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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att beskriva och förstå policydokument som ett organisatoriskt verktyg 

för styrning genom att studera hur policydokument utformas och kommuniceras i olika typer 

av organisationer och vad som var avgörande för deras policyarbete. Fyra frågeställningar; 

policyns arbetsprocess, medarbetarnas delaktighet, vad en policy ska innehålla samt slutligen 

kommunikation besvarades genom en kvalitativ intervjustudie med fem respondenter från 

offentlig och privat sektor. Studiens resultat visade att respondenterna hade en likartad syn på 

vad en policy är och dess roll som styrningsredskap i organisationen. Detta bekräftade att po-

licyn är ett normativt dokument som används som mall. Resultatet visade även att en policy är 

ett levande dokument som kräver delaktighet och diskussion med medarbetare innan det kan 

anammas och accepteras för att bli det styrdokument som det är. 
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Inledning 

Det finns ett antal faktorer som gör en organisation till en organisation, vilka som är delaktiga, 

vilka resurser som finns, hur den styrs och slutligen varför organisationen har bildats (Jacob-

sen & Thorsvik, 2008). I denna kandidatuppsats kommer organisationers styrning av sin verk-

samhet att ligga i fokus. Exempelvis sker denna styrning genom formella mål, strategier, ruti-

ner, regler och riktlinjer (ibid.). Ett redskap för organisationsstyrning är policyn. Det är ett 

styrningsredskap där värderingar och visioner presenteras som ett mål, en policy är ett för-

hållningssätt, en riktlinje och en grundprincip för en organisations handlande (AV, 2012; Er-

ikson, 2011; NE, 2012; Prevent, 2012; Thornblad, 2009). Om jag använder sökordet policy på 

sökmotorn Google får jag fram 2 270 000 000 länkar till olika sidor där många policys har 

likartad uppbyggnad. En standardmall har utformats från en retorisk idé och den mallen kan 

sedan anpassas till varje enskild organisation och verksamhet. Men vilka konsekvenser får 

standardmallen när den förs in i ett organisatoriskt koncept?  

Jag har valt att studera policyarbete och policydokument som ett organisatoriskt verktyg för 

att styra, forma och påverka den egna arbetsplatsen. Det är intressant för organisationer, sty-

relser, personalvetare och övrig personal som arbetar med organisationsstyrning att studera 

policyarbetet på organisations- och gruppnivå eftersom organisationer kan se varierande ut. 

Det finns offentliga och privata organisationer, de kan exempelvis arbeta utifrån olika strate-

gier och strukturer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Hur arbetar olika typer av organisationer 

med policys, skiljer arbetet sig åt och vilken diskurs om policys finns det? Får vem som helst 

arbeta med policys, vem säger vad och vad kan sägas?  

Pedagogik är ”en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka 

människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom 

det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, lä-

rande, undervisning eller andra påverkansprocesser"(Pedagogiska institutionen Umeå Univer-

sitet, 2012). Det är en påverkansprocess som jag har valt att studera här, i form av policydo-

kument som används som ett organisatoriskt verktyg för att styra, forma och påverka arbets-

platsen. Organisationer använder policydokument som ett medel i deras styrning och maktut-

övning. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) kan makt förenklas till en påverkansprocess där 

A påverkar B. Företagsrepresentanter som skriver policydokument försöker påverka alla inom 

organisationen med sitt budskap. Syftet är att få alla att arbeta utifrån samma diskurs och att 
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forma organisationskulturen. Thornblad (2009) menar att avsaknaden av en policy kan göra 

att arbetet fortsätter som det gjort, att gamla vanor och traditioner styr.  

För att skriva en text med syfte att påverka andra tas retorik till hjälp. Retorik handlar om hur 

vi skriftligt eller verbalt försöker påverka andra, oavsett om vi kommunicerar med en person, 

pratar inför en stor publik eller helt enkelt pratar med oss själva (Lindqvist Grinde, 2008). Vi 

använder oss av verktyg som gester, skyltar, skrivna ord och handlingar för att påverka eller 

övertyga andra. Policytexten i sig är ett sådant verktyg. Retorik har funnits ända sedan antiken 

och Lindqvist Grinde är inne på samma linje som den store retorikern Aristoteles och skriver 

om de retoriska bevismedlen ethos, pathos och logos som innebär känslor, talarens karaktär 

och argument. Enligt författaren kan dessa bevismedel användas när en text författas, eftesom 

det är precis dessa faktorer som människan påverkas av. För att kunna övertyga eller påverka 

mottagaren/mottagarna av budskapet krävs det att sändaren (här är det företagsrepresentanten) 

först är medveten om mottagarnas (i detta fall alla som omfattas av policyn) föreställningar 

om vad som är sant och självklart, detta kallas doxa. Ett sätt att bli medveten om doxa är att 

låta medarbetarna vara delaktiga. Denna delaktighet i policyarbetet antingen indirekt eller 

direkt är viktig eftersom policydokumentet då fyller en funktion förklarar Thornblad (2009).  

När styrningsredskapet policyn formuleras används alltså retorik, en annan viktig del i 

policyarbetet är kommunikation. Det är en faktor som är essentiell för organisationsstyrning, 

brist på en fungerande kommunikation leder till att styrningen fallerar (Jacobsen & Thorsvik, 

2008; Lindmark & Önnevik, 2006). Därför är det viktigt att styrningsredskap som policys når 

ut till och förstås av medarbetarna. Vad som kan hända är att personalen inte kan anpassa sig 

till interna och externa händelser samt att ledarskapet blir ineffektivt genom att det budskap 

som man vill förmedla inte når fram till medarbetarna.  

Information kan spridas på olika sätt exempelvis genom mail, möten, anslagstavlor och intra-

nät förklarar Lindmark och Önnevik (2006) som fortsätter med att om denna information inte 

sprids vertikalt kan det leda till motivationsklyftor vid förändringar, chefer med mer informat-

ion är mer motiverade än medarbetare som inte har information. Lindmark och Önnevik häv-

dar att delaktighet i beslut är en förutsättning för att personalen ska känna motivation och triv-

sel. Ett policydokument som inte tas fram i en dialog, som inte skrivs på ett förståeligt sätt och 

som inte kommuniceras är inget styrningsredskap.  

Kommunikation, som är en medfödd förmåga för människor, handlar om att information 

överförs och samspelas mellan individer, växter, djur och apparater. Att kommunicera med 
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omvärlden är ett primärt behov som alltså är medfött och görs kontinuerligt, bland annat ge-

nom icke-verbal, verbal och skriftlig kommunikation. En fördel som skriftlig kommunikation 

har gentemot muntlig är att det inte uppstår lika många problem som vid muntlig kommuni-

kation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vid en muntlig kommunikation står det icke-verbala för 

55 % och detta kan göra det svårt för mottagaren att tolka budskapet så som sändaren tänkte. 

En nackdel menar författarna är att skriftlig kommunikation inte passar sig för budskap som 

lätt kan missuppfattas, samt att det inte finns ett stort utrymme för rik information. Men om 

den information som ska kommuniceras ut till arbetstagare är opersonlig och relativt enkel 

görs det med fördel skriftligt. Att en kommunikation alltid skulle vara lätt och effektiv är ett 

falskt påstående, i stället kan konflikter, missförstånd och gräl göra kommunikationen ineffek-

tiv (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och förstå policydokument som ett organisatoriskt verktyg 

för styrning genom att studera hur policydokument utformas och kommuniceras i olika typer 

av organisationer och vad som är avgörande för deras policyarbete. 

Frågeställningar 

 Hur ser arbetsprocessen för policyarbete ut inom de olika organisationerna och vilka 

likheter/skillnader finns det?  

 Hur ser respondenterna på medarbetarnas delaktighet i policyarbetet och vilka likhet-

er/skillnader finns det? 

 Vad bör och bör inte finnas med i en policy enligt respondenterna och vilka likhet-

er/skillnader finns det?  

 Hur kommuniceras policyn inom de olika organisationerna och vilka likhet-

er/skillnader finns det?  
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Forskningsgenomgång 

För att kunna beskriva och förstå policydokument som ett organisatoriskt verktyg för styrning 

kommer forskningsgenomgången att fokusera på aspekterna policy, retorik och 

kommunikation. Dessa aspekter tas upp eftersom policydokumentet är ett styrningsredskap 

som använder retorik i utformningen, för att påverka medarbetarna, och som slutligen 

kommuniceras till de berörda i organisationen. I forskningsgenomgången presenteras de för 

att få en bättre kunskap om policy, retorik och kommunikation som begrepp samt vad en 

policy kan innehålla, hur arbetsprocessen kan se ut, hur retorik kan användas och hur 

kommunikation kan förstås ur olika perspektiv.   

Policy 

Schneider och Sidney (2009) jämför policyn med en stad och menar att liksom en stad har 

utformats med beståndsdelar som vägar, hus, parker etc. har en policy utformats med sina 

beståndsdelar. Dessa beståndsdelar kan ses ur olika perspektiv så som säkerhet, effektivitet, 

hållbarhet och jämnställdhet. Policys finns inom de flesta områden och kan exempelvis vara 

allt från klädpolicys till ”code of conducts” och jämställdhetspolicys. Fortsättningsvis kom-

mer endast arbetsmiljöpolicys att beröras i denna studie med anledning av att studien på så vis 

blir mer riktad och jämförbar mellan de utvalda organisationerna.  

Under de senaste 15 åren har forskning om policyns innehåll startats, ett förslag på policyns 

innehåll har tagits fram av Schneider och Ingram (1997). De anser att en policy ska innehålla 

en problemdefinition och mål, förmåner/bördor, målgrupper, regler/direktiv och 

ansvarsområden, verktyg för att agera efter regler/direktiv, implementationsstruktur, sociala 

konstruktioner, logisk grund och slutligen underliggande antaganden. Schneider och Ingram 

förklarar att implementationsstrukturen inkluderar hela planen för implementation med 

resurser och efterlevnad, de sociala kontruktionerna omfattar syner på verkligheten och hur 

den kan tolkas, den logiska grunden är de motiveringar och legitimeringar som finns för 

policyn både implicit och explicit samt att underliggande antaganden handlar om antaganden 

om logik/kapacitet hos organisationer eller människor.  

Delvis utifrån Schneider och Ingrams syn på policy design, dvs policyns innehåll, har 

forskningen om policys gått från att endast beröra rationella komponenter  till att även 

inkludera mer värdeladdade komponenter. Här menar Schneider och Sidney (2009) att det 
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vetenskapliga förhållningssättet socialkonstruktivismen och dess meningsskapande hamnar i 

centrum. Denna syn på policyn och dess innehåll har väglett forskare till vidare forskning om 

policyns delar, hur de konstrueras, uppfattas och vilken inverkan de får.  

Edwards, Nicoll, Solomon och Usher (2004) skriver å andra sidan att policys innehåller 

beskrivningar av världens problem och lösningarna till dem. De förklarar att syftet med att 

skriva en policy är att hjälpa organisationen att positionera sig retoriskt som auktoritär och 

förnuftig. Genom policys kan organisationen styras i den riktning som makthavarna önskar. 

Edwards et al. menar att det finns en diskurs om att policys världen över liknar varandra och 

att det därför inte finns något syfte i att återuppfinna utformandet. I stället nyttjas redan 

skrivna policys som mall.  

Schneider och Sidney (2009) tar upp frågan om expertis i policyprocessen. De menar att 

kunskap i policyprocessen är förenad med makt eftersom alla inte inkluderas i skapandet av 

en policy. Några grupper eller individer inkluderas utifrån deras kunskap medan andra 

exkluderas eftersom deras kunskap ses som irrelevant i frågan. Schneider och Sidney frågar 

vem som får rollen som expert och vilken kunskap det är som krävs för att granska frågor som 

vilka målgrupper som gäller, hur problemet ska definieras, hur det kan tolkas och vilken 

information som är relevant i policyfrågan. Problemdefinition är en del som Bandow och 

Hunter (2008) går närmare in på i sin artikel om skapandet av en policy mot otrevligt 

beteende på arbetsplatsen. De skriver att organisationer som vill utforma en sådan policy bör 

sätta samman en grupp medarbetare som representerar olika kategorier av anställda. Eftersom 

människors uppfattningar om vad begreppet otrevlig innebär måste en tydlig definition tas 

fram av medlemmarna i gruppen. Bandow och Hunter diskuterar vidare vad de anser bör 

finnas i en policy och menar att det är av största vikt att policyn följer lagar och förordningar, 

att det finns information om rätt och förväntat beteende, hur man hanterar frågan om någon 

inte följer policyn och vad som händer/vilka effekter ett brott mot policyn får. 

Åsikterna skiftar kring hur en policy bör se ut och vad den bör innehålla. Erikson (2011) 

beskriver hur en policy bör se ut och vilka rubriker som kan inkluderas trots att inga generella 

regler existerar. De rubriker som Erikson räknar upp är: förord av VD, beskrivning av de 

verksamhetsområden som täcks av policyn, övergripande mål för policyn, policyns 

målgrupper, riktlinjer för kontinuerligt arbete, sekretess och ansvarsbeskrivning. Dessutom en 

rubrik för riktlinjer och mål för delområden i policyn. Enligt Erikson är en policy ett 

rättesnöre för hela organisationen, policys bör vara enhetliga och utformas utifrån samma 
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modell och struktur samt att det ska vara klara skillnader mellan olika policys. Ytterligare 

säger Erikson att redan från utgivningsdagen måste ledningen uppfylla policyn. Thornblad 

(2009) i sin tur räknar upp ett antal attribut för en bra arbetsmiljöpolicy; att den är kort och 

koncis, uppfyller lagen, står på arbetsmiljöpolicyns två ben (vision, värderingar och riktlinjer 

samt risker i verksamheten), är förankrad hos medarbetare, tydligt visar vem som har 

ansvaret, visar vad företaget vill med arbetsmiljöarbetet, har en tydlig struktur och uppdateras 

vid behov. I arbetsmiljöpolicyn bör följande tas upp: ”målsättning, viljeinriktning och medel 

för det långsiktiga arbetet”(AV, 2012) men även hur den önskvärda arbetsmiljön kan uppnås 

genom att ta upp de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som påverkar. Det är 

viktigt att policyn är konkret eftersom den ska gå att följa upp. Prevent (2012) förklarar på sin 

hemsida att en arbetsmiljöpolicy ska presentera vilken arbetsmiljö som organisationen i fråga 

vill uppnå. Här bör allmänna målsättningar, konkreta, mätbara och tydliga mål ingå, 

exempelvis tillåten bullernivå och ökad trivsel. Vid utformandet av en arbetsmiljöpolicy är 

förarbetet viktigt enligt Thornblad (2009), här bör följande tas ställning till: hur 

arbetsprocessen ska se ut, deltagare, vilka lagar och regler som finns, framtida 

certifieringskrav, risker i branschen och företaget, ansvar. Vidare i arbetsprocessen börjar den 

med att formulera frågor för att därefter diskuteras och förankras i en större grupp. Efter 

skrivs ett första utkast på policyn som sedan presenteras för delaktiga. När policyn är klar 

godkänns den av ledningen i företaget. Arbetsmiljöupplysningen (2014) menar att det är bäst 

om en grupp tillsammans tar fram policyn, här bör skyddsombud, arbetsgivare och 

arbetstagare vara representerade. Arbetet med arbetsmiljöpolicyn slutar inte här utan den ska 

revideras vid behov.  

Retorik 

Retorik har existerat sedan antiken då den store retorikern Aristoteles identifierade tre delar av 

övertalning; ethos, pathos och logos. Retorik handlar i stort om att övertala och påverka sin 

publik, om att få publiken att göra någonting men det är även mer än så. Det handlar ytterli-

gare om att kommunicera genom ett anpassat språk där orden har en kraft likväl som (och ofta 

i stället för) en mening. De tre bevismedlen ethos, pathos och logos utgör en grund som en 

retorisk utbildning kan byggas på menar Edwards et al. (2004). Ethos omfattar den personliga 

karaktären och talarens attityd. Pathos innebär den kapacitet som talaren har att sätta publiken 

i en viss sinnesstämning. Logos i sin tur handlar om att presentera bevis på vad som statueras. 

Sigrell(2001) beskriver i sin avhandling den klassiska retoriken och om hur den även inklude-

rade argumentationsanalysen som senare kom att splittras från retoriken. Sigrell menar att 



7 

retorik och argumentationsanalys är två sidor av samma mynt och att det som studeras är 

mänsklig kommunikation. 

Kommunikation kan studeras ur många olika vinklar och en av dessa är ”hur en sändare med 

hjälp av språk försöker göra en tanke gemensam med en mottagare” (Sigrell, 2001:29). Enligt 

Sigrell är retoriken sändar- eller produktionsorienterad medan argumentationsanalysen sätter 

fokus på mottagaren. När en individ förbereder sig inför att tala eller skriva något görs detta 

för att på något sätt påverka en mottagare (retorik). Utifrån denna synvinkel kan retoriken 

användas för att effektivisera den påverkande tankeförmedlingen. Denna effektivisering kallas 

för den retoriska effekten och kan exempelvis benämnas på följande sätt: ”mottagaren ska 

kunna något, mottagaren ska tycka/känna något, mottagaren ska handla på ett bestämt 

sätt”(Sigrell, 2001:29). Inom argumentationsanalysen berörs faktorer som ”vad en sändare vill 

göra gemensamt med mottagaren (innehållet), vad det är sändaren vill påverka mottagaren till 

(den avsedda effekten), hur sändaren försöker göra detta (framställningsformen) samt hur en 

mottagare på för sig själv bästa sätt ska kunna förhålla sig till detta påverkansförsök (den kri-

tiska analysen)” (Sigrell, 2001:30). Vidare går Sigrell in på de åtta frågorna som argumentat-

ionsanalysen är uppbyggd av: ”vem säger vad? Till vem? När? Var? Hur? I vilket syfte? Och 

med vilken effekt?” (Sigrell, 2001:30) samt de delar som retoriken är uppbyggd av: intel-

lectio, inventio, disposito, elocutio, memoria och actio/pronunciatio. Dessa delar kallas även 

för partesläran. I den traditionella retoriken ingår intellectio i inventio och där finns alltså bara 

fem delar och inte sex som Sigrell menar. 

Underförstådd kommunikation eller budskapsförmedling kan göra ett budskap mer informa-

tivt och effektivt menar Sigrell (2001) i sin doktorsavhandling om retorik men även att det gör 

kommunikationen smidigare. Det finns två skäl att underförstå information för en sändare och 

det är först effektivitetsskälet, kommunikationen blir förutom mer effektiv och smidigare även 

mer intressant att lyssna på. Det andra skälet är persuasionsskälet, som innebär att budskapet 

kan ifrågasättas om det inte är underförstått. I en argumentation är det inte kvantitet utan kva-

litet som avgör vår bedömning eller tolkning. Sigrell förklarar att kommunikationsprincipen 

innebär att vi vill ha en så smidig kommunikation som möjligt. Utifrån denna princip har fem 

kommunikationsregler tagits fram för vilka språkhandlingar som inte bör göras; oförståeliga, 

oärliga, överflödiga, intetsägande och de som inte hänger ihop med föregående på ett korrekt 

sätt. Vidare måste varje mottagare gå igenom ett antal steg för att påverkas av budskapet (på-

verkansprocessen). Först måste en kontakt mellan mottagare och sändare upprättas innan mot-

tagaren kan avkoda budskapet för att därefter förstå det. När mottagaren förstår budskapet kan 
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denne acceptera det eller inte beroende på exempelvis trovärdighet eller innehåll. Därefter 

internaliseras budskapet, anamma budskapets synsätt till sitt eget, för att slutligen fullborda 

påverkansprocessen med att handla. 

Edwards och Nicoll (2001) förklarar att retorik inte handlar om sanning, det är i stället vilket 

påstående som är mer övertygande och varför. Författarna använder retorik som diskursiv 

praktik när de analyserar texter och diskursen bakom dem, på det sättet kan diskursens reto-

riska dimensioner engageras. Nicoll och Edwards (2000) menar en text inte bara kan förstås 

bokstavligt utan även metaforiskt. En text kan skapas och läsas både metaforiskt och bokstav-

ligt för att få vissa effekter, de som skapar texten har makten att konstruera saker som fakta 

eller fiktion och därmed styra läsaren i den riktning som de önskar. 

Kommunikation 

Ett sätt att förklara och förenkla vad kommunikation innebär är genom beskrivningen av 

kommunikationsprocessen som Shannon och Weaver skapade under 1940-talet.  Shannon och 

Weaver (1949) tog fram den första kommunikationsteorin/modellen (se figur 1) efter en stu-

die om ineffektiv kommunikation inom den amerikanska militären. Resultatet visade att en 

stor orsak till ineffektiviteten var den mänskliga faktorn.  

 

Figur 1. Kommunikationsmodellen enligt Shannon & Weaver (1949). 

Shannon och Weavers kommunikationsteori/modell omfattar fem delar; en informationskälla, 

en sändare, en kanal, en mottagare och ett slutmål. Alla dessa delar påverkas konstant av olika 

brus (noise). Från informationskällan produceras ett meddelande i någon form som ska kom-

municeras till sitt slutmål. Sändaren kodar därefter meddelandet så att det kan sändas över 

lämplig kanal. Över kanalen påverkar olika brus meddelandet. Mottagaren avkodar med-

delandet innan det slutligen når slutmålet. Shannon och Weaver pekar ut tre olika nivåer av 
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problem som kan drabba kommunikationen; tekniska problem, semantiska problem och slut-

ligen effektivitetsproblem. Shannon hävdar att det endast är de tekniska problemen utan kopp-

ling till de andra som påverkar hans kommunikationsteori medan Weaver förklarar att det 

finns en koppling mellan de tekniska, semantiska och effektivitetsproblemen. Här syftar Wea-

ver på interrelationen mellan de tre problemen och att det är onaturligt och irrelevant att fak-

tiskt dela upp dem i dessa tre delar. De tekniska problemen omfattar hur exakt och målsäkert 

som kommunikationens symboler kan sändas till mottagaren. De semantiska problemen i sin 

tur berör hur precist det mottagna meddelandet faktiskt stämde mot det meddelande som av-

setts sändas. Här omfattas exempelvis språkliga missförstånd, bara för att person 1 säger att 

denne förstår frågan från person 2 betyder det inte att denne gör det. Effektivitetsproblemet 

avser hur effektivt det mottagna meddelandet påverkar på det sätt som önskades. Weaver me-

nar vidare att denna kommunikationsteori, trots att den skapades i huvudsak med fokus på de 

tekniska problemen, är generell och omfattar all typ av kommunikation så som skriftlig, ver-

bal och ytterligare i form av exempelvis bilder eller musik.  

Alltsedan Shannon och Weaver skapade sin kommunikationsmodell har den ifrågasatts som 

alltför lineär framhåller Bowman och Targowski (1987). Modellen handlar egentligen inte om 

kommunikation utan om att ordagrant sända meddelanden utan tanke på innebörd. Den be-

skriver inte tillräckligt bra den komplexa process som mänsklig kommunikation är. Bowman 

och Targowski berättar att de som ifrågasatt modellen själva har utvecklat och byggt vidare på 

den med faktorer som innebörd, kodning och avkodning, feedback, social kontext och att de 

som kommunicerar både sänder och tar emot information på samma gång. De matematiska 

modellerna, så som Shannon och Weavers, kan inte fastställa om innebörden eller värdet på 

informationen har uppfattats utan bara om texten och ordföljden har nått fram. Bowman och 

Targowski förklarar att det är denna innebörd eller detta värde som gör kommunikationen och 

att utan denna har ingen kommunikation genomförts. Dessutom är det en central del som ofta 

förbigås och det är att hur vi tolkar och reagerar på information beror på vilken kunskap och 

information som varje deltagare själva tar med sig in i kommunikationen. Bowman och 

Targowski jämför kommunikationsmodellen med en karta och menar att en karta som inte 

stämmer är värdelös, detsamma gäller för kommunikationsmodellen. Syftet med en kommu-

nikationsmodell är att förenkla processen för att förstå den men eftersom processen är kom-

plex och omfattar många delar är det svårt att förenkla processen. Trots den kritik som Shan-

non och Weavers kommunikationsmodell fått har ingen av de utvecklade versionerna fått nå-

gon vidare spridning. 
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Bowman och Targowski (1987) hävdar att mänsklig kommunikation är en komplex process 

som är svår att förklara i en modell. Allwood (1986) räknar upp fem olika perspektiv på hur 

mänsklig kommunikation kan förstås där utgångspunkten för en kommunikation är att en in-

divid överför information till en annan individ. Dessa perspektiv är: fysiskt-, biologiskt-, psy-

kologiskt-, sociokulturellt- och slutligen systemiskt perspektiv. Det fysiska perspektivet hand-

lar kort om den bas för kommunikation som energier står för, de energier som överförs i tid 

och rum enligt Allwood. Det biologiska perspektivet berör de nervimpulser som skickas från 

våra sinnesorgan till hjärnan. Det handlar alltså kort om vad kroppen biologiskt, biokemiskt 

och biofysiskt klarar av att uppfatta. Exempelvis vilka ljudfrekvenser som människan kan 

uppfatta eller vilka färger människan kan se. Allwood finner människans begränsningar att 

uppfatta information som särskilt intressant. I jämförelse med andra arter har det redovisats att 

många djur har bättre utvecklade sinnen än människan. Människan har å andra sidan en mer 

utvecklad hjärna som tillåter att informationen som mottas kan tolkas. Det är detta som 

Allwood menar är den viktigaste förutsättningen för kommunikationen. Det psykologiska 

perspektivet i sin tur omfattar ett antal fenomen hos individen. En mänsklig kommunikation 

kan vara medveten och avsiktlig eller omedveten och oavsiktlig. De fenomen som Allwood 

nämner är ”sinnesorgan och varseblivning, minne, förståelse och tolkning, grader av medve-

tenhet, kontroll och avsiktlighet, reaktioner, beteende, handling… känsla och för-

nuft.”(1986:5). Det sociokulturella perspektivet liknar det psykologiska förutom att det i det 

här fallet berör grupper och inte individen. Detta perspektiv omfattar den betydelse språket 

och kommunikationen har för verksamheter och deras organisation. Allwood skriver att 

kommunikation är en väsentlig del i verksamheter, för att kunna arbeta tillsammans krävs det 

att information överförs. Ofta bildas en speciell jargong inom vissa arbetsgrupper, exempelvis 

läkare, kockar och bilmekaniker. Denna jargong har två effekter menar Allwood, dels ökar 

samarbetet och kommunikationen inom gruppen och dels blir samarbetet och kommunikat-

ionen med utomstående individer sämre. Skriftens utveckling har lett till att kommunikationen 

har blivit mer utarbetad och beständig än tidigare. Det systemiska perspektivet inkluderar de 

tidigare uppräknade perspektiven. Allwood skriver att välordnade kommunikationssystem har 

bildats så att de kan användas under en längre tid och av olika individer. Systematik i kom-

munikationen uppvisas i följande avseenden: kroppsrörelser, ljudstruktur, ordförråd och 

grammatik. 

I sin studie om implementeringen av visuella kommunikationsredskap i ett franskt företag 

nämner Grandjean och Guéguens (2011) delaktighet som en viktig faktor. Studien fokuserar 
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huvudsakligen på binding communication som innebär vem som säger vad, till vem, via vil-

ken kanal, genom att göra honom/henne göra vad, med vilken effekt på beteendet. Binding 

communication fungerar på individuell förändring genom att medarbetare blir mer intresse-

rade och involverade i företaget eftersom de ägnar mer uppmärksamhet på information som 

de själva har varit delaktiga i framtagandet av. Resultatet blev att delaktighet från medarbe-

tarna innan implementationen har positiva effekter på deras prestationer, delaktigheten leder 

till ökade prestationer och att medarbetarnas professionella beteenden förändras positivt.  

Metod 

Litteratursökning 

Efter att jag hade beslutat att göra en studie om policyarbete och policydokument som ett or-

ganisatoriskt verktyg för styrning inleddes arbetet med att söka vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar på Internet. Främst användes Umeå universitetsbiblioteks olika databaser, där-

ibland EBSCO. Inledningsvis använde jag trattmetoden, dvs. att jag först sökte brett och gene-

rellt med sökord som policy, kommunikation och retorik, för att sedan söka mer ingående 

med sökord som developing policy, policy process, kommunikationsmodell och policyma-

king. Anledningen till att just dessa sökord blev utvalda var för att studien behandlar policys, 

retorik kan användas när en text författas för att påverka och slutligen är kommunikation en 

viktig del i organisationens styrning samt att policydokumentet så småningom ska kommuni-

ceras till de anställda. Ytterligare användes tidigare kurslitteratur i arbetet. 

Datainsamlingsmetod 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom jag 

ville ta reda på respondenternas erfarenheter och tankar om policyarbete. Jag ansåg att varken 

observationer eller enkäter skulle ge mig den utförliga information som jag eftersökte. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att samtal eller intervjuer är ett bra sätt att skaffa sig kunskap 

om andra människor och deras erfarenheter. Intervjuerna var semistrukturerade och liksom 

Kvale och Brinkmann beskriver landar de mellan en enkät och ett vardagligt samtal. Intervju-

frågorna var öppna och fokuserade på ämnet policyarbete. För att underlätta datainsamlingen 

skrevs en intervjuguide(se bilaga 1) som utgjorde en bas i intervjuerna. Denna guide skapades 

med utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar och teori. Frågorna delades upp i fyra te-
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man; bakgrund, förarbete, utformning och slutligen efterarbete för att dels inleda intervjun på 

ett bra sätt med bakgrundsinformation och respondenternas definition på policydokument och 

dels att täcka upp hela arbetsprocessen inom policyarbete.  

Urval 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet intervjupersoner bör vara i relation till studiens 

syfte, antalet intervjuer ska vara tillräckligt många för att samla in den önskade informationen 

samtidigt som de inte får vara för många eftersom det då blir svårt att göra djupgående tolk-

ningar av intervjuerna. Med utgångspunkt i min studies syfte och den tid jag hade till mitt 

förfogande för intervjuer, transkribering, analys och rapportskrivning ansåg jag att sex inter-

vjuer skulle vara lämpligt för att samla in den information jag eftersökte. Mitt urval av organi-

sationer baserades på Nilssons (2005) beskrivning av de fallorganisationer som användes i 

hans doktorsavhandling. Han valde ut sex organisationer med utgångspunkt i deras olikheter 

och för att de tillhör olika sektorer, tre tillhör offentlig sektor och tre tillhör privat sektor. 

Nilssons fallorganisationer är följande; Bruket, Industrin, IT-företaget, Högskolan, Kommu-

nen och Sjukhuset. Att jämföra organisationer tillhörande olika branscher och sektorer är in-

tressant för att se om en diskurs för policy återfinns hos flera, om policyarbetet överlag an-

vänds på ett liknande sätt som ett organisatoriskt verktyg för styrning och makt. När denna 

population valts ut gjordes ett bekvämlighetsurval för att få fram mina respondenter. Inled-

ningsvis ringdes organisationerna upp och lämplig person att intervjua efterfrågades. Lämplig 

person innebär här en person som har skrivit eller skriver en policy. När kontakt tagits med 

denna mailades ett informationsmail (se bilaga 2) ut som även innehöll tider avsatta för inter-

vjuer. Om respondenterna hade några frågor sköttes det via e-post, likaså bokning av intervju-

tider. Av de sex som kontaktades kunde fem delta.  

Genomförande av datainsamling  

Efter att intervjuguiden utformats genomfördes en pilotintervju som avslutades med feedback 

på frågorna och detta resulterade i att en del frågor ändrades i sin uppbyggnad eller deras ord-

ning i guiden. Intervjuguiden följdes inte till fullo utan sågs som en riktlinje där frågorna 

kunde ändras på olika sätt (men alltid utifrån samma tema) beroende på känsla och tidigare 

svar i intervjun. 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att inledningen på intervjun är viktig för att få intervjuper-

sonen att bli bekväm med situationen och att öppna upp sig. I enlighet med Kvale och Brink-
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manns åsikter inleddes intervjuerna med en presentation av studiens syfte och de forskningse-

tiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) – att det är frivilligt att delta, att respondenterna 

kommer att vara anonyma och att insamlad data endast kommer att användas i denna studie 

(hur de forskningsetiska principerna användes presenteras närmare i avsnittet ”Etik”). Dessu-

tom frågades det om lov att spela in intervjuerna, detta med anledning av att jag helt ville fo-

kusera på respondenten och dennes svar och kroppsspråk i stället för att försöka hinna med att 

anteckna. Fyra av de fem intervjuerna spelades in och den femte antecknades. Anledningen 

till att en intervju inte spelades in var på grund av att den genomfördes över telefon och inga 

inspelningsmöjligheter fanns tillgängliga vid tidpunkten. En av de fem intervjuerna genom-

fördes över telefon med anledning av att ett fysiskt möte inte var möjligt, här kunde exempel-

vis inte respondentens kroppsspråk observeras vilket är en nackdel (Kvale & Brinkmann, 

2009). De resterande intervjuerna genomfördes på respektive respondents eget kontor där 

majoriteten av intervjuerna kunde genomföras ostörda, i två fall avbröts intervjun under en 

kort stund av ett telefonsamtal eller en kollega. I slutet på intervjun och i vissa fall i dess in-

ledning erbjöds respondenterna att ta del av slutresultatet, vilket alla respondenter ville. Efter 

varje intervju användes ett par minuter till att sammanfatta de egna upplevelserna och intryck-

en från mötet vilket bidrog när intervjuerna senare skulle analyseras.   

Bearbetning av data & analys 

Efter intervjuernas genomförande transkriberades samtliga ljudinspelningar. Inspelningarna 

transkriberades ordagrant men exkluderade upprepningar av ord samt uttryck som ”eh” och 

liknande, detta eftersom studiens fokus inte ligger på en språklig analys. Av samma anledning 

har inte faktorer som olika betoningar, skratt, pauser eller suckar skrivits ut (Kvale & Brink-

mann, 2009). Ett exempel ses i följande citat: ”Då har jag försökt läsa policyn som har funnits 

och dels läst policys…” 

I fråga om konfidentialitet menar Kvale och Brinkmann (2009) att information som ska döljas 

ska döljas utan att avsevärt förändra resultatet. För att värna om respondenternas och deras 

arbetsgivares anonymitet har namn och företag uteslutits. Dessa har ersatts med vilken typ av 

organisation som företaget representerar eftersom studien delvis handlar om en jämförelse av 

organisationer, följande citat är ett exempel på detta: ”… har vi ju både en presentation och 

för IT-företaget…” 
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Efter transkriberingen lästes utskrifterna i sin helhet och meningskoncentrerades. Menings-

koncentrering innebär att svaret på en fråga har lästs och sedan koncentrerats till ett fåtal me-

ningar, syftet är att få fram essensen i respondenternas svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett 

exempel på detta är följande svar på vilken erfarenhet respondenten har inom policyskri-

vande: ”Jag har, ja på olika sätt har jag ju varit med och utformat och delvis även ja skrivit 

styrande dokument i form av policys, planer osv så det är ju alltså inte min huvudsakliga ar-

betsuppgift men jag har ju under de år jag jobbat har det blivit några ja av den typen policys, 

planer och styrande dokument. Jag har varit med och … lite grann, andra initierat och slutfört 

då också så det är lite olika.” I meningskoncentrerad form: ”Delaktig i utformning av olika 

styrande dokument – policys, planer etc. Både initierat, skrivit och avslutat.” 

När utskrifterna hade meningskoncentrerats delades de olika svaren upp efter frågorna och 

analyserades fråga för fråga med hjälp av litteratur och tidigare forskning för att därefter åter-

igen läsas och analyseras respondent för respondent. Vid jämförelsen mellan organisationerna 

lades de meningskoncentrerade utskrifterna ut på ett bord, sida vid sida och fråga för fråga för 

på så vis få en bättre överblick. Ytterligare en gång studerades materialet för att först upptäcka 

liknelser och därefter skillnader.  

Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är vanliga begrepp inom vetenskapliga studier men som i sitt ur-

sprungliga tillstånd inte passar för intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabilitet 

syftar på om resultatet blir detsamma om studien genomförs igen, av någon annan och vid ett 

annat tillfälle. Vidare handlar validitet om huruvida den studerar/mäter vad den var avsedd att 

studera/mäta (ibid.). I stället för dessa begrepp kan tillförlitlighet användas. Bryman (2011) 

förklarar att trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera är 

de fyra delkriterierna till det kvalitativa forskningsbegreppet tillförlitlighet. För att säkerställa 

att denna studie har en tillförlitlighet har arbetet dessutom kontinuerligt grundat sig i studiens 

syfte och frågeställningar. Utifrån syftet har relevant teori samlats in och därefter legat som 

grund för den intervjuguide som skapats. För att säkerställa intervjuguiden och dess frågors 

trovärdighet genomfördes en pilotintervju som resulterade att ett par smärre ändringar gjordes 

med anledning av några missförstånd. De frågor som formulerats till intervjuguiden har över-

lag varit öppna, ej ledande frågor för att få respondenterna att öppet berätta om sina erfaren-

heter. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor i de fall där respondenternas svar inte var 

uttömmande nog, dock alltid baserade på intervjuguidens teman. Fyra av fem intervjuer spe-
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lades in och transkriberades för att säkerställa att ingen information skulle gå till spillo, vidare 

antecknades egna kommentarer om kroppsspråk och känslan i intervjuerna ner efter intervju-

ernas slut. Eftersom intervjuguidens trovärdighet testats med en pilotintervju bedömdes det att 

resultaten inte krävde någon bekräftelse från respondenterna. Under sammanställningen av 

resultatet och analysen har arbetet återigen grundat sig i syftet och frågeställningarna vilket 

reflekteras i hur avsnitten presenteras. Eftersom mycket litteratur i området är normativ och 

resultatet bekräftar denna norm kan studien ses som överförbar. Studiens pålitlighet anses 

uppfylld då forskningsprocessens olika faser kontinuerligt har diskuterats med kollegor och 

handledare. Under studien har objektivitet eftersträvats men eftersom det är svårt att frångå 

personliga värderingar är det möjligt att de har påverkat resultatet och slutsatsen. 

Etik  

När en forskningsstudie bedrivs är det viktigt för alla inblandade att de forskningsetiska prin-

ciperna följs förklarar Vetenskapsrådet (2002) i texten ”Forskningsetiska principer inom hu-

manistisk-samhällsvetenskaplig forskning”. Individskyddskravet innebär att individer ska 

skyddas från förödmjukelse, kränkning, fysisk och psykisk skada och det finns fyra huvud-

krav som är till för att leva upp till detta. Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som 

berörs av forskningen ska informeras om att deltagandet är frivilligt, att det är frivilligt att 

avbryta deltagandet när som helst, att de ska informeras om studiens villkor, syfte, risker, del-

tagarens uppgift i studien samt hur studien kommer att redovisas. Samtyckeskravet i sin tur 

innebär att det är deltagarna själva som måste ge sitt samtycke till att delta i studien samt att 

de har möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst. Ytterligare innebär det att deltagar-

na inte får pressas till att delta eller till att inte avbryta sitt deltagande. Det tredje kravet gäller 

konfidentialitet, att alla deltagare ska få vara anonyma i studien och att inga utomstående ska 

komma åt deras personuppgifter. Nyttjandekravet omfattar att de uppgifter som samlas in 

endast får användas för studien och inte nyttjas till något annat. Vidare rekommenderas det att 

om resultatet skulle inkludera etiskt känsliga avsnitt ska deltagarna få ta del av detta innan 

resultatet publiceras samt att deltagare ska få frågan om de vill ta del av det slutgiltiga resulta-

tet.  

Under denna studies alla delar har de forskningsetiska principerna kontinuerligt hållits i beak-

tande och har uppfyllts från arbetets inledning till sista punkten. Vid den första telefonkontak-

ten har individerna informerats om studiens syfte, tillvägagångssätt samt att deltagandet är 
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frivilligt och när som helst kan avbrytas. Om de kontaktade individerna har accepterat förfrå-

gan om deltagande har kontakten fortsatt genom e-post där ytterligare information om studien 

har lämnats genom ett informationsmail (se bilaga 2). I de fall där individerna nekat till delta-

gande har jag tackat för mig och gått vidare med andra individer. För att leva upp till konfi-

dentialitetskravet har jag i insamlat material och anteckningar benämnt respondenterna som 

IP1-5 alternativt efter de fallorganisationer som Nilsson (2005) nämner. Dessutom har kön 

och vilken ort organisationerna verkar inom utelämnats samt att röstinspelningarna har rade-

rats direkt efter transkriberingen. Alla respondenter har fått frågan om de vill ta del av studi-

ens slutgiltiga resultat. De uppgifter som samlats in om deltagarna har endast använts för 

denna studie och kommer att raderas när respektive respondent har mottagit det slutgiltiga 

resultatet. Inga avsnitt i denna studie anses innehålla några etiskt känsliga avsnitt och därför 

har inte respondenterna fått ta del av resultatet innan publicering.  

Resultat & Analys 

I det här avsnittet kommer resultaten från de fem intervjuerna att presenteras utifrån studiens 

syfte. Resultatet inleds med en kort redogörelse för respondenternas bakgrund och syn på po-

licydokument för att därefter presenteras utifrån studiens frågeställningar. Inom varje fråge-

ställning kommer först respektive organisation att presenteras var för sig och därefter present-

eras en analys. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

Bakgrund 

Alla respondenter har en universitetsutbildning som ekonom, personalvetare respektive 

syokonsulent. Efter utbildningen har nästan alla vidareutbildat sig genom enstaka extra kurser 

inom olika områden. Att skriva policys är en del av respondenternas arbetsuppgifter men inte 

deras huvudsakliga sysselsättning. En majoritet har minst några års erfarenhet av att skriva 

policys och en har mest arbetat med färdigformulerade policydokument. Kunskapen om hur 

policys skrivs har samlats in genom att se på goda exempel, lärt av kollegor, lärt av sina miss-

tag, tagit reda på lagar och regler och genom att se på tidigare policys. En policy är enligt re-

spondenterna ett styrdokument, ett förhållningssätt, en riktlinje för hur ett företag ska hantera 

och agera i en specifik fråga. Anledningen till att ett företag har en policy är för att hjälpa till 

och vägleda vid olika beslut, den får alla anställda att agera på samma sätt och är något som 

chefer och medarbetare kan luta sig mot i sitt dagliga arbete.  
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Arbetsprocessen 

IT-företaget startar arbetet med att en bakgrundskoll genomförs, under denna ses lagar och 

regler över för den specifika policyn, goda exempel söks fram från andra företag och anpassas 

till den egna verksamheten. När denna bakgrundskoll är genomförd skrivs ett utkast som se-

dan diskuteras i en arbetsgrupp vid ett par tillfällen. Slutligen korrigeras utkastet och god-

känns, varpå det kan kommuniceras i organsationen. 

På kommunen inleds arbetet med en bakgrundskoll där befintliga policys gås igenom och ett 

beslut om en förändring kommer. Därefter involveras en arbetsgrupp där en idé diskuteras 

fram, deltar gör bland annat fackliga företrädare, chefer och medarbetare med ett särskilt in-

tresse för t ex. hälsa. Utifrån denna idé skrivs ett utkast som skickas vidare till Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) där en arbetsmiljöjurist ser över texten. Vidare förankras 

policyn via facket och olika remissförfarande innan dokumentet korrigeras för att få ett slut-

giltigt godkännande. Godkännandet ges av Kommunfullmäktige och därefter kan policyn 

kommuniceras. 

På bruket startar arbetsprocessen med att en arbetsgrupp diskuterar policyns syfte, innehåll 

och mål. I arbetsgruppen ingår bland annat ledningsgruppen, fackliga representanter, huvud-

skyddsombud och medarbetare som arbetar direkt med arbetsmiljöfrågor. Viktigt är det att 

redan från början ta hänsyn till direktiv från koncernen gällande policyn. Därefter skrivs ett 

utkast som skickas ut till medarbetarna för att förankras. Här vill man identifiera olika möjliga 

tolkningar och uppfattningar av dokumentet samt att man vill förankra policyn i verkligheten. 

Utifrån medarbetarnas synpunkter korrigeras dokumentet innan det godkänns och kommuni-

ceras. 

På industriföretaget börjar policyarbetet med en bakgrundskoll där följande ses över; tidi-

gare policys, andra företags policys och syftet med policyn. Denna koll genomförs tillsam-

mans med en arbetsgrupp som består av representanter från produktion, konstruktion, efter-

marknad, huvudskyddsombud och facket. Viktigt hos industriföretaget är att följa de krav som 

ställs på dokumentationen. Därefter skrivs ett utkast som arbetsgruppen och en intern doku-

mentgranskare tittar på. Eventuella korrigeringar genomförs innan policyn godkänns och 

kommuniceras. 

Högskolan inleder sitt arbete med en bakgrundskoll där ledningsdirektiv och lagkrav är en 

del, en diskussion förs även om behovet av policyn i en arbetsgrupp. I denna arbetsgrupp in-
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går bland annat medarbetare, studenter, ledare från verksamheten och medarbetare från perso-

nal/enhetssidan. Ett utkast skrivs och skickas tillbaka till arbetsgruppen eller på remiss ut i 

organisationen för att ta del av synpunkter. Efter korrigeringar godkänns policyn och kommu-

niceras. 

Analys arbetsprocessen 

I resultatet framkommer det att respondenterna i stor utsträckning använder sig av och utgår 

från befintliga policys, antingen egna eller från andra organisationer. Respondenterna försöker 

inte återuppfinna hjulet utan liksom Edwards et al. (2004) skriver anammas befintliga policys 

till den egna organisationen. I figur 2 presenteras en arbetsprocess, framtagen av mig, som i 

varierande ordning stämmer in på de flesta av de tillfrågande respondenternas erfarenheter. 

 

Figur 2. Arbetsprocessen för policy. 

Figuren omfattar delarna bakgrundskoll, utkast, arbetsgrupp/förankring, korrigering, god-

kännande och slutligen kommunikation. Denna arbetsprocess liknar den normativa process 

som Thornblad (2009) räknar upp med förarbete, diskussion och förankring i grupp, utkast, 

presentation och godkännande. Inom förarbetet (som i figur 2 benämns som bakgrundskoll) 

omfattas faktorer som lagar, deltagare, risker, ansvar och befintliga policys. Efter förarbetet 

kommer enligt Thornblad (2009) ett tillfälle då olika frågor diskuteras och förankras i en ar-

betsgrupp för att därefter utmynna i ett utkast. Detta skiljer sig från respondenternas arbets-

process där dessa två delar har bytt plats, först skrivs ett utkast som blir ett underlag för den 

kommande diskussionen och utifrån den korrigeras dokumentet innan det skickas vidare för 

godkännande. Diskussionen och delaktigheten från medarbetare är något som värderas högt 

(Grandjean & Guéguens, 2011; Lindmark & Önnevik, 2006; Thornblad, 2009) och även har 

en retorisk funktion (Lindqvist Grinde, 2008). Alla respondenter använder sig av arbetsgrup-

per i arbetsprocessen. Detta kan överensstämma med vad Schneider och Sidney (2009) tar 

upp i sin artikel. De som inkluderas i policyprocessen har en kunskap som är förenad med 

makt. Utifrån Schneider och Sidney verkar det som att i respondenternas organisationer har 

ledningen och fackliga representanter fått rollen som expert, deras kunskaper ses som tillräck-

liga för att granska de frågor som är aktuella i policyprocessen. I denna studie har policydo-

Bakgrundskoll Utkast Arbetsgrupp/Förankring Korrigering Godkännande Kommunikation 
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kumenten inte undersökts utan det är endast respondenternas syn på framställandet som har 

tagits fram och presenterats. Men när utkastet och korrigeringen av utkastet skrivs kan retorik 

komma till användning exempelvis genom att använda sig av Sigrells (2001) klassiska retorik. 

Organisationerna kan använda ethos, pathos och logos (känslor, talarens karaktär och argu-

ment) för att utforma policyn på sådant sätt att den påverkar dess läsare att följa den riktlinje 

som den är, för att effektivisera policyns budskap. Att organisationen genom policydokument 

försöker påverka och styra medarbetarna är en maktutövning (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Policyns syfte är enligt respondenterna att få de anställda att agera unisont. Organisationerna 

har lagt grunden för att utforma policyn på detta sätt eftersom de genom medarbetarnas delak-

tighet kan identifiera deras föreställningar om arbetsmiljö (Lindqvist Grinde, 2008), eller den 

diskurs som medarbetarna har i ämnet. Dessutom kan användandet av metaforer och makt i 

policyskapandet göra att organisationer kan styra läsaren dit de önskar (Edwards & Nicoll, 

2001; Nicoll & Edwards, 2000). Thornblad (2009) har i sin arbetsprocess inte med den slut-

liga kommunikationen som respondenterna redovisat utan nöjer sig med godkännandet av 

policyn. Kommunikation kommer att analyseras närmare under avsnittet med samma rubrik. 

Någon skillnad i arbetsprocessen mellan privat och offentlig sektor har inte identifierats där-

emot finns det en skillnad mellan Kommunen, Bruket, Industrin, Högskolan och IT-företaget. 

Hos de fyra förstnämnda är ledningen i större utsträckning inblandad i arbetet, arbetsgrupper-

na är större och de fackliga representanterna är mer delaktiga än på IT-företaget. 

Delaktighet 

På IT-företaget anser respondenten att det är lika viktigt att involvera medarbetarna som det 

är att utforma själva policydokumentet. ”Om det är något som bara presenteras för medarbe-

tarna så tror jag inte att dom, då känns det som något som kommer utifrån.” Genom att låta 

medarbetarna vara delaktiga visar företaget upp ett engagemang, ett engagemang som respon-

denten tror att även medarbetarna delar, det blir tydligt att ämnet är viktigt och behöver arbe-

tas med.  

Kommunen är en stor arbetsplats med många tusen medarbetare och det är inte möjligt att 

delaktiggöra alla. Det är viktigt med en delaktighet och förankring hos medarbetarna även om 

det främst sker genom fackliga företrädare, olika remissinstanser, forum och grupper. ”…för 

oss är det ganska praktiskt att gå via de fackliga företrädarna… de är ju ändå representanter 

för sina medlemmar.” Därefter är det upp till de fackliga organisationerna att involvera sina 

medlemmar på det sätt de önskar. 
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På bruket får medarbetarna främst vara delaktiga genom fackliga företrädare även om det 

ibland förekommer informella diskussioner i olika typer av grupper, exempelvis arbetsgrup-

per. ”Och så är det viktigt för dom att få lite information men vi sitter inte och diskuterar for-

muleringar ute med medarbetargrupper.” Policyns utformande och skrivande är inget som tas 

upp med medarbetarna medan bakomliggande värderingar kan vara mer aktuellt att diskutera. 

På industriföretaget får medarbetarna vara delaktiga i policyutformningen genom sina fack-

liga företrädare, representanter från sina enheter och huvudskyddsombuden, om den aktuella 

policyn gäller arbetsmiljö.  

Inom högskolan är det viktigt att medarbetarna får vara delaktiga. ”Ja, det är dom som ska 

leva med den.” Men delaktigheten beror till stor del på resurser och pengar, ibland använder 

de sig av föreläsare, seminarium, workshops, chefsgrupper på olika nivåer samt personalmö-

ten för att delaktiggöra och förankra policyn hos medarbetarna. 

Analys delaktighet 

Utifrån det presenterade resultatet kan det utläsas att medarbetarnas delaktighet i policypro-

cessen är viktigt för alla respondenterna, främst eftersom medarbetarna i organisationerna är 

de som dagligen kommer i kontakt med policyn och ska leva med den. AV (2012) menar att 

en arbetsmiljöpolicy är en möjlighet för arbetsgivarna att visa ett engagemang för arbetsmil-

jöfrågor vilket respondenterna till viss del håller med om. Respondenterna tror att företagen 

visar och skapar ett engagemang genom att bjuda in medarbetarna till att vara delaktiga, an-

tingen genom facklig representation eller via mindre arbetsgrupper. Delaktigheten utgörs inte 

av att medarbetarna kan påverka utformandet och formuleringarna i policyn utan syftar främst 

till diskussioner om bakomliggande faktorer och värderingar. I organisationerna Bruket, Indu-

strin, Högskolan och Kommunen sker delaktigheten genom fackliga representanter och i IT-

företaget sker delaktigheten direkt med anställda. Att medarbetare får vara delaktiga i framta-

gandet av information och policys leder förutom att policyn blir mer funktionell till att moti-

vation, trivsel och att prestationerna ökar samt att medarbetarna mer effektivt tar emot den 

slutgiltiga informationen, policyn får en styrande funktion (Grandjean & Guéguens, 2011; 

Lindmark & Önnevik, 2006; Thornblad, 2009). Delaktigheten underlättar ytterligare för dem 

som tar fram dokumentet genom att i och med en interaktion med medarbetarna blir sändaren 

medveten om de föreställningar som mottagaren har om vad som är sant och kan därför un-

derlätta formuleringen av ett dokument som är tänkt att förstås av alla (Lindqvist Grinde, 

2008). Om styrdokumentet inte förstås av alla fallerar styrningen (Jacobsen & Thorsvik, 
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2008; Lindmark & Önnevik, 2006). De arbetsgrupper där medarbetarna kan delta bör bestå av 

representanter från olika kategorier av anställda, detta med anledning av att policyn ska gälla 

för och representera hela företagets ståndpunkt i frågan (Bandow & Hunter, 2008; Prevent, 

2012). 

Policyns innehåll 

Vad som bör finnas med i policyn är företagets värderingar och mål i det specifika ämnet, 

risker i arbetsmiljön, vilket förebyggande arbete som finns, hur ansvarsfördelningen ser ut och 

slutligen en handlingsplan berättar IT-företaget. Det viktigaste i en policy är att alla medar-

betare oavsett bakgrund ska förstå vad som menas och gäller, det får inte misstolkas av någon. 

Texten bör skrivas utan krångliga ord och på ett klart, tydligt och enkelt sätt. Estetiskt bör 

dokumentet vara strukturerat och lättöverskådligt. På IT-företaget berättar respondenten att 

policyn bör vara ganska omfattande utan att för den skull vara för detaljerad. ”… man måste 

både vara generell och detaljerad i vissa avseenden men jag tror att det finns en risk att om 

man är för detaljerad så tror man att det bara är det som räknas och så.” Beroende på vilket 

ämne policyn berör kan lagen behandlas i dokumentet förklarade respondenten, det är inte 

aktuellt i arbetsmiljöpolicyn men däremot i jämställdhetsplanen. ”Men det har funnits med i 

bakhuvudet att man ska följa lagen men vi gör det inte bara för lagens skull utan för att vi 

tycker att det är bra att vi gör det.”  

På kommunen menar respondenten att vad som bör finnas med i policyn är byggstenar som 

värderingar, mål, viljeinriktning och ambition. Det är viktigt att knyta ihop policyn med affä-

rerna. Under arbetets gång finns lagen i bakhuvudet men respondenten ifrågasätter om det bör 

hänvisas till lagen i en policy. ”… vi gör det ju inte för att vi måste, vi gör det för att det 

kommer att leda till bättre verksamhet för våra brukare, för våra elever och för kommunens 

medborgare.” Policyn ska ha en motiverande funktion och inte ses som påtvingande från ex-

empelvis arbetsmiljöverket. Det är många intressenter i en kommun, dokumenten ska läsas av 

medarbetare, politiker och externa kontakter. Därför är det viktigt att skriva enkelt, att an-

vända ett vårdat språk, att använda könsneutrala uttryck samt att interna förkortningar und-

viks. Respondenten nämner vidare att policyn inte får missförstås men att den samtidigt ska 

kunna tolkas och anammas till varje arbetsplats eftersom kommunen är en stor arbetsgivare 

och har en stor variation på arbetstagare. När det gäller vad som inte bör finnas med i en po-

licy räknar respondenten upp ett antal faktorer så som att dokumentet inte får vara för omfat-

tande, att det ej får vara för detaljerat och med alltför mycket text, det får inte vara kortsiktiga 
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resonemang eller mål, samt att negationer bör undvikas. ”… det ska andas långsiktig vision 

och värderingar … och så ska man inte skriva om vad man inte ska göra.” 

Respondenten på bruket berättar att en policy estetiskt bör vara kort, enkel och tydlig. I do-

kumentet bör företagets ställningstagande till ämnet finnas med. ”Det här är vad vi står för, vi 

accepterar och tycker att det är viktigt.” Det viktigaste förklarar respondenten är att alla tolkar 

dokumentet på samma sätt. Vad som inte bör finnas med i policyn är handlingsplaner, åtgär-

der, personer och befattningar menar respondenten. Dessa fyra punkter är information som 

inte hör hemma i samma dokument, om policyn skulle omfatta dessa punkter skulle konse-

kvensen bli att dokumentet blir kortlivat och det bör undvikas. 

På industrin bör policyn omfatta en syftesbeskrivning, kärnområdet, företagets ståndpunkt 

eller värdering. Samtidigt är det viktigt att policyn är kort, tydlig och enkel. ”Det tycker jag är 

viktigt att en policy ska inte vara fem sidor då börjar man tröttna efter en sida, så max en sida. 

Respondenten förklarar vidare att en policy är en riktlinje som inte bör vara för detaljerad 

eller för abstrakt. Negationer och krångliga ord bör undvikas. Det är viktigt att alla som läser 

policyn ska förstå innebörden. I en policy bör inte heller rutiner finnas med, då blir dokumen-

tet för stort. ”…en policy är ingen rutin, det är en riktlinje liksom, den är mer allmänt skriven 

så att där tror jag att man kan hamna mer i detaljträsk som inte är bra.” 

Respondenten från högskolan berättar att en målformulering(eller viljeförklaring), värde-

grunderna och reglerande lagar bör finnas med i policyn. Dokumentet ska vara koncist, enkelt 

och tydligt, de som läser ska inte behöva sitta och fundera på vad som egentligen menas. ”Po-

licyn ska vara överskådlig och inte för lång, man ska inte behöva läsa mer än en sida.” När det 

kommer till vad som inte bör finnas med i en policy menar respondenten att en policy bör 

hålla sig till kärnfrågan och att rutinbeskrivningar, handlingsplaner och ansvarsfördelning 

(som egentligen handlar om att nå upp till policyn) därför inte hör hemma i samma dokument. 

”Man ska hålla sig till kärnfrågan och inget annat.” 

Analys policyns innehåll 

Respondenterna förklarar själva att policyn bör innehålla: företagets värderingar, mål och 

ambition, vilket även Thornblad(2009), Erikson(2011), AV(2012), Prevent(2012), Bandow 

och Hunter(2008), Schneider och Ingram(1997) överensstämmer i. Policydokumentet ska 

liksom Thornblad (2009) beskriver det hållas kort, enkelt, tydligt och i enlighet med lagen. 

Några respondenter anser även att beståndsdelar som risker i arbetsmiljön, förebyggande ar-

bete, kärnområdet, reglerade lagar och specifika ämnesrelevanta delar ska finnas med i do-
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kumentet. Liksom IT-företaget och Högskolan menar vissa författare att policyn ska vara mer 

utförlig och detaljerad. Thornblad (2009) beskriver handlingar, riktlinjer och risker, Erikson 

(2011) i sin tur skriver om ansvarsbeskrivning, riktlinjer, sekretess, mål och verksamhetsom-

råden som delar i en policy. Bandow och Hunter (2008) räknar upp delar som definition, la-

gar, ”rätt beteende” och följder i sin studie. Schneider och Ingram (1997) förmåner/bördor, 

målgrupper, regler/direktiv och ansvarsområden, verktyg för att agera efter regler och direk-

tiv, implementationsstruktur, sociala konstruktioner, logisk grund och underliggande antagan-

den. För att få ett effektivt dokument som påverkar och därmed styr medarbetaren kan ethos, 

pathos och logos beaktas (Sigrell, 2001). Texten och dokumentets innehåll ska representera de 

värderingar som organisationen har och deras karaktär, policyn ska tilltala medarbetarna med 

sitt innehåll och den information som skrivs ner ska vara väsentlig. För att texten ska tilltala 

sin publik nämner Sigrell fem regler för språkhandlingar som bör undvikas, oförståeliga, oär-

liga, överflödiga, intetsägande och de som inte hänger ihop rätt.  

När det gäller vad som inte bör finnas med i en policy räknade en majoritet av respondenterna 

upp handlingsplan, åtgärder, rutiner, ansvarsfördelning och negationer som delar som inte 

hör hemma i en policy. Dessa kan i stället följa policyn som mer detaljerade dokument. Ytter-

ligare nämndes att policyn inte får vara för abstrakt eller för kortsiktigt. Syftet med att ha ett 

dokument som är kort, enkelt och tydligt är enligt respondenterna för att undvika missförstånd 

och misstolkningar av dokumentets mottagare. Policyn behöver inte bli mer effektiv och in-

formativ som Sigrell (2001) hävdar att kommunikation kan bli genom att underförstådd 

kommunikationen används. Om policyn blir för detaljerad och omfattar för många delar kan 

detta leda till att budskapet inte blir effektivt, den retoriska effekten som Sigrell diskuterar 

uteblir. Förmodligen kommer mottagaren att kunna och känna något men samtidigt kanske det 

inte resulterar i de handlingar som organisationen önskar (Sigrell, 2001). Ingen skillnad mel-

lan privat och offentlig sektor har identifierats, däremot syns en skillnad mellan IT-företaget 

och övriga organisationer. IT-företaget har ett mer omfattande och detaljerat dokument än 

övriga respondenter.  

Kommunikation 

På IT-företaget kommuniceras policydokumentet via intranätet samt på informationsmöten 

för hela företaget som sker varje månad. 
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Hos kommunen ligger ett stort ansvar på att kommunicera policyn på respektive chef. Poli-

cyn läggs ut på intranätet men tas förutom där även upp i chefsforum, samverkansgrupper och 

på arbetsplatsträffar för att medarbetarna ska kunna diskutera och anpassa policyn till sin egen 

arbetsplats. Syftet är att policyn ska få ett värde för verksamheten. Här anses det viktigt att 

arbeta med så breda kanaler som möjligt för att nå ut till alla medarbetare. Ansvaret ligger inte 

helt på respektive chef utan varje individ har sitt eget ansvar att ta till sig policyn, det bygger 

på frivillighet och motivation. 

Bruket kommunicerar sin policy via intranätet men även genom att dokumentet hängs upp i 

olika konferensrum och publiceras i företagets personaltidning. Ytterligare informerar respek-

tive chef medarbetarna om nya policys eller större förändringar i dem.  

Industrin använder sig av sitt intranät och informerar och diskuterar policyn med cheferna i 

chefsforum. Därefter informerar respektive chef sina medarbetare på avdelningsträffar. In-

formation om policyn är även en del av introduktionen för nyanställda. 

På högskolan skapas en kommunikationsplan tidigt i arbetsprocessen och planerar det kom-

mande implementeringsarbetet. Här används förutom intranätet även olika forum för att 

kommunicera ut policyn, bland annat ledningsgruppen och personalgruppen. Ytterligare för-

medlas den till medarbetarna genom personalmöten eller olika seminarium beroende på tid, 

resurser och behov. 

Analys kommunikation 

Att kommunicera policyn från dess skapare till medarbetarna, från det att ett beslut tas om att 

en policy ska tas fram till att den i slutändan når sitt mål är kommunikationsprocessen och ett 

exempel på detta är Shannon och Weavers modell från 1949 (se figur 1). Det är företagets 

ledning som tar initiativet till policyns framtagande, därefter formuleras policyn (eller kodas) 

för att sändas i lämplig kanal med inverkan av brus till medarbetaren eller aktuell mottagare. 

När policyn kommuniceras berör det främst kanalen och bruset i kommunikationsprocessen. 

Enligt de tillfrågade respondenterna används ett antal olika kanaler för att kommunicera den 

aktuella policyn till medarbetarna. De utpekade kanalerna omfattar både verbal och skriftlig 

kommunikation som Jacobsen och Thorsvik (2008) nämner. De identifierade kanalerna är 

arbetsplats-, avdelningsträffar, chefsforum, informationsmöten, intranät, introduktion för ny-

anställda, personaltidning, samverkansgrupper samt seminarium och liknar de kommunikat-

ionssätt som Lindmark och Önnevik (2006) räknar upp i sin bok. En vertikal spridning av 

information, dvs. att kommunicera policyn till alla medarbetare oavsett nivå i organisationen, 
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ger en ökad motivation bland medarbetare (ibid.). Medarbetarnas delaktighet anses viktig inte 

bara av respondenterna utan även av Grandjean och Guéguens (2011) och Lindmark och Ön-

nevik (2006). Dessa menar att delaktighet hos medarbetare leder till att motivation, trivsel, 

intresse, engagemang och vilja att ta del av information ökar. Majoriteten av respondenterna 

är överens om att policyn bör hållas enkel och tydlig vilket enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008) gör att dokumentet med fördel kan kommuniceras skriftligt. Olika brus kan vara de 

nackdelar som verbal respektive skriftlig kommunikation kan ha som gör att den aktuella in-

formationen missförstås (ibid.). Dessutom kan tekniska, semantiska och/eller effektivitetspro-

blem gå ut över kommunikationen dvs. hur exakt policyn kan sändas till medarbetarna, om 

den mottagna policyn stämmer med den som sändes, vilken påverkan och effekt policyn får 

(Shannon & Weaver, 1949). Kommunikation är en komplex mänsklig process som kan ses ur 

olika perspektiv, exempelvis ett sociokulturellt (Allwood, 1986). I det sociokulturella per-

spektivet är det intressant hur organisationer kommunicerar och vilken betydelse kommuni-

kationen har för organisationen. Om kommunikationen inte är tillfredställande (policyn miss-

tolkas, förstås inte, anammas inte) i en organisation blir organisationen lidande, ledarskapet 

blir ineffektivt och styrningen fallerar (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Lindmark & Önnevik, 

2006). 

Retorik är att övertyga och påverka sin publik genom texter och genom tal (Sigrell, 2001). I 

organisationerna är medarbetarna den publik som ska påverkas och kommunikation-

en/kommunikationskanalerna är talet. Det är inte bara när policyn skrivs som ethos, pathos 

och logos används utan även i kommunikationen. Dokumentet och kommunikationen måste 

representera organisationens karaktär och attityd, det ska fånga medarbetarnas intresse och det 

ska innehålla väsentlig information. Sigrell beskriver en påverkansprocess som liknar Shan-

non och Weavers (1949) kommunikationsmodell med delar som kontakt, avkodning, förstå-

else, acceptans, internalisering av budskap och slutligen handling. I de kommunikationska-

naler som respondenterna identifierat skapas en kontakt där policyn överförs, medarbetarna 

tar emot policyn, förstår den, accepterar den, införlivar den och slutligen handlar de utifrån 

policyn. Även i kommunikationen märks ingen skillnad mellan privat och offentlig sektor. De 

skillnader som syns är dels att Högskolan tidigt lägger ett större fokus på att skapa en kom-

munikationsplan för att få en bra implementering och dels att IT-företaget endast fokuserar på 

intranätet och informationsmöten för sin kommunikation medan övriga respondenter satsar på 

fler kommunikationskanaler.  
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Sammanfattning 

I resultatet framkom det att policyutformningen ser liknande ut hos alla de tillfrågade organi-

sationerna och att man använder sig av befintliga policys som mallar. I arbetsprocessen ingår 

delarna bakgrundskoll, utkast, arbetsgrupp/förankring, korrigering, godkännande och kom-

munikation, dessa stämmer överens med delarna i Thornblads (2009) normativa arbetspro-

cess. 

Medarbetarnas delaktighet är en viktig faktor i policyns framtagande framförallt i diskussion-

er om de bakomliggande värderingarna. Delaktigheten sker främst genom facklig representat-

ion men även direkt med medarbetarna. Att medarbetarna får vara delaktiga leder till positiva 

konsekvenser för organisationen (Grandjean & Guéguens, 2011; Lindmark & Önnevik, 2006; 

Thornblad, 2009). 

I grunden bör policyn innehålla företagets värderingar, mål och ambition (AV, 2012; Bandow 

& Hunter, 2008; Erikson, 2011; Schneider & Ingram, 1997; Thornblad, 2009) men kan kom-

pletteras med delar som risker, förebyggande arbete, kärnområde, reglerande lagar och speci-

fika ämnesrelevanta delar (Bandow & Hunter, 2008; Schneider & Ingram, 1997; Thornblad, 

2009). Ytterligare kan handlingsplaner, åtgärder, rutiner och ansvarsfördelning agera som 

kompletterande dokument. Det viktigaste verkar vara att dokumentet hålls kort, enkelt och 

tydligt (Thornblad, 2009) eftersom man då minimerar risken för missförstånd och även håller 

intresset för policyn uppe. Eftersom en organisation består av många olika arbetstagare i olika 

positioner och med olika bakgrund måste policyn som styrdokument inkludera allas intressen 

och arbetsområden. Alla delar som inkluderas måste fylla en funktion för att dokumentet ska 

bli levande och därmed kunna fungera som det styrdokument som det är.  

Respondenterna har talat om policyn som ett levande dokument och det reflekteras i kommu-

nikationen där mycket fokus läggs. Kommunikationskanaler som används av organisationerna 

är arbetsplats- och avdelningsträffar, chefsforum, informationsmöten, intranät, introduktion 

för nyanställda, personaltidningar, samverkansgrupper och seminarium (Lindmark & Önne-

vik, 2006). Eftersom kommunikation är en komplex process underlättar det att kommunicera 

på flera nivåer (Allwood, 1986; Jacobsen & Thorsvik, 2008), både skriftligt och verbalt, pre-

cis som respondenterna gör. Om kommunikationen dessutom störs av brus första gången 

kanske den inte gör det andra gången. Om inte policyn förstås, accepteras och anammas 

kommer den inte att följas och då påverkar den inte (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Lindmark & 

Önnevik, 2006). Styrdokumentet blir verkningslöst och förblir bara bläck på papper. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Innan studien inleddes hade jag kommit i kontakt med en del policydokument men var ove-

tandes om hur arbetsprocessen bakom såg ut, jag var ett blankt blad. Nu när studien är genom-

förd har jag utifrån respondenternas erfarenheter och forskningsgenomgången skaffat mig en 

bättre insyn i hur arbetet med ett organisatoriskt verktyg kan se ut. Eftersom makt och styr-

ning är en del av HR/personalavdelningars dagliga arbete är policydokument som ett organi-

satoriskt verktyg för styrning ett aktuellt studieområde. HR sitter exempelvis med i lednings-

grupper, coachar och stödjer chefer i olika frågor. Kommunikation och retorik är betydelse-

fulla delar som kan relateras till inte bara alla andra dokument i en organisation inklusive 

styrdokument utan även många andra situationer i en organisation.  

Resultatet har visat att de kontaktade organisationerna har en likartad syn på vad en policy är 

och vad den har för roll för organisationen. Policys används som ett styrningsredskap för att 

påverka och styra människor att handla på ett visst sätt (AV, 2012; Erikson, 2011; NE, 2012; 

Prevent, 2012; Thornblad, 2009). Men även arbetsprocessen, medarbetarnas delaktighet, vad 

en policy bör innehålla och hur de kommuniceras ser överlag liknande ut inom de olika orga-

nisationerna. Detta resultat bekräftar de normativa uttalanden gällande policys som har pre-

senterats i forskningsgenomgången. Varför ska tid läggas på att konstruera en ny policy, ett 

nytt styrdokument, när diskursen om att utnyttja de bra exemplen redan finns (Edwards et al., 

2004). Och precis som jag beskrev i inledningen finns det en otrolig mängd policys på Inter-

net. De är tillgängliga för alla, oavsett var i världen man befinner sig, att använda som mall 

och anpassa till den egna organisationen. Respondenterna bekräftar detta när de förklarar att 

de själva använder sig av goda exempel, befintliga policys och sina kollegor när de arbetar 

med policys. Policyn är ett normativt styrdokument som har skapats med normativa verktyg 

som retorik och används flitigt inom alla branscher och alla organisationsområden. Utifrån 

min kunskap om den normativa policyn och hur respondenterna arbetar med policys verkar 

det som att en policymall kan anammas till alla organisationer utan större problem. Inga tyd-

liga konsekvenser har identifierats i min studie men å andra sidan har inte mottagarnas per-

spektiv på policyn studerats och därför kan dessa eventuella konsekvenser ha undgåtts.   

Nu när jag har en fördjupad kunskap om fenomenet policys ska det bli spännande att komma 

ut i arbetslivet och få användning för denna kunskap inte bara teoretiskt utan även praktiskt.  
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Metoddiskussion 

Efter genomförd studie anser jag att valet av intervjuer som datainsamlingsmetod var rätt. Att 

hålla en intervju öga mot öga är det ultimata eftersom möjligheten finns att förutom ställa 

följdfrågor, svara på frågor och förklara begrepp även att observera den intervjuades kropps-

språk vilket ger ett annat djup i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån de resultat som 

framkom i telefonintervjun, som inte hade möjlighet att genomföras ansikte mot ansikte ef-

tersom avstånden var för stora, kan jag dra slutsatsen att i det här fallet var telefonintervjuerna 

lika givande som de direkta intervjuerna. En nackdel som inte påverkade studien nämnvärt 

var att en av telefonintervjuerna inte kunde spelas in. Men eftersom kroppsspråk ändå inte 

kunde observeras ansåg jag att mina anteckningar från intervjun var tillräckliga. En fördel 

som de inspelade intervjuerna ändå hade var att dessa intervjuer kunde återupplevas genom 

avlyssnandet på inspelningarna.  

Utifrån syftet, den forskningsplan som studien baserades på och den tid som fanns utsatt för 

arbetet beräknade jag att ungefär sex intervjuer skulle kunna genomföras på ett bra sätt, spelas 

in och transkriberas ordentligt utan stress (Kvale & Brinkmann, 2009). Men eftersom endast 

fem representanter från olika organisationer hade möjlighet att delta gjordes bara fem inter-

vjuer. Valet av organisationer till studien, tre från offentlig sektor och tre från privat sektor, 

anser jag var ett bra val. Tyvärr fick jag inte tag på tre respondenter från den offentliga sek-

torn och därför blev det inte en jämn fördelning mellan sektorerna. Två organisationer repre-

senterade den offentliga sektorn, Högskolan och Kommunen, medan tre representerade den 

privata sektorn, IT-företaget, Bruket och Industrin. I resultatet kunde det utläsas att likheter 

fanns mellan Högskolan, Bruket, Industrin och Kommunen med smärre skillnader till IT-

företaget. Anledningen till dessa likheter och skillnader kan det bara spekuleras i, det kan ex-

empelvis ha att göra med en skillnad i diskursen om policyn. Ytterligare valde jag specifikt ut 

arbetsmiljöpolicy som en gemensam länk mellan de fem respondenterna, detta för att få ett 

mer jämförbart resultat. Valet att fokusera enbart på arbetsmiljöpolicyn underlättade, om ex-

empelvis fyra olika policys hade varit aktuella hade det varit svårare att identifiera några sam-

band mellan organisationerna. Under urvalet av respondenter skänktes ingen tanke på kön 

eller ålder eftersom dessa faktorer inte ansågs ha något värde i denna studie. Det viktigaste 

var att respondenterna hade arbetat med en arbetsmiljöpolicy eller arbetade med det i dagslä-

get. 
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Frågorna som utformades till intervjuguiden anses vara relevanta och följa studiens syfte. Den 

intervjuguide som skapades baserades på frågor till respondenter som skriver policys för sin 

egen organisation. Jag anser inte att frågornas utformning har påverkat resultatet i någon 

större utsträckning, majoriteten av frågorna var öppna och tillät respondenten att själv berätta 

om sina egna erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). För att förbereda mig inför intervjuer-

na genomfördes en pilotintervju där intervjuguiden testades. Att ha en pilotintervju var en bra 

idé eftersom några smärre ändringar utfördes som ett resultat av denna. Så här i efterhand 

skulle ytterligare en pilotintervju inte ha varit någon nackdel, detta eftersom frågorna på så vis 

hade kunnat bli ännu mer tydliga. 

Tillförlitlighet, trovärdighet och etik 

Jag anser att studien har en tillförlitlighet och trovärdighet. Jag hade för avsikt att beskriva 

och förstå hur policyarbetet som organisatoriskt verktyg ser ut i olika organisationer och det 

är precis vad jag har gjort. Under arbetets gång har studiens syfte och frågeställningarna hela 

tiden varit en grund som jag kontinuerligt har återkommit till och reflekterat över under arbe-

tets olika delar. Detta har bidragit till att relevant teori har samlats in, att en lämplig intervju-

guide har sammanställts och kontrollerats genom en pilotintervju och att materialet har analy-

serat och diskuterats. Jag har varit medveten om att jag efter tre års studier på personalvetar-

programmet och ett antal års arbetslivserfarenhet har vissa förkunskaper och förutfattade me-

ningar. I studien har jag kontinuerligt försökt agera objektivt för att undvika att dessa skulle 

påverka mina tolkningar. Jag har transkriberat inspelningarna och meningskoncentrerat nog-

grant, dessutom har jag kontinuerligt återgått till meningskoncentreringen för att säkerställa 

att det är respondenternas åsikter som presenteras och inte mina egna. Med utgångspunkt i allt 

detta tror jag att ett liknande resultat skulle presenteras om studien genomfördes igen men det 

upplevs inte som önskvärt eftersom studien bekräftade de normativa uttalanden som finns om 

policys som presenterades i forskningsgenomgången.  

Det har varit viktigt för mig att kontinuerligt följa de forskningsetiska principerna (veten-

skapsrådet, 2002), inte bara för min egen skull och studiens utan också för respondenterna. 

Även om studien inte har berört ett område som är kopplat med känsligt material ger konfi-

dentialitets-, informations-, samtyckes- och nyttjandekravet en säkerhetskänsla som jag tror 

ökar viljan att dela med sig av sina erfarenheter. 
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Fortsatt forskning 

Min studie bekräftar att respondenterna har en likartad syn på policys och deras roll som styr-

ningsverktyg i organisationer. Den normativa policyn kan anammas till organisationer inom 

olika branscher utan problem. Fortsatt forskning kan genomföras från andra perspektiv på 

policydokumentet som ett organisatoriskt verktyg för styrning. Här studerades vad de som 

skriver och utformar policys har för erfarenheter inom policyarbete, det kan vara av intresse 

att studera policyarbete på individnivå och medarbetarens syn på styrdokument, deras verkan 

och konsekvenser.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Informera om syftet  

Syftet med studien är att beskriva och förstå policydokument som ett organisatoriskt verktyg 

för styrning genom att studera hur policydokument utformas och kommuniceras i olika typer 

av organisationer och vad som är avgörande för deras policyarbete. 

 Informera om de forskningsetiska principerna. 

o Det är frivilligt att delta 

o Deltagandet kommer att vara anonymt 

o Kommer endast att användas i denna studie  

 Fråga om det är okej att spela in. 

 Gå igenom hur intervjun är upplagd. 

o Inledande frågor – förarbete – utformning - efterarbete 

 Några frågor? 

Inledande frågor 

Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Hur ser din erfarenhet ut inom policyskrivande? 

Hur har du fått kunskap om policyskrivande? Tog du med dig din mall från tidigare arbets-

platser?  

Vad är en policy? Varför har man en policy? Vad fyller den för funktion? Hur viktig är poli-

cyn för företaget? 

Förarbete – inför utformningen 

Kan du berätta för mig om hur du går tillväga när en policy ska utformas? Arbetsprocessen? 

Vad gör du först? Sen? Etc. Hur ser ditt arbete ut inför utformningen av policyn? 

Hur går du tillväga? Får medarbetarna vara delaktiga? Förankring hos medarbetare? 
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Om du arbetar vid en internationell organisation. Vad innebär det för arbetsprocessen vid en 

policyutformning? 

Utformning 

Hur bör en policy se ut? Vad bör den innehålla? Vad är viktigt att ha med? Att tänka på? Vad 

är viktigast i en policy? Struktur? Längd? Estetiskt? Har ni någon mall? 

Tänker du på något speciellt när du skriver texten till en policy? Riktas policydokument till 

olika mottagare? Skrivs de mer allmänt så att interna såväl som externa intressenter ska för-

stå? 

Är ni medvetna om medarbetarnas förutsättningar i formuleringarna, utformandet? Ex. Olika 

utbildningsbakgrund. Akademiskt språk? 

Enligt kommunikationsmodellen kodar sändaren budskapet innan det skickas vidare till mot-

tagaren som avkodar det. Beroende på bland annat förväntningar och olika brus kan bud-

skapet tolkas olika från person till person. Är mottagarnas möjliga tolkningar något som du 

tänker på när dokumentet författas? Hur? Kan du utveckla? 

Vad bör man inte ha med i en policy? 

Ibland kan man göra ett budskap mer effektivt genom att underförstå en del av informationen. 

Hur ser du på det i policysammanhang?  

Hur bör en policy förhålla sig till andra policys? Struktur, likheter, skillnader 

 

Efterarbete – efter utformningen 

Kan du beskriva vad som händer när policyn är skriven? Beslutsprocessen? 

Hur kommuniceras policyn ut? Vilka kanaler används? Hur sprids informationen/policyn? 

När en policy revideras. Hur går du tillväga? Varför reviderar man? 

Hur ofta revideras policyn? 

 

 Är det något mer du vill ta upp? 

 Fråga om de vill ta del av resultatet. 

 Om någon viktig information kommer fram efter att inspelningen stängts av – fråga 

om lov att använda det. 

 Reflektera över intervjun efteråt. Intryck, känslor, kroppsspråk, kommentarer. 
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Bilaga 2 

Hej, 

Jag heter Elin Öhgren och läser den sjätte och sista terminen vid Personalvetarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Just nu genomför jag mitt examensarbete som handlar om kommunikation inom organi-

sationer där jag har avgränsat studien till policyarbete. Policydokument är en form av kommunikation 

inom organisationer som inte är verbal och som förmedlas till medarbetaren. Syftet med studien är att 

beskriva och förstå policydokument som ett organisatoriskt verktyg för styrning genom att studera hur 

policydokument utformas och kommuniceras i olika typer av organisationer och vad som är avgörande 

för deras policyarbete.  

Studien baseras på ett antal intervjuer med den funktion som utformar policydokument inom olika 

organisationer. Därför vill jag gärna komma i kontakt med Dig som arbetar med att utforma policydo-

kument så att vi kan träffas för en intervju. Det är frivilligt att delta i studien och alla deltagare garant-

eras anonymitet. Din medverkan i studien är mycket värdefull.  

Intervjuerna beräknas ta ca 60 minuter och är planerade att genomföras under vecka 17. Tider avsatta 

för intervjuer: 

Måndag 23/4 Tisdag 24/4 Torsdag 26/4 Fredag 27/4 

08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 

10.00–11.00 10.00–11.00 10.00–11.00 10.00–11.00 

11.00–12.00 11.00–12.00 11.00–12.00 11.00–12.00 

13.00–14.00 13.00–14.00 13.00–14.00 13.00–14.00 

15.00–16.00 15.00–16.00 15.00–16.00 15.00–16.00 

16.00–17.00 16.00–17.00 16.00–17.00 16.00–17.00 

 

Meddela vilka av följande tider Du har möjlighet att delta så fort du kan, så återkommer jag till Dig 

inom kort med en bekräftelse om tid och plats. Jag är medveten om att Du kan ha ett fullspäckat 

schema, men jag hoppas att Du kan hitta en tid som passar Dig. 

Jag skulle uppskatta om Du även kunde skicka med en kopia på er Arbetsmiljöpolicy som jag kan 

använda i min studie. Naturligtvis kommer även denna att behandlas konfidentiellt. 

Om Du har några frågor eller önskemål om andra tider, kontakta mig gärna på telefon eller mail. 

Vänliga hälsningar, 

Elin Öhgren 

elin.ohgren@hotmail.se 


