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SAMMANFATTNING

Inledning Kommunen och dess tjänstemän är en viktig aktör då det gäller att skapa goda 

levnadsförhållanden för sina invånare. På uppdrag av två kommuner har tjänstemäns tidigare 

erfarenheter av policyarbete och implementering undersökts. Policyprocessen är komplex och 

det finns ingen universell definition av policybegreppet. Policyn är en viktig del i den 

offentliga sektorn och är ett stöd i det hälsofrämjande arbetet. 

Syfte Syftet med denna studie är att undersöka tjänstemäns erfarenheter och upplevda behov 

inför implementering av nya policier. 

Metod En kvalitativ metod valdes för att undersöka tjänstemännens erfarenheter. Tre olika 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med tjänstemän med olika befattningar. Analysen utgår 

från en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Erfarenheter visar att policyn gärna får ha en koppling till det egna arbetet eller egna 

vardagen för att kännas relevant och intressant. En del policier upplevs vara mycket otydliga 

och svåra att följa. Vissa policier produceras för att det finns krav på att de ska finnas, men 

läggs sedan undan utan att användas. Rätt tidpunkt, god information och diskussioner upplevs 

som goda förutsättningar för att en bra implementering av policyn ska ske. För att en policy 

ska efterlevas kan gemensamma definitioner, kompletterande riktlinjer och en förståelse för 

policyns syfte vara betydelsefullt. 

Slutsats En strategi för hur nya policydokument ska spridas och en gemensam definition av 

bland annat policybegreppet kan vara lönsamt inför framtida implementeringsarbete. Även 

om implementering är kontextbundet och svår att generalisera kan en plan för framtida arbete 

vara lönsamt.

Nyckelord: folkhälsopolicy, implementering, erfarenheter, tjänstemän, kommun



ABSTRACT

Introduction Officials of the municipality are working to create good living conditions for 

the citizens. On behalf of two municipalities; officials’ experiences of policy 

implementation was investigated. The policy process is complex and there is no universal 

definition of the policy concept. Policy is an important part of the public sector and creates 

a support in the health promotion work. 

Aim The aim of this study is to examine officials’ experience and possible needs when 

implementing a new policy.

Method  A qualitative approach was chosen to investigate the officials’ experiences. Three 

focus group interviews were conducted with officials with different positions. The analysis 

is based on a qualitative content analysis.

Result Officials’ experiences show that a policy should have a connection to their work to 

gain relevance. Policies are often vague and hard to follow according to the participants. 

Some policies are produced because there are demands for them to be, but are then not put 

into practice. The findings show a diversity of needs regarding policy implementation. 

Needs that refer to definition of the policy concept, discussions concerning the existent 

policies to create understanding and knowledge, and continuous evaluation of the policies.

Conclusions A strategy for diffusion of new policies and mutual definitions of the concept 

policy are important for future implementation of policies. Policies are difficult to 

generalize and its implementation is defined by its context. Although, a plan of 

implementation is by importance for future work in the municipalities.

Keywords: public health policy, implementation, experience, officials, municipality
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1. INLEDNING 
Policydokumentet är en viktig del av arbetet i den offentliga verksamheten i Sverige och 

skapar genom sin existens ett stöd i det hälsofrämjande arbetet (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). För att på ett effektivt sätt arbeta med policier i folkhälsoarbete är det 

viktigt att de involverade har kunskap om, och känner att de har kontroll över de 

policydokument som finns för det aktuella arbetsområdet (Buse, Mays & Walt, 2009). I två 

kommuner i mellersta Sverige har användandet av olika policydokument utvärderats. 

Utvärderingen visade att förankrings- och spridningsarbetet inte var så effektivt som det 

borde. Det beslutades därför att en strategi för ett effektivt förankrings- och spridningssätt 

ska skapas. Detta för att politikernas viljeinriktning i det folkhälsopolitiska arbetet ska bli 

väl förstått och uppnåbart. Enligt Thomson och Strickland (1989) är implementering ett 

viktigt begrepp då politikerna och tjänstemännen vill förankra en ny strategi i en 

verksamhet. En policy är lika bra som dess implementeringsprocess (Agyepong & Nagai, 

2011).

2. BAKGRUND
En folkhälsopolicy är fokuserad på hälsans bestämningsfaktorer och kan exempelvis vara 

de nationella målen för folkhälsa eller policyer på landstings- och kommunnivå och på 

global nivå, exempelvis Världshälsoorganisationens (WHO) Hälsa 21 (Andersson & 

Eijlertsson, 2009). 

2.1 Kommunens arbete
Kommunen och dess tjänstemän är en viktig del när det gäller att skapa goda 

levnadsförhållanden för sina invånare. Kommunen består av olika nämnder och 

förvaltningar och inom dessa arbetar politiker och tjänstemän. Nämnderna är politiskt 

tillsatta och ansvar för olika förvaltningar. Nämnderna ansvarar för hela verksamhetens 

mål, dess omfattning och inriktning samt ser till att kvalitén håller en viss standard 

(Montin, 2007). Tjänstemän arbetar på förvaltningarna och har till uppdrag att verkställa 
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nämndernas beslut. Tjänstemännen ska sedan rapportera tillbaka till respektive nämnd

 (Regeringskansliet, 2011). Utöver de politiska organen och förvaltningarna finns en 

kommunövergripande folkhälsonämnd och folkhälsoförvaltning för de kommuner som 

deltog i studien (Kommun A och B, 2009).

Politikerna i kommunen beslutar om olika policydokument som ska vara till grund för 

tjänstemännens arbete. Tjänstemännen ska utforma handlingsplaner utifrån policyn, vilken 

sedan ska implementeras. Politikerna är folkvalda och sitter på en mandatperiod. 

Tjänstemännen kan sitta kvar över två olika mandatperioder, vilket kan leda till olika 

direktiv från politikerna. Många olika beslut fattas av politiker och nämnderna och ska 

sedan genomföras av tjänstemän i olika verksamheter i kommunen (Regeringskansliet, 

2008).

2.2 Vad är en policy 
Det finns inte en universell definition på vad en policy är (Hill, 2007). En policy kan 

allmänt uppfattas som en viljeinriktning för en verksamhet eller organisation. Hill (2007) 

definierar policybegreppet i termer av ”beslut som ofta är baserat på ett flertal beslut eller 

viljeyttringar som sammantaget blivit något större”. Den kan variera beroende av kontext 

samt olika kulturella och institutionella situationer. Den ska utgöra grunden för hur en 

verksamhet ska bedrivas (Colebatch, 2009). En policy ska innehålla ett syfte, mål och 

strategier som ska leda en organisation till handling (Last, 2007). 

2.3 Policyprocessen 

Precis som för policybegreppet finns det flera definitioner av policyprocessen. En 

definition av policyarbete kan vara ”en process där ledare omsätter sina politiska visioner i 

program och åtgärder ägnade att åstadkomma ´resultat´- önskvärda förändringar i den 

verkliga världen” (Naidoo & Wills, 2007, s. 123). Det kan uppfattas som att policier inte 
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har så stor betydelse för folkhälsoarbetarens dagliga uppgifter, men de direktiv och 

strategier som utformas på nationell, regional och lokal nivå är av stor relevans för de 

prioriteringar och arbetssätt som finns (Naidoo & Wills, 2007).

Enligt Naidoo och Wills (2007) finns det fyra olika faser i policyarbetet:

1. Identifiera och erkänna de problem och frågeställningar som finns på den politiska 

agendan.

2. Utforma policyn, fastställa målen och utvärdera vilka vägar som kan tas för att nå 

dem. Jämföra kostnader med vinster.

3. Implementera och göra en uppföljning på implementeringen.

4. Utvärdera. Vad gick bra och vad gick mindre bra? Ska modifieringar göras?

Om en ny strategi önskas införas måste frågan accepteras som viktig och uppfattas som ett 

möjligt problem. Det krävs olika faktorer för att en fråga ska ses som ett relevant problem; 

en tydlig problemdefinition, en miljö som är mottaglig och förslag till olika strategier eller 

program (Naidoo & Wills, 2007). Utformningen av policyn kan sedan ske på olika sätt och 

genom samarbeten med olika intressenter. Utformningen kan ske antingen vertikalt där 

besluten för implementering färdas uppifrån (från ledarpositioner) och ner eller med en 

mer horisontell process där man tar tillvara åsikter och kunskap även från de utan 

maktställning (Colebatch, 2009). Implementeringen av policyn kan vara en process där 

strategierna omformas, förstärks eller till och med saboteras av de personer som befinner 

sig i frontlinjen, så kallade gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater är de tjänstemän som 

arbetar långt ner i hierarkin och oftast är den kontaktyta som finns mellan organisationen 

och allmänheten, exempelvis lärare, socialarbetare eller hälso- och sjukvårdspersonal. En 

lyckad implementering kräver resurser och för bästa resultat bör dessa vara öronmärkta 

(Naidoo & Wills, 2007).

7



Policyn bör utvärderas efter implementering ägt rum. Detta för att se om den haft effekt, 

vilken effekt den i så fall har haft och vilka aspekter som kan förmedlas tillbaka och 

användas för att utveckla och eventuellt förbättra policyn och framtida arbete (Colebatch, 

2009; Naidoo & Wills, 2007). 

2.4 Implementering 
Begreppet implementering betyder; genomföra, fullborda, fullfölja, åstadkomma, avsluta. 

Implementering är den process där policyn verkställs i praktiken (Buse et al., 2009). 

Implementeringen av en policy ser olika ut beroende på vilken organisation som berörs. 

Innan begreppet implementering myntades lades inte stor vikt vid hur en policy skulle 

verkställas. De så kallade verkställarna behövde endast följa policyns målsättningar. Det 

ansågs vara givet att eftersom policyn var utformad och målen var uppsatta så kunde 

policyn verkställas. Det är lätt att skylla på verkställarna om förväntningarna inte 

överensstämmer med resultatet. “... det finns mäktiga personer som vill få oss att tro att 

verkligheten stämmer överens med retoriken, eller som vill skylla på “verkställarna” när 

händelsernas gång inte stämmer överens med de ursprungliga förväntningarna” (Hill, 2007 

s. 182). I en policyprocess är alltså implementeringsstadiet en viktig del. Det finns tre olika 

perspektiv vad gäller implementering; uppifrån- och ner, respektive nerifrån- och upp samt 

nätverksperspektivet (Sannerstedt, 2001). 

Uppifrån- och - ner perspektivet gör en distinktion mellan utformandet av policyn och 

själva implementeringen. Uppifrån- perspektivet utgår från beslutsfattarnas avsikter i 

utformandet av policyn. Politikerna beslutar om vad en policy ska innehålla och 

tjänstemännen är de som ska implementera den. En aspekt är att försöka hjälpa 

beslutsfattarna att ta fram en strategi för hur de kan minska glappet mellan deras strävan 

med policyn och det som implementeringen resulterade i (Buse, Mays & Walt, 2009). Till 

skillnad från det perspektivet utgår nerifrån- och - upp från verkställarnas perspektiv. 
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Utgångspunkten i detta perspektiv är att verkställarna har en aktiv roll i processen genom 

att kunna påverka och informera beslutsfattarna om policyns utformande. Det sker en 

interaktiv process mellan beslutsfattarna och verkställarna på olika nivåer, lokal-, regional- 

och nationell nivå. Detta kan leda till att verkställarna ändrar på policyns utformande och 

eventuellt vissa mål (Buse, Mays & Walt, 2009).

Det tredje perspektivet tar sin utgångspunkt någonstans mellan de två tidigare nämnda. 

Begreppet nätverksperspektiv bygger på att beslut och utformandet av policier, samt att 

implementeringsprocessen av policyn utförs i olika nätverk av aktörer (Sannerstedt, 2001). 

Utifrån detta perspektiv anses intentionen med policyn vara viktigare än vad som står 

skrivet i policydokumentet (Johansson, 2010). 

Idag vill forskare undvika en distinktion av perspektiven. Vid användning av 

implementeringsteorin är det viktigt att definiera alla tre. Det finns olika faktorer som kan 

stödja både beslutsfattarna och verkställarna i processen. Det ska finnas en hanterbar 

implementeringsstruktur, tillräckligt med tid och resurser samt bör rollfördelningen vara 

tydlig. Verkställaren ska tydligt kunna följa beslutfattarnas avsikter. Det finns olika 

faktorer som kan vägleda beslutsfattarna så att implementeringen går att fullfölja. 

Tillämparen bör också ha en vilja att genomföra beslutet, en förståelse och ha förmågan att 

kunna genomföra beslutet (Sannerstedt, 2001).

I en översiktsstudie har forskare tittat på olika faktorer som påverkar 

implementeringsprocessen. Viktiga faktorer som belystes i artikeln var bland annat, tydligt 

och effektivt ledarskap samt delat beslutsfattande. Om delat beslutsfattande och samverkan 

har genomsyrat spridningsprocessen från början kan det leda till att verkställarna litar mer 

på sin förmåga att implementera (DuPre & Durlak, 2008). Implementering är inte statisk 

utan löper över tid. Därför är det viktigt att samla in data under implementeringens gång. 

Samlas det in data av implementeringen under tiden är det lättare att utvärdera den och 

utveckla det som behövs. För att kunna använda sig av tidigare forskning av 
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implementering i fortsatta interventioner är det av betydelse att forskare får presentera den 

insamlade data och inte bara om den var effektiv eller inte (DuPre & Durlak, 2008). 

Verkställarna, i detta fall tjänstemännen, besitter ofta mer kunskap än politikerna. Detta 

kan resultera i att maktfördelningen mellan dessa två parter inte är ensidigt hierarkiskt 

(Lundquist, 1992). 

Om folkhälsoarbetare känner att de har kontroll och har en förståelse för policyn har de 

lättare att tillämpa den i sitt arbete (Buse, Mays & Walt, 2009). Implementeringen är långt 

ifrån en enkel administrativ process och påverkas av de människor som arbetar vid 

frontlinjen. Därför är det även lätt att en policy implementeras på olika sätt och får olika 

resultat och gör det svårt att hitta ett generaliserbart sätt att implementera dessa på 

(Sannerstedt, 2001) Det kan uppstå flera problem vid implementeringsstadiet som kan 

förminska en policys genomslag (Rogers, 2003).

2.5 Teoretisk referensram
Den teoretiska utgångspunkten i den här studien är Innovation-decision process 

(Innovations-beslutsprocessen, ”Rogers modell”). Den används inom många olika 

discipliner varav en är folkhälsovetenskap. Modellen handlar om hur en innovation sprids 

till en individ eller en organisation. En individ eller organisation fattar olika beslut gällande 

innovationen och handlar på diverse sätt därefter. Processen innefattar om innovationen ska 

sättas in i praktiken eller inte och hur det går till. Mottagarna i modellen är de som ska ta 

till sig innovationen (Rogers, 2003), vilket i denna studie är tjänstemännen. 

Modellen innehåller fem steg; kunskap (knowledge), övertygande (persuasion), beslut 

(decision), implementering (implementation), bekräftelse (confirmation) (Rogers, 2003). 

En innovation innefattar en ny idé och i denna studie syftar den till implementering av en 

ny policy.
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Första steget, kunskap, är att organisationen eller tjänstemännen har kunskap om 

innovationen som ska implementeras och förstår vilket syfte den har. Mottagarna skapar en 

förståelse för innovationen samt en medvetenhet av dess funktion (Rogers, 2003). 

Övertygande uppstår när individen eller organisationen formar en attityd till innovationen, 

antingen positiv eller negativ för att kunna handla därefter. I detta steg utvecklas en allmän 

uppfattning av innovationen. En fråga mottagaren kan ställa sig är, ”Vilka för- respektive 

nackdelar har innovationen för min del?”. Mottagaren söker även stöd från sina 

medarbetare för att se om de delar samma uppfattning (Rogers, 2003). 

Beslut uppstår när mottagaren har fattat ett beslut införa innovationen, i detta fall policyn, 

eller att besluta sig för att avslå den. I vissa fall utförs det en prövning av innovationen för 

att därefter besluta. Här kan frågor uppstå som, ”Är policyn rätt utformad för sitt syfte?”. 

Detta kan dock vara svårt i större sammanhang. Då måste det beslutas direkt om avslag 

eller inte (Rogers, 2003).

Implementeringen sker då innovationen sätts i bruk. Det är skillnad på att faktiskt göra en 

innovation och att bara bestämma att det ska ske en. Vanliga frågor som kan uppkomma 

vid det här steget är; ” Hur använder jag mig av den? Vilka eventuella problem kan uppstå? 

Hur löser jag dem?”. Då det är flera aktörer inblandade i den innovationen som behandlas i 

denna studie kan det vara skillnad på tillämpare och beslutsfattare (Rogers, 2003).

Det sista steget, bekräftelse, är när organisationen bestämmer att, och söker stöd från 

medarbetare, att antingen fortsätta med det som har implementerats eller att ta den ur bruk 

igen. Att ta ett beslut om att implementera något är alltså inte det sista steget i process. 

Modellen kan vara till grund för implementering av en ny policy och att skapa en struktur 

för ett effektivt förankrings – och spridningssätt av den (Rogers, 2003).
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2.6 Tidigare utvärdering av policydokument
FN:s konvention för barns rättigheter ingår i flera olika policydokument och utgör en 

viktig del i dessa. I en kollegial granskning (2009) i kommunerna A och B  fick politiker 

och tjänstemän svara på enkäter om deras uppfattningar om konventionen. Tjänstemän och 

chefer i kommunerna hade delade meningar om huruvida konventionen används eller inte i 

det dagliga arbetet. Tjänstemän på socialtjänsten uttryckte att kunskapen om konventionen 

finns men att den inte nämns i vardagen. Enligt politikerna måste arbetet med 

konventionen systematiseras bättre och även en tydligare formulering av den bör göras för 

att få någon effekt (Kommun A och B, 2009). 

Politiker och tjänstemän i de för uppsatsen aktuella kommunerna fick även vara med i en 

utvärdering av en folkhälsopolitisk policy och ett drogpolitiskt program. Det framgår av 

resultatet att både politiker och tjänstemän upplever att den folkhälsopolitiska policyn har 

haft en liten inverkan på kommunens verksamhet. En stor del av politikerna, 54 %, svarar 

att deras nämnd använt sig lite av det drogpolitiska programmet. Ungefär lika stor del, 

hälften av både politiker och tjänstemän upplever att den folkhälsopolitiska policyn har 

haft inverkan på kommunens verksamhet. Dessa utvärderingar har lett fram till ett beslut 

om att skapa en struktur för ett effektivt förankrings- och spridningsarbete (Kommun A, 

2010).

I en annan svensk studie undersöktes användningen av policydokument gällande 

hälsofrämjande aktiviteter. Detta undersöktes inom ramen för typ av dokument, innehåll i 

dokumenten och var i policyprocessen dokumentet befann sig. Studien visade att många av 

de intervjuade är medvetna om något eller några av de policydokument som ligger till 

grund för de olika aktiviteterna och nämnde dem spontant under intervjuerna. De 

policydokument som oftast kom på tal var FN:s konvention för barns rättigheter och olika 

lokala mål- och bugdetdokument. I diskussionen belystes att policydokument verkligen 

användes i hälsofrämjande arbete med barn och författarna menar att tack vare 

kommunernas autonomi är dessa policydokument viktiga för att arbetet ska fortlöpa. Det 
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finns dock en undran om det egentligen är policydokumentets innehåll som är det viktiga 

för arbetet, eller om det är själva förekomsten av dessa dokument som driver 

policyprocessen framåt. Det är svårt att se det självklara värdet i policydokument då de 

intervjuade sällan berörde vilket innehåll i dokumentet som gjorde skillnad för 

policyprocessens utveckling (Guldbrandsson, Bäck & Bremberg, 2008).

2.7 Problemformulering
Policyarbete är en komplex process. Då implementeringen är en del av den och kanske den 

mest komplexa bör det finnas tydliga direktiv på hur ett policydokument ska 

implementeras. Att alla har en kunskap om, och har en förståelse av, innebörden av 

insatsarbetet är en förutsättning för att de ska kunna arbeta mot samma mål (Vedung, 

2009). Studier om policyimplementering på nationell nivå finns men 

forskningsgenomgången inför detta examensarbete visar på ett begränsat antal studier om 

policyimplementering i kommuner. Detta är anledningen till att endast tre vetenskapliga 

artiklar är inkluderade i bakgrunden men visar också på relevansen av genomförandet av 

denna studie.

Då det är många aktörer iblandade i en kommun finns det lika många perspektiv på ett 

policydokument som det finns aktörer (Colebatch, 2009). Då kommuners folkhälsoarbete 

styrs av många olika policydokument kan det vara viktigt att dessa förstås av 

tjänstemännen och implementeras på rätt sätt (Naidoo & Wills, 2007). I kommun A och B 

har det, med bakgrund av en tidigare utvärdering, beslutats att en struktur för ett effektivt 

förankrings- och spridningsarbete behöver skapas. Därför är det viktigt att undersöka 

uppfattningarna av policyarbete hos de berörda tjänstemännen, deras erfarenheter av 

policyarbete och hur de ska kunna ta sig an det nya dokumentet. 
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3. SYFTE
Syftet med denna studie är att undersöka tjänstemäns erfarenheter och upplevda behov 

inför implementering av nya policier.

4. METOD 
I detta avsnitt redogörs hur forskningsprocessen har gått till. Vi redogör för valet av metod, 

för- och -nackdelar av denna, urval av deltagare i studien, analys, metoddiskussion samt 

etiska överväganden.

4.1 Design
En kvalitativ metod valdes för att undersöka erfarenheter, uppfattningar, och idéer relaterat 

till studiens syfte. Fokusgruppsintervjuer valdes att genomföras för att gruppdeltagarna har 

erfarenhet av det arbetet som undersöks och genom diskussion och interaktion kan 

materialet bli nyanserat. Eventuellt kan det även lyftas aspekter som förmodligen inte hade 

belysts om enskilda intervjuer hade utförts. I gruppen hade deltagarna även en möjlighet 

att föra ett resonemang, lyssna till andras åsikter och erfarenheter och visa om de delar 

dessa eller inte och eventuellt ifrågasätta sådant som de inte håller med om. En fördel med 

fokusgruppsintervjuer är att antalet informanter kan bli större än vid enskilda intervjuer, 

och en större spridning av åsikter kan samlas in. För att se om det finns en samstämmighet 

eller olikheter i fokusgruppens uppfattningar är gruppintervjun att föredra. En 

fokusgruppintervju kan, genom att utnyttja gruppbeteendets sociala och psykologiska 

aspekter, främja deltagarnas delaktighet, reflektion över andras åsikter och uppmuntra dem 

att uttrycka åsikter (Denscombe, 2009). Vid en fokusgruppintervju startar en så kallad 

moderator upp intervjun. En moderator har till uppgift att ställa frågor som kan uppmuntra 

till samtal och starta en diskussion. En moderators uppgift är inte att leda gruppen, utan 

främst att hjälpa den (Denscombe, 2009).
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4.2 Urval 
Deltagarna valdes tillsammans med vår kontaktperson på kommun A. Deltagare till 

intervjugrupperna bestod av tjänstemän från två kommuner som har ett gemensamt 

folkhälsoarbete. Urvalet koncentrerades till de förvaltningar som främst berörs av det 

gemensamma folkhälsoarbetet. Urvalet var selektivt, deltagarna valdes utifrån sin 

sysselsättning och för att de var relevanta för forskningssyftet. Första fokusgruppen bestod 

av fem kommunchefer som arbetar i kommun B, den andra bestod av nio personer som 

arbetar med personaladministrativa frågor i kommun A. Sista gruppen var en blandad 

grupp med både förvaltningschefer och gräsrotsbyråkrater på sju personer. Alla grupper 

innefattade både män och kvinnor. Från början var tanken att genomföra två 

fokusgrupper, vilket vi ansåg skulle ge oss tillräckligt med material. Under processens 

gång fick vi även möjlighet att genomföra en tredje intervju vilket vi inte ville tacka nej  

till. Då många av deltagarna delade arbetsplats var det lättare att hitta tider som passade 

alla och då många av dem redan var bekanta behövdes ingen större tid läggas på att bryta 

isen (Denscombe, 2009). 

4.3 Tillvägagångssätt
Det genomfördes tre fokusgruppsintervjuer sammanlagt och dessa genomfördes vid tre 

olika tillfällen. Fokusgrupperna skapades tillsammans med vår kontakt vid kommun A och 

bestod av tjänstemän från de två berörda kommunerna. Första intervjun genomfördes på 

deltagarnas arbetsplats med en moderator och pågick ungefär en timma. Vid andra 

intervjun deltog två moderatorer. En moderator hade huvudrollen under intervjun medan 

den andra observerade och antecknade. Den som observerade och antecknade ställde även 

vissa kompletterande frågor. Denna intervju pågick i nästan en timme. Tredje intervjun var 

förlagt direkt efter ett möte och genomfördes med en arbetsgrupp som arbetar med aktuella 

folkhälsofrågor. Denna sista intervju pågick i 30 minuter och gruppen innefattade både 

förvaltningschefer och de som arbetar praktiskt ute i fält, det vill säga gräsrotsbyråkrater. 

Under den intervjun var båda moderatorerna lika delaktiga med både frågor och 

anteckningar. Alla intervjuer utgick från en intervjuguide vilken innehöll många frågor. 
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Dock ställdes inte alla frågor från intervjuguiden då många av svaren vi fick kunde vävas 

in i flera frågor. De frågor som ställdes var mer övergripande och öppnade upp till 

diskussion som besvarade flera frågor. Huvudfrågorna i intervjuguiden var; Berätta om 

tidigare erfarenheter av arbete med policydokument – vad var bra/dåligt? Vad använder 

du/kan använda dig av idag av dessa erfarenheter? Vad associerar ni med när ni hör 

policydokument? Hur vill ni få kännedom om ett nytt policydokument? 

Ett informationsbrev skickades ut som berättade om studien och de etiska aspekter som rör 

deltagarna (se bilaga 1). Deltagarna informerades om diskussionsämnet innan 

gruppintervjuerna utfördes, för att de skulle känna sig förberedda för diskussionen och 

även känna att de var där för ett gemensamt syfte. Alla intervjuer spelades in på band för 

att sedan transkriberas och analyseras.

4.4 Analys
Analysen har sin utgångspunkt i Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av det 

transkriberade materialet. En och samma mening kan ha olika tolkningar beroende av 

forskarens erfarenheter och förförståelse (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).

Enligt Graneheim och Lundman (2004) modell för analys valdes först olika meningar och 

stycken ut som var relevanta för studiens syfte. Dessa kondenserades till mindre meningar 

och delar utan att själva kärnan förändrades. De kondenserade meningarna kodades 

därefter och placerades under olika kategorier som var relaterade till studiens syfte. Till 

kategorierna skapades underkategorier. Citat plockades även ut som var relevanta och för 

att förtydliga vissa delar i resultatet. Kategorierna samlades sedan under olika teman. 

Intervjuerna avidentifierades och slumpmässigt fick varje fokusgrupp en siffra.
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4.5 Etiska överväganden
Innan intervjuerna ägde rum skickades ett informationsbrev till vår kontakt på kommun A 

som vidarebefordrade till deltagarna (se Bilaga 1). I brevet beskrevs studiens syfte och 

etiska aspekter som forskare ska ta hänsyn till under själva intervjun samt under studiens 

gång. Studien utgår från de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk-och-

samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla 

informationskravet blev intervjudeltagarna informerade både skriftligt och muntligt om 

studiens syfte och deras roll i studien. Väl vid själva intervjun fick deltagarna muntlig 

information om de etiska aspekterna. Då deltagarna valde att komma till intervjun och 

delta, samtyckte de därmed till att delta i studien. För att de skulle vara införstådda med att 

det var frivilligt att delta i studien fick de den informationen både skriftligt innan och 

muntligt vid intervjuns början. Enligt konfidentialitetskravet ska resultatet inte kunna 

kopplas direkt till deltagarna. Därför avidentifierades allt transkriberat material och alla 

citat som plockades ut till resultatet. Uppdragsgivarna benämns som kommun A och B. 

Nyttjandekravet innebär att all insamlat material endast får användas till denna uppsats.  

Intervjupersonerna hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Om någon deltagare 

väljer att avbryta kan redan insamlat material användas i studien men det ska ha klargjorts 

innan intervjun startar. 

4.6 Metoddiskussion
En fördel med fokusgruppsintervju är att det kan hjälpa till att återställa maktförhållandet 

mellan deltagare och moderator/moderatorerna. Deltagarna har möjlighet att utöva mer 

kontroll över intervjun och innehållet i den till skillnad från en enskild intervjudeltagare 

(Saks & Allsop, 2010). Även om vi anser att intervju var den rätta metoden för vår studie 

är vi väl medvetna om att det även kan finnas nackdelar med den valda metoden. En 

nackdel vid fokusgruppsintervjuer kan vara att vissa deltagare blir mindre sedda, inte 

höras lika mycket som andra. Det är upp till moderatorn att se till så att alla kommer till  

tals. Då deltagarna i studien känner varandra löpte diskussionen naturligt och deltagarna 
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lämnade plats för varandra. Om en kvantitativ metod använts skulle resultatet inte blivit 

lika nyanserat och inte gett samma djup i åsikterna som framförts. Detta för att 

uppfattningar och åsikter inte har lika lätt att visa sig genom en enkät som vid en intervju 

(Denscombe, 2009). Politikerna är också en del i policyarbetet. De exkluderades dock i 

studien då de till större del endast har en beslutsfattande position i policyprocessen.

För att ett resultat ska vara så pålitligt som möjlighet måste den uppfylla vissa krav; 

trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet (Denscombe, 2009). 

För att uppnå trovärdighet måste forskningen ha rätt inriktning. Det handlar om att välja 

rätt metod, urval och utgå från en analysprocess som kan besvara syftet på bästa sätt. Detta 

kan vara problematiskt inom den kvalitativa forskningen och just i detta fall, att återskapa 

en fokusgruppsintervju. Sociala sammanhang är föränderligt och det kan vara svårare att 

upprepa än ett experiment inom den positivistiska forskningen. Fokusgruppsintervjuer som 

denna studie utgick från kan vara problematiskt. När flera pratar samtidigt kan det vara 

svårt att tyda vad som sägs. Detta kan göra att material förbises vid fokusgruppsintervjuer 

(Denscombe, 2009). Denna metod ansågs ändå passa bäst till syftet.

För att kravet tillförlitlighet ska kunna uppfyllas bör forskningsprocessen kunna granskas. 

Vid intervjuer blir forskaren delaktig vid insamlingen av material. Vid dessa 

fokusgruppsintervjuer behöver moderatorerna läsa på om ämnet innan för att kunna ställa 

relevanta frågor. Detta medför att intervjuaren inte alltid kan vara helt objektiv i 

forskningsprocessen. Användningen av citat i resultatet ökar tillförlitligheten (Denscombe, 

2009).

 

Överförbarhet syftar till att resultatet ska kunna appliceras till en viss grad på andra 

sammanhang. Men då är det upp till läsaren att bestämma i vilken utsträckning studien kan 

tillämpas i andra fall. Det kan vara problematiskt just i detta fall då alla policier är olika 
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utformade och syftar till olika behov (Denscombe, 2009).

5. RESULTAT 
Resultatet från de gjorda intervjuerna är presenterat utifrån två huvudteman; erfarenheter 

och behov. Dessa två teman är sedan uppdelade i underkategorier.

5.1 Erfarenheter
Här nedan är presenteras de erfarenheter som informanterna anser har haft betydelse för 

tidigare policyarbete. Erfarenheterna är indelade i två underkategorier, att presentera nya 

policier och att arbeta utifrån policier.

5.1.1 Att presentera nya policier 
Deltagarna i en av de tre fokusgrupperna berättade om tillfällen då de ansett att 

informationen om nya policier framförts på ett tydligt och effektivt sätt. Denna grupp har 

tidigare åkt runt på en turné till olika förvaltningar och informerat andra tjänstemän om nya 

policier. De förklarade och informerade då mer djupgående om de nya policierna och de 

anställda hade sedan möjlighet att ställa frågor. De skedde en givande och intressant 

diskussion vid denna “turné” och detta informationstillfälle ute i förvaltningarna upplevdes 

skapa större kännedom och förståelse för policyn. 

”Rekryteringspolicyn, då var vi ju ute på turné, den gick ju också bra... vi avsatte tid på de olika ställena och  

gick igenom och så så den gick ju också bra..”

”vi var ute på de olika förvaltningarna och i olika grupper och visade och pratade om det, vi var nog flera  

stycken, och varför den ena skulle in här och de andra där och vad vi tittade på där, kunde dom ställa frågor  

samtidigt.”
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”Och detta blev uppskattat? (Moderator)”

” Ja... det blev det... att dom kände till den och förstod.” 

 (Intervju 2)

Även att göra diskussionsfrågor kring den nya policyn uppgavs vara en erfarenhet som 

ansågs positiv för implementeringen. Detta gjordes för att öka kunskap och förståelse för 

den nya policyn, vilket de intervjuade ansåg vara viktigt för att kunna arbeta vidare med 

den.

”För då provade vi ju på att göra, vi gjorde diskussionsfrågor utifrån de olika policydokument som man sen  

ska ta upp på arbetsplatsträffarna så alla medarbetare diskuterar hur (…) alltså hur ska vi förhålla oss till  

det här i eh olika frågor (…) så att man också får en levande diskussion eh och förhoppningen är sedan att  

man liksom kunna hålla det här levande även på arbetsplatsen och fortsätta diskutera.” (Intervju 2)

5.1.2 Att arbeta utifrån policier 
Deltagarnas erfarenheter gällande diverse policydokument är att de kan vara otydliga. De 

upplever att policier kan innehålla onödig utfyllnad och att de borde vara mer direkta. Som 

styrinstrument känns policyn enligt deltagarna som mycket otydlig. Även begreppet policy 

kan uppfattas svårbegripligt. 

”...för det är ju som ni säger att en policy är ju oftast oerhört luddig” (Intervju 1)

När policyn uppfattas som endast en rekommendation så känns den inte viktig. På grund av 

detta kan det finnas svårigheter att få de anställda att ta ansvar för att ta till sig policyn och 

bry sig om den. 

”En policy är ju en policy och jag vet inte ibland fattas den som en rekommendation att den behöver man  

inte bry sig så mycket om. Måste man förhålla sig till det här och vad händer om jag inte gör det?” 
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”Ja precis, gäller det eller gäller det inte, eller är det en rekommendation?” 

”Ja det blir nog mer en rekommendation.” 

(Intervju 1)

Policyn uppfattas också ofta som en färskvara, som något som lätt glöms bort om den inte 

återkommande lyfts upp. 

”En policy är ju oftast en färskvara också, efter tre månader så är det ju ingen som vet vad det är som står i  

den” (Intervju 1)

Policier skapas både för att det finns ett behov av dem och för att det finns lagkrav på att 

de ska finnas. Även ifall de skapas på grund av att det finns krav på det garanterar detta 

inte att de används. Under intervjuerna framkom tankar kring användningen av policier, 

beroende på om det finns ett lagkrav eller om en policy har kommit till på grund av ett 

behov så arbetas det eventuellt olika utifrån dessa aspekter.

”nu har vi följt lagen, nu har vi en policy, bra!” det kan vara en hyllvärmare men vi har i alla fall uppfyllt  

lagkraven att det så finns” (intervju 3)

Det upplevs att det finns en risk att ett policydokument utformas utan att det sedan görs 

försök till att förankra det. Informanterna upplever även att det varit svårt att hinna med 

förankringsprocessen med varje ny policy. Då skulle det inte göras annat än att förankra 

policier påpekar de. Det kan därför med andra ord vara svårt att få alla att känna till den 

och få dem att kunna arbeta efter den. 

”då blir det ju ett övergripande dokument som några kloka har suttit och tänkt ut utan att förankra”  

(Intervju 1) 
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”och det är ju generellt sätt svårt att få ut all information om nya policier, som tas” (Intervju 1)

Brist på tid för diskussioner kring och arbete med nya policier är en faktor som lyftes vid 

ett flertal av intervjutillfällena. I en av de undersökta kommunerna presenteras nya policier 

på arbetsplatsens intranät och därefter finns det möjlighet till diskussioner ifall någon har 

frågor. Om ingen har några funderingar så förs det heller inte några diskussioner.

”Ja men då talar jag ju om att den har kommit och ni hittar den på nätet. Sen uppfattar jag nån som har  

frågor då tar vi ju en tid” (Intervju 1)

Då diskussioner kring dokumenten förekommer så förs dessa ofta i smågrupper, 

exempelvis ledningsgrupperna och inte bland alla medarbetare. Detta leder då till att 

implementeringen sker endast i dessa smågrupper och inte hos alla som ska arbeta utefter 

policydokumenten. Därför är det inte alltid som alla medarbetare vet vilka policier som 

gäller vem. 

 ”vi tar emot eh, policier och diskuterar men vi gör det väldigt lite med några medarbetare, utan det sker i  

den här gruppen och kanske i ja för min del rektorsgruppen och för din del i...”(Intervju 1)

Tidigare erfarenheter av spridningsarbetet är att de kommer uppifrån ledningen, och 

vandrar ner till de medarbetare som finns på gräsrotsnivå. Men idéerna om en ny policy 

kommer oftast underifrån sedan implementeras den uppifrån. Policier kan på detta sätt 

även gå nerifrån och upp, från gräsrötterna upp till ledningen. 

”om det nu finns ett politiskt beslut på att man ska ha en policy kring drogfrihet så kan ju det komma  

underifrån, alltså det folket från fritidsgårdar och, och fältare och vad det nu kan vara för någonting, ser  

problematiken med att man har en verksamhet som inte är drogfri, så lyfter man fram den så gör man en  

policy av det också så kommer det tas ett politiskt beslut och så går det ner igen, så att jag tror inte att man  
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kan, att det är så enkelt att det kommer uppifrån eller nerifrån utan, alltså det är nog växelverkan i, hur  

mötet går där va, helt klart” (Intervju 3)

När en ny policy ska tas fram och beslutas om, anses de diskussioner som leder fram till 

beslutet vara lika viktiga som själva policyn. Deltagarna uppfattar att det är ledningens 

ansvar att föra den nyskrivna policyn vidare till övriga medarbetare. Men ofta, på 

gräsrotsnivå, ges det ingen presentation av policyn utan de anser att de får försöka sig fram 

för att uppnå så goda resultat som möjligt. 

”jag skulle just säga det att, att jag tänker att minst lika viktig som själva policydokumentet är väl de  

diskussioner som för på olika nivåer i organisationen innan ett sådant där dokument kommer upp på beslut”  

(Intervju 3)

Policyn visar vad politikerna vill och sedan gör tjänstemännen sitt bästa för att uppfylla 

dessa önskningar. Men eftersom policier ofta uppfattas som otydliga kan det vara svårt att 

uppfylla dessa önskningar. 

”Det visar en politisk viljeinriktning och sen så gör vi vårt bästa” (Intervju 1)

Det finns en uppfattning hos deltagarna att en del policier blir liggandes och används inte i 

arbetet. Ett skäl till det kan vara att det enligt deltagarna finns för många policier vilket 

upplevs som förvirrande istället för att vägleda dem i deras arbete. 

”mängden policydokument är ganska så spännande att se också hur många dokument en organisation anser  

sig behöva” (Intervju 2)

5.2 Behov
Deltagarna uttryckte under intervjuerna en del behov som de ansåg sig behöva få uppfyllda 

för att implementering av kommande policier ska fungera smidigt. Nedan är dessa behov 
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sorterade i tre olika kategorier, kännedom, acceptans och verktyg/arbetssätt.

5.2.1 Kännedom
Under diskussionen om vad tjänstemännen associerar till implementering av nya policier 

så ansåg många att kännedomen om policyn var det viktigaste. Det upplevs att det inte 

alltid informeras om nya dokument, vilket kan vara problematiskt då tjänstemännen ska 

kunna uppfylla målen utifrån dessa. 

” Att den blir känd”

” får ut den bland personalen”

”och just både känd och att det eh liksom den används, så att det inte bara blir en... för implementeringen är  
ju för att visa på vad som finns och sen att det blir verkstad…”

”Känd är det lätta, levd är det svåra” (Intervju 2)

Nya policydokument måste spridas effektivt. Viktigt är att alla medarbetare får ta del av 

informationen så att den inte riskerar att stanna i det översta ledet i kommunen. För att 

detta ska ske är det viktigt med en ledare som är engagerad och tar ansvar för att föra 

budskapet vidare. När en ny policy har utformats och ska implementeras bör den 

presenteras vid rätt tidpunkt och på rätt sätt för att inte störas av eller blandas ihop med 

något annat. Att exempelvis informeras via e-mail är inte önskvärt  och uppfattas som 

något som kan vara negativt för implementeringen.

”Timingen, så att det är rätt, så att det inte kommer samtidigt som tre andra system eller något ska  

implementeras så det blir liksom tilt i skallen på alla som ska ta emot då blir det liksom ”något måste jag ta  

bort” och då är det kanske lättare att ta bort en policy just nu.” (Intervju 2)

Det finns ett behov av information om hur och varför en policy ska efterlevas, det räcker 

inte med att endast få information om en policys existens.  

”så att man inte kommer med något tjusigt papper och ”nu har vi gjort en ny policy och här” utan man  
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liksom försöker bryta ner att ”det här påverkar er verklighet därför att” alltså på något sätt att det blir  

greppbart för medarbetarna också, det är viktigt. Annars kan de bara höra att vi står där och vi ska ut och  

informera någonting och där ”jahapp nu har vi fått information nu går vi och jobbar” det här har ingen  

effekt på min vardag i alla fall, så.” (Intervju 2)

5.2.2 Acceptans
För att kunna tillämpa policyn på bästa sätt behövs en acceptans för den. Med acceptans 

menar deltagarna att om det finns en förståelse för syftet med policyn så blir den viktig i 

det egna arbetet, och den är lättare att ta till sig. Det är viktigt att cheferna har en positiv 

inställning till att det avsätts tid för att introducera och arbeta grundligt med nya policier, 

och med detta kan även acceptansen främjas.

”hur får man acceptans.. för.. för det är väl där egentligen förutsättningarna för att den ska levas ute i  

organisationen...” (Intervju 2)

Deltagarna menar att det dessutom kan vara betydelsefullt vem det är som presenterar en 

ny policy, har personen en hög position på arbetsplatsen så kan detta medföra att det som 

presenteras lättare tas emot. Detta kan öka förståelsen för betydelsen av policyn och dess 

innehåll, vilket enligt deltagarna upplevdes vara en viktig faktor för den som ska använda 

sig av och arbeta med policyn. Dessa faktorer i sig skapar en acceptans hos dem policyn 

ska implementeras hos. 

”... där bland annat kommunchefen var den som alltså på nåt sätt markerade att ”det här är en ny policy”  

och gav tyngd till det så att säga och samlade alla chefer och så, det finns ju liksom ett symbolvärde tänker  

jag i den som också talar om att det kommit en ny policy.” (Intervju 2)

Deltagarna anser att för att en policy ska accepteras och bli relevant att jobba med så bör 

den vara kopplad till ett verkligt behov eller något som kan relateras till det egna dagliga 
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arbetet. Men om policyn inte kan kopplas till eget arbete eller egen vardag då är den inte 

intressant. Syftet med policyn ska vara lätt att förstå och det måste kännas betydelsefullt 

för att policyn ska efterlevas. Deltagarna menar att för att en policy ska bli meningsfull så 

behövs kunskap om varför policyn finns och varför den kom till. Finns denna kunskap så 

blir den lättare att acceptera, tillämpa och implementera i verksamheten. 

”just kunskapen för, så att man vet varför man har gjort den liksom, så att det inte bara kommer till  

någonting som det ”här har man bestämt någonting” utan så att det liksom, varför har det här kommit till  

och varför behövs det här” (Intervju 2)

“å när det är svårigheter eller dilemman man själv möter i det dagliga arbetet, då får det sin relevans på nåt  

sätt, annars känns det bara som något utanpåverk. “ (Intervju 1)

Viktigt är också att det finns en gemensam syn på att policyn ska följas och att det finns en 

ansvarskänsla i hela organisationen för att detta ska efterlevas. I jobbet som tjänsteman 

finns det en skyldighet att ta del av och följa de policier som finns.

”Sen ingår det ju, det ingår i allas uppdrag som tjänsteman och, att ta reda på, alltså det räcker inte bara att  

det ska finnas ett dokument och att man får se dem, alltså man får ta ansvar för att läsa in vad som står i  

dokumenten också...” (Intervju 3)

5.2.3 Verktyg/arbetssätt

Informanterna efterfrågar, men även föreslår, olika sätt som kan underlätta arbetet med 

policier i framtiden. I alla tre intervjugrupper lyftes liknande önskningar och förslag.

5.2.3.1 Bearbetning av policier
Olika verktyg för att underlätta implementeringen av framtida policydokument kan 
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behövas. Deltagarna föreslår att dessa bland annat kan utgöras av olika slags strategier och 

riktlinjer. Detaljerade instruktioner för hur policyn ska användas efterfrågas. Diskussioner 

mellan involverade medarbetare kan vara produktivt för att hålla policyarbetet levande 

vilket kan ha betydelse för implementeringen. Även om organisationen skulle vara stor, 

behövs det skapas möten mellan medarbetare där diskussioner om vad som gäller kan 

förekomma. 

”själva policyn bör ju innehålla hur den är tänkt att användas, det är ju ett ganska enkelt svar. Men det är ju  

kanske inte så enkelt i praktiken. Att det är nåt som talar om, att hur, vilka förväntningar har man på det här.  

Hur ska vi ta till oss, ska vi utforma nånting eget utifrån den eller” (Intervju 1)

”Det måste man ju sitta med, de, alltså vi som jobbar med på något sätt, diskutera det, vad innebär det för  

oss det här va, alltså hur gör vi för att vi ska kunna leva upp till det här, hur gör vi, har vi någon strategi för  

det här då, det är ju så man måste göra.”(Intervju 3)

Diskussioner om varför policyn har kommit till och syftet med den behövs för att kunna 

implementera den på bästa sätt. Detta upplevs kunna ge en större delaktighet bland 

tjänstemännen vilket skapar goda förutsättningar för implementeringen. Bara för att en 

policy är utformad och färdig att arbeta utefter behöver det inte betyda att den går att 

efterlevas. Den kan behöva följas av något mer som exempelvis handledning eller 

riktlinjer.

”Om jag talar för mig själv så skulle jag vilja ha ett som att man har möjlighet att diskutera, varför det  

kommit till och....” (Intervju 2)

”riktlinjer, mer handfasta nerbrutna instruktioner för hur man faktiskt ska tillämpa den för det är ju ofta inte  

så lätt att kanske gå ut tillämpa en policy, så väldigt mycket tycker jag ofta frågor handlar om ”jamen hur  

gör vi då?” 

(Intervju 2)
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Det kan vara av betydelse att bryta ner policyn och tydligt visa riktlinjer för hur policyn 

bör användas och hur det påverkar det dagliga arbetet. Den bör även ha ett konkret mål. 

Även en reducering av antalet policier är något som efterfrågas då det är svårt att hålla reda 

på alla. Bryts policyn ner i mindre delar kan det leda till att alla som arbetar utifrån den 

hittar ett eget sätt att utföra arbetet på. En övergripande styrmodell för hur policier ska 

arbetas med är önskvärt. Denna kan innehålla en strategi för hur policyn ska arbetas med, 

detaljerade instruktioner för hur den ska användas. 

”då måste ju det brytas ner sen för var och en så att jag tror att man hittar olika lösningar beroende på vad  

man jobbar med...” (Intervju 3)

”men jag tror ju att det är de mesta policier att dom behöver nån sorts, ja va ska man säga riktlinje, alltså i  

praktiken, hur ska vi göra de här…” (Intervju 1)

5.2.3.2 Behov av definitioner
Det anses vara viktigt med definitioner och tydlig information om vem som gör vad. Ett 

förslag som framfördes under en av intervjuerna var att skapa ett slags paket för 

nyanställda. Detta skulle då innehålla och förklara olika bestämmelser kring policier, vad 

det innebär att jobba i en politisk organisation och annan viktig information. Detta trodde 

informanterna hade kunnat bli uppskattat.

”- Med alltifrån arbetstidsregler till…borde införa ett körkort, körkort för nyanställda. Alltså ett litet paket  

med att ja precis det vi är inne på då...

- Vad är en politisk organisation, ja vad jobbar jag med och…” (Intervju 1)

För att underlätta arbetet med policier bör det skapas gemensamma definitioner av vad 

policier, planer, program och riktlinjer är och beskriva eventuella skillnader mellan dem. 

Begreppet policy anses skapa negativa associationer hos vissa medarbetare och det föreslås 

att ordet kanske borde bytas ut mot ett annat. 
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Men om man skulle ge sig på någon vild gissning, är inte policy ett ganska, alltså vilken laddning har det  

ordet... bland medarbetare,  jag tror det är ganska negativt men jag vet inte (Intervju 2)

5.2.3.3 Behov av utvärdering  
Uppföljning och utvärdering av policydokument anses vara en viktig del i policyprocessen 

då det kan underlätta det fortsatta arbetet. Av vissa policymål sker uppföljning årligen men 

inte i lika stor omfattning som skulle önskas. Även om det finns tydliga direktiv om vad 

som ska följas upp så görs detta inte alltid, inte ens på fullmäktigenivå. Om både planer 

och utvärderingar utförs och sparas, kan dessa sedan vara till stor nytta för framtida arbete 

menar deltagarna. Utvärderingen kan visa vad som har varit lyckat och ska tas tillvara på, 

och det blir tydligare vad som eventuellt behöver förbättras. 

”Det som jag kan känna att vi egentligen är rätt dåliga på, iaf inom socialtjänsten det är ju utvärderingen,  

utav verksamheten, som del där vi hade kunnat bli väldigt mycket bättre... ” (Intervju 3)

”...då är ju de mätningarna direkt kopplade till policyn också så att det finns en uppföljning i policyn också,  

vilket ju också är viktigt, så att jag menar det är inte engångsgrejen, bara att implementera utan man följer  

regelbundet upp den också med olika insatser.”(Intervju 2)

Utvärdering bör ske under hela processen och det finns en önskan om att låta policyn gälla 

endast en viss tid för att sedan följas upp och revideras. En plan för detta uppföljnings- och 

revideringsarbete efterfrågas. Genom uppföljning och utvärdering av policier blir 

dokumentet mer levande än om det endast är ett dokument som tjänstemännen blivit 

presenterade för vid något tillfälle. För att ta reda på vilka policydokument som behövs och 

vilka som berörs av vilka dokument, önskas en genomgång av samtliga.

”Men sen tror jag man måste ha nåt slags bäst före datum, så att man går igenom det här, undan för undan” 

(Intervju 2)
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med studien är att undersöka tjänstemäns erfarenheter och upplevda behov inför 

implementering av en ny policy. Den offentliga verksamheten är en komplex organisation 

och likaså policydokumenten som ska styra deras arbete. Kännedom om policyn är något 

som upplevs av många av informanterna som det lätta men att den sedan efterlevs ute i 

organisationerna är det svåra att uppfylla. Att besvara frågan, vad en policy är och vad 

innebär den för tjänstemännen upplevdes svårt. Genomgående visar tjänstemännens 

erfarenheter är att det är många olika faktorer som är otydliga i verksamheten och deras 

arbete men det kom fram många önskvärda behov. Studiens huvudfynd visar att det finns 

ett behov av att skapa gemensamma definitioner av policybegreppet. Policyn behöver bli 

känd och processas av de tjänstemän som berörs för att skapa en förståelse och kunskap för 

den. Dessutom önskas olika komplement till policyn kontinuerliga utvärderingar. 

Liksom Rogers (2003) menar i sin modell så ansåg även informanterna att kunskap är en 

god start för implementering av en policy. De uppgav att det fanns ett behov av att skapa 

en förståelse för policyn och av att kunna koppla den till ett verkligt syfte för att den skulle 

kännas relevant för det egna arbetet.

För att kunna skapa kunskap och förståelse menade de intervjuade att policyn behöver 

bearbetas och diskuteras tillsammans med andra medarbetare. Detta var något som en del 

av informanterna hade positiva erfarenheter av sedan tidigare och ansåg kunde skapa 

acceptans för policyns existens och syfte. Det efterfrågades även tydliga direktiv på hur 

policyns mål ska uppnås med olika slags riktlinjer eller handlingsplaner. Utifrån 

tjänstemännens tidigare erfarenheter gavs förslag på att bryta ner policyn och diskutera den 

för att göra den mer överskådlig och lättförståelig. Ett sådant samarbete mellan 

medarbetarna kan skapa den positiva attityd som Rogers (2003) menar kan behövas för att 

kunna övertygas av innovationens betydelse. Det som genomsyrar deltagarnas 
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uppfattningar i resultatet är att förståelse för policyns syfte är viktigt för implementeringen.

Under implementeringssteget menar Rogers (2003) att det kan uppkomma frågor som 

”Hur använder jag mig av innovationen?”, “Vilka eventuella problem kan uppstå?” och 

“Hur löser jag dem?”. Detta är frågor som tjänstemännen också uttrycker är viktiga frågor 

att ställa sig. Om dessa frågor kan besvaras inför varje ny policyimplementering så kan det 

komma att underlätta och förhoppningsvis effektivisera arbetet. Ett sätt att finna lösningar 

på frågor som dessa är att, som informanterna själv föreslagit, diskutera och bryta ner de 

olika policierna. Resultatet visar på att tjänstemännen efterfrågar fler  tillfällen där de får 

möjlighet att diskutera de nya dokument som tas fram och inte bara att de läggs ut på 

kommunernas intranätet. Kommunikationen överlag måste förbättras inom och mellan 

förvaltningarna.

En annan aspekt tjänstemännen upplevde är att begreppet policy är svårt att definiera. Den 

otydligheten kan skapa osäkerhet i deras arbete eller att tjänstemännen helt enkelt inte bryr 

sig om policyn. Enligt Hill (2007) finns det ingen universell definition på vad en policy är. 

Studien visar på att det finns ett behov av att skapa gemensamma definitioner och 

värdegrunder av policybegreppet, vad den innebär för tjänstemännen och vad den ska 

innehålla. En policy är kontextbunden så sättet att arbeta med den kan vara svårt att 

generalisera till andra (Vedung, 1998). Kan dessa kommuner skapa gemensamma 

definitioner och hålla sig till endast dessa, kan det leda till ett effektivt arbete med policies.

Tjänstemännen uttrycker att en kontinuitet i uppföljning av policydokumenten är viktigt. 

Sista steget i Rogers (2003) modell berör bekräftelse och frågar sig; ska innovationen 

fortsätta användas eller ska den kasseras? Ett sätt att utreda detta kan vara genom 

utvärdering av det arbete som gjorts. Enligt tjänstemännen har det tidigare genomförts 

utvärderingar på arbetet med olika policydokument. Men många av dessa utvärderingar har 

inte innefattat om eller hur tjänstemännen ska gå vidare för att uppfylla policymålen, utan 

större delen förklarar endast vad som har varit bra eller dåligt. Ett utvärderingsarbete 

efterfrågas av tjänstemännen och då detta anses vara en viktig del av policyprocessen bör 
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det kanske göras obligatoriskt för alla policys som kommunerna arbetar med (Naidoo & 

Wills, 2007).

Enligt deltagarna finns det inte heller en entydig definition för om implementeringen har 

ett nerifrån-, uppifrån- eller nätverksperspektiv, utan dessa perspektiv är ofta parallella.

Kommunerna som deltog i studien har ett kommunövergripande nätverk. Detta skapades 

för att underlätta samverkan mellan dem. Dock är det viktigt att de som ingår i nätverken 

även för ut information om nya policier till resterande medarbetare, så att det inte stannar i 

den gruppen. Detta kan resultera i att hela policyprocessen går lättare att fullfölja. 

6.2 Slutsats 
Det ansågs vara lätt bland tjänstemännen att få en policy känd men det fanns även 

indikationer på att informationen inte alltid når ut till alla medarbetare. En av 

informanterna påpekade; ”Känd är det lätta, levd är det svåra”. Detta visar att vetskapen 

om att en policy finns inte är tillräckligt för att den ska efterlevas. Förslag inför framtiden 

kan vara att de involverade bör komma överens om hur det ska gå till när en ny policy tas 

fram och skapa utrymme för diskussioner inför införandet av en ny policy. Detta för att alla 

ska få en förståelse för policyns syfte och vikten av att den följs. Även ett strukturerat 

uppföljningsarbete av alla policier är en god idé för att effektivisera arbetet med dem. 

Resultatet visade även ett behov av beslut om vilka begrepp och definitioner som 

kommunerna ska använda sig av i framtiden. Klara och gemensamma definitioner kan bli 

användbara redskap i kommande policyarbete. Diskussioner på arbetsplatsen underlättas 

om alla medarbetare har en tydlig bild av vad som menas med exempelvis en policy eller 

en riktlinje. Att möta de behov som lyfts; önskad utökad tid för diskussioner, klara 

definitioner och ett förbättrat utvärderingsarbete kan således bli en framgångsfaktor för 

implementering av framtida policier.

6.3 Vidare studier

Då vi själva upplevde det svårt att hitta vetenskapliga studier rörande implementering av 

policier i kommuners verksamhet skulle detta kunna vara ett område som behöver studeras 
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mer. Det kan även vara behövligt med studier som undersöker hur politikers vilja ska 

presenteras på ett sådant sätt att den utan problem kan praktiseras i verksamheten. 

Colebatch (2009) menar att en policy ska utgöra grunden för hur en verksamhet ska 

bedrivas. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att det finns svar på hur en policy på 

bästa sätt följs och implementeras.
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