ska vara övergripande och sedan brytas ned i mindre styrdokument ute i 

organisationen. Ett argument som går i samklang med Jacobsen och Thorsviks (2008) 

förklaring, att en policy ska fungera som ett underlag vid olika situationer och beslut för 

den berörda parten.  Respondenterna som arbetar inom offentlig sektor benämner alla en 

policy som just policy eller som riktlinje, vilket motsäger Hills (2007) påstående om att 

organisationer inom offentlig sektor ofta benämner en policy med begreppet 

governance. Att det finns olika benämningar på begreppet policy anser vi tyder på att 

begreppet är brett och därför kan uppfattas på olika sätt av olika individer. Vi 

understryker att om begreppet tolkas enhetligt av majoriteten individer underlättar det 

vid förståelsen av policybegreppet. 

 

Respondenterna nämner att en policy kan ses som en spelregel för att medarbetarna ska 

vara medvetna om hur de ska förhålla sig på arbetsplatsen. Argumentet kan således 

kopplas till Jacobsen och Thorsviks (2008) antagande om att policies studeras av den 

orsaken att de har effekt på medarbetarnas beteenden. Hill (2007) betonar att en policy 

uppkommer som ett resultat av olika beslut, vilket innebär att det är viktigt att rätt beslut 

fattas. Brunsson och Brunsson (2014) poängterar att det oftast är en eller få personer 
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som fattar beslut åt hela företaget, det vill säga att ett fåtal personer är ansvariga för hur 

spelreglerna kommer se ut i organisationen. Med hänsyn till respondenternas argument 

om att en policy uppfattas som en spelregel är det av största vikt att beslutsfattarna fattar 

ett realistiskt beslut samt är lojala mot företaget och sina medarbetare. Enligt Brunsson 

och Brunsson (2014) har beslutsfattarna enbart makt över besluten och inte över 

medarbetarnas handlingar, av den orsaken att alla individer har olika intressen. Vi kan 

därför tyda att ledaren har en viktig roll att i skapa ett gemensamt intresse i 

organisationen och få alla anställda att arbeta åt samma håll. Vi menar att ledaren kan 

styra medarbetarnas intressen genom att skapa mening och förståelse i besluten och 

därav kringgår vi Brunsson och Brunssons (2014) argument om att ledaren inte kan 

påverka medarbetarnas handlingar. Vi anser att det inte går att styra en individs 

handlingar, däremot påstår vi att det genom intressen går att påverka en individs 

handlingar åt önskvärd riktning. Lyckas ledaren påverka medarbetarnas intressen, anser 

vi att chanserna ökar att utfallet av policyn kommer bli lyckat, då medarbetarnas 

handlingar bygger på det intresse de känner för arbetet. Eftersom ledaren i början av 

policyimplementeringen kan skapa engagemang och intresse, skapas en mening för 

medarbetarna att aktivt arbeta mot policyns mål och visioner.   

5.2 Beslut från en intention 

Vi har uppmärksammat från vår insamlade data att en policy kan uppkomma i en 

organisation i förebyggande syfte eller när en brist har upptäckts och behöver åtgärdas. 

Respondent 8 menar att en policy ofta uppkommer från en intention, vanligtvis med 

direktiv från ledningen eller omvärlden. Premfors (1996) belyser att första delen i 

policyprocessen är att identifiera ett problem som antingen finns inom organisationen 

eller i omvärlden, vilket går i linje med respondentens definition av hur en policy 

uppkommer. Efter att ett problem har uppmärksammats måste ett beslut tas om en ny 

policy ska implementeras i organisationen. Brunsson och Brunsson (2014) menar att 

organisationer styrs efter olika typer av beslut och det är därav viktigt att rätt beslut 

fattas. Även Respondent 7 lyfter hur det är att arbeta i en organisation där besluten fattas 

högt upp i ledningen och menar att ett beslut oftast får konsekvenser för hela 

organisationen. Det är därför enligt Premfors (1996) viktigt att problemet är väl 

analyserat och diskuterat så rätt beslut fattas och att en realistisk policy kan formuleras.  
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Att fatta ett felaktigt beslut kan innebära förödande konsekvenser för en organisation.  

Respondent 3 berättar om ett misslyckat implementeringsförsök som organisationen 

råkade ut för i samband med att de valde att outsourca implementeringen av en ny 

policy till en extern konsult. Anledningen till att organisationen valde att hyra in en 

konsult var på grund av bristande resurser för att själva kunna genomföra processen. 

Respondenten berättar att de i efterhand kände att utfallet hade blivit bättre om de hade 

genomfört implementeringsprocessen själva i verksamheten, då respondenten tror att det 

hade varit lättare att hålla policyn levande och kunnat fatta rätt beslut kring den nya 

policyn. Brown, Colville och Pye (2015) menar att meningsskapande syftar till att skapa 

mening i tvetydiga situationer. En konsult som kommer in i organisation och inte är 

insatt i det rådande klimatet menar vi kan ha svårt att fatta rätt beslut och därmed ha 

svårt att skapa mening hos de anställda. Respondent 7 nämnde en liknande problematik 

kring medarbetare som inte vill dela med sig av sin kunskap och vi tänker att liknande 

problematik  kan ha uppståt med den externa konsulten. Enligt Heide (2009) kan olika 

metaforiska uttryck användas i en implementeringsprocess. Utifrån Heides (2009) 

antagande menar vi att konsulten kan ha använt fel metaforer som inte passade in i den 

arbetsgruppen samt i organisationen. När konsulten efter implementeringen lämnade 

organisationen och hade slutfört sitt uppdrag tog han möjligtvis med sig kunskapen igen 

och lämnade de anställda ovetandes om hur de skulle arbeta med policyn.  

 

5.3 Meningsskapande genom implementeringsprocessen 

Studiens samtliga respondenter besitter kunskap och erfarenhet av att implementera en 

policy i en organisation. Alla respondenter har utifrån Nilsens (2010) argument 

förverkligat en handling till praktisk verklighet i syfte att “fylla upp” något som saknas 

inom verksamheten. Det är i denna fas vi ser möjlighet att skapa levande 

policydokument som ska efterlevas i praktiken. Respondent 5 betonar vikten av att alltid 

inneha uppdaterade och relevanta policydokument som efterlever verksamhetens och 

omvärldens krav och verklighet. Relaterat till Premfors (1996) förklaring av 

policyprocessen, tolkar vi att det i implementeringsfasen är viktigt att välja rätt 

alternativ och utforma rätt policy till den specifika verksamheten. 

 

Som tidigare nämnt menar respondenterna att en policy oftast uppkommer pågrund av 

ett eller flera beslut från ledningen eller från omvärlden. Respondenterna som arbetar 
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inom HR syftar till att policies ska samverka med de krav som lagstiftningen kräver, 

bland annat policies inom arbetsmiljö och jämställdhet. Nilsen (2010) argumenterar för 

att implementering av en policy sker i samband med ett fattat beslut från ledningen som 

ska förverkligas i organisationen. Här ser vi ett samband mellan den teoretiska 

referensramen och resultatet från vår insamlade empiri, då respondenternas kunskap om 

implementering står i samklang med Nilsens (2010) argument om hur en 

implementering uppstår i en verksamhet. Även Hill (2007) menar att en policy kan 

identifieras i form av ett beslut, vanligtvis är det flera olika typer av beslut som ligger 

till grund för en policy. Vidare hävdar författaren att en policy oftast formuleras högst 

upp i ledningen, med syfte att handlingen ska utföras längre ned i hierarkin. Hills (2007) 

argument stämmer överens med respondent 1 och 4’s antagande om att en policy fattas 

högt upp i ledningen i syfte att uppnå maximal prestation i organisationen. Vi kan se en 

utmaning för ledaren att vid implementeringen upprätthålla det som respondent 8 

benämner som det dubbla representantskapet. Begreppet ämnar att skapa 

tillfredsställelse i hela hierarkin, där ledarens utmaning blir att göra både ledning och 

medarbetare nöjda med implementeringen. Vi betonar problematiken med ett stort gap i 

leden i större organisationer, där ledningen kan ha en annan verklighetsuppfattning än 

medarbetarna längst ned i hierarkin. Meindl, Stubbart och Porac (1996) belyser vikten 

av att kunna kommunicera genom hela kedjan för att få alla nivåer med sig i 

meningsskapandet av en policy. Att skapa mening genom policyimplementeringen, tror 

vi ökar medarbetarnas förståelse och intresse till varför implementeringen ska göras, 

vilket ökar chanserna för en lyckad implementering.  

 

Många av studiens respondenter har lyckats implementera policies av olika slag med 

lyckade resultat. Ett samband mellan respondent 1 och 5 är att båda respondenterna har 

implementerat en resepolicy i sina företag som fungerar bra. Respondent 5 betonar att 

resepolicyn hjälpt företaget att minska onödiga kostnader, samt att alla anställda i 

verksamheten följer resepolicyn. Respondent 1 förklarar också att företagets 

resekonstnader minskat drastiskt sedan policyn implementerades. Björkemarken (1995) 

argumenterar för att en lyckad implementering är ett resultat av en åtgärd om hur ett 

policyproblem reds ut på bästa sätt samt att genomförandet av policyimplementeringen 

sker på ett kompetent sätt.  Respondent 8 har på ett kreativt sätt implementerat en 

personalenkät genom en dialogduk som fungerar som ett spel med fyra deltagare runt 
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varje dialogduk. Vi tänker oss att en policy hade kunnat implementerats på ett liknande 

sätt som respondent 8’s personalenkät, för att engagera medarbetarna i policyn samt 

bidra till att öka deras kunskap och intresse kring policyn. En annan respondent som 

implementerat en policy på ett kreativt sätt är respondent 7 som skapat en film för att nå 

ut med policyn till de anställda för att på ett mer effektivt sätt sprida kunskapen om 

policyn ut i organisationen. Enligt Björkemarkens (1995) argument om lyckade 

implementeringar, tolkar vi att respondenterna som lyckats väl med sina 

implementeringar har god kunskap om de policies som de implementerat och att de har 

fått medarbetarna att förstå varför policyn ska finnas.  

 

Björkemarken (1995) argumenterar för misslyckade implementeringsförsök och antyder 

att det beror på brister som uppstår under genomförandefasen av en policy. Ett 

misslyckande kan också vara ett resultat av det sätt som beslutet fattats på och som även 

det upptäcks vid genomförandet. Respondenterna i studien hade svårare att identifiera 

en policy som de inte lyckats implementera med goda resultat. Respondent 2 och 6 

lyfter dock svårigheter de haft med företagens alkohol- och drogpolicy och menar att 

det är ett känsligt ämne som man gärna inte tror att sina anställda har problem med. 

Respondent 6 menar att vid nyanställningar visas företagets alkohol- och drogpolicy 

under den anställdes introduktion, därefter ligger ansvaret på cheferna att lyfta policyn 

en gång om året. White och Spruce (2015) poängterar att ledaren är en viktig aktör i 

implementeringsprocessen och trycker på betydelsen ledaren har för att kunna 

kommunicera ut kunskap till sina medarbetare för att effektivisera och verkställa 

processen. Författarnas påstående stärker antagandet om ledaren som en viktig aktör för 

att skapa ett levande policydokument.  

 

Enligt Premfors (1996) ska en lyckad policyprocess följa policyprocessens alla steg. 

Respondent 3 lyfter att deras övergripande policy inte är lika framgångsrik som förr 

eftersom resurserna för att erbjuda kunskap kring den övergripande policyn inte längre 

finns. Utifrån Premfors (1996) steg i policyprocessen kan problematiken kring policyn 

som respondent 3 lyfter ses som en avvikelse från policyprocessen. Policyprocessen har 

en fas som benämns utvärdering, där det ifrågasätts hur policyns resultat har utfallit. I 

Respondent 3´s fall kan vi utifrån Premfors (1996) antagande tyda att respondentens 
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organisation har missat denna fas. Hade en utvärdering genomförts hade problemet 

kunnat lösts tidigare. 

 

Respondent 7 och 9 är eniga om att medarbetarnas uppfattningar av en policy är 

betydelsefulla för hur policyn kommer att fungera. Respondenterna menar att vissa 

medarbetare arbetar väldigt aktivt och följer policies medan vissa inte vet att de 

existerar och därmed antagligen inte följer dem. Att medarbetarna inte känner 

tillräckligt stor mening till en policy för att de ska följa den kan kopplas till brist av 

meningsskapande. Enligt Meindl, Stubbart och Porac (1996) handlar meningsskapande 

om att skapa mening i upplevelser och situationer så medarbetarna vet hur de ska agera i 

olika situationer. Alla policies finns av någon anledning och bristande kunskap kring 

varför de finns kan därmed sammankopplas med avsaknad av meningsskapande. 

Ledaren kan enligt Heide (2009) genom ett gemensamt språk och tydlig kommunikation 

få medarbetarna att inse vikten av att förhålla sig till en policy. Respondent 9 menar att 

en utav de största skandalerna inom deras organisation berodde på att medarbetarna 

förbisåg deras policies av den orsaken att de inte förstod meningen med dem. Kan en 

ledare med hjälp av meningsskapande skapa mening i sina policies skapar det enligt 

Heide (2009) situationsmedvetenhet hos medarbetarna i komplexa och oklara 

situationer, vilket hade kunnat bidra till att situationer likt respondentens situation aldrig 

hade uppstått.  

 

Vid nyanställningar anser vi att ledaren har en stor uppgift att kommunicera ut 

företagets policies och trycka på vilka som är mest väsentliga för verksamheten. Många 

av respondenterna belyser att företagets policies visas för den nyanställda vid 

introduktionen, men att det sedan ligger på cheferna att lyfta policierna årligen. Att 

enbart visa sina policies och styrdokument kan relaterat till Ekman (2003) vara 

problematiskt. Ekman (2003) menar att det är svårt att fånga all komplexitet som råder 

ute i verkligheten i ett textdokument. Författaren menar däremot att texter är en bra 

grund eftersom vi människor tror på texter, men att de måste förklaras vad som 

egentligen står nedskrivet i texten. En annan problematik Ekman (2003) lyfter med 

texter är att texter inte alltid kan styra en verksamhet eftersom vissa handlingar inte går 

att reglera. Respondent 9 menar därför att det är viktigt att varje år gå igenom policierna 

och repetera dem för de anställda, för att de ska kunna leverera ett så bra arbete som 
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möjligt. Respondent 6 betonar att vissa av företagets policies kräver utbildning i form 

av olika tester. Testerna utförs med ett krav att medarbetarna ska ha minst 80 procent 

godkänt för att klara testet. Testen berör oftast större policies, som exempelvis 

arbetsmiljöpolicyn för att alla på arbetsplatsen ska följa de föreskrifter som finns. Att 

utbilda medarbetarna inom berört arbetsområde kan kopplas till Heides (2009) argument 

kring att arbetsgivaren ska tillgodose medarbetarna med den kunskap som krävs för att 

kunna agera. Respondenten berättar att det inte går att utbilda inom alla policies, men att 

det är viktigt att prata om alla policies för att förstå vilka möjligheter och hinder det 

finns. 

 

5.4 Ledarens arbete för att skapa ett levande dokument 

Respondent 9 berättar att förändringstakten i samhället har ökat, vilket innebär att 

företagen hela tiden behöver se över och revidera sina policies, för att de ska ligga i 

linje med företagets värderingar samt med kraven från omvärlden. Respondentens 

argument går i enlighet med Hills (2007) påstående om att en policy förändras med 

tiden och att ett policydokument hela tiden bör hållas levande i organisationen för att 

ständigt vara uppdaterat. Respondent 5 lyfter också vikten av att hela tiden ha 

uppdaterade policydokument som är anpassade efter verksamheten och menar att inom 

respondentens bransch är det av extra vikt att dokumenten hela tiden uppdateras. Heide 

(2009) betonar att ledarens idealbild med en policy är att den blir ett levande dokument 

där målen efterlevs i praktiken. Det stödjer vår uppfattning om att ett policydokument 

hela tiden behöver uppdateras och förnyas för att kunna hållas levande och bidra till att 

innehålla de senaste som är av vikt för organisationen. Respondent 8 poängterar att man 

inte ska vara rädd för att revidera en policy, för att den i framtiden ska kunna bli bättre. 

Ekman (2003) belyser just svårigheten att fånga all komplexitet ute i verkligheten i text 

och utifrån Ekmans antagande menar vi att ledaren inte ska vara rädd att revidera sin 

text för att få ett mer trovärdigt textdokument som lättare går att anpassa lokalt till 

organisationen. Respondent 7 poängterar vikten av att en policy inte fastnar som ett 

dokument på personalavdelningen utan att den ska fungera som en målbild för hela 

verksamheten. Heide (2009) betonar vikten av att alla medlemmar känner till företagets 

visioner, mål och policies. Kopplat till Heides (2009) argument har respondent 7 en 

poäng i att inte låta dokumentet fastna på personalavdelningen utan istället 

kommunicera ut policyn till alla i organisationen.  
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Alla respondenter är eniga om att ledaren är en viktig aktör vid policyimplementering 

och att ledaren efter implementeringen behöver arbeta aktivt med policyn för att skapa 

ett levande dokument. Att ledaren är en viktig aktör i implementeringsprocessen är 

något som även Rokstad et al (2015) poängterar och menar att ledaren är huvudspelaren 

för en lyckad implementering. Sveningsson och Alvesson (2010) menar att ledaren har 

en viktig roll vid styrandet genom förändring och utveckling, vilket en policyprocess 

kan likställas med. Respondent 7 betonar vikten av att ledaren införlivar policyn i sig 

själv innan den kommuniceras ut till medarbetarna inom organisationen. Införlivar inte 

ledaren policyn i sig själv och skaffar sig en bred kunskap om policyn, kan inte heller 

kunskapen förmedlas ut till medarbetarna på ett kompetent sätt. Respondent 7 beskriver 

ett exempel där en chef hade misslyckats med att implementera en policy, eftersom hon 

inte hade införlivat den i sig själv. Vid nästa policy som skulle implementeras, 

införlivade chefen policyn i sig själv först och resultatet blev avsevärt mycket bättre. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) betonar just att en ledare är en viktig förebild eftersom 

medarbetarna har förmågan att imitera sina ledare. Det är därför utifrån Jacobsen och 

Thorsviks (2008) argument viktigt att ledaren förstår innebörden av policyn innan den 

kommuniceras ut i verksamheten, detta för att skapa trovärdighet och mening hos 

medarbetarna.  Vidare betonar respondent 7 att en ledare inte behöver kunna allt som 

står i en policy utantill, men att det är viktigt att ledaren förstår innebörden och hur det 

påverkar det dagliga arbetet. 

 

Majoriteten av studiens respondenter betonar att ledarna behöver arbeta mer med 

policies i det dagliga arbetet för att kunna skapa levande dokument. Heide (2009) 

belyser att målsättningen med en policy som innehåller mål och visioner är att de 

anställda i organisationen ska känna till, förstå samt agera efter policyn. Ledarens 

idealbild är att policyn ska bli ett levande dokument som efterlevs i organisationen och 

som de anställda arbetar aktivt efter. Det skiljer sig mellan respondenterna när det gäller 

vilken policy som de anser är viktigast att hålla levande, då respondenterna befinner sig 

i olika branscher. Respondent 9 menar att centrum i respondentens verksamheten är att 

inneha ett stort kundfokus och därför är policyn om kundbemötande en av de viktigaste 

inom respondentens bransch och därmed den policy som behöver vara mest levande. 

Heide (2009) betonar att organisationens avdelningar bidrar till att uppfylla policyns 
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mål genom sina dagliga aktiviteter. Vi anser av den anledningen att det är viktigt att 

ledaren skapar mening i arbetsuppgifterna och ständigt arbetar med att få medarbetarna 

att förstå varför policyn finns. Förstår medarbetarna varför policyn existerar menar vi att 

det bidrar till att medarbetarna vill agera utefter policyn. Weick (2001) poängterar att 

“enactment” syftar till när medarbetarna förstår meningen av en händelse och agerar i 

linje med händelsen. När medarbetarna förstår meningen av en policy samt 

kommunicerar och interagerar med varandra uppstår meningskapande (Weick 2001). Vi 

kan utifrån det tyda att om ledaren lyckas skapa mening i en policy och får 

medarbetarna att agera efter den bidrar det till att policyn blir ett levande dokument. Att 

det är viktigt att tydliggöra varför policyn finns är något som respondent 7 och 9 

belyser, de menar att det är svårt att motivera personalen till att följa en policy om syftet 

inte tydligt framgår. Detta kan utifrån Weicks (2001) argument ovan bero på brist i 

meningsskapandet av policyn och kan vara en bidragande faktor till att policyn stannar 

som ett pappersdokument som inte efterlevs i praktiken. Ett vanligt problem i 

organisationer menar Heide (2009) är att policyn stannar som en rutinmässig aktivitet, 

som hamnar på sidan av den ordinarie dagliga verksamheten. Det orsakar konsekvenser 

att policydokumentet tenderar att bli ett dokument utan handling. Vi anser att det är 

ledarens roll att policyns mål skapar mening för de anställda för att de aktivt ska kunna 

arbeta utefter den.  

 

5.5 Meningsskapande genom kommunikation 

Meningsskapande i organisationer sker enligt Weick (2001) genom medarbetarnas 

kommunikation med varandra, vilket belyser en process som ständigt fortskrider i 

organisationen. Weick (2001) menar att meningsskapandet bidrar till att medarbetarna 

skapar en gemensam tillhörighet, där förståelser och uppfattningar om organisationen 

delas lika. Respondent 1 betonade att det är en förutsättning för jobbet att varje dag följa 

de policies som finns och att arbetet inte skulle fungera ifall de anställda inte följde de 

riktlinjer som ledningen sätter upp. Vi kan här urskilja utifrån Weicks (2001) argument 

och respondent 1´s erfarenheter att det är betydelsefullt att låta medarbetarna 

kommunicera och prata om policierna så de kan följa policierna och skapa mening i 

dem. Det går i linje med Weicks (2001) argument om att meningsskapande uppstår i en 

organisation genom att de anställda kommunicerar och interagerar med varandra.  
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Ekman (2003) poängterar vikten av att en ledare tillåter småprat på arbetsplatsen. 

Författaren menar att organisationer idag svämmar över av textdokument och det är 

därför viktigt att tydliggöra varför just denna policyn är viktig att följa, vilket stämmer 

överens med respondenternas antagande då de menar att personalen först måste veta 

varför policyn ens kom till innan de kan börja följa den. Ledarens uppgift är att skapa 

mening i policyn genom att kommunicera ut den på rätt sätt och erbjuda kunskap till 

sina medarbetare. Heide (2009) belyser problematiken kring att en förändring som ska 

genomföras i en organisation kan bli lidande på grund av bristande kommunikation. Det 

är därav största vikt att ledaren arbetar med småprat och kommunicerar för att kunna 

förmedla ut syftet med policyn. Heide (2009) lyfter även att olika typer av metaforiska 

uttryck kan användas för att kommunicera ut en ny förändring i en organisation. Utifrån 

det argumentet ska ledaren under implementeringsprocessen arbeta med språket och 

använda olika metaforer som medarbetarna förstår och kan relatera till. Heide (2009) 

poängterar att medarbetare dagligen använder den kunskap de besitter för att utföra sitt 

arbete, det är därför viktigt att ledaren erbjuder den kunskap som krävs för att kunna 

följa policyn, vilket respondent 3 och 7 betonar vikten av. Respondenterna menar att 

ledaren ska framhäva olika policies och säkerställa att medarbetarna besitter den 

kunskap som krävs för att agera i linje med policyn.  

 

Respondent 2 menar att det oftast pratas mycket om en policy när den nyligen har 

implementerats, men att arbetet kring policyn efter en period läggs på hyllan och inte 

längre prioriteras i verksamheten. Enligt Weicks (2001) teori kring meningsskapande 

kan det bero på brist av meningsskapandet kring policyn. Respondent 2 belyser bristen 

med detta och menar att det är en bidragande faktor till att policyn inte blir ett levande 

dokument i organisationen. Premfors (1984) betonar att ett av de viktigaste stegen är 

utvärdering av en policy för att se hur utfallet blivit av policyn i organisationen. 

Respondent 2 lyfter att en policy ofta läggs på hyllan efter en genomförd 

implementeringsprocess, vilket kan tyda på dålig utvärdering av utfallet. Björkemarken 

(1995) hävdar att utvärdering är policyanalysens kärna och utifrån det antagandet kan 

det vara väldigt kritiskt om organisationer missar den aspekten, vilket vi kan tyda från 

respondenterna att många gör.  
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Alla respondenter nämnde att deras policies publiceras på intranätet. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) poängterar att IT har bidragit med nya möjligheter för organisationer 

rent kommunikationsmässigt, vilket samspelar med respondenternas svar kring att 

policerna finns på intranätet. Heide (2009) menar att den interna kommunikationen är 

viktig inom ett företag för att få medarbetarna att förstå vad saker och ting innebär. 

Utgår vi från Heides (2009) antagande om att den interna kommunikationen är essentiell 

kan det vara farligt att lita på att alla medarbetarna läser policierna på intranätet, 

eftersom ledaren inte kan säkerställa att alla faktiskt läser policierna. Även fast 

intranätet är en bra kommunikationskanal öppnar den ändå för problematik kring 

tolkningen av policies. Heide (2009) poängterar just vikten av ett gemensamt språk för 

att medarbetarna ska tolka saker och ting lika. Försvinner den verbala kommunikationen 

och övergår till teknisk kommunikation kan det gemensamma språket påverkas. 

Respondent 9 menar dock att det är svårt att få ett gemensamt språk trots verbal 

kommunikation och hävdar att det beror på att vi alla har olika saker med oss i bagaget, 

blandade erfarenheter och bakgrunder.  

 

Språket påverkar hur medarbetare uppfattar saker enligt Brown, Colville och Pye (2015) 

och hjälper till att tolka olika tvetydiga situationer. Respondenterna var inte riktigt eniga 

om hur de tror att alla på arbetsplatsen uppfattar policierna. Tre av respondenterna tror 

att alla uppfattar policierna på samma vis, medan resten inte tror att de uppfattas lika. 

Relaterat till Heides (2009) teori kring kommunikation och Weicks (2001) teori om 

meningsskapande hade det varit önskvärt om ledaren lyckades använda ett språk som 

alla kan tolka likvärdigt, för att skapa ett samspelt förhållningssätt till policierna. Heide 

(2009) menar att god kommunikation och ett tydligt språk leder till ett högre 

engagemang hos medarbetarna och minskad oro och stress. Förstår medarbetarna inte 

meningen med policyn kan det enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) leda till 

att medarbetarna upplever att de inte kan kontrollera de uppgifter som de ställs inför. 

 Respondent 9 betonar att det beror på vilka tidigare upplevelser de anställda har och 

vad de besitter för erfarenheter, därför är det svårt för de anställda att tolka en policy på 

precis samma vis. Även om ledaren framför informationen på samma sätt till alla, 

kommer det tolkas olika. Respondent 2 menar att det handlar om arbetskulturen samt att 

om policierna går i linje med organisationens värdeord och vision borde medarbetarna 

uppfatta policierna på samma sätt. Utifrån Weman-Josefsson och Berggrens (2013) 
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antagande menar vi att om ledaren lyckas motivera sina medarbetare och skapa mening 

i policierna genom kommunikation och kunskap kan implementeringsprocessen bli mer 

framgångsrik. 

 

5.6 Att arbeta efter policyns mål  

Vi kunde se ett samband mellan de respondenter som arbetar inom HR, när det gällde 

frågan om vad de har för intresse av arbetsuppgifter som ligger utanför deras ordinarie 

arbetsuppgifter. Respondenterna inom HR ifrågasatte vad det skulle vara för frågor som 

inte ingår i deras dagliga arbetsuppgifter, då de ansåg att de flesta frågor hamnar på 

HR:s bord. Övriga respondenter menade att de har ett stort intresse för frågor som ligger 

utanför de dagliga uppgifterna. Enligt Rydstad (2014) har implementeringsprocessen av 

en policy en tendens att hamna utanför medarbetares huvudsakliga arbetsuppgifter och 

det är av den anledningen svårt att hålla dokumentet levande. Vi kan tyda att 

respondenterna som arbetar med HR inser vikten av att arbeta med frågor kring en 

policy för att kunna motivera medarbetarna till att följa de. Respondent 3 tycker det är 

viktigt och har bland annat börjat engagera sig fackligt samt gå en kurs i arbetsrätt för 

att öka sina kunskaper i ämnet. Respondent 9 betonar att det är viktigt att intressera sig 

för frågor utanför de ordinarie arbetsuppgifterna för att kunna hjälpa företagets kunder 

på bästa sätt, genom att bland annat iaktta vad som händer i omvärlden och hos 

konkurrenter. Respondent 1 argumenterar i samma linje och menar att det är viktigt för 

att skapa en sammanhållen kultur och få alla att arbeta åt samma håll. Vedung (2009) 

menar att det är viktigt att alla förstår policyn samt har kunskap kring vad den innebär 

för att utfallet av policyn ska bli lyckat. Med utgångspunkt i Vedungs (2009) antagande 

menar vi att det är viktigt att även engagera sig i arbetsuppgifter som ligger utanför de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna för att skapa en bredare förståelse av ämnet. En bredare 

förståelse kan även leda till att ledaren lättare kan kommunicera ut meningen av en 

policy eftersom de då är mer insatta i ämnet.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att policyn måste följas för att kunna uppnå 

organisationens uppsatta mål, därmed menar vi att det är essentiellt att medarbetare 

arbetar efter policyns grundtanke. Alla studiens respondenter är eniga om att policyns 

grundtankar finns med när de utför sitt arbete och tycker att det är viktigt att följa de 

policies som är utformade för respektive företag. Samtliga respondenter anser också att 
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målen för sina policies är relevanta och realistiska. Respondent 1 och 5 menar att det är 

viktigt att hålla policyn som ett levande dokument eftersom verkligheten hela tiden 

förändras, policyn måste därför vara baserad på företagets verklighet och ständigt 

uppdateras för att passa organisationen. Heide (2009) betonar att ett vanligt problem i 

organisationer är att policyn blir en typ av rutinmässig aktivitet, på sidan om den 

ordinarie verksamheten. Vidare förklarar Heide (2009) att policyn inte får några 

praktiska konsekvenser, utan tenderar att förbli ett dokument utan handling. Målen för 

policyn behöver vara förståeliga och skapa mening för de anställda, vilket är en 

förutsättning för att policyprocessen ska fungera efter ledningens önskemål.  
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6 Slutsats 
 
I studiens avslutande kapitel, besvarar vi studiens forskningsfrågor samt ger förslag på 

framtida forskning inom området.  

 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för ledarens roll vid implementering av 

en policy i en organisation. Vi ville visa på hur ledaren kan påverka 

policyimplementeringen för att bidra till att policyn blir ett levande dokument som 

genomsyrar hela organisationen. 

 

Studiens forskningsfrågor var:  

 

 Vilken möjlighet har en ledare att påverka implementeringen av en policy? 

 

 

 Vad har ledaren för roll vid arbetet med att policyn ska bli ett levande dokument 

som genomsyrar hela organisationen?   

 

Vi har upptäckt att tidigare forskning inom policyimplementering lägger tyngd på hur 

en policy uppkommer samt hur en policy kan implementeras teoretiskt. Vi 

uppmärksammade en avsaknad i forskningen av ledarens roll och agerande vid 

policyimplementering samt genom hela policyprocessen. Tidigare forskning har lagt 

stor vikt vid framtagandet av en policy och vi ställde oss därför frågan hur en policy kan 

behållas levande i en organisation och vem i organisationen som bör hållas ansvarig för 

detta. Ovanstående argument är grunden till behovet av att genomföra denna studie.  

 

Vi kan tack vare vår studie konstatera att empirin bekräftar den utvalda teorin. Vi har 

kommit fram till att ledaren besitter en väsentlig roll vid policyimplementering. Vi 

betonar att en ledare med hjälp av meningsskapande kan påverka 

implementeringsprocessen avsevärt. Genom att skapa mening i policyprocessen för hela 

organisationen och dess anställda samt tydligt poängtera varför policyn finns anser vi att 

chanserna för en lyckad implementeringsprocess ökar betydligt. Vi kan från studiens 

resultat utläsa att meningsskapande är en av de viktigaste komponenterna för en lyckad 
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implementeringsprocess. Vid avsaknad av meningsskapande i ledarens kommunikation 

kan inte policyn nå ut i organisationen på ett framgångsrikt sätt. Utan kommunikation 

förstår inte de anställda meningen med policyn och varför den ska finnas till. I samband 

med ledarens kommunikation finner vi också behovet av ledarens kunskap, då ledaren 

är ett stort föredöme för organisationen och dess anställda. Vi betonar vikten av att 

ledaren införlivar policyn i sig själv innan kunskapen om policyn kommuniceras ut till 

organisationens anställda. Resultatet visar att ledaren behöver besitta kunskap och 

förståelse för policyn, annars kommer inte organisationens anställda kunna förhålla sig 

till de krav som policyn ställer. På så sätt är det viktigt att ledarens ser till att de 

anställda erhåller den kunskap som är nödvändig för att kunna arbeta i linje med 

policyn. Vi kan därmed konstatera att ledaren har en stor möjlighet att påverka 

implementeringsprocessen med hjälp av meningsskapande.  

 

Vi kan fastställa att ledaren besitter en viktig roll vid skapandet av ett levande 

policydokument. Det väsentligaste för att skapa ett levande dokument är utefter studiens 

resultat att hela tiden uppdatera policyn efter organisationens verklighet och omvärldens 

krav. Ledarens roll innebär även att interagera policyfrågan i organisationens dagliga 

arbete och genom meningsskapande få med sig de anställda in i de nya rutinerna som 

policyn skapar. Ovanstående argument ligger till stor grund för att kunna skapa ett 

levande policydokument i organisationen. Däremot behöver kommunikation och 

småprat inkluderas för att policydokumentet ska kunna genomsyra hela organisationen. 

Tillåts inte de anställda att prata om policyn, hämmas förmågan att anpassa policyn efter 

verkligheten och det som gäller i organisationen i dagsläget. Kommunikationen leder 

till att organisationens medlemmar skapar ett gemensamt språk som underlättar vid 

tolkningen av policies, samt fastställer att medlemmarna uppfattar policyn på ett 

liknande sätt. Vi kan därmed understryka att ledaren besitter den viktigaste rollen vid 

skapandet av ett levande dokument som genomsyrar hela organisationen.  
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6.1 Förslag till framtida forskning  

Tidigare forskning utgår mestadels från grunderna i implementeringsprocessen. Då vi 

upptäckt en brist i tidigare forskning på ledarens fokus så valde vi att i denna studie 

undersöka ledarens roll vid policyimplementering. Ett förslag till fortsatt vidare 

forskning, är att granska medarbetarnas perspektiv vid policyimplementering. Hur kan 

medarbetarna vara med och påverka en policyimplementeringsprocess och vilka 

faktorer anser medarbetarna är viktiga i följandet av en policy.  

 

Ett annat förslag till framtida forskning är att göra en fallstudie på ett företag och följa 

en hel implementeringsprocess. Förslaget är att kunna använda vår studies resultat för 

att se om utfallet av implementeringsprocessen blir liknande vårt resultat.  

 
 

 

 

 

 

“En policy får inte förbli något som en gång har diskuterats på 

ett möte och sedan aldrig mer tagits upp” 

(Rydstad 2014) 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

Vad är en policy för dig? 

 

Vad har du för erfarenhet av att implementera en policy i en verksamhet? 

 

Vad har du för erfarenhet av att följa en policy? 

 

Kan du beskriva en policy som ert företag lyckats implementera bra? 

 

Kan du beskriva en policy som ni inte lyckats lika bra med? Varför gick det inte att 

implementera denna policy framgångsrikt? Vad kunde ni gjort annorlunda? 

 

Vilken roll anser du att en ledare har i en policyimplementeringsprocess? 

 

Hur arbetar ni med policies i det dagliga arbetet? Arbetar ni för att hålla policyn 

levande? 

 

Hur informerar ni era anställda om era policies? 

 

Hur jobbar ni för att få de anställda att följa policyn? Erbjuder ni någon kunskap kring 

policyn om så krävs? 

 

Tror du att alla på er arbetsplats uppfattar policyn på samma vis? 

 

Vilket intresse har du av frågor som ligger utanför dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Finns policyns grundtankar med när du utför ditt arbete? 

 

Kan du vikta dess värde? 

 

Är målen (som de är formulerade i policyn) relevanta/realistiska? 

 



 

 

 

II 

 


