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Sammanfattning 
Examensarbete, Arbetsvetenskapliga programmet, Högskolan i Halmstad, AP11  
Våren 2014 
Författare: Shule Shulemaja Simsek och Mathilda Törnlöf 
Handledare: Eivor Hoffert-Pålsson 
 
Titel:  
Handlingsplan – företagets utvecklingsverktyg för att förbättra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet?  
 
Bakgrund: Handlingsplan ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska finnas på alla svenska arbetsplatser. Handlingsplanen är ett dokument 
där mål och strategier som företagen ska följa upp gås igenom.  
Syfte: Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om handlingsplanernas hantering, 
närmare bestämt hur verksamheten arbetar med att skapa handlingsplaner efter en 
medarbetarundersökning. Vår intention är dessutom att öka förståelsen i hur handlingsplanen 
sedan används för att utveckla verksamheten. 
Metod: För att kunna uppnå syftet med denna uppsats har vi genomfört en kvalitativ 
intervjuundersökning inom området handlingsplanens hantering. Vi har intervjuat åtta 
medarbetare som arbetar vid ett företag i västra Sverige. 
 
Resultat: Vi har kunnat svara på våra frågeställningar, vår första frågeställning var; vilken 
kännedom har medarbetarna gällande handlingsplanen för arbetsmiljön, där svaren skiftat 
mellan intervjupersonerna men sammanfattningsvis anser vi att medarbetarna inte har någon 
större kännedom för arbetsmiljön inom företaget. Angående vad som fungerar bra och mindre 
bra i hanteringen av handlingsplanen inom företaget finns det även här skiftande svar. Det 
som har genererat bra i företaget är att de har börjat inför månadsmöten vilket medför att 
medarbetarna har fått bättre insikt i företaget. Det som är mindre bra med hanteringen i 
handlingsplanen är att företaget måste börja få med sig sina medarbetare i arbetet med 
arbetsmiljön eftersom interesset finns hos de anställda. Samarbetet mellan ledning och 
medarbetare kan även förbättras, eftersom medarbetarna anser att många av handlingsplanens 
mål och strategier berör ledningen. Hur företagets arbete med hanteringen av handlingsplanen 
utvecklas anser vi att det är för tidigt att säga något om, eftersom det är första gången som 
företaget utför handlingsplanen. Vi anser att de behöver tid att hitta rutiner kring det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Slutsats: Vi anser att det finns många olika fördelar med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
samt att företag använder sig av en handlingsplan. Vår uppfattning efter denna undersökning 
är att det är viktigt att företag är tydliga, engagerar och motiverar sina anställda för att bli 
insatta och delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, eftersom engagemanget finns hos 
deras anställa samt att de bör utföra företagets utvecklingsresa tillsammans.  
                       
Nyckelord: Medarbetarundersökning, Samverkan, ledarskap, organisatoriskt stöd, 
handlingsplan 
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Abstract 
Exam work, Arbetsvetenskapliga programmet, Halmstad University, AP11 
Spring 2014 
Author: Shule Shulemaja Simsek and Mathilda Törnlöf 
Supervisor: Eivor Hoffert- Pålsson 
 
Title: Action plan – a development tool for the company to improve the systematic work 
environment?   
 
Background: An action plan is part of the systematic work environment. At every Swedish 
company directions for systematic work environment should be provided. The action plan is a 
document in which the goals and strategies for companies to follow up on is presented.  
Purpose: The purpose of this thesis is to increase the knowledge about the managment of 
action plans, particularly looking at how a company creates an action plan after performing 
employee surveys. Furthermore, our intention is to increase the understanding in how the 
action plan then will be used to develop the company and its operations.  
Methodology: In order to fulfil the purpose of this thesis, we have performed a qualitative 
field survey. We have interviewed eight employees at a company in western Sweden.  
 
Result: We have been able to answer our research questions, where our first questions was: 
what knowledge do the employees have in regards to the action plans influence on the work 
environment? In this matter, the answers among the respondents were varied, but in general, 
we have seen that the employees do not have much knowledge in the area. In regards to what 
works well and less well in the managment of the action plan, the answers are varied. A 
measure that worked well is the introduction of monthly meetings, which has contributed to a 
greater insight for the employees into the company. What works less well with the 
management of the action plan in regards to the involvement of the employees; there is an 
interest among the employees to take part in the work, but the company needs to improve on 
incorporating and make the employees part of the work. Furthermore, the cooperation 
between the board of directors and the employees can be improved, since many of the 
employees feel that the goals and strategies in the action plan also affect the board of directors 
and not only the employees. How the company’s work the managment of the action plan 
develops is too early to say, since this is the first time the company uses the action plan. We 
consider it to be important for the company to have time in order to find routines in regards to 
the systematic work environment.   
 
Conclusion: There are many different advantages attached to the use of the systematic work 
environment and action plans. We consider it to be important for companies to be direct and 
explicit, engaging and motivating their employees to become inserted and to take part of the 
systematic work environment. Moreover, since there is an interest among the employees, 
companies should work together with the them to bring the company forward and develop it.  
 
 
Keywords: Employee survey, leadership, interaction, organizational support, and action 
plan                  
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1. Inledning 
Under denna rubrik förklarar vi bakgrunden av vårt huvudämne som handlar om 
handlingsplanens hantering efter en medarbetarundersökning och går in på varför det behövs 
en handlingsplan och varför det bör finnas en sådan på arbetsplatser runt om i Sverige. 
Vidare följer en kortare presentation av företaget samt de problem som råder i samband med 
handlingsplanen inom företaget. 

 

1.1 Bakgrund 
!!

En handlingsplan är den konkreta plan som på kort sikt styr arbetet i 
företaget. Den är uppbyggd av de olika aktiviteter som ska göras, vilka 
tillsammans ska leda fram till de mål företaget ställt upp på både kort och 
lång sikt (Expowera, 2014). 
!
!

Under hösten 2012 påbörjade Arbetsmiljöverket (AV) ett arbete med avseende att öka 
kunskaperna och tillämpningen av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta ska finnas på 
alla svenska arbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 2014) 
 
Enligt Iseskog (2010) är systematiskt arbetsmiljöarbete ett liknande begrepp för det som 
tidigare kallades för internkontroll. Genom att nyttja sig av internkontroll symboliseras de 
krav på kvalitetssäkring av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på företaget. Systematisk 
arbetsmiljö handlar om att arbetsgivaren är skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet. Samt ta 
ansvar över att det sedan fullföljs på korrekt sätt. Om arbetsgivaren inte medverkar i 
arbetsmiljöarbetet kan tillsynsmyndigheten ingripa i verksamheten och tvinga företag att 
genomföra åtgärder för att både undersöka arbetsmiljön och förbättra brister i arbetsmiljön 
(ibid).  
 
Iseskog (2010) beskriver att det finns både kort- och långsiktiga arbetsmiljömål, vilket 
innebär att det finns tydliga målformuleringar för att följa lagstiftningen gällande att företaget 
ska följa ett rationellt och välfungerande arbetsmiljöarbete. De kortsiktiga arbetsmiljömålen 
berör bland annat ha konkreta mål samt visioner, handlingsinriktning, motivationsökning, 
arbetsglädje samt utveckling i företaget. De långsiktiga arbetsmiljömålen är en del av den 
övergripande personalpolitiken. Iseskog (2010) menar att de långsiktiga målen inte behöver 
vara mätbara eller konkreta. Samtidigt påstår författaren att det inom arbetsmiljöarbetet är 
viktigt, att arbetsgivaren har en arbetsmiljöpolicy i företaget. Vilket kan beskrivas som att 
arbetsmiljöpolicy är en verktygslåda för arbetsmiljöarbetet. En arbetsmiljöpolicy innebär att 
man har värderingar, principer, tydliga riktlinjer och en vilja till samverkan inom företaget. 
Det är också viktigt att ha dokumenterade samt välformulerade rutiner för arbetsmiljöarbetet 
(Iseskog, 2010). För att arbetsgivaren ska kunna bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete krävs 
att arbetsgivaren har en tydlig och gedigen bild av arbetsmiljön i företaget.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska dessutom innehålla en dokumentation av 
arbetsmiljön, exempelvis i form utav en handlingsplan (Iseskog, 2010). En handlingsplan är 
en dokumentation, som företaget ska genomföra utifrån en medarbetarundersökning. Detta 
verktyg ska arbetas fram utifrån de reslutat som framkommit efter medarbetarundersökningen 
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(Schou, 2007). Vilket enligt Iseskog (2010) är en mycket viktig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Schou (2007) menar att företaget bör genomföra medarbetarundersökning 
för att få en uppfattning om hur medarbetaren upplever arbetsmiljön i företaget. Vidare 
förklarar författaren att en medarbetarundersökning är till för att kunna utföra förändringar 
inom organisationen. Det är dessutom betydelsefullt att komma fram till olika lösningar och 
analysera hela resultatet, vilket sedan resulterar i en handlingsplan. Handlingsplanen består av 
olika förbättringar som ska utföras i verksamheten, både fysiska samt psykiska moment till 
arbetsmiljöns förmån. En annan viktig komponent är delaktighet, vilket innebär att 
medarbetarna tillsammans arbetar för att uppnå de förändringar som de gemensamt kommer 
fram till (ibid).  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig process i den dagliga 
verksamheten inom företaget. Enligt de föreskrifter som står i Arbetsmiljöverket (AFS 
2001:1) bör det systematiska arbetsmiljöarbetet följas upp av arbetsgivaren minst en gång om 
året. Givetvis bör dock arbetet följas upp kontinuerligt, både inom den privata sektorn och 
offentliga sektorn. Detta för att försäkra om att de uppfyller kraven i föreskrifterna samt att 
åtgärderna från det förgångna året har genomförts. Verksamheten bör dessutom undersöka om 
det råder nya brister eller eventuella risker som behöver åtgärdas. Uppföljningen av 
medarbetarenkäten i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en koppling till företagets 
riktlinjer, detta för att på bästa sätt skapa sig en uppfattning om hur långt verksamheten 
kommit i sitt arbetsmiljöarbete. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena, bedöma risker, vidta åtgärder och kontrollera 
genomförda åtgärder. Nedan följer en figur (Figur 1) som förtydligar dessa fyra punkter, det 
så kallade SAM-hjulet.  

 

 
 
Figur 1: Bild av innehållet i det systematiskt arbetsmiljöarbete det s.k. SAM hjulet 
(Källa: Arbetsmiljöverket, 2014)   
                    

1.2  Syfte och frågeställningar  
Syftet med arbetet är att med utgångspunkt från ledarskap, organisatoriskt stöd, samverkan 
och lärande undersöka hur en organisation skapar och använder handlingsplaner efter en 
medarbetarundersökning?  
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För att besvara syftet har vi tagit hjälp av följande frågeställningar; 

• Vilken kännedom har medarbetarna gällande handlingsplan för arbetsmiljön? 
 

• Vad fungerar bra och mindre bra i hanteringen av handlingsplanen inom företaget?  
 

• Hur ser samarbetet ut mellan ledning och medarbetare, för att företaget ska kunna 
uppnå de mål samt förändringar som utformas i handlingsplanen? 
 

• Hur har företagets arbete med hanteringen av handlingsplaner utvecklas? 
 

1.3 Disposition  
I kapitel 1 har vi beskrivit bakgrundsinformation samt klarlagt syftet med vår uppsats. I 
kapitel 2 och 3 redogör vi först för tidigare forskning och sedan teorier. Vi har utgått från 
ledarskap och medarbetarundersökning, för att vi anser det är huvudämnena i vår uppsats som 
sedan leder till de andra teorierna. I kapitel 4 beskriver vi vilken metod vi valt att använda oss 
av för att kunna uppnå syftet med denna undersökning. I kapitel 5 redogör vi vår empiri, där 
vi förklarar de resultat som framkommit genom intervjuerna. I kapitel 6 redovisar vi vår 
analys, där vi har kopplat ihop resultatet som är empirin och tillsammans med de teorier vi 
valt att använda oss av. I kapitel 7 utför vi en diskussion där vi ger våra förslag tillsammans 
med viss teori från kapitel 3. Hur vi anser att företaget ska gå tillväga i fortsatt arbete med 
handlingsplanen, vi avslutar detta kapitel med vår slutsats av denna undersökning. Kapitel 8 
omfattar de referenser vi valt att använda oss av i uppsatsen. Slutligen innehåller kapitel 9 av 
två bilagor, intervjuguide och missivbrev.   

1.4 Presentation av företaget  
Vår undersökning har utförts inom den privata sektorn i ett medelstort företag i västra 
Sverige. Detta företag arbetar med enkätundersökningar och säljer sina verktyg till stora 
företag runt om i Sverige och även utomlands. På företaget finns det tre olika avdelningar; 
utvecklingsavdelningens uppgift är att arbeta med utvecklingen av de olika datasystem 
företaget använder sig av när de utformar enkätfrågor. Den andra avdelningen är en 
försäljningsavdelning, där medarbetarna arbetar med kunder för att sälja in de olika 
tjänsterna. Den tredje avdelningen är administration och kommunikation där de arbetar med 
kundkontakt, det arbetar även nära försäljningsavdelningen genom att de tar hand om 
kunderna efter att försäljningsavdelningen har sålt in tjänsten. De hjälper således kunden med 
att komma igång med tjänsten.  
 
För ca två år sedan krävde arbetsmiljöverket medarbetarundersökningar gällande personalens 
välbefinnande på arbetsplatsen. Detta blev problematiskt för företaget, då de inte hade arbetat 
med systematisk arbetsmiljö tidigare och genom det fick företaget börja bygga upp ett system 
eller rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Företaget fick två val; antingen att lägga ner 
verksamheten eller också aktivt börja arbeta med de föreskrifter som finns på/hos 
Arbetsmiljöverket. Företaget skulle börja följa det så kallade SAM-hjulet (Figur 1, föregående 
sida). Detta ledde till att företaget utförde sin medarbetarundersökning och utifrån detta 
resultat utarbetade företaget en handlingsplan, som de sedan skickade in till Arbetsmiljöverket 
för att företaget skulle få fortsätta med sin verksamhet. I dagsläget har företaget infört rutiner 
baserade på SAM-hjulet (figur 1, föregående sida).  
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2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenterar vi olika forskningar om ledarskap/organisatoriskt stöd som vi 
anser ger förståelse för vikten av en hållbar arbetssituation som kan främjas genom både 
socialt stöd och utvecklingsinriktat lärande. 

2.1 Ledarskap/organisatoriskt stöd  
Lena Wilhelmson (2006) har utfört en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 
intervjuer om utvecklingsinriktat lärande i delat ledarskap. Hennes undersökning handlar om 
en ny utvecklingsinriktad ledarskapsstil i Sverige. Studien omfattade 14 ledare på olika 
nivåer, både i första linjen samt mellannivå, inom såväl offentlig som privat sektor. 
Studien visar att ledare presterar bättre när de har möjlighet att samarbeta, samt att samarbete 
i viss mån bidrar till ledarnas personliga utveckling, lärande, genom att dela upp 
arbetsprocessen i olika uppgifter. Wilhelmson (2006) definierar gemensamt ledarskap där två 
olika i både det formella och praktiska arbetet, delar på arbetsuppgifterna, ansvar och 
befogenheter genom att de besitter samma chefsposition. Det framkom även i studien att det 
är viktigt att inte organisationen själv väljer vilka som ska samarbeta. En slutsats som gjorts 
efter studien är att organisationerna ska stödja det gemensamma ledarskapet som ska 
utvecklas i det dagliga arbetet. 
 
I en studie behandlar Berntsson, Wallin & Härenstam (2012) betydelsen av organisatoriskt 
och socialt stöd för ledare inom offentlig sektor. Författarna påpekar att ett flertal chefer inom 
den offentliga sektorn numera möter stora utmaningar i en alltmer komplex arbetsmiljö samt 
högre krav. Det är därmed väsentligt att )*+,-./0!deras arbetsvillkor för att kunna utveckla en 
hållbar arbetssituation. Syftet med studien är att undersöka arbetsvillkoren för chefer inom 
offentlig sektor, för att en insikt i hur det kommer sig att chefer inom offentlig sektor har 
hälsoproblem. Trots att cheferna själva har stora möjligheter att påverka arbetsförhållanden i 
jämförelse med sina underordnade.  
 
Den teoretiska ramen som ligger till grund för enkätundersökningen är, Theorell & Karaseks 
modell gällande krav och resurser. Kraven kan frambringas från högre chefer, medarbetare, 
politiker men också på grund av bristande ekonomiska resurser. Andra påfrestningar kan 
dessutom uppkomma konflikter och brist på tillit till medarbetare. 
Vad gäller resurser, har även dem olika källor både inom och utanför organisationen. Det kan 
bland annat röra sig om socialt stöd från ledning eller anställda och uppskattning från klienter.  
Studien genomförs som en enkätstudie och vände sig till totalt 555 chefer inom olika 
offentliga verksamheter på olika nivåer och positioner inom HR och IT. Studien identifierar 
åtta delar av arbetsvillkor.  
 
Första gruppen ”the favored ” i studien beskrev goda arbetsförhållanden, låg nivå på krav i 
kombination med god tillgång till resurser. I den andra ”the appreciated” hade chefer goda 
kontakter med klienter, kraven balanserades även här med resurser. I gruppen framkom 
dessutom att de upplevde ett stort stöd från ledningen och att de tog emot uppskattning från 
klienter. Tredje gruppen, ”the supported”, uppgav att de hade stöd av ledningsgruppen och 
hade möjlighet att diskutera olika problem. De påstod att det inte rådde någon brist på 
resurser. Gruppen gav dock uttryck för att det rådande konflikter mellan medarbetarna, då de 
upplevde bristande stöd från sina medarbetare.  
Fjärde gruppen, ”the focused”, kännetecknades av obetydliga färre konflikter, låga krav, 
tillgång till resurser och stöd från klienter. I den femte gruppen, ”The Neglected”, förekom 
bristande ledningsstöd, medlemmarna tycktes sakna möjlighet att diskutera problem, 
framförallt inom ledningsnivåer och bland cheferna. Det uttrycktes dessutom att det rådde en 
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del konflikter mellan olika uppgifter, detta gällde dock inte mellan de anställda och cheferna. 
Den sjätte gruppen, ”the exposed” bestod av chefer som ofta träffade klienter som var 
missnöjda och ville framföra klagomål. Denna grupp saknade också resurser och uppgav att 
de hamnade i konflikt med varandra. Den här gruppen av chefer uttrycktes ha en problematisk 
arbetssituation, något som de ansågs kunde lindras med bättre stöd från högre chefer.  
De resterande grupperna, ”the pressed”, uppgav att de hade problem med sina anställda och 
högre chefer. De beskrev att det rådde konflikter med anställda, konflikter mellan uppgifter 
och ett bristande socialt stöd. I den sista gruppen, ”the opposed”, fanns en del problem, dels 
då arbetsvillkoren var sämre, det ställdes högre krav, brist på resurser och relationerna till de 
anställda var ansträngda. Det visade sig dessutom att denna grupp saknade ledningsstöd och 
uppskattning från sina klienter. 
 
Berntson, Wallin & Härenstams (2012) mål var att utforska arbetssituationen och 
arbetsvillkoren för chefer inom offentlig sektor samt belysa hur olika situationer påverkar 
varandra. De tre första grupperna representerades av chefer med bra arbetsvillkor där de 
uppgav att de har en bra organisationsstruktur inom sina verksamheter. Andelen mellan chefer 
var störst den första och femte gruppen, vilket antydde på en högre frihetsgrad inom 
mellanpositionerna, detta kunde dock leda till att risken till att bortglömd blev större. Den 
viktigaste slutsatsen i studien är att de måste använda sig av resultaten som vägledning för att 
uppnå organisatoriskt stöd, som författarna menar kan bidra till att tillfredsställande och 
otillfredsställande situationer kan identifieras.  

3. Teori   
I kommande avsnitt har vi delat upp olika teman; medarbetarundersökning, lärande i 
organisation, ledarskap, organisatoriskt stöd samt samverkan. Teorin kommer vi att sedan 
koppla ihop med empirin i analys delen.  
3.1 Medarbetarundersökning  
Alltfler företag har numera insett att det råder ett stort antal medarbetare i företagen som med 
sin kunskap, sina erfarenheter, kundkontakter och sitt nätverk är mycket betydelsefulla för 
företagen. Schou (2007) beskriver därmed att företagen på senare tid insett att de måste 
utforma företagen efter vad medarbetaren önskar både gällande arbetsförhållanden samt 
arbetsvillkor. Författaren menar att om det ligger i verksamhetens intresse att bibehålla 
medarbetarna, måste de som tidigare nämnts tillhandahålla medarbetarna förväntningar samt 
önskemål. Vilket framförallt beror på den stora konkurrensen på arbetsmarknaden. En annan 
orsak är att människors värderingar i dagens samhälle blir alltmer individualiserade. Vilket 
kan leda till att om individen i fråga vantrivs eller erbjuds något bättre, kan denne välja att 
förändra sin arbetssituation. Därmed uppstod behov för medarbetarundersökningar, ett 
verktyg till verksamhetens fördel, där medarbetarnas upplevelser och behov 
uppmärksammades. Detta för att medarbetarundersökningen ska fungera som en 
utgångspunkt för att kunna utveckla och förändra verksamheten. Medarbetarundersökningen 
skapar förväntningar på att de olika missförhållanden som framkommer i undersökningen ska 
åtgärdas. Det är även viktigt att formulera ett syfte för medarbetarundersökningen i sin 
undersökning. Schou (2007) menar dessutom att nedanstående delar bör diskuteras innan 
själva undersökningen börjar; 
1) att samtliga i företaget är medvetna om vad som ska följas upp, 
2) att undersökningen är startpunkten för ett utvecklings- och förändringsarbete, 
3) ett tydligt utpekande kring vem/vilka som är ansvariga för att ta tag i förändringsarbetet 
efter resultatet av medarbetarundersökningen. 
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Schou (2007) redogör den strategiska modellen, även kallad det strategiska gapet (Figur 2). 
En modell som används för att kunna urskilja organisationens egen idealbild som en 
måttstock för att förstå de visioner, mål samt värderingar som organisationen har. ”Gapet” 
visar var verksamheten befinner sig i nuläget kontra deras visioner, mål och värderingar. 
Under första året, är detta avståndet som störst, under de kommande åren analyseras arbetet 
för att uppnå dessa visioner samt mål. Slutligen genomförs en utvärdering för att se hur nära 
de faktiskt kommit de uppsatta visionerna, målen och värderingarna. Schou (2007) menar att 
det finns tre olika anledningar till varför verksamheter väljer att använda sig av den 
strategiska modellen. Målet är att komma åt företagsstyrning, utveckling och förändring samt 
ledarutveckling. Författaren menar att den strategiska modellen är en mycket bra modell att 
arbeta utifrån. Detta för att den medför goda chanser att skapa ett engagemang bland både 
chefer och medarbetare, både för medarbetarundersökningen samt det som kommer efter 
undersökningen, i form av utvecklings- och förändringsarbetet.  
 
 

 
Figur 2 Den strategiska modellen, även kallad det strategiska gapet, enligt Schou, 2007. 
(http://vestra.se )  
 
I samma stund som en organisation presenterar resultatet av en medarbetarundersökning 
börjar arbetet med att utveckla och förändra vissa delar i organisationen som har kommit fram 
under medarbetarundersökningen. Schou (2007) menar att när resultatet från 
medarbetarundersökningen har sammanställts i organisationen är det sedan chefer och 
medarbetare som är huvudrollsinnehavare. Gemensamt går de igenom resultaten, gör analyser 
och sedan utforma en handlingsplan som ska användas i utvecklings- och förändringsarbetet 
inom organisationen. Rapporten ska leda till förändringar, vilket inte är någon enkel process, 
utan är en process som måste passera många olika utvecklingssteg. Schou (2007) har utformat 
en modell (Figur 3) för hur processflödet bör se, utifrån siffrorna i rapporten fram till konkreta 
förändringar. 
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Figur 3 Processflödet mellan siffrorna i rapporten och förändring, en egen illustration efter 
modell hos (Schou 2007:153, figur11.1)    
 
Enligt Schou (2007) är det betydelsefullt för chefen att få med sina medarbetare i 
förändringen och inte gå för snabbt fram även om chefen finner en egen, detta kan nämligen 
påverka medarbetarnas engagemang. Samtidigt menar Jacobsen och Thorsvik (2008) att 
grupper och individer inom en verksamhet kan ha olika uppfattning om vilka mål som finns i 
verksamheten, men även hur organisationen ska uppnå dessa. Ellström och Hultman (2004) 
anser att medarbetarnas delaktighet krävs vid eventuella problem inom företaget, därigenom 
får medarbetarna möjlighet att medverka i problemhanteringen. Därför menar Schou (2007) 
att det är viktigt att gemensamt komma fram till lösningar och analysera resultatet som sedan 
leder till handlingsplanen.  

3.2 Lärande i organisation  
Granberg (2011) menar att lärandet är en central och viktig fråga att hantera i organisationer.  
Hanteringen av lärandet sker mellan arbetsgrupper och organisationens olika enheter. I en 
arbetsgrupp har människorna en relation och är i ständig interaktion med varandra. 
Medarbetarnas huvuduppgift är att tillsammans identifiera, tolka och lösa olika 
arbetsuppgifter som de tilldelas. Gustavsson (2006) pratar om lärande ur ett 
deltagandeperspektiv, där samtligt medarbetarna bör försöka förstå lärandet i arbetet. 
Lärandet sker alltid i samspel med andra människor, genom deltagande och handlande i olika 
dagliga aktiviteter samt andra sociala sammanhang (Ellström, 2004). Gustavsson (2006) tar 
upp begreppet praktikgemenskap som utgår utifrån tre olika dimensioner. Den första handlar 
om att organisera sina medlemmar. Den andra handlar om att det bör finnas ett ömsesidigt 
engagemang som skapar förståelse och tillitsfulla relationer mellan medarbetarna. Den tredje 
handlar om att medarbetarna tillsammans utvecklar rutiner som med tiden ska hjälpa till att 
bevara praktikgemenskapen. Det är viktigt att medarbetarna är med i de olika processerna och 
det teamwork som sker i den dagliga verksamheten, som är en del av praktikgemenskapen.  
 
 
Granberg och Ohlsson (2009) redogör för Kolbs definition av lärande att lärandeprocessen 
genererar en kunskap som utvecklas genom erfarenheter. Det är även viktigt att komma ihåg 
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att denna definition framhäver flera olika kritiska aspekter av vad som gäller lärprocessen 
med erfarenhet som utgångspunkt. En adaptionsprocess handlar om individens anpassning till 
omgivningen, med det menas att individen tar till sig det som finns i omgivningen och gör det 
till sina egna tolkningar, eftersom alla individer tolkar olika aspekter i sin omgivning på olika 
Kunskap är något som innebär en omvandlingsprocess som ständigt skapas och återskapas. 
Erfarenheter omvandlas både i objektiva och subjektiva former (Granberg & Ohlsson, 2009)  
 
För att förklara Kolbs modell enligt (Granberg & Ohlsson, 2009) angående det 
erfarenhetsbaserade lärandet, går det att hänvisa till modellen nedan, Figur 4. Enligt Granberg 
och Ohlsson (2009) finns de olika loopar i Kolbs teori, denna modell (Figur 4) är den första 
loopen som ingår i Kolbs process, han menar att lärande är en process. Granberg och Ohlsson 
(2009) belyser att Kolbs lärandeteori således utgörs av loop-processen. Det börjar med 
konkreta erfarenheter av direkta upplevelser, följt utav reflektion, abstraktion, och avslutas 
med prövningar. Denna loop kan ses på följande sätt; att först utvecklar medarbetaren 
kunskaper i en process. Det som sedan sker är att medarbetarna använder sig av ett sätt att 
omvandla kunskapen, antingen genom att aktivt pröva, experimentera eller reflektera över 
den. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 4 Erfarenhetsbaserade lärandet beskriven som första delen i en serie loppar, egen 
bearbetning (Granberg, 2009: 153, figur11.1) 

Granberg och Ohlsson (2009) skriver att många forskare betonar dialogens innebörd för både 
organisationens och individens lärande samt att den använts på olika sätt. De skiljer på dialog 
samt diskussion, då de menar att syftet med dialog är att framföra sina åsikter och tankar 
medan det i det sistnämnda läggs fokus vid att övertyga varandra. Dialog kallas även för 
teamlärande, om medarbetarna lär sig att föra dialog underlättar detta i förståelsen gällande 
hur samtliga inom teamet tänker. På så sätt behöver de inte kämpa för att driva individuella 
åsikter samt idéer, utan processen flyter på. Med hjälp av dialog får varje medarbetare 
möjlighet att fritt kunna utrycka sig både vad det gäller tankar samt föreställningar. Om inte 
medarbetarna har möjlighet till dialog, kan de inte utveckla en lika effektiv kommunikation, 
därmed betonar författarna att det är viktigt att dialogen förs inom hela verksamheten. 

Ellström och Hultman (2004) skriver att teamwork är en viktig arena för erfarenhetsutbyte 
och reflektioner inom en verksamhet. Med ett utvecklingsinriktad lärande utgår verksamheten 
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från att det ska finnas utrymme för reflektion, olika sätt att tänka samt att det uppkommit nya 
arbetsmetoder. Därför blir tiden för erfarenhetsutbyte och dialog ett betydelsefullt resultat för 
verksamheten och det bör finnas tid för observation för att pröva de olika arbetssätten. 
Jacobsen (2004) bestyrker att det är viktigt att företagen fokuserar på medarbetarna och menar 
på att företag oftast definitionsmässigt inte kan lära, utan att det är endast är medarbetarna 
som kan det. Företaget måste ha medarbetare som både har förmågan och viljan att lära sig av 
varandra så att kunskaper kan spridas både i gruppen och mellan grupperna.  

Ellström (2004) menar även att det är viktigt att lärandet i verksamheten ger medarbetaren 
tillgång till de olika lärtillfällen som uppkommer. Det är viktigt att verksamheten uppmuntrar 
och ger medarbetarna möjlighet till att vara med under både planering och uppföljning, 
eftersom det är i dessa sammanhang medarbetarna analyserar samt fattar beslut om det som 
sker i verksamheten. Samma författare belyser också att lärande handlar om att ta bort gamla 
mönster. Om medarbetaren tar till sig lärda medel leder det till att verksamheten utvecklas.  

Thompsson och Mchugh (2009) menar att det är viktigt att målen inte enbart sätts av de högre 
cheferna utan att även medarbetaren är delaktiga i detta så att det stämmer överens med deras 
egna behov och ambitioner, eftersom författarna menar att det är viktigt med 
personalutveckling. En annan part som författarna väljer att lyfta fram är 
medarbetarundersökningar. Då det beskrivs som ett betydelsefullt verktyg för arbetsrelationer 
i verksamheter, eftersom det ger feedback både till ledning samt medarbetarna. 

3.3 Ledarskap  
Fiskerud och Segerfeldt (2005) beskriver ledarskap med tydlighet, författarna menar att ledare 
vinner på att vara tydlig i sin ledarstil, detta gynnar både organisationen, medarbetarna och 
ledaren i fråga. Författarna anser även att det inte enbart rör sig om att organisationen ska nå 
bättre resultat, utan också att ett tydligt ledarskap medför en definition för ett hälsosamt 
förhållande i organisationen. Fiskerud och Segerfeldt (2005:10) förklara att ”[…]Ett tydligt 
ledarskap leder till nöjda medarbetare, vilket leder till entusiastiska kunder, vilket leder till 
tillväxt för organisationen[…]” 
För att minska risken för ohälsa och stress i organisation är det viktigt att ha god kännedom 
om målen, kraven och förutsättningar för att kunna ta ställning angående det som sker i 
verksamheten. Jacobsen (2010) menar på att ett ledarskap bedrivs av en eller flera ledare 
inom företaget. Ledarskapet på företaget ska bidrag till att företaget når sina mål, det är 
viktigt att ledaren fördelar arbetsuppgifterna mellan medarbetarna och att ledarna på bästa sätt 
för att nå målen. Författarna (Fiskerud & Segerfeldt, 2005) beskriver även ledaren i en modell 
som de kallar ”4K”. Vilket kännetecknas utifrån fyra olika kunskapsområden; kunna, känna, 
köra och kolla. Detta bör ledaren följa för att lättare förstå sina egna mål och även ”sälja” in 
målen till sina medarbetare. Det är viktigt att ledaren får med sig sina medarbetare och 
engagerar dem i uppdragen, för att arbetet ska kunna utföras, ledarens delaktighet kan 
förstärkas med hjälp av ”4K”; 

• Kunna: Ledaren bör själv vara införstådd med målets innehåll för att kunna förmedla 
detta till sina medarbetare. 

• Känna: Ledaren bör skapa förändringsvilja och trygghet för samtliga.   
• Köra: Resultat bör uppnås och hanteras tillsammans i organisationen. 
• Kolla: Det ligger i ledarens uppgift att se till så att rätt person är på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt. 

En bra ledare ser till att sina medarbetare känner sig delaktiga inom dem olika 
arbetsuppgifterna, för att kunna nå resultat. För att medarbetare ska känna en delaktighet i 
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arbetsuppgifterna är det viktigt att ledare informerar om helheten och målen med dem. 
Författarna menar med hänvisning till Antonovskys studie att det är viktigt att medarbetarna 
vet vad som försiggår och vilken roll dem har i företaget (ibid).  

3.4 Organisatoriskt stöd 
Arnold och Dupré (2012) intresserar sig för fysisk samt psykisk hälsa och utgår från teorier 
om att anställda som upplever att det finns organisatoriskt stöd, så kallat perceived 
organizational support (POS) tenderar att må bättre. POS innebär att när anställda upplever att 
de behandlas rättvist alltifrån gällande frågor som rör procedurer, med stöd från ledning och 
belöning bidrar det till att anställda upplever uppskattning i organisationen. Arnold och 
Dupré(2012) konstaterar att kopplingen mellan POS och fysisk hälsa har undersökts tidigare. 
Deras mål med studien var att undersöka om känslor kan vara en mekanism som bidrar till 
starkare eller svagare POS samt ifall sambandet påverkar både fysisk och psykisk hälsa.  
 
Deras studie består av en enkätundersökning, där de vände sig till 72 kvinnor som var 
verksamma inom en stor hälso- och sjukvårdsorganisation i Kanada. Analysen visar att det 
finns ett tydligt samband mellan POS och fysisk hälsa. Vidare framkommer att både positiva 
och negativa känslor har en mediterande roll. Något som Arnold och Dupré förklarar med att 
anställda även reagerar känslomässigt på hur de upplever att organisationen visar att den 
värderar och uppskattar sina anställda. Forskarna menar på att det upplevda stödet från en 
organisation har en viktig roll i anställdas upplevelser och känslor, vilket i sin tur påverkar 
den fysiska hälsan. Författarna skriver att en slutsats av undersökningsresultaten är att; 
”[...percived support recieved from an organization plays an important role in the experience 
of job-related emotions, which in turn affects physical health” (Arnold & Dupré, 2012:147).  
Arnold och Dupré (2012) framhåller i resultatet att människor återkopplar positiv respons, 
ökar sin arbetsinsats och arbetskapacitet när de upplever att de får stöd av sin organisation. 
Forskarna menar att deras studie påvisar vikten av att organisationer anstränger sig och 
avsätter resurser som bidrar till att anställda upplever att organisationen uppskattar dem. 
Vilket kan åstadkommas med hjälp av en stödjande arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden, 
viktiga faktorer som främjar både fysisk och psykisk hälsa.  
 

3.5 Samverkan 
Begreppet samverkan har under den senaste tiden blivit en mycket central del på 
arbetsmarknaden, både inom den offentliga och privata sektorn. Behovet av att företag ska 
samverka har ökat. En förklaring till detta kan vara att företagen samverkar för att de ska 
kunna möta krav från andra organisationer utifrån och för att hantera mer komplexa processer 
(Lindberg, 2009). Lindberg (2009) menar att samverkan är en social företeelse, där människor 
genom interaktion möts och gör något tillsammans. Vidare menar Lindberg (2009) att en 
sådan interaktion kan vara både spontan eller också organiserad i förväg. 
 
Lindberg (2009) belyser hur samverkan sker ute i organisationer som många gånger benämns 
med olika begrepp så som; samarbete, samordning och nätverk. Begreppen har gemensamt att 
de beskriver olika interorganisatoriska former för relationer. Samordning är ett begrepp som 
används för att beskriva hur saker och ting blir gjorda. Huruvida det råder en viss samordning 
i organisationer, är något som tydligt framkommer i organisationsscheman och 
arbetsbeskrivningar. Med hjälp av att samordna skapas struktur i organisationen. 
Samordningen kan ses både vertikalt som horisontellt.  Hierarkin, eller också ledningen, är 
urformen av den vertikala samordningen, där över- och underordnade samordnas i 
verksamheten. Syftet med en horisontell samordning är att bland annat förbättra 
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kommunikationen mellan enheter på samma nivå, för att lättare sträva efter att uppnå samma 
mål. 

Enligt författaren (Lindberg, 2009) finns det olika sätt att se på motivation till samverkan 
genom olika argument där dessa är kopplade till olika förväntningar eller ideal för hur 
organisationer bör agera. Ett av dessa argument är de kunskapsmässiga där Lindberg (2009) 
beskriver hur lärande och kunskapsöverföring har stor betydelse för både produktutveckling 
samt olika innovationer. Det är viktigt samverka angående lärandet med andra organisationer 
då det är betydelsefullt för företagets strategier.  
 
Lindberg (2009) lyfter även begreppet gränsobjekt; ett sätt att betrakta ett sammanhang 
exempelvis som de problem som aktörer bestämmer sig för att samverka kring. Författaren 
menar på att det går att omtolka och utveckla gränsobjekt, där kan de underlätta skapandet av 
den nya kunskapen, därför att objekten bidrar till att kunna tydliggöra olikheter och 
beroenden. Det kan exempelvis röra sig om att studera en koppling till ett gränsobjekt så som; 
människor och handlingar. När samverkan studeras ses en koppling med exempelvis dessa 
gränsobjekt. Lindberg (2009) lyfter även fram aktörsnätverk (ANT, Actor Network Theory) 
som en samverkansteori som belyser vikten av objekt i organisering, vars innebörd är att 
gränser inte är förbestämda. Enligt Lindberg (2009) innefattar ANT inte bara sociala 
relationer som ständigt konstrueras och rekonstrueras utan också studier av förbindelser. 
Begreppet ANT bygger i Lindbergs (2009) mening på att ensam inte är stark, därför att det 
finns olika beroendeförhållanden och förbindelser mellan människor samt objekt som är 
betydelsefulla. Lindberg (2009) tydliggör att även om aktörer inte har samma anledning till att 
samverka, behöver de hjälp av varandra för att uppnå deras olika mål. Det är dessutom viktigt 
att försöka förstå vad som sker i en ANT-ansats när samverkan uppstår mellan olika 
organisationer. ANT-ansatsen är en pågående konstruktionsprocess, där det förhandlas utifrån 
olika intressen som sedan kopplas samman med deltagarna, författaren menar således att det 
är betydelsefull att se hur samverkan leder till stabila enheter.  

 

4. Metod 
Under denna rubrik följer en beskrivning kring vårt val av metod och tillvägagångssätt för att 
skapa data och analysera vårt empiriska material samt etiska överväganden. 

4.1. Kvalitativ forsknings intervju   
Då vårt syfte var att öka förståelsen för hur handlingsplanen hanteras inom ett specifikt 
företag, har vi valt att använda och genomföra oss av en kvalitativ fallstudie eftersom vi ville 
få djupgående insikt i vilka händelser och processer som är betydelsefulla för arbetet med 
handlingsplanen. Enligt Denscombe (2009) syftar kvalitativ metod och fallstudier till att 
generera en mer djupgående kunskap om en unik undersökningsenhet. Denna undersökning 
utgick dessutom från en induktiv forsknings ansats vilket innebar att vi byggt vår uppsats 
utifrån vår insamlade data, därefter har vi valt ut teorier som vi uppfattar skulle hjälpa oss för 
att kunna svara på våra frågeställningar (Denscombe, 2009).  
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in information gällande 
de anställda upplever gällande handlingsplanens hantering samt hur de har arbetat med dess 
innehåll inom företaget. Widerberg (2002) menar att den kvalitativa metoden är lämplig för 
att fånga erfarenheter, upplevelser och uppgifter. Något vi under intervjutillfällena lyckats få 
en insikt i utifrån det våra intervjupersoner beskrivit angående ämnet. Då vi främst ville 
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studera och klargöra respondenternas egna upplevelser, var en kvantitativ 
undersökningsmetod inte lämplig för vår undersökning, då denna metod framförallt mäter 
olika samband och frekvenser. Vi anser att det är svårt att sätta mått på intervjupersonernas 
upplevelser och känslor. 

4.1.1 Urval och undersökningsgrupp  
Då vi ville undersöka hanteringen av handlingsplaner för arbetsmiljöområdet inom ett mindre 
företag valde vi att undersöka och lyfta fram både medarbetare, enhetschefer och VD 
upplevelser gällande hanteringen. Det vill säga hur de har arbetat med att ta fram 
handlingsplanen och hur de anställda sedan upplever att processen har bearbetats för att nå 
handlingsplanens mål. Något vi ansåg oss kunna åstadkomma genom att intervjua de olika 
positionerna inom företaget. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer är det möjligt att få en 
bredare förståelse i hur hanteringen av handlingsplanen går till. Totalt har vi genomfört åtta 
intervjuer med olika personer på företaget. Vårt urval är en form av ett subjektivt urval där de 
intervjuade valdes ut av företaget, eftersom dessa respondenter ansågs kunna tillföra mest 
värdefull information.  

4.2 Datainsamling 
I inledningen av denna studie tog vi kontakt med företaget via telefon och bokade in ett möte. 
Vi presenterade där vårt förslag och intresse för hanteringen av handlingsplanen utifrån 
medarbetarundersökning. Vi fick då information om att företaget var intresserade och att de 
hade ett behov av att dels undersöka hur handlingsplanen ska upprättas samt hur 
medarbetarundersökning hanteras inom företaget. Det framkom då att företaget själva ville få 
mer kunskap om dessa frågor. Efter detta möte fick vi en kontaktperson som skulle ansvara 
för att hjälpa oss att ordna kommande träffar och intervjutillfällen med de anställda inom 
företaget. Genom vår kontaktperson fick vi även en del bakgrundsfakta om hur företaget 
tidigare hade arbetat med handlingsplanen och dess genomförande mål. Vi fick även ta del av 
dokumentationen av handlingsplanen, där vi kunde läsa in oss på handlingsplanens olika mål. 
Efter vårt första möte mejlade vi dessutom vårt PM till företagets ledning, VD och andra 
ansvariga. I detta PM fanns information om uppsatsens syfte, tidsplan och vilka datum vi 
kunde genomföra intervjuerna. Därefter fick vi mail från vår kontaktperson om tid och plats 
samt vilka respondenter vi skulle möta och intervjua. Vi skickade då ett missivbrev per mail 
till kontaktpersonen som i sin tur vidarebefordrade detta till respondenterna. Detta missivbrev 
innehöll information om uppsatsens syfte samt ett medgivandeintyg.  

4.3 Intervjusituation  
Vad gäller de olika intervjutillfällena har företaget varit tillmötesgående och givit oss 
möjlighet att få ta del av skriftlig information kring handlingsplanens hantering inom 
företaget. Intervjuerna hölls i ett av företagets mindre konferensrum där vi satt ostörda och vi 
upplever att våra respondenter kände sig trygga i situationen. Vid varje intervjutillfälle har vi 
dels haft med oss ett missivbrev (Bilaga 2) samt utgått från en färdig intervjuguide, som vi 
kort informerat vid varje intervjutillfälle. Under intervjuerna var vi noggranna med att sätta 
oss i 90-graders vinkel just för att undvika känslan av konfrontation precis som Denscombe 
(2009) beskriver. Då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer gav detta våra 
respondenter möjligheten att utveckla och fördjupa sina svar inom de olika frågorna. Detta är 
något som Denscombe (2009) förklarar kännetecknar semistrukturerade intervjuer, eftersom 
svaren är öppna och fokus riktas till respondenten. Vi inledde intervjuerna med en enklare 
fråga just för att respondenterna skulle finna sig tillrätta och känna sig mer avslappnade. Vi 
delade upp frågorna i olika tema där en av oss uppsatsskrivare ställde frågorna och den andre 
antecknade vad som sades, för att respondenterna skulle uppfatta frågorna på samma sätt. 



! #%!

Varje intervjutillfälle har dokumenterats med hjälp av både inspelning via våra mobiltelefoner 
samt anteckningar, för att minimera risken för förlorat material. Ytterligare en anledning till 
detta var att vi ville kunna fånga upp subtila signaler som inte går att fånga upp enbart via 
inspelning. Varje intervjutillfälle varade i cirka 30 minuter. Efter intervjuerna transkriberade 
vi intervjuerna direkt för att ha minnet så färskt som möjligt. Vi delade upp arbetet med 
transkriberingen, sedan tog vi del av varandras utskrifter och sammanställde materialet 
tillsammans.   

4.4 Forskningsetik 
Till vår hjälp har vi följt Vetenskapsrådets (2013) anvisningar om de fyra forskningsetiska 
principerna som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet både när vi har intervjuat våra respondenter och när vi redovisar vår 
undersökning . Enligt informationskravet har vi vid intervjuernas gång varit noggranna vid 
varje intervjutillfälle och haft med oss missivbrevet (Bilaga 2) där det följde en kort 
presentation av oss själva, undersökningens syfte samt en överenskommelse kring deltagandet 
i intervjun. Vi har dessutom tagit hänsyn till Samtyckeskravet genom att informera om att 
deltagandet i denna undersökning är helt frivillig. Alla uppgifter som framkommit under 
intervjun har behandlats konfidentiellt vilket innebär att vi har anonymiserat både företaget 
och respondenterna under arbetet med uppsatsen. Vi har även strävat efter att följa 
nyttjandekravet genom att vi har informerat respondenterna om att allt material endast 
kommer att användas för denna undersökning. Enligt Denscombe (2009) är forskarens uppgift 
att vara etisk där åtagandet är att skydda deltagarnas intressen, undvika falska löften, oriktiga 
förslag samt informera deltagarna om samtycke. I vår redovisning av intervjuundersökningen 
har vi döpt om våra respondenter och använder IP som förkortning för intervjuperson 
tillsammans med siffrorna 1-8, exempelvis IP1, IP2 och IP3. Vi har dessutom slängt om 
siffrorna på våra intervjupersoner, så att siffrorna inte är kopplade till vilken ordning vi 
intervjuat olika respondenter. Detta för att minska risken att kunna genomskåda vilka som är 
vilka i undersökningen. 

4.4.1 Uppsatsens tillförlitlighet  
Vår förhoppning under intervjuerna var att minska vår egen inverkan genom att vara passiva 
och neutrala, något som nämns i Denscombe (2009) som är viktigt vad gäller tillförlitligheten. 
Författaren menar att verifieringen av insamlad data är viktig för att kunna visa om resultatet 
är trovärdigt eller ej. Vi har under vår undersökning varit noggranna med att analysera vår 
data för att kunna upptäcka användbart resultatet. Vi anser även att vi valt en lämplig metod 
för denna uppsats för att komma in på djupet i våra respondenters upplevelser och få en ökad 
kunskap om företagets hantering av handlingsplanen. Vi anser även att tillförlitligheten varit 
hög under intervjutillfällena eftersom vi har använt oss av samma intervjuguide vid varje 
tillfälle (Bilaga 1). Vi har även under våra intervjuer utgått från samma teman och vi har 
dessutom analyserat samt bearbetat allt material i samma ordning. Denscombe (2009) 
beskriver att objektet inom forskning kännetecknas av och uppnås genom att vara opartisk 
samt neutral vad gäller forskarens inverkan på resultatet. Detta innefattar både 
analysprocessen och datainsamlingen. Under uppsatsens gång har vi varit medvetna om att vi 
som uppsatsskrivare har med oss en förförståelse för dels handlingsplanen samt att våra 
tidigare erfarenheter kan ha kommit till att påverka vår tolkning av vårt material. Vi har därför 
under analysarbetet varit noggranna med att reflektera och lyfta dessa frågor för oss själva. 
Enligt Denscombe (2009) är det viktigt inom kvalitativ forskning att ha ett öppet sinne när 
dataanalysen bearbetas i syfte att sträva efter objektivitet.  
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4.4.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten menar Denscombe (2009) syftar till att allt reslutat och all data från 
undersökningen ska kunna tillämpas på andra företeelser. Vidare menar Denscombe (2009) 
att generaliserbarheten inom kvalitativ forskning kan angripas med ett delvis annat synsätt, att 
information från ett studerat fall går att tillämpa för att förstå andra jämförbara. Vad gäller 
vårt resultat i denna uppsats, anser vi att resultatet inte går att överföra till en bredare 
population däremot är det möjligt att resultatet går att använda för att vidareutveckla arbetet 
med handlingsplaner i andra liknande företag. Under våra intervjuer valde vi att läsa upp en 
text som i korthet förklarade vad en handlingsplan innebär (Bilaga 1) innan vi påbörjade våra 
intervjuer. Detta valde vi att utföra för att vi ville att våra intervjupersoner skulle få en 
förkunskap om vad en handlingsplan är, då vissa av respondenterna i företaget inte arbetat 
med en handlingsplan tidigare samt att de övriga endast arbetat en gång med handlingsplanen. 
Detta kan ha påverkat resultatet i form av att intervjupersonerna inte skulle ha kommit med de 
svaren som de gav oss om de inte hade fått texten uppläst. Dock ansåg vi att detta vara det 
bästa sättet för vår undersökning, trots att det kan ha påverkat resultatet. 

4.5 Analysmetod  
Denscombe (2009) anser att vid analys av kvalitativ data är det viktigt att denna alltid 
innefattar en tolkningsprocess där forskaren i sin tur ska producera rådata. Vidare menar 
författaren att data ska analyseras i fem olika steg vilket är förberedelse av data, förtrogenhet 
av data, tolkning av verifiering av data och även presentation av data (ibid). Vi har valt att gå 
efter dessa olika steg när vi skulle analysera vårt material. Vi valde först att noggrant 
transkribera alla våra åtta intervjuer för att vi skulle få en helhetsbild från vårt material. 
Därefter valde vi att tillsammans läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger samtidigt 
som vi skrev ner kommentarer på ett enskilt papper för varje transkribering. För att vara så 
tydliga som möjligt kodade vi materialet genom att markera olika teman utifrån intervjuerna 
med de olika färgerna som vi använt oss av i det transkriberade materialet. Detta gjorde att vi 
enkelt kunde finna de olika svaren. Nästa steg i vår analysering var att tolka den data vi fick 
fram där dessa kategorier stämde överens med våra rubriker från intervjuguiden. Kvale (1997) 
menar att kategorisering är en strukturerad syn på den komplexa och omfattande 
intervjuberättelsen, samtidigt som kategoriseringen ger möjlighet till att kunna jämföra olika 
likheter och skillnader i resultatet (Kvale, 1997). Vi valde därför fyra olika kategorier, vilka 
var; den allmänna uppfattningen om handlingsplanen inom företaget, de interna arbetet med 
handlingsplanen, strategier och hantering av handlingsplanen inom företaget, 
handlingsplanens strategiska betydelse för utveckling inom företaget. 

4.6 Metoddiskussion  
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att vi ville ha bredd i vår uppsats för 
att intervjupersonerna själva skulle få chans att komma med egen information. Som vi tidigare 
nämnt, valde vi att inte göra en kvantitativ metod då vi ville se bredden i uppsatsen. Vi ville 
inte ha data i form av olika siffror utan vi ville fånga upp intervjupersonernas egna 
upplevelser och berättelser. Uppsatsens avgränsning är att vi endast undersökte ett företag 
inom den privata sektorn. Vi valde medvetet att genomföra vår undersökning inom den 
privata sektorn. En annan avgränsning vi valt att göra är att inte jämföra erfarenheter om det 
råder någon skillnad gällande hur handlingsplanerna behandlas inom offentlig och privat 
sektor. Detta är förvisso något som skulle kunna vara intressant att studera vidare i framtiden. 

Vi redovisar i kapitel 4.1.1  hur vårt urval gått till och har med i vår beräkning att det kan ha 
medförts en påverkan, då vi av företaget blev tilldelade våra intervjupersoner. Vi hade dock 
en förståelse om vad och vilka kvalifikationer som behövdes från företaget för att delta i vår 
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undersökning, så att vi skulle kunna genomföra vår studie. Gällande att missivbrevet 
skickades ut av företagets ledning istället för oss uppsatsskrivare, har vi haft i åtanke att det 
kan ha medfört en viss upplevd påtryckning från ledningen i företaget till de anställda. En 
fråga som kan ställas är om det var etisk rätt att ledningen i företaget skickade ut missivbrevet 
och att de fritt valt ut intervjupersonerna. Vår tolkning är dock att vi fått en bra fördelning 
bland våra intervjupersoner och att samtliga som valdes ut haft ett gediget intresse i vår 
undersökning, vilket varit betydelsefullt då studien berör ett så specifikt 
undersökningsområde. Under intervjutillfällena valde vi medvetet att läsa upp en text om 
handlingsplanens innebörd för respondenterna, då företaget infört handlingsplanen föregående 
år. Detta har vi som uppsatsskrivare med oss, vi anser att vår insamlade data hade kunnat bli 
annorlunda om vi valt att inte läsa upp vad en handlingsplan generellt innebär, eftersom denna 
information kan ha givit våra intervjupersoner en viss förförståelse.  

Vi anser att vår metod och slutsats i denna undersökning skulle kunna användas som ett 
verktyg inom andra företag både inom den privata samt offentliga verksamheten. Detta då 
tillvägagångssättet inte är bindande till någon enskild organisation, samt för att slutsatsen ger 
ett viktigt och annorlunda perspektiv kring handlingsplanens hantering. Samtidigt anser vi att 
pålitligheten är svår att säkerställa eftersom situationen aldrig ser densamma ut på en 
arbetsplats, därmed skiftar också personalens tankar om hur de upplever betydelsen av 
arbetssituationerna samt utförandet av handlingsplanens hantering. Ledningens påverkan 
inom företaget anser vi har varit ”minimal” då vi har gått efter respondenternas upplevelser 
och varit noga med att se till helheten. Det kan ändå varit möjligt att både vår och företagets 
ambition för att hitta förbättringsfaktorer kan ha satt sina spår i vår förståelse samt medfört en 
viss press på att både finna brister och förbättringsåtgärder. Vi kan inte heller undgå risken av 
”jagets” påverkan i tolkningen av data, då vår ivrighet att hitta brister kan ha påverkat vårt 
undersökningsobjekt. Dock har vi under undersökningens gång varit medvetna om vår egen 
förförståelse. 

 

5. Redovisning av empiri  
Under denna rubrik presenterar vi det material vi fått fram under vår undersökning, då 
intervjutillfällena genomförts. Vi har utgått utifrån de tre olika delar från intervjuguiden 
(Bilaga1) och redogjort för resultatet. Våra olika intervjupersoners uttalande presenteras och 
vi har valt att kalla dem; IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7 och IP8. Företaget vi samarbetat 
med bennämns inte vid namn utan kallas för företag. Vi har valt att tydliggöra empirin genom 
att kategorisera och dela in den utifrån de teman som användes i intervjuguiden (Bilaga1).  

5.1 Den allmänna uppfattningen om handlingsplanen inom 
företaget 
Respondenterna har delade meningar om synen på handlingsplaner, i stor utsträckning ansågs 
det dock att de redogör organisationens mål samt strategier och därför bör följas, för att de 
anställda ska få bra insyn i det. Respondenterna anser också att det är en svår och komplex 
fråga gällande handlingsplanen, då de anser att de inte är tillräckligt insatta i handlingsplanen 
hantering. Det uppkom under intervjuerna att det är en komplicerad fråga eftersom det styrs 
av hur mycket företaget anser att de anställda ska kunna i samband med handlingsplanen. 
Samtidigt påstår samtliga att det är en viktig fråga för kvalitetssäkringen i företaget och därför 
uppger intervjupersoner att de bör vara mer insatta i frågan. Det framkom i ett flertal 
intervjuer att det dessutom rör sig om en fråga om tid. Det visade sig att det upplevs som ett 
störningsmoment i de anställdas dagliga arbete för att de dessutom ska hinna med att bli 
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insatta i handlingsplanen.  
 
En av våra intervjupersoner beskriver handlingsplanen med ordet ”lösning” och menar att en 
handlingsplan är en lösning på hur de ska kunna följa upp de olika mål och strategier som 
företaget valt att arbeta med. Många av respondenterna anser även att handlingsplanen i sig är 
ett mål som företaget ska spalta upp för att tydliggöra vilka mål företaget ska följa. Samtidigt 
är det många av respondenterna som är osäkra på vad de ska svara gällande deras syn på 
handlingsplanen eller också vilken innebörd en handlingsplan har. Våra intervjupersoner 
beskriver trots detta att de anser att en handlingsplan är en viktig rutin som bör följas. De 
menar vidare att en strukturerad handlingsplan medför att medarbetarna får en insikt i vad 
företaget förväntar sig av dem. Det framkom att det inte förs särskilt många samtal om 
handlingsplanen inom företaget och även om de anställda känner igen handlingsplanen har de 
inte mycket förståelse i vad den handlar om. Detta beror bland annat på att de inte har någon 
tydlig bild av vad den handlar om men också på att de anställda inte varit intresserad av vad 
en handlingsplan är både generellt och i företaget. En av våra intervjupersoner menar att 
handlingsplanen alltid ska finnas nedskrivet så företaget tillsammans kan prata om den, men 
trots att handlingsplanen i detta fall finns dokumenterad glöms den många gånger bort. Ett 
ansvar som denne menar bör tas av samtliga inom företaget. Handlingsplanen ska inte enbart 
vara ”ett papper” utan ett värdefullt verktyg som de ska använda sig av för att kunna 
utvecklas. Det visade sig att vissa intervjupersoner var mindre nöjda med företagets 
vidarearbete och utveckling för att skapa nya mål. Samtidigt hävdar andra att företaget ofta 
pratar om handlingsplanen och dess mål på månadsmötena. 

”Jag tycker att det är bra, det är nödvändigt speciellt eftersom ja, i vårt 
fall har vi ju växt ganska mycket ganska snabbt det sista åren och innan 
det fanns det kanske inte behovet på samma sätt men nu märker vi ju att 
det måste finnas alltså” (IP 1). 

Intervjupersonen förtydligade sig med att uttrycka att det är nödvändigt att använda sig av en 
handlingsplan för att företaget ska kunna ha tydliga mål och strategier. Denne anser dessutom 
att det är viktigt att medarbetarna får vara med och bestämma vad handlingsplanen ska 
innehålla, detta för att de anställda ska kunna vara med och påverka vad som sker inom 
företaget.  

”Det skulle främst vara för att lösa hierarkin på företaget, för det har varit 
lite si och så med som är ansvarig om vad” (IP 5).   

Det uttrycktes att företaget måste förändra hierarkin på företaget, detta för att handlingsplanen 
ska nå ut till de andra anställda då handlingsplanen just nu främst sker på ledningsnivå. Det är 
också viktigt att företaget är tydliga med vem eller vilka som ansvarar för de olika målen som 
finns med i företagets handlingsplan. Flera intervjupersoner betonar dessutom att det är 
viktigt att företaget inte bara ”kastar ut” handlingsplanen till sina anställda och inte följer upp 
den. De menar att detta kan ge ett oseriöst intryck hos de anställda och att företaget enbart gör 
handlingsplanen för att den måste utföras. Här krävs dessutom att företagets ledning tar ett 
ansvar och följer upp arbetet med handlingsplanen, eftersom det ger ett intryck att 
handlingsplanen utförs till företagets förmån. 

En av våra intervjupersoner tycker att det som är bra med handlingsplanen är att företaget tar 
initiativ till att något måste förbättras inom företaget. Det har skett en förbättring i företaget 
tack vare handlingsplanen, samtidigt som det framkommer att denne inte tagit del av 
handlingsplanen på länge. Under intervjuerna kommer det fram att intervjupersonerna anser 
att en handlingsplan även kan bidra till att medarbetarna känner sig mer delaktiga i företaget. 
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En intervjuperson yttrar bland annat betydelsen av att alla är med i utvecklingen även efter att 
handlingsplanen framställts.  

Intervjupersonerna har delade meningar gällande vad som är mindre bra med en 
handlingsplan, en del anser bland annat att det råder en otydlig hierarki inom företaget och att 
det kan vara svårt att veta vem som ansvarar för de olika målen som finns i den. I samband 
med att medarbetarundersökningen och handlingsplanen utfördes, gjordes dessutom en 
omorganisering i företaget gällande de olika ansvarsområdena. En intervjuperson beskriver 
följande;  

”Om jag är ansvarig för någonting så vill jag inte vara den fjärde som hör 
att det har uppstått något. Nu har det inte varit något kritiskt som tur är” 
(IP8). 

Intervjupersonen menar att det kan vara betydelsefullt att den som är ansvarig för området är 
den som först bör få besked, eftersom det minskar risken för eventuella irritationsmoment och 
missförstånd. Det framkom att det är viktigt att de anställda måste vara flexibel som person 
om de ska kunna hänga med i handlingsplanens utveckling, det måste kunna ändra om i sitt 
arbetssätt vad gäller handlingsplanen. Det resonerades om att företag inte får bli låsta vid 
handlingsplanens hantering utan företaget måste även se till övriga behov som finns i 
företaget utanför handlingsplanens mål. Under intervjuerna framkom det att handlingsplanen 
mestadels berörde ledningsfrågor, något som våra intervjupersoner var missnöjda över och 
menade att detta påverkat deras engagemang samt möjlighet att ha en djupare förståelse i 
företaget. Intervjupersonerna beskriver en viss rädsla för att handlingsplanen inte är 
tillräckligt bra eller inte ska leda till utveckling, därför menar dem att det är viktigt att 
företaget involverar alla i processen. De talar dessutom om tid och menar att om inte företaget 
följer sina mål, kan det upplevas som bortslösad tid. Intervjupersonerna är medvetna om att 
hanteringen av handlingsplanen kan vara svårhanterligt, åtminstone när det gäller i den 
administrativa delen. Däremot vill dem påpeka att det som måste förbättras inom företaget är 
själva informationsflödet, det vill säga hur själva hanteringen når ut till de anställda. 

 

5.2 Det interna arbetet med handlingsplanen 
 
Svaren skiftar gällande intervjupersonernas erfarenheter av handlingsplanen inom företaget. 
Respondenterna anser att de ännu inte kommit så långt med handlingsplanen i deras 
verksamhet, men att det samtidigt är en process som utvecklas i företaget. De påstår dock att 
det inte finns tillräckligt med resurser inom företaget för att utföra handlingsplanen i det mån 
företaget strävar efter. Det diskuterades ifall det skulle kunna vara lämpligt att ha en person 
som skulle ha hand om alla personalfrågor som också ansvarar för handlingsplanen, vilket kan 
bidra till att hanteringen skulle bli mer tydlig. Respondenterna indikerade att det är viktigt att 
medarbetarna hittar en balans inom företaget för att de ska kunna uppnå och förverkliga 
målen. Vikten av en tydlig dialog inom företaget är något som våra intervjupersoner är eniga 
om. En dialog om att handlingsplanen följas upp regelbundet för att försäkra medarbetarna 
om företaget uppfyller de mål som finns i handlingsplanens hantering. Intervjupersonerna 
menar att detta är något som kanske idag inte är en verklighet inom företaget men något som 
går att göras något åt. Detta går att åstadkommas genom att arbeta med samverkan och 
delaktighet samt en tydlig struktur gällande handlingsplanen. För alla ska få sina röster hörda 
kan det vara viktigt att företaget erbjuder alla anställda på företaget att göra 
medarbetarundersökningen, vare sig de anställda är heltidsanställd, timanställd, mamma-
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/pappalediga eller också tjänstlediga. Det är även viktigt att företaget erbjuder alla anställda 
tid att avsätta för att utföra medarbetarundersökningen detta för att företaget ska nå bästa 
reslutat av medarbetarundersökningen, som sedan leder till handlingsplanens reslutat som 
företaget ska arbeta efter. Det framkom dessutom under intervjuns gång att de skiftande 
svaren angående handlingsplanen berodde på att vilken erfarenhet, position eller avdelning de 
anställda arbetar på.  
Medarbetarundersökningen och handlingsplanen är en process som företaget arbetar med. 
Under intervjuerna berättade en av intervjupersonerna hur processen gick till. Först utför de 
anställda en medarbetarundersökning och utefter det resultat som kommer upp i 
medarbetarundersökningen utförs en handlingsplan som leder till de mål och strategier 
företaget ska anpassa sig efter. Eftersom det rör sig om ett företag som arbetar med att 
utforma medarbetarundersökningar, valde företaget frågor som funnits med i tidigare 
medarbetarundersökningar som de har utfört på sina kunder, detta är även något som företaget 
säger att det är en vetenskaplig metod. För att företaget skulle få sin medarbetarundersökning 
så konfidentiell som möjligt valde företaget att lägga alla lösenord i en skål så att den 
ansvarige inte skulle veta vem det är som har vilket lösenord. Det var även viktigt för 
företaget att alla skulle svara på medarbetarundersökningen. Sedan sammanställdes svaren 
och det presenterade resultatet på nästkommande månadsmöte, den ansvariga då tog upp vad 
som hade fått bra reslutat och sedan det som hade fått mindre bra reslutat. Företaget gjorde 
även ett beslut om att inte göra några uppdelningar per avdelning, då de ansåg att det hade 
gjort att undersökningen blivit mindre konfident. De olika resultaten som var mindre bra har 
företaget valt att ha med i handlingsplanen. Det framkom under intervjuerna att företaget 
hoppades på att alla hade svarat så sanningsenligt som möjligt på medarbetarundersökningen. 
Respondenterna informerade oss om att det inte kom upp några chocksvar vid 
undersökningen, utan att det var vissa punkter och dessa ”svaga” punkterna var de ansvariga 
redan medvetna om inom företaget.  

En av våra intervjupersoner berättar handlingsplanens process har medfört en positiv effekt då 
medarbetarna och att företaget utvecklas med hjälp av detta. Ett av målen handlade 
exempelvis om att de anställda skulle erbjudas utbildning, detta gav en mycket bra effekt. 
Något som togs upp bland intervjupersonerna var att det skulle det vara bättre om ansvarig 
chef kom med olika exempel på vilka utbildningar medarbetarna bör ta del av. 
Vissa intervjupersoner kan se en tydligare struktur i företaget genom att de exempelvis har 
börjat införa månadsmöten. Här får medarbetarna chans att hänga med i utvecklingen i 
företaget, det kan vara allt från ekonomi, statistik, nya kunder eller också hur det går med 
utvecklingen av de olika tjänsterna företaget säljer. Detta har medfört större engagemang 
inom företaget och en respondent har uttryckt att medarbetarnas idéer är värdefulla för 
företagets utveckling. 

En annan bra effekt som uppgavs var att handlingsplanen givit företaget viktiga synpunkten i 
hur de hanterar olika saker inom företaget, då framkom bland annat att företaget bör bli bättre 
på sin kommunikation samt informationsflödet. Sedan uppmärksammas det av respondenterna 
att det som har utvecklats med hjälp av handlingsplanen inte har fallit i allas tycke. Det kan 
vara svårt att få alla nöjda när företaget genomför olika omorganisationer, som har idag inte 
kvar sitt förra ansvarsområde, vilket uppskattats mindre av andra. Det står dock inte utförligt 
det ska bli omorganisering i företagets handlingsplan, men indirekt måste företaget ändra på 
vissa saker för att företaget ska kunna uppnå vissa av målen som står med i handlingsplanen.  
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5.3 Strategier och hantering av handlingsplanen inom 
företaget  
 
Något som tillfrågades under intervjuerna var vilka strategier som företaget nyttjat för att 
förverkliga handlingsplanen och även om det finns ett tydligt samarbete mellan ledning samt 
medarbetarna. Intervjupersonerna menar att en av strategierna är månadsmötena. Detta har 
varit ett viktigt tillvägagångssätt för att alla olika avdelningar på företaget tydligt ska kunna 
följa med på vad som sker inom de olika avdelningarna. Under månadsmötena tas det bland 
annat upp vad företaget ska arbeta mer med och förbättra, något som de kom fram till med 
hjälp av handlingsplanen. Samtidigt anses det viktigt att företaget inte ”gömmer” sig bakom 
månadsmöten, utan att företaget även måste arbeta med handlingsplanen kontinuerligt. Det är 
även viktigt att företaget utformar mål i handlingsplanen som generar alla anställda och inte 
bara på ledningsnivå, då alla nivåer måste utvecklas. Intervjupersonerna anser även att 
företaget måste få med medarbetarna för att kunna uppnå handlingsplanen. Det finns åsikter 
om att ansvaret med handlingsplanen naturligt hamnar på en chefsnivå vilket medfört att 
medarbetarna inte varit lika involverade eftersom de anser att det inte legat på deras ”bord”.  
Några av våra intervjupersoner resonerar att handlingsplanen i dagsläget enbart är ett papper. 
Därför bör företaget engagera sig i att de anställda förstår vikten med handlingsplanen. Detta 
diskuteras bland intervjupersonerna som en viktig punkt för att företaget ska tillsammans med 
sina medarbetare ska kunna utveckla företaget.   

En annan strategi som respondenterna berättar, som förändrats tack vare handlingsplanen är 
att medarbetarna skulle få delta på utbildningar och därmed få ny kunskap inom sitt specifika 
område. Alla får inte gå på de olika utbildningarna utan de tror på en lärande process inom 
företaget. Vilket innebär att de sedan utbyter de kunskaper som vissa fått med sig från 
utbildningar i själva företaget, detta för att hålla nere kostnaderna och hålla igång ett 
kunskapsutbyte i företaget.  
 
Något som diskuterades bland intervjupersonerna är att det är viktigt att ledaren arbetar brett 
för att kunna nå alla medarbetare på företaget och når de som kanske vanligtvis inte brukar 
yttra sig. De anställda betonar att det är viktigt att ledaren ger stöd till sina medarbetare, att 
företaget har en förståelse att medarbetaren behöver tid för att kunna sätta sig in i 
handlingsplanen. Något som vissa uppger inte finns i dagsläget.  
 
En intervjuperson ger som förslag att ledaren tar sig tid till att ha veckomöten med sin 
avdelning, för att ledaren ska kunna ta upp det som ska förbättras och för att det ska finnas en 
tydlig kommunikation inom företaget. Andra begrepp som betonas är återkoppling och 
uppföljning. Ledaren bör värdesätta detta för att försäkra sig om att rätt mål uppnås och att det 
finns en kontinuerlig samverkan under året. Detta kan exempelvis åstadkommas med hjälp av 
medarbetarsamtal och att handlinsplanen regelbundet gås igenom bland de anställda.  
  

5.4 Handlingsplanens strategiska betydelse för utveckling 
inom företaget 
+
Det är viktigt att information verkligen kommer från den som är ansvarig för att uppnå det 
speciefika målet som uppges i handlingsplanen. Intervjupersonerna är eniga om att det är 
viktigt att ledarna är tydliga med att framföra de beslut som fattas samt att ledaren informerar 
vad som sker för att minska missförstånd. Det är även viktigt att ledaren är ödmjuk och ger 
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medarbetarna en tillit inom företaget för att de anställda ska känna sig trygga och uppleva att 
de tillsammans arbetar för att uppnå handlingsplansmål.  

Hur ledaren hjälper till att uppnå handlingsplansmålen hänger samman med vilka resurser 
företaget kan behöva för att kunna utföra arbetet i handlingsplanen, även här framkommer det 
under intervjuerna att tiden är en viktig resurs. Företaget måste avsätta tid till medarbetarna 
för att de ska kunna engagera sig i handlingsplanen. De anställda är eniga om att det är viktigt 
att företaget avsätter pengar så att medarbetarna får möjlighet att exempelvis delta i 
utbildningar för att utvecklas  

Det framkom under intervjuerna att det som kan försvåra utvecklingen av handlingsplanen 
kan vara att medarbetarna utgår från sina egna rutiner och att det är svårt att ändra på hur de 
tidigare har arbetat. Enligt intervjupersonerna finns ett stort engagemang gällande möten som 
där de koncentrerar sig på handlingsplanen inom företaget. De anser att detta triggar igång 
engagemanget hos medarbetarna och att samtliga blir delaktiga i handlingsplanen. Det är 
viktigt att alla strävar efter att uppnå samma mål inom företaget.  

Det som kan försvåra handlingsplanens utveckling är om det råder bristande delaktighet i 
utförandet av handlingsplanen. Intervjupersonerna menar därför att det hade varit bra om 
företaget hade tagit med fler anställda i företaget då de sammanställde resultatet av 
medarbetarundersökningen, som sedan ledde till handlingsplanen. De menar dessutom att 
arbetet kan försvåras på grund av bristande resurser, i form av exempelvis tidsbrist. De 
klargör dock att det finns ett intresse bland de anställda i att utveckla företaget varpå de tror 
kunna uppnå med en tydligare handlingsplan. 

 

6. Analys 
Under denna rubrik kopplar vi samman teorier med resultatet från intervjuerna. Vi har även 
valt att ha med samma rubriker från reslutet för att det ska bli lättare för er som läsare.  

6.1 Den allmänna uppfattningen om handlingsplanen inom 
företaget 
 
Under våra intervjuer ställde vi en fråga angående intervjupersonernas allmänna syn kring 
handlingsplanen. Det framkom att det rådde delade meningar gällande detta. Våra 
intervjupersoner anser att det är viktigt att företagets mål följs och att de åtgärdar det som 
behövs åtgärdas. Det är dessutom betydelsefullt att företaget presenterar lösningar på hur 
dessa mål helst ska uppnås. Schou (2007) beskriver i sin modell (figur 2), att det är bra om 
medarbetarna kan se organisationens egen idealbild som måttstock för att kunna nå 
organisationens slutliga mål (ibid). Under intervjuerna framkom det att det är viktigt att 
företaget skapar intresse för sina medarbetare gällande handlingsplanen. I dagsläget anser 
några att handlingsplanen bara är ett papper, därför diskuterades det att ledarna måste ge 
medarbetarna en bredare insyn i handlingsplanens hantering och även inspirera medarbetarna 
till att vara mer delaktiga. Arnold & Dupré (2012) har gjort en studie där forskarna undersökte 
POS, organisatorisk stöd och menar att de anställda behöver uppleva stöd från organisationen. 
Forskarna (Arnold & Dupré, 2012) menar även på att det är viktigt att företaget visar sina 
medarbetare uppskattning. Deras studie påvisar att det är viktigt att företaget anstränger sig 
och avsätter resurser så att medarbetarna upplever att organisationen uppskattar dem. Arnold 
& Dupré (2012) menar på i sin studie att det är viktigt med återkoppling till medarbetarna då 



! $#!

det vanligtvis leder till en ökad arbetsinsats. Under intervjuerna framkom det att detta är något 
som intervjupersonerna vill ska förbättras i företaget, då de anser att det råder för lite 
återkoppling samt uppföljning i dagsläget. Samtidigt som de medger att det fodras att 
medarbetarna måste vara mer flexibla i sitt arbete med handlingsplanen, dem måste kunna 
ändra på rutiner som de kanske är vana vid för att det ska kunna se förändringar i företaget. 
Ellström och Hultman (2004) menar på att medarbetarnas delaktighet förutsätts när företaget 
hamnar i problem som de måste åtgärda eller om företaget befinner sig i en förändring. 
Gustavsson (2006) förklarar samtidigt att så länge alla är delaktiga i processen kan företaget 
se detta som en praktikgemenskap, där de tillsammans lär sig och vilket kan underlätta 
situationer som kan upplevas svårhanterliga. Detta leder i sin tur till en utvecklande process, 
ett ömsesidigt engagemang, förståelse och tillit gentemot till varandra. 
 
Det finns inte tid att i dagsläget sätta sig in i handlingsplanen inom undersökningsföretaget 
vilket lett till att det blivit svårare för de anställda att vara delaktiga i processen. 
Intervjupersonerna är dock enade om att det är viktigt för företaget att ha tydliga mål och 
rutiner att rätta sig efter. Något som de menar kan upprätthållas med hjälp av kontinuerliga 
möten om själva handlingsplanen, för att inte glömma bort vad som behöver utvecklas och 
förbättras. En intervjuperson gav som råd att ledarna ska påminna sina anställda om 
handlingsplanen, medan andra ansåg att detta skulle upprätthållas genom eget ansvar. 
Intervjupersonerna var enade om att det skulle vara bra om de tillsammans satt ihop 
handlingsplanen för att få en större inblick i vad som är företagets mål och olika strategier. 
Schou (2007) belyser att det är viktigt att både medarbetare och chefer tillsammans bör 
komma fram till resultaten efter en medarbetarundersökning, vilket ska medföra att både 
cheferna och medarbetarna blir huvudrollsinnehavare gällande handlingsplanen (ibid). Inom 
företaget anses handlingsplanen vara en lösning för hur de ska lyckas följa upp mål och 
strategier inom arbetsmiljön. Därför menar de anställda att det är betydelsefullt att de olika 
målen och strategierna är nedskrivna, för att förtydliga de regler som finns i företaget. Under 
intervjutillfällena delade alla deltagande samma åsikt om att företagets månadsmöten är 
oerhört viktiga för att de tillsammans ska kunna följa upp sina mål. Schou (2007) säger att det 
är betydande med ledarskap i företaget, det är även betydelsefullt som chef att skapa ett 
förtroende hos sina medarbetare. Om ledaren skapar företroende hos sina medarbetare 
tenderar det att bli enklare att genomföra eventuella förändringar inom företaget.  
 
Det framkommer att de anställda vill förbättra hanteringen av handlingsplanen. Särskilt då det 
diskuterades att det finns en rädsla att handlingsplanen inte är tillräkligt bra och att företaget 
glömmer bort viktiga frågor inom företaget. Ett flertal upplever dock att handlingsplanen idag 
är riktad främst mot ledningen och menar att det är nödvändigt att den ska förbättras och vara 
anpassad för alla avdelningar i företaget. Hierarkin är något som företaget bör se över, då det 
uppges att det råder en viss tvetydlighet i vem som är ansvarig för vad inför de olika målen i 
handlingsplanen. De som är ansvariga för de olika målen och utvecklingen av företaget bör 
vara mer noggranna med att följa upp det hela för att medarbetarna ska känna sig mer 
delaktiga. Granberg & Olsson (2009) menar på att det är viktigt att en ledare i ett företag har 
en tydlig dialog med sina anställda för att det inte ska finnas några hierarkiska skillnader. Om 
medarbetarna upplever en tydlig balans gällande dialog och diskussion, bidrar detta till att de 
anställda känner att de fritt kan yttra sig och föra en öppen kommunikation inom företaget.  

6.2 Det interna arbetet med handlingsplanen 
Vad gäller erfarenheter angående handlingsplanen inom företaget svarade respondenterna 
under intervjutillfällena att det många gånger röde sig om en ekonomisk fråga, de menade 
således att ekonomin kunde försvåra arbetet att både uppnå och utföra handlingsplanen. De 
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betonar vidare att alla anställda ska ha möjlighet att kunna delta i medarbetarundersökningen 
även om de är tjänstlediga, sjukskrivna eller föräldralediga för att få sin röst hörd inom 
företaget. Thompsson och Mchugh (2009) tycker att det är viktigt att målen inte enbart 
bestäms av cheferna för att det är minst lika viktigt att alla medarbetarna är med och sätter 
upp målen till handlingsplanen, vilket de menar är avgörande för personalutvecklingen inom 
företaget. Granberg och Olsson (2009) menar att det är viktigt att varje medarbetare får yttra 
sig och göra sin röst hörd så att medarbetarna tillsammans fattar beslut för att komma fram till 
lösningar. De belyser även att adaptionsprocessen är viktig för individens anpassning till 
omgivningen, vilket innebär att individen tar till sig det som finns i omgivningen men gör om 
det till ens egen tolkning.   
 
Det har framförallt medfört positiva effekter av handlingsplanen i företaget. De anställda har 
bland annat fått möjligheten att åka på utbildningar eftersom detta var ett av målen i 
handlingsplanen. En tanke som uppkom under intervjun var att de anställda tycker det är 
viktigt att cheferna eller ansvarig person kommer med förslag angående vilka kurser de 
anställda ska delta i, för att de ska bli mer motiverade till utbildningar. Granberg och Olsson 
(2009) menar att det är kunskap som är en omvandlingsprocess som hela tiden skapas och 
återskapas. De olika erfarenheterna får omvandlas både i objektiva och subjektiva former. Det 
är betydelsefullt att företaget motiverar sina anställda för att de ska vilja utvecklas, om 
medarbetarna får motivation av sina chefer kan detta leda till mer engagemang hos 
medarbetarna, vilket i sin tur leda till att företaget vidareutvecklas. Något som har kommit 
upp till ytan i företaget genom handlingsplanen är att företaget måste jobba på sin 
kommunikation samt sitt informationsflöde. Fiskerud och Segerfeldt (2005) förklarar att det 
är viktigt att ledaren själv förstår meningen med de mål som sätts upp samt att ledaren arbetar 
för att kommunicera detta vidare till sina anställda. Författarna stödjer att det är 
grundläggande för ett företag att få sina medarbetare att få en större inblick och kunna vara 
drivande till det som är avgörande för företaget. Författarna (Fiskerud och Segerfeldt, 2005) 
beskriver en ledarmodell som de benämner 4 K-modellen enligt 4K skulle tydlig 
ansvarsfördelning kunna handla om att ledarna kan sin del av handlingsplanen, känner till sin 
del av ansvaret och i betydelsen ser till att den egna enhetens medarbetare arbetar efter 
handlingsplanen.!

Arbetet med handlingsplanen har bidragit till att saker och ting kommer upp till ytan, 
exempelvis gällande information och kommunikation. Lindberg (2009) beskriver horisontell 
samordning, vars syfte är att förbättra kommunikationen och även informationen mellan olika 
nivåer. Tidsbristen på företaget är en sak som respondenterna tar upp, de måste hitta en bra 
lösning på hur medarbetarna ska få mer tid att sätta sig in i olika mål och strategier som 
företaget har. Ellström och Hultman (2004) menar på att det kan finnas en tvist i företaget 
gällande hur de ska lägga upp tiden för ett utvecklingsinriktat lärandet, att det är viktigt att 
företaget är eniga om vad som de ska lägga tid på. Därför är det betydelsefullt att företaget har 
en samordning, genom detta skapar företaget processer för att lättare nå sina mål (Lindberg, 
2009). Det är samtidigt betydande att komma ihåg att det är svårt att göra alla nöjda när 
företaget ska sätta olika mål och strategier. Ellström (2007) menar att det är viktigt att 
medarbetarna tar bort gamla rutiner när de lär sig något nytt och tar till sig dem nya målen 
med hjälp av lärandet.  

6.3 Strategier och hantering av handlingsplanen inom 
företaget  
Det framkom under intervjuerna att de anställda är nöjda med att företaget tar upp 
handlingsplanen under månadsmötena. Samtidigt finns det en önskan om att företaget inte ska 
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”gömma” sig bakom handlingsplanen och enbart ta upp det en gång i månaden utan arbetet 
med den sker kontinuerligt. Jacobsen (2010) menar att ledaren måste engagera sig för att 
företaget ska kunna nå de olika mål som de vill uppnå. Om ledaren inte är engagerad så 
”smittar” inte engagemanget av sig hos sina medarbetare. Därför att det som Fiskerud och 
Segerfeldt (2005) belyser att en bra ledare ser till att sina medarbetare känner sig delaktiga i 
de olika arbetsuppgifter de har för att företaget ska kunna nå sina reslutat på bästa sätt. 
 
Det framkom under intervjuernas gång att medarbetarna gärna hade sett att de hade mer 
ansvar, i from av att de fick ha mål att jobba mot i handlingsplanen. För som det ser ut nu 
ligger det inte mycket på deras ”bord” som de uttrycker sig utan ansvaret ligger på chef nivå. 
Därför menar många av respondenterna att det är viktigt med uppföljning av handlingsplanen 
och under medarbetarsamtal tar in handlingsplanen som ett moment för att företaget hela 
tiden ska få sina medarbetare engagerade i handlingsplanens utveckling. Eftersom det finns en 
önskan av att företaget ska ha mer mål att arbeta med som medarbetare, detta är inget som 
kommit upp förrän nu men det är en mycket viktigt punkt att ha med i verksamheten. 
Lindberg (2009) talar om samverkan, hon menar på att samverkan är en social företeelse där 
människor göra något tillsammans, i detta fall kan det vara i form av att företaget ska sätta 
upp mål tillsammans med sina anställda så att de anställda ska få en tydligare bild. Lindberg 
(2009) menar att interaktion är samverkan mellan människor, detta kan ske både vis planerade 
och oplanerade syften.  

Att företaget skulle behöva förbättra kommunikationen och att den ansvarige ledaren 
påminner om handlingsplanen till sina medarbetare är ett förslag som kom upp under flera 
intervjuer, just för att företaget ska få in en bättre kommunikation mellan de anställda. Det är 
viktigt att företaget kommunicerar om det företaget vill ha med sina anställda på. Enligt 
Lindberg (2009) är då viktigt att ha med begreppen samarbete, samordning och nätverk. Det 
är viktigt att förtaget nätverkar i organisationen och att de har en tydlig kommunikation.  
 
En viktig synpunkt som kom upp under intervju tillfällena var att de anställda menar att 
chefer och medarbetare ska kunna påverka olika beslut i företaget för att undvika för stora 
klyftorna mellan chefer och medarbetare samt olika avdelningar. Detta för att besluten ska 
vara en gemensam överenskommelse och inte enbart utifrån ledningens premisser. Lindberg 
menar att det är viktigt att samtliga inom verksamheten ska kunna hjälpas åt mellan de olika 
enheterna eller positionerna.  Lindberg (2009) lyfter aktörsnätverk (ANT) som bygger på att 
det finns olika förbindelser mellan människor och objekt är av en betydelse. Författaren 
menar att även om inte aktörerna eller de anställda i detta fall har samma anledning till att 
samverka så kan de anställda behöva varandras hjälp för att kunna uppnå deras olika mål. En 
av våra intervjupersoner instämmer i detta och menar att även om det finns en som bör vara 
ansvarig för hanteringen av handlingsplanen, kan det vara nödvändigt att ändå ta del av de 
andras kompetenser för att handlingsplanen ska bli så fullständig som möjligt. 

6.4 Handlingsplanens strategiska betydelse för utveckling 
inom företaget 
Det är viktigt att informationen kommer från rätt personen inom företaget just för att det inte 
ska bli några missförstånd vad som gäller de olika målen i handlingsplanen, respondenterna 
anser att den ansvariga personen för de olika målen ska tas upp från den personen och även 
följas upp. Det är också viktigt att de ansvariga är tydliga och även har en tydlig 
kommunikation i alla de olika beslut som tas inom företaget. De ansvariga bör även ger 
medarbetaren en insyn i vad som beslutas för att de ska kunna komma med input och 
feedback vad de ansvariga kan göra annorlunda, då menar intervjupersonerna att det är 
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betydelsefullt att de ansvariga även lyssnar på de anställda för att även de kan ha många bra 
synpunkter. Schou (2007) menar att i samma stund som företaget får resultatet av en 
medarbetarundersökning börjar företaget och de anställda att arbeta med att sätta upp olika 
mål och strategier. Därför kan det vara viktigt att rätt information kommer från rätt person. 
Det är även viktigt som Lindberg (2009) säger att ledaren kommunicerar med alla i 
organisationen för att företaget ska få igång ett nätverkande inom företaget. Lindberg (2009) 
menar om företaget använder sig av horisontell samordning så förbättras flödet och 
kommunikationen mellan olika enheter, genom det ska de även bli lättare att nå de mål som 
företaget tillsammans satt upp.  

Det kan vara svårt att uppnå handlingsplanen om de anställda inte vill ändra på gamla rutiner 
därför är det viktigt att de anställda tänker att nya saker är viktiga för företagets utveckling. 
Detta eftersom det finns stort intresse att företaget ska förändra saker och ting för att se att det 
finns en utveckling inom företaget. Detta kan åstadkommas genom kontinuerliga möten 
angången handlingsplanens utveckling. Granberg (2011) menar att människor i en 
arbetsgrupp har en relation till varandra och att de tillsammans interagerar, att det är viktigt att 
hjälpas åt i arbetsgruppen med de nya sakerna som sker i företagets utveckling. Tillsammans i 
en arbetsgrupp är deras uppgift att lösa de olika problem de tilldelades. Om det finns ett 
intresse för att de ska se en utveckling måste medarbetarna tillsammans komma överens om 
att vilja lära sig tillsammans som ett team.  
 
Lindberg (2009) menar att samordning är ett begrepp som företaget kan använda sig av för att 
beskriva hur man ordnar saker och ting. Ett begrepp som beskriver att företaget ska kunna 
dras åt samma mål, är det viktigt att företaget tillsammans med alla sina medarbetare 
samordnar och skapar de strukturer samt processer i organisationen. För uppnå samordning i 
en organisation, krävs engagemang och tillit. I vårt företag är samordning en viktig 
komponent, då det i intervjuerna framkommer att det är angeläget att de anställda upplever att 
de kan vara ärliga i sina svar i medarbetarundersökningen för att företaget ska få fram så bra 
svar som möjligt som medför gedigna reslutat till handlingsplanen.   

7. Diskussion 
Vi har under denna uppsats undersökt vad handlingsplanens hantering har för inverkan i ett 
företag samt hur det systematiska arbetsmiljöarbetet hänger ihop med 
medarbetarundersökningen. Vi ville även granska hur företagets handlingsplan som innehåller 
viktiga mål och processer sedan kan leda till företagets utveckling. Vi har under uppsatsens 
gång insett mer och mer hur betydelsefulla alla dessa olika teman är och hur viktigt det är att 
företaget inte glömmer bort något av de olika delarna och även förhåller sig till dessa. Med 
hjälp av litteratur och tidigare forskning, samt våra åtta intervjuer inom ett företag i västra 
Sverige har vi därigenom fått tillgång till olika synpunkter angående hur hanteringen går till 
vad gäller handlingsplanen. Detta utifrån ledarskap, organisatoriskt stöd, samverkan,  lärande 
och medarbetarundersökning. Vi har kunnat svara på våra frågeställningar, vår första 
frågeställning var; vilken kännedom har medarbetarna gällande handlingsplanen för 
arbetsmiljön, där svaren har skiftat mellan intervjupersonerna men sammanfattningsvis anser 
vi att medarbetarna inte har någon större kunskap om arbetsmiljön inom företaget. Angående 
vad som fungerar bra och mindre bra i hanteringen av handlingsplanen inom företaget finns 
det även här skiftande svar. Det som har genererat bra i företaget är att de har börjat införa 
månadsmöten vilket medfört att medarbetarna har fått bättre insikt i företaget. Det som är 
mindre bra med hanteringen i handlingsplanen är att företaget måste börja involvera sina 
medarbetare i arbetet med arbetsmiljön vad gäller handlingsplanen, eftersom intresset finns 
hos de anställda. Samarbetet mellan ledning och medarbetare kan även förbättras, eftersom 
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medarbetarna anser att många av handlingsplanens mål och strategier berör ledningen. Hur 
företagets arbete med hanteringen av handlingsplanen utvecklas tycker vi att det är för tidigt 
att säga något om, eftersom det är första gången som företaget genomfört arbetet med 
handlingsplanen. Vi anser att företaget behöver mer tid till att hitta rutiner kring det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Med denna diskussion vill vi sammanfatta, ge råd och 
förhoppningsvis ge företaget en tankeställare utifrån hur vi ser på hanteringen av 
handlingsplanen. Detta för att företaget ska kunna få en tydligare bild av vilka delar som bör 
förbättras, behållas eller också tas bort så att de kan vidareutveckla handlingsplanens 
hantering i fortsättningen. 

7.1 Handlingsplanens viktiga delar  
Vi har valt att ta ut sex viktiga teman som är; systematisk arbetsmiljö, 
medarbetarundersökning, ledarskap, delegering och delaktighet, samverkan samt resurser som 
vi vill lyfta fram i denna diskussion, där vi kommer att koppla teori med resultat och ge 
förslag på vad företaget bör tänka på. Vi anser att om man använder sig av alla dessa delar, 
kommer de enklare kunna arbeta med sin hantering av handlingsplanen. Vi vill i vår 
diskussion peka på teman samt frågor som kan vara till ett stöd i arbetet med handlingsplanen 
samt arbetet med att utveckla handlingsplanen.  

7.1.1 Systematisk arbetsmiljö 
Innan vi påbörjade denna undersökning fick vi bakgrundsfakta om företaget. Som vi tidigare 
nämnt hade vårt undersökningsföretag aldrig arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete förut. 
Vi har efter denna undersökning märkt att det är viktigt att företag följer det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Eftersom det systematiska arbetsmiljö arbetet innehåller alla de väsentliga 
punkter som företaget bör arbeta med om företaget vill få en förståelse i hur medarbetarna 
mår inom företaget. Iseskog (2010) menar att det är viktigt att företaget har dokumenterade 
och välformulerade rutiner för arbetsmiljöarbete. Därför vill vi bestyrka detta, att det 
underlättar för företaget att de ser till så att de har sin handlingsplan dokumenterad och 
lättillgänglig för de anställda. Företaget bör arbeta mer med att få med sig de anställa i 
förändringarna och få in rutiner i hur företaget eller den person som är ansvarig inför det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna engagera och informera sina anställda. I dagsläget 
är det inte många inom företaget som vet vad detta innebär, det vill säga hur handlingsplanens 
hantering ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

7.1.2 Medarbetarundersökning  
Medarbetarundersökningen utförde företaget tillsammans med sina anställda för första gången 
för cirka två år sedan. Hanteringen kring medarbetarundersökningen var bra, det som vi vill 
belysa gällande medarbetarundersökningen är att företaget redan här måste få med sig sina 
anställda och få sina anställda att förstå att företaget utför medarbetarundersökningen för att 
företaget har ett intresse i de anställdas välbefinnande. Det är också viktigt att företaget ger 
alla möjlighet att kunna delta i medarbetarundersökningen för att kunna nå allas synpunkter. 
Det har framkommit att de medarbetarna som varit hemma på mamma/pappaledighet eller 
annan ledighet inte varit med och utfört medarbetarundersökningen. Vi menar på att det är 
viktigt att alla får vara med och bidra eftersom det är något som berör de som är anställda 
inom företaget. Företaget bör vara tydliga och ge sina anställda en förståelse samt trygghet i 
varför de utför en medarbetarundersökning, eftersom medarbetarundersökningens reslutat 
sedan leder till handlingsplanen, som leder till olika mål och strategier som företaget strävar 
att uppnå. Detta blir som en spiral som är viktig att följa, fattas det delar så fallerar hela 
spiralen.  
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7.1.3 Ledarskap 
Vi anser att en ledare ska ha ett tydligt ledarskap gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och vara insatt i varje anställdas utveckling inom det. Vilket är A och O för att företaget ska 
förbättras. Utvecklingen gäller både anställda och att företaget måste prioritera rätt i olika 
resurser som de behöver i företaget. Vår tanke bestyrks gällande vad författarna Fiskerud och 
Segerfeldt (2005) anser att ledarskap inte endast handlar om att ”företag” ska nå bättre reslutat 
utan att även med ett tydligt ledarskap når nöjda medarbetare vilket leder till nöjda kunder 
och på så sätt får företaget sin tillväxt. Vi har fått en uppfattning om att det finns ett bra 
ledarskap på företaget och att många är nöjda med det generella ledarskapet. Sedan finns det 
olika saker som ledarna i företaget måste arbeta med för att företaget ska kunna utveckla sin 
handlingsplan. Litteratur visar att det är viktigt med en tydlig ledarskapstil för att ledaren ska 
kunna förmedla de mål och strategier som företaget vill uppnå, om företaget ser till att ha rätt 
resurser till arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet blir det lättare med hanteringen av 
handlingsplanen. Det är chefen som har arbetsmiljöansvar, ett ansvar som han aldrig kan 
lämna bort det. Däremot kan han delegera frågor till en arbetsgrupp och bilda team som 
tillsammans arbetar med de olika områdena. På detta sätt har chefen huvudansvaret men är 
ändå mån om att engagera sina medarbetare i processen. Vi menar att detta är en 
huvudingrediens i det som är delaktighet och samverkan. 

7.1.4 Delegering och delaktighet  
Utifrån det vi kunnat ta del av i intervjuerna, anser vi att ledaren inom företaget bör lägga 
större vikt vid att vara en delegerande ledare och visa mer tillit till sina medarbetare angående 
hanteringen av handlingsplanen. Det är av värde att engagera sina anställda i det som 
försiggår inom företaget, så att de känner sig trygga i sitt arbete. Något som både 
intervjupersonerna och vi menar kan bidra till utveckling och förbättring.  

7.1.5 Samverkan 
Vi vill lyfta fram att företaget borde arbeta mer på sin kommunikation och det interna 
informationsflödet. På så vis kan det underlätta för företaget att kunna förmedla vad de vill ha 
ut med hanteringen av handlingsplanen. De bör  dessutom arbeta med att upprätthålla en 
samverkan i företaget och tillsammans arbeta för att nå de mål och strategier företaget har i en 
handlingsplan. Om samtliga strävar efter samma saker finns goda möjligheter till och blir ett 
med varandra så anser vi att företaget kommer att komma långt i sin utveckling.  

7.1.6 Resurser  
Medarbetarna menar på att resurserna som behövs för att kunna utföra handlingsplanen är tid 
och pengar. Som givetvis är två fördelsaktiga resurser men vi vill hålla med om det som 
dessutom framhävs i litteraturen, att de viktigaste verktygen för att ett företag ska kunna 
utföra handlingsplanen, är engagemanget och motivation. Utan dessa två styrmedel kan det bli 
svårt att uppnå målen och arbeta i ett utvecklingslärande, även om företaget i fråga har både 
tid och pengar till sitt förfogande. 

7.2 Kritisk reflektion  
Thompson och Mchugh (2009) menar att kritisk reflektion är att ha en god moral och inom 
akademin ha ett kritiskt tillvägagångssätt, vilket kan benämnas som en akademisk 
förhållningsätt. Vi har under hela denna period av uppsatsskrivandet försökt att tänka kritiskt. 
Detta för att vi fick en förförståelse i att företaget hade mycket att utveckla gällande 
handlingsplanen. Det har dock varit svårt för oss att vara kritiska hela tiden eftersom några av 
intervjupersonerna varit mycket positiva och antytt att företaget inte har något de bör 
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förändra, medan andra påstått motsatsen. Vi anser dock att i slutet av varje intervju har det 
framkommit att näst in till alla medverkande anser att det finns förbättringar som behöver 
genomföras inom företaget. Samtidigt kan vi förstå att de personer som arbetar med processen 
av handlingsplanen i företaget har svårt att vara kritsiska till något de själva bygger upp, det 
är dessutom svårt att vara kritisk till något som det råder osäkerhet kring. Då vi under 
intervjutillfällena upplevde att vissa av medarbetarna inte hade kunskap om vad en 
handlingsplan är och dess innehåll. Det vi är mest kritiska till efter att vi studerat 
handlingsplanens hantering inom företaget är hur lite insatta vissa av medarbetarna är, för oss 
blir det skärmande att medarbetarna är så lite insatta i deras egna systematiska 
arbetsmiljöarbete, eftersom det är deras arbetsplats och där de spenderar mycket av sin tid. 
Medarbetarna bör se det systematiska arbetsmiljöarbetet som deras trygghet. Om företagets 
ledning inte får med sig sina medarbetare på arbetet kring handlingsplanen, som är en del av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, anser vi att företaget stannar i utvecklingen, därför är det 
viktigt att få med sig alla delar för att kunna utvecklas. Vi fick uppfattningen om att mycket 
handlar om företagets ekonomi och deras tid. Företaget har inte tid att lägga resurser på 
handlingsplanen och de har inte heller ekonomiska resurser att ha en anställd som arbetar med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur vi ställer oss till generaliserbarheten är något som vi 
tidigare har varit kritsiska till samt att vi resonerar att denna uppsats inte går att generalisera. 
Vi menar att det går att överföra till en bredare population och att resultatet möjligtvis går att 
använda i vidareutveckling till andra företag. Om vi skulle vilja ha ett resultat som skulle gått 
att generalisera skulle vi behövt mer empirisk undersökning, fler intervjuer både i den 
offentliga och privata sektorn. Handlingsplanens hantering är ett ämne för arbetsvetenskap 
kan vi anse är viktigt. Just för att handlingsplanen är något som tillhör det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och som vi nämnt innan är en viktig del som vi arbetsvetare anses vara mer 
insatta i, vi menar på att det är ett ämne som vi kommer att bemötta i många organisationer 
vare sig vi är medarbetare, linjechefer eller VD.  

7.3 Förslag på fortsatt forskning  
Under tiden vi sökte efter artiklar fann vi ingen ren forskning som berörde just 
handlingsplanens hantering inom arbetsmiljö, i ett företag eller vilka effekter hanteringen 
haft. Arbetsmiljöarbete överlag är något som vi vill betona är betydelsefullt för alla företag. 
För vidare forskning i framtiden hade det varit intressant att genomföra en jämförelse mellan 
den privata sektorn och den offentliga sektor för att se om det finns någon skillnad hur de 
olika sektorerna använder sig av handlingsplanen. !

7.4 Slutsats  
Vi anser att det finns många olika fördelar med en handlingsplan och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att företag är tydliga, engagerar och motiverar sina anställda 
till att bli insatta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vår uppfattning idag är att vårt 
undersökningsföretag bör arbeta mer med att engagera alla sina anställda och ”bjuda in” dem i 
arbetet med handlingsplanen. Genom det har vi tagit fram en modell (Figur5) som illustrerar 
hur vi anser att det ser ut med handlingsplanens hantering i dags läget (Figur 5A), och hur vi 
vill att kommunikationen och handlingsplanens hantering ska se ut mellan de olika 
positionerna i företaget (Figur5B). Detta framförallt då vi efter intervjuerna, kan se att 
engagemanget finns hos de anställda, men att företaget bör påvisa att de vill ha med sig de 
anställda i resan att uppnå målen som finns beskrivna i företagets handlingsplan. Tillsammans 
är man straka. 

!
!
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Figur 5 Denna figur är vår illustration på handlingsplanens hantering går till, A är hur det 
går till i verkligheten B är hur vi anser att det bör gå till med handlingsplanens hantering. 
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9. Bilaga  
 
9.1 Bilaga 1  
 
Intervjuguide; djupgående intervju inför uppsatsskrivning 
Bandupptagning 
Har vi ditt godkännande på att spela in denna intervju för eget bruk och för att vi ska kunna 
med alla små detaljer?  
Del 1 Personlig information 
- Beskriv dig själv och din huvudsakliga roll i verksamheten! 
- Hur länge har du varit anställd? 

Del 2 Allmän syn gällande handlingsplaner 
Handlingsplan 
En handlingsplan är den konkreta plan som på kort sikt styr arbetet i företaget. Den är 
uppbyggd av de olika aktiviteter som ska göras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål 
företaget ställt upp på både kort och lång sikt.  
http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/marknadsplan_handlingsplan.htm  

- Vad är det första du tänker på när vi nämner begreppet; handlingsplan? 

- Vad är din personliga åsikt gällande handlingsplaner?  

- Vad anser Du är bra med handlingsplaner? 

- Finns det något som Du tycker är mindre bra med handlingsplaner? 

Del 3 Intern syn gällande handlingsplaner; Din verksamhet 
- Vad har Du för erfarenheter vad gäller handlingsplanerna i er verksamhet? 
- Hur hanterar ni processen med medarbetarundersökningar och sedan handlingsplaner? (VD, 
Enhetschefer)  

- Vilka effekter har handlingsplanerna haft inom er verksamhet? (VD, Enhetschefer, 
Medarbetare) 

 Del 3a Strategier och hantering av handlingsplanen  
- Vilka konkreta strategier har ni nyttjat för att förverkliga handlingsplanen?  
- Och hur samarbetar ni för att uppnå handlingsplanen? 
- Råder det ett tydligt samarbetet mellan ledning och medarbetare? I så fall på vilket sätt? 

- Har ni några tidigare erfarenheter hur en handlingsplan hanteras? (tänkbar följefråga)    

- Mål/önskan att förbättra ert samarbete på er arbetsplats? (tänkbar följefråga) 

- Vilket inflytande anser du att en ledare ska har i förverkligandet utifrån de resultat ni fått av 
handlingsplanen?  

Är det bra om ledaren är engagerad? Generell? (tänkbar följdfråga) 

Del 3b Strategier och hantering av handlingsplanen, utvecklingen  
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- Hjälper ledarna till i arbetet i att uppnå handlingsplanen? 

- Detta kanske är en ideal bild av ledaren, tror du denna ideal ledaren finns här på företaget? 
(tänkbar följfråga) 

- Vilka andra resurser påstår Du kan vara till er fördel i arbetet med handlingsplanen?  

- Hur skulle man kunna komma vidare, vad behöver man för resurser? Utbildning, kurser 
återkoppling.   

- Vilka andra saker försvårar utveckling av handlingsplanen ? (tänkbar följfråga)  

- Slutligen, har Du några frågor? 
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9.2 Bilaga 2  
Missivbrev/Medgivandeintyg  
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som studerar på det arbetsvetenskapliga 
programmet som gör en undersökning och skriver en C-uppsats om handlingsplanernas 
hantering. Intervjuerna är en viktig del av vårt material för att kunna utföra vår undersökning . 
Vi vill gärna använda oss av ljudinspelning för att vi ska kunna återberätta intervjun så riktigt 
som möjligt, och för att minska risken för att tappa viktiga sammanhang. 

Det material vi får ut av intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att 
kunna ta del av det som vi spelar in. Efter att intervjuerna är genomförda kommer 
bandinspelningarna att raderas efter att vi har transkriberat materialet.  

Under denna uppsats kommer företaget vara anonymt och genom det kommer svaren från 
denna intervju kommer inte att visas för någon annan förutom oss som uppsatsskrivare eller 
om det skulle behövas visas för vår examinator.  

Vi kommer att arbeta för att i allt material och vår uppsats ska vara så anonyma som möjligt 
t.ex. nämns inga namn det är även så att företagets namn kommer häller inte att nämnas 
uppsatsen. Vi kommer att spara ljudinspelningen tills uppsatsen är bedömd i juni och efter det 
raderas ljud inspelningarna.  

Er medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas, även efter att intervjuerna är 
genomförda.     

Jag har tagit del av informationen ovan och accepterar och godkänner min medverkan.  

Jag är dessutom medveten om att materialet från intervjuerna kommer att presenteras främst 
som del i en vetenskaplig uppsats, men också vid presentationer om forskningen:    

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Underskrift    
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Ort/Datum 
    
Jag godkänner att intervjun blir inspelad  

JA               NEJ 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Shule Shulemaja Simsek 

Mathilda Törnlöf  

Vid frågor kontakta oss gärna:  
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Mathilda Törnlöf:   mathildatornlof@hotmail.com 076-212 51 20 

Shule Shulemaja Simsek:                         shule_shulemaja@hotmail.com 0733-19 50 51 
 

 

Har ni frågor angången vår uppsats kan ni även kontakta vår handledare: 

Eivor Hoffman – Pålsson, Universitetsadjunkt Arbetsvetenskap 

eivor.hoffert-palsson@hh.se 
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se
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