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Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka medarbetare och chefers 

  subjektiva syn på för- och nackdelar med behovsarbetsrotation och  

det nuvarande arbetssättet på ett bildelslager.  

  

Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där det empiriska 

resultatet baseras på tio semistrukturerade intervjuer med 

medarbetare och chefer på ett bildelslager om deras syn på för- och 

nackdelar med sitt nuvarande sätt att organisera arbete samt 

arbetsrotation.  

 

Resultatet visar att medarbetare och chefers subjektiva 

uppfattningar om de två arbetssätten ofta skiljer sig åt, men att en 

viss samstämmighet kan urskiljas inom flera områden. Det blev 

också tydligt att medarbetares inställningar till förändring skiljde 

sig åt mellan och inom olika arbetsgrupperna. Intervjupersonerna 

ser bland annat trygghet för medarbetaren och ensidighet i arbetet 

som för- och nackdel med det nuvarande arbetssättet. En fördel 

respektive nackdel med arbetsrotation är enligt chefer och 

medarbetare ökad flexibilitet och att medarbetare kan få rotera till 

mer slitsamma uppgifter än tidigare.  

 

Utifrån teori och resultat kunde tendenser till att organisationen 

skulle gynnas av att införa behovsarbetsrotation urskönjas. Främst 

på grund av att medarbetare då kan få bättre insikt i 

helhetsprocessen, utöka sin kompetens och bli mer motiverade 

samt för att organisationen kan lära sig mer om de anställda. Om 

organisationen blir effektivare av förändringen är dock svårt att 

uttala sig om.  
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Inledning: Medarbetare och chefers subjektiva verklighet 

 

En av de grundläggande frågeställningarna inom forskning om arbete och organisering är hur 

organisationsform påverkar organisationers effektivitet och de anställdas arbetssituation (se 

ex. Taylor, 1920; Fayol, 1916; Marx 1884). Det utgör också en central del i mer normativ 

managementlitteratur där råd och recept ges på hur företag bör organisera sin verksamhet (ex. 

Björkman, 2003; Furusten, 1996; Mickletwait & Woolbridge 1996). I den här studien som 

genomförs på ett lager inom bilindustrin, undersöks medarbetares och chefers subjektiva syn 

på fördelar och nackdelar med arbetsdelning, som är det nuvarande arbetssättet på företaget, 

och behovsarbetsrotation, vilket företaget har för avsikt att eventuellt införa. Det sätts i 

relation till tidigare forskning och teori om organisationsformerna och deras respektive för- 

och nackdelar.  

 

Det nuvarande arbetssättet på det undersökta företaget präglas av en tydlig arbetsfördelning 

där medarbetarna har bestämda arbetsgrupper och arbetsuppgifter (jämför Taylor, 1920). 

Cheferna i organisationen vill införa ett arbetssystem där medarbetare i större än tidigare vid 

behov kommer att rotera mellan arbetsuppgifter. Vilket kan liknas vid funktionell flexibilitet 

(Atkinson, 1984; Karlsson, 2006).  

 

Tidigare forskning om arbetsrotation belyser bland annat att medarbetarens kompetens och 

glädje ökar (Eriksson och Ortega, 2006) samt att antalet belastningsskador minskar 

(Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2003), i jämförelse med mer tayloristisk 

arbetsorganisering. Det finns dock forskning som ställer sig skeptisk till hur effektivt det 

egentligen är med arbetsrotation för medarbetare och organisationer (Ellström och Hultman, 

2004). Tidigare forskning visar vidare att vissa organisationer är mer lämpade för 

arbetsrotation är andra och att själva förändringsprocessen från en organisationsform till en 

annan kan leda till motstånd bland medarbetarna (French m.fl., 1989).  

 

De intervjuades subjektiva upplevelser av fördelar och nackdelar med de olika arbetssätten 

kan bidra med kunskap inom flera områden. För det första kan intervjuerna ge kunskap om 

sådant som tidigare teori inte belyst, eller åtminstone inte fokuserar på. Omvänt blir det, för 

det andra, möjligt att se om cheferna och medarbetarna tenderar att bortse från aspekter som 

tidigare forskning uppmärksammat. För det tredje kan intervjuerna bidra till en förklaring av 



 - 2 - 

varför eventuella förändringar i organisering av arbete sker och hur intervjupersonernas 

subjektiva upplevelser kring arbetssätten påverkar förändringen. Det som främst ligger till 

grund för ett eventuellt införande av arbetsrotation på företaget är troligen inte vad tidigare 

forskning har kommit fram till, utan snarare chefers subjektiva syn på för- och nackdelar med 

de olika sätten att organisera verksamhet.  

 

1. Syfte och problemställningar 

 
Syftet med undersökningen är att undersöka de involverades subjektiva syn på fördelar och 

nackdelar med behovsarbetsrotation och det nuvarande arbetssättet. De involverades syn 

jämförs med de mest diskuterade för- och nackdelarna inom tidigare forskning och vad teori 

säger.  

 

Ur huvudfrågeställning och medarbetares samt chefers subjektiva syn på fördelar och 

nackdelar med behovsarbetsrotation utkristalliseras ett antal frågeställningar. 

 

 Vad ser chefer och medarbetare som fördelar och nackdelar med nuvarande arbetssättet för 

medarbetarna och organisationen?    

 Vad ser chefer och medarbetare som fördelar och nackdelar med behovsarbetsrotation för 

medarbetarna och organisationen?  

 Har chefer och medarbetare olika syn på fördelar och nackdelar med behovsarbetsrotation 

för medarbetarna och organisationen? 

 Vad ser chefer och medarbetare för risker i förändringsprocessen för medarbetarna och 

organisationen?  

 

1.1 Avgränsningar  
Studien begränsas till att enbart behandla de mest centrala teorierna kring arbetssätten, 

eftersom tidigare forskning inom området är mycket omfattande. Den eventuella 

förändringsprocessens utfall studeras ej. Då behovsarbetsrotation ännu ej införts. Ingen analys 

görs av för- och nackdelar med andra organisationsformer än det nuvarande och 

arbetsrotation. Effekter som eventuellt kan påverka företagets kunder och samhället i stort 

utesluts likaså. Organisationskultur och eventuella kostnader för företaget vid införandet av 

det nya arbetssättet kommer ej behandlas i uppsatsen. Det kommer heller inte redovisas ett 

tillvägagångssätt om hur förändringen kan genomföras på bästa sätt för företaget. Enbart vad 
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som talar för och emot förändringen utifrån de subjektiva intervjusvaren och tidigare 

forskning kommer analyseras och diskuteras.  

 

1.2 Presentation av det studerade företaget  

I syfte att förankra studien och förklara valet av teori ges här en presentation av företaget även 

om det egentligen är en del av studiens empiriska material.  

 

1.2.1 Organisationen i nuläget   

Studien sker på ett stort bildelslager som är en av flera avdelningar inom ett multinationellt 

företag. Lagret som studeras skickar på beställning bilreservdelar till kunder runt om i hela 

landet, exempelvis till bilverkstäder. Det är cirka 120 anställda på lagret uppdelat i sex olika 

arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Lagret har två högre chefer samt en 

produktionstekniker. Inom varje arbetsgrupp finns en gruppchef, samt två 

produktionssamordnare. Antal medarbetare inom grupperna varierar mellan tolv och tjugo, 

exklusive chefer och produktionssamordnare. Arbetet i grupperna sker mestadels på 

individuell basis, men det finns ändå mycket samarbete inom varje arbetsgrupp. Medarbetare 

utför i princip allt sitt arbete i den egna arbetsgruppen. Allt arbete sker i samma arbetsgrupp, 

förutom vid ett fåtal tillfällen då de temporärt hjälper till i andra arbetsgrupper.  

 

Alla sex arbetsgrupper hanterar olika sorters gods och delar. Returer/lagerkontroll, pallgods, 

volymgods, smådelar, ankommande gods samt avgående gods. Storleken på artiklarna i lagret 

varierar mellan arbetsgrupperna. I volymgods hanteras tunga artiklar såsom bildörrar och 

chassidelar . Vilket medför mycket tunga lyft och arbete med truck. Arbetsgruppen som 

hanterar smådelar har inte lika tunga lyft, men arbetet är relativt ensidigt. Inom vissa 

arbetsgrupper som exempelvis ankommande gods ingår även mycket datorarbete.  

 

Cirka sjuttio procent av de anställda är män. Störst andel kvinnor arbetar inom smådelar. Den 

arbetsgrupp som hanterar volymgods har nästan uteslutande manliga anställda. Arbetstiden är 

uppdelad i två olika skift. De anställda arbetar antingen mellan 07-16 eller 09-18. 

 

1.2.1 Planer för organisationen efter införandet av behovsarbetsrotation  

Tanken med behovsarbetsrotation från företagets sida är att medarbetare ska rotera mellan de 

olika arbetsgrupperna på lagret för att få bredare kompetens och lära sig de andra 
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arbetsgruppernas arbete. Medarbetarna ska bli flexibla och ha möjlighet att arbeta i andra 

arbetslag när behov av personal uppstår. Det ska minimera behovet av inhyrd personal och 

jämna ut arbetsbelastningen mellan arbetsgrupperna.  

 

1.3 Disposition  

I närmast följande avsnitt presenteras tidigare forskning och teori. Metod och data följer sedan 

och här ges en närmare förklaring till hur arbetet med uppsatsen och insamling av data gick 

till. I avsnittet efter presenteras resultatet av intervjuerna, först en bild av nuläget, sedan vad 

företaget vill uppnå med förändringen och till sist vilka risker som finns med en förändring. 

Resultatdelen följs av en diskussionsdel där frågeställningar, teoriavsnitt och resultat knyts 

samman och utmynnar i slutsatser. 

 

2. Vad säger tidigare forskning om de två arbetssätten?  
 

I kapitlet jämförs de två olika organisationsformerna, vilka för- och nackdelar som finns med 

respektive organisationsform samt vilka problem som kan uppstå i en förändringsprocess.  

 

2.1 Nuvarande och framtida organisationsform  

Det studerade företaget har i nuläget, som tidigare beskrivits, ett arbetssätt där alla 

medarbetare arbetar i en specifik arbetsgrupp. Inom varje arbetsgrupp har medarbetarna sina 

bestämda arbetsuppgifter och ansvarsområden. Organisationsformen liknar därmed vad 

Taylor (1920) beskriver och förespråkar som vetenskaplig arbetsdelning, där varje 

medarbetare har en bestämd arbetsuppgift och är hårt styrd av ledningens direktiv.  

Medarbetaren ska enligt Taylor inte behöva tänka i sitt arbete, det är någonting som ledningen 

ska sköta (jämför Braverman, 1974). På det studerade företaget är arbetsdelningen inte lika 

extrem som i Taylors (1920) beskrivning.  

 

Företaget vill införa ett nytt arbetssätt där medarbetare förväntas rotera mellan arbetslag och 

arbetsuppgifter i större utsträckning än i nuläget. Det vill säga en form av arbetsrotation. 

Sederblad (1993) urskiljer två varianter av arbetsrotation som organisationer kan införa. 

Antingen kan medarbetaren byta mellan arbetsuppgifter av manuell och intellektuell karaktär 

eller så kan rotation ske mellan liknande arbetsuppgifter av manuell karaktär. Till skillnad 

mot Sederblads (1993) två varianter av arbetsrotation strävar inte det studerade företaget efter 
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konstant arbetsrotation, utan snarare efter behovsarbetsrotation.  

Taylorism och behovsarbetsrotation ska ses idealtyper av arbetsformen som företaget 

använder sig av i nuläget. Arbetet liknar i större eller mindre utsträckning 

organisationsformerna. Arbetsrotationen sker dock i liten omfattning.  

 

2.2 Vad säger tidigare forskning om fördelar och nackdelar med taylorism?  

Tidigare forskning om konsekvenserna av olika organisationsformer är mycket omfattande 

och därför fokuseras studien endast på för- och nackdelar som har fått mest uppmärksamhet i 

tidigare forskning om de två organisationsformerna. Det ena arbetssättets fördelar ses i flera 

fall som det andra arbetssättets nackdelar och vice versa. Teori om lärande kan exempelvis 

passa in lika bra som fördel med det nya arbetssättet som nackdel med det nuvarande. Teman 

som tas upp i avsnittet är rationell arbetsdelning, lärande i organisationer, insikten i företagets 

helhetsprocess samt motivation och tillvaratagande av medarbetares potential.  

 

2.2.1 Rationell arbetsdelning  

Det nuvarande arbetssättet bygger på att alla medarbetare har specifika arbetsuppgifter. 

Taylor (1920) är den mest refererade förespråkaren för att arbetsuppgifter ska planeras på ett 

vetenskapligt sätt där uppdelning i arbetsuppgifter är kärnan. Varje medarbetare har enbart en 

(speciell) arbetsuppgift som de efter företagets regler utför, de blir en kugge i processen. 

Medarbetaren ska inte kunna ta egna initiativ i arbetet eftersom det leder till att organisationer 

blir ineffektiv. Fördelarna för organisationer är enligt Taylor bland annat att arbetssättet är 

rationellt och inte innehåller några ”på-måfå-metoder” (Taylor, 1920:81). Taylor menar även 

att det inte blir några störande inslag i arbetet. Företag uppnår produktionsmaximering, 

systematik och effektivitet.  

 

Taylor var dock inte först med att diskutera arbetsfördelnings fördelar. Smiths (1776/1952) 

klassiska teorier inom arbetsdelning fokuserar främst på att framställa arbetsdelning som det 

viktigaste för produktionsutveckling. Han exemplifierar detta genom att presentera fördelar 

för organisationer med arbetsfördelning inom nåltillverkningsindustrin. Genom att 

medarbetare arbetar med endast ett arbetsmoment i nåltillverkningsprocessen kan 

produktionen öka med flera tusen procent. Varje delmoment utgör ett särskilt hantverk. Smith 

menar att förutom produktionseffektivitet är det tre fördelar som gör arbetssättet bättre än 

andra. För det första blir arbetaren skickligare i sitt arbete vid specialisering, för det andra 
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sparar organisationer tid på att medarbetarna inte byter arbetsuppgifter och till sist att det 

leder till innovation av maskiner som underlättar i arbetet och effektiviserar. Babbage (1835 

/1971) ser ytterligare fördelar för organisationer med arbetsdelning. Han menar att i och med 

arbetsdelning behöver bara en liten minoritet av anställda lära sig mer avancerade 

arbetsuppgifter, vilket betyder att organisationer spar in på kompetensutveckling.   

Sammanfattningsvis är fördelarna med arbetsdelning ökad effektivitet, skickligare arbetare 

och minskat behov att lägga resurser på kompetensutveckling. Ovanstående fördelar handlar 

främst om hur organisationer drar nytta av rationell arbetsdelning. Medarbetarna fungerar 

enbart som en kugge i organisationsprocessen.  

 

2.2.2 Lärande i organisationer 

En nackdel som tidigare forskning (Ellström och Hultman, 2004) ser med arbetsdelning 

(Taylor, 1920), är att det begränsar lärandet för medarbetare i organisationer.   

 

Ellström och Hultman (2004) menar att graden av självständigt arbete och vilka krav 

arbetsuppgifterna ställer på medarbetaren är avgörande faktorer för hur stor potential det finns 

till utveckling och lärande för medarbetare inom organisationer. För organisationer är det en 

enligt Ellström och Hultman (2004) en fördel om medarbetaren har god insikt i vad som är ett 

väl utfört arbete och inte, samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Ett arbete med stor 

grad av handlingsfrihet kräver att medarbetaren kan tillvarata lärandekapaciteten på ett 

adekvat sätt inom arbetet. Med det nuvarande arbetssättet har medarbetaren mycket begränsad 

handlingsfrihet, vilket kan vara negativt för medarbetarens utveckling och lärande enligt 

ovanstående perspektiv.  

 

Argyris och Schön (1996) menar att det finns två olika sorters organisatoriskt lärande; enkel 

och dubbellooplärande. Enkellooplärande uppstår när organisationer upptäcker specifika fel i 

arbetet och korrigerar dem, utan att i efterhand förändra det grundläggande arbetssättet som 

ger upphov till problemet. Dubbellooplärande sker när organisationer förutom att upptäcka 

och korrigera specifika fel, även bearbetar och förändrar de nuvarande arbetsprocesserna, för 

att i framtiden förhindra att samma fel uppkommer. Det nuvarande arbetssättet på företaget 

ger främst utrymme för enkelloopslärande, vilket kan vara en nackdel för medarbetaren 

eftersom de inte får använda sin kompetens till att förbättra och utveckla existerande 

arbetssätt. Därmed blir det till en nackdel för företaget.  
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Nackdelarna för medarbetares lärande med dagens arbetssätt är således att det präglas av låg 

grad av handlingsfrihet och enkelloopslärande istället för dubbelloopslärande.  

 

2.2.3 Insikt i företagets helhetsprocess  

Det nuvarande arbetssättet på företaget kan enligt tidigare forskning leda till bristande insikt i 

organisationers helhetsprocess för medarbetarna. Det kan vara en nackdel både för 

organisationen och medarbetarna. Det kan i längden leda till alienation, något som både kan 

vara en nackdel för organisationen och medarbetarna. Ogursov (Israel 1968) menade redan för 

40 år sedan att extremt monotona arbeten där arbetaren enbart arbetade med en arbetsuppgift, 

vid ett löpande band, är inte lika vanligt förekommande längre (se ex. Melin, 2003). 

Arbetsdelningen har tagit andra former och är inte lika konkret. Ogursov hävdar dock att 

arbetarna kan vara lika dåligt insatta i helhetsprocessen (alienerade) som en arbetare vid ett 

löpande band, när de exempelvis övervakar en del av processen i ett kontrollrum. Almasi 

(1965, refererad i Israel 1968) har liknande tankar kring arbetsdelning, men menar att 

arbetsdelning inte är direkt relaterat till alienation
1
. Får arbetaren använda sina övriga talanger 

i andra sammanhang inom företaget, exempelvis genom att få mer inflytande över sitt arbete, 

behöver inte känslan av alienation infinna sig trots viss monotoni i arbetet.  

 

Seeman
2
 (1959) menar att medarbetares subjektiva upplevelser av nackdelar med alienation 

kan delas in i fem olika dimensioner. För det första att medarbetaren känner sig maktlös 

eftersom alla beslut tas av arbetsgivaren. För det andra att medarbetaren känner sig 

meningslös på grund av bristande insikt i de aktiviteter denne är involverad i, vilket leder till 

svårigheter att förutsäga vad som kommer ske i arbetet i framtiden. Den tredje dimensionen 

beskriver Seeman som normlöshet, som uppstår när sociala normerna i en organisation har 

upplösts och resulterat i att medarbetarna känner avsaknad av regler som styr individers 

beteende. För det fjärde kan alienation leda till att medarbetare känner sig isolerade. Det sker 

främst när medarbetare tilldelas arbetsuppgifter som generar en känsla av utanförskap. Den 

sista nackdelen som Seeman beskriver som en nackdel för medarbetaren med alienation är 

självförfrämjande. Det vill säga att medarbetaren inte känner något värde i sitt arbete och 

enbart arbetar för lön. Slutsatsen blir att medarbetare kan känna sig alienerade trots att de inte 

                                                 
1
 Edwards (1979) menar att arbetsdelning används för att kontrollera alienerade medarbetare och inte för att 

maximera effektiviteten. Individuellt arbete är lätt att kontrollera.   
2
 Seemans (1959) teori bygger på Marx (1867/1990) resonemang kring alienation. (se även Durkheim, 

1893/1984)  
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arbetar vid ett löpande band. Det finns även tecken på att medarbetare kan undvika att känna 

sig alienerade i ett monotont arbete om de får mer inflytande över sitt arbete. Det finns fem 

nackdelar med alienation för medarbetaren, enligt Seeman (1959). Maktlöshet, 

meningslöshet, normlöshet, isolering och självförfrämjande.  

 

2.2.4 Motivation och tillvaratagande av medarbetares potential  

Forskning (Ference m.fl., 1976) pekar på att arbetsdelning leder till bristande tillvaratagande 

av medarbetares potential, samt dålig motivation i arbetet. Till skillnad mot Taylor (1920) 

som anser att arbetsdelning är effektivt för att utnyttja medarbetares potential och inte nämner 

något om hur medarbetares motivation påverkas.  

 

Ference m.fl. (1976) menar att det inom varje organisation finns medarbetare som hamnat i en 

fas där chansen till framtida karriärmöjligheter är små. Dessa kallas för plateauees
3
 och är en 

naturlig del av organisationer. Inom en organisation finns det enligt Ference fyra olika 

grupper av anställda, men bara en som missgynnar organisationer, den så kallade deadwood-

kategorin (se figur 1). Medarbetarna inom deadwood-kategorin har låg motivation och svårt 

att nå upp till målen i arbetet. Författarna (Ference m.fl., 1976) framhäver att medarbetare 

hamnar i deadwood-kategorin eftersom de för det första har för få arbetsuppgifter och 

utmaningar, vilket leder till att de inte känner sig stimulerade i sitt arbete. För det andra att de 

inte har får tillräcklig utbildning av organisationen för att klara av sina arbetsuppgifter på ett 

bra sätt och till sist för att organisationen inte skapat förutsättningar och förbättringsprogram 

för att skapa lust och glädje i arbetet.  

 

Current 
Performance  

Likelihood of Future Promotion 

Low High 

High 

Solid Citizens                    
(effective plateauees)                    

 
Organizationally and Personally 

plateaued 

Stars 

Low Deadwood (ineffective plateauees) Learners (comers)  

Figur 1. Modell över kategorier av anställda inom en organisation (Ference m.fl., 1976:602) 

                                                 
3
 Egen översättning: Platåer.  
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Det nuvarande arbetssättet på lagret kan vara en nackdel för medarbetare eftersom de kan bli 

alienerade. Det kan leda till att medarbetare blir omotiverade och hamnar i deadwood-

kategorin. För organisationen är det en nackdel eftersom medarbetare blir ineffektiva.  

 

2.3 Vad säger tidigare forskning om för och nackdelar med arbetsrotation? 
 

I avsnittet om det nuvarande sättet att organisera arbetet på företaget har rationell 

arbetsdelning, lärande, alienation och motivation diskuterats. Diskussionen kring 

behovsarbetsrotation är i tidigare forskning mindre än taylorismen.  

  

2.3.1 Flexibilitet och läran om den anställde  

En fördel för organisationer som tidigare forskning om arbetsrotation tar upp är att 

medarbetare blir mer flexibla än med fast arbetsdelning (Karlsson och Eriksson, 2003). I 

och med att medarbetare är tillsvidareanställda måste de vara beredda på snabba 

omställningar mellan arbetsuppgifter (Karlsson och Eriksson, 2003) för att arbetsprocessen 

ska fortgå optimalt, vilket kallas för funktionsflexibilitet. Karlsson och Eriksson (2003) 

framhåller att en fördel för organisationer ofta är en nackdel för medarbetaren.  

 

Osterman (1994) undersöker till skillnad från Karlsson och Eriksson vilka organisationer 

som gynnas av ett flexibelt arbetssätt. Författaren menar att det är tre egenskaper en 

organisation bör ha för att det ska vara en utmärkande fördel för organisationer att införa 

arbetsrotation. Enligt Osterman (1994) är det en fördel om företaget är högteknologiska 

och multinationella, samt värderar sina medarbetare högt och satsar kvalitet i högre 

utsträckning än kvantitet. För det andra att organisationer har genomtänkta och smarta 

lönesystem som motiverar medarbetaren och till sist att mycket resurser läggs på 

utbildning och att få medarbetare engagerade i organisationer. Campion m.fl. (1994) 

undersöker också vilka faktorer som gör det fördelaktigt att införa arbetsrotation för 

organisationer. Författarna menar att tre samvarierande faktorer påverkar. Anställdas ålder, 

anställningstid och skicklighet i arbetet. Det är en fördel för organisationer med unga, 

relativt nyanställda medarbetare om organisationer har för avsikt att införa arbetsrotation.  
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Eriksson och Ortega (2006) belyser i en studie tre olika fördelar med att använda sig av 

arbetsrotation för organisationer. För det första att organisationer får bättre insikt i 

medarbetarnas kompetens och förmågor (employer learning), för det andra att den anställde 

blir gladare i sitt arbete (employee motivation) och till sist att den anställde blir mer allsidig 

(employee learning). Eriksson och Ortega (2006) menar att det framförallt är den första 

fördelen som är målet för organisationer med arbetsrotation. Detta på grund av att företag som 

lägger ner mycket resurser på utbildning samt har en relativt platt ny organisation, tenderar att 

rotera sina anställda mer än andra organisationer.  

 

Ortega (2001) belyser även det Eriksson och Ortega (2006) diskuterar, att arbetsrotation är en 

fördel om organisationer vill lära sig mer om den anställdes kompetens och förmågor. Ortegas 

studie visar att det är en fördel för organisationer att rotera medarbetare när lönsamheten, 

inom vissa specifika arbetsuppgifter, inte är säkerställd. Genom rotation av medarbetare får 

organisationer information om hur lönsamheten påverkas när olika medarbetare utför 

arbetsuppgiften. Det är även en fördel för organisationer med arbetsrotation eftersom det kan 

motverka tristess och generera motivation (Ortega (2001).  

 

Sammanfattningsvis är fördelarna med arbetsrotation för organisationer att medarbetare kan 

bli mer flexibla och få ökad motivation, att medarbetare kan bli gladare och att det går att få 

bättre insikt i deras kompetens. Fördelarna, som exempelvis att medarbetarna blir gladare, kan 

även vara en fördel dem själva. Slutligen gynnas vissa organisationer mer än andra av att 

införa arbetsrotation.  

 

2.3.2 Långtidssjukskrivning och belastningsskador  

En fördel för medarbetare med ett mer flexibelt arbetssätt kan vara att antalet 

belastningsskador minskar i och med större variation i arbetet.  

 

Arbetsmiljöverket har i samarbete med statistiska centralbyrån publicerat en studie kring 

ensidigt arbete (Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2003). Rapporten ger exempel 

på fördelar för medarbetare att rotera mellan olika arbetsuppgifter, vilka bygger på 

avsaknaden av problem som finns med arbetsdelning. Rapporten analyserar bland annat om 

det är arbetsinnehållet eller de fysiska aspekterna i ett ensidigt arbete som har störst inverkan 

för besvär med överkroppen. Resultatet visar att män främst får besvär av rent kroppsliga 



 - 11 - 

faktorer, exempelvis av tunga lyft ovanför huvudet. För kvinnor finns det samband som visar 

att både fysiska faktorer och arbetsinnehåll inverkar. Enligt rapporten gynnas främst män av 

arbetsrotation ur en fysisk aspekt. Kvinnor behöver till skillnad mot män även förändring i 

arbetsinnehållet.  

 

Rapporten lyfter fram ett antal faktorer som kan minska risken för att individer blir långvarigt 

frånvarande från sitt arbete. Bland annat att medarbetare får utökat handlingsutrymme och 

variation i arbetet, kompetensutveckling, stöd från chefer samt att ensidiga arbetsmoment 

reduceras. Enligt rapporten krävs ofta en organisationsförändring för att tillräckliga 

förändringar ska kunna göras. Dock räcker inte arbetsrotation till som enda åtgärd för att 

minska antal belastningsskador. Medarbetaren bör även få större variation av arbetsuppgifter 

och svårighetsgrader i arbetet.  

 

Frazer m.fl. (2003) är i en studie skeptiska till att arbetsrotation minskar antalet 

belastningsskador. Studien visar att arbetstempot skiljer sig mellan olika arbetsgrupper, vilket 

resulterar i att vissa arbetsgrupper har högre respektive lägre arbetsbelastning. Att arbetsrotera 

mellan olika sysslor som alla är lika skadliga ger knappast någon positiv effekt. För en 

organisation med stora skillnader i belastning mellan arbetsuppgifter kan arbetsrotation därför 

vara en nackdel för vissa medarbetare, men fördel för andra, beroende på hur arbetet såg ut 

innan förändringen.   

 

Slutsatsen av avsnittet är att arbetsrotation i kombination med andra åtgärder, som utökat 

handlingsutrymme, kan ha en positiv inverkan på antalet belastningsskador i organisationer.   

En nackdel för medarbetaren är dock om arbetsbelastningen skiljer sig åt mellan 

arbetsgrupperna och resulterar i ökad arbetsbelastning. 

 

2.4 Summering av tidigare forskning och teori  

Utifrån tidigare teori presenteras en övergripande modell (figur 2) över för- och nackdelar 

med respektive organisationsform. Teoriutbudet inom området är omfattande och därför 

begränsades antalet teorier i genomgången. I modellen nedan är dock punkter som inte 

tidigare explicit diskuterats med, eftersom de är återkommande i forskningen.   
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Arbetssätt Arbetsdelning (Nuvarande) Arbetsrotation/flexibelt (Nya) 

 Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Medarbetare 

 

Samarbete 

Specialisering  

Lärande  

Trygghet  

 

Alienation 

Känsla av 

meningslöshet  

Monotont arbete 

Brist på motivation 

 

 

Bredare kompetens 

Variation  

Arbetslust  

 

 

Ojämn belastning 

Maktkamp  

Ostabil vardag  

Chefer 

 

Rationellt  

Produktionsmax. 

Kontroll 

Systematik   

 

Deadwood  

Grupptänkande  

 

 

Kompetensprövning 

Flexibilitet 

Färre inhyrda  

Andra grupperingar  

 

Konflikter  

Motstånd   

Sämre kontroll 

 

 

Figur 2. För och nackdelar med det nuvarande arbetssättet och behovsarbetsrotation ur 

medarbetares och chefers förväntade svar.  

 

Modellen visar att arbetsdelning har många nackdelar för medarbetaren. Arbetsrotation verkar 

ha jämnast fördelning mellan för- och nackdelar för medarbetare och chefer.  

  

2.5 Vad säger tidigare forskning om risker med förändringsprocesser?   

 

Mycket forskning kring förändring av organisationer är praktiskt inriktad och intresserad av 

hur förändringsprocesser ska gå till. I det här avsnittet behandlas främst teori kring hur saker 

och ting kan förstås. I alla typer av förändringar finns det risker, vid allt från omläggning av 

en rast till delning av en arbetsgrupp. I detta avsnitt är det relevant att analysera om problem 

med en förändring är högre än förväntad nytta. 

 

2.5.1 Motstånd och medarbetares inställning till förändring     

Enligt tidigare forskning är en nackdel för organisationer att förändringar ofta möts av 

motstånd från medarbetarna (French m.fl., 1989). Författarna menar att vissa förändringar är 

svårare än andra att genomföra eftersom det utvecklas energi inom organisationer, som 
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försöker minimera graden av förändring. Energin kan i vissa fall växa sig så stor att en 

förändring inte är värd att genomföra för organisationer.  

 

I Zaltman & Duncans (1977, refererat i French m.fl., 1989) teori diskuteras varför 

motståndsenergin till förändring skapas. Alla medarbetare som ställs inför en förändring på 

sin arbetsplats kan enligt dem vara skeptiska. Generellt uppskattar medarbetare stabilitet i sin 

vardag och förändring kan bidra till oro kring framtiden. Mönster och arbetssätt som tidigare 

utvecklats förändras, vilket kan resultera i att individen tappar sin tidigare stabila frihet, 

ansvarsområden och status inom arbetsgruppen. En förändring till behovsarbetsrotation 

kommer med säkerhet mötas av motståndsenergi, men frågan är i vilken omfattning?  

 

Ett problem för organisationer vid förändringar är att de formella kontrollsystemen inte blir 

lika relevanta (French m.fl., 1989). Organisationer kan få svårigheter att koordinera arbetet 

under en övergångsperiod då rutiner och system förändras. Även maktstrukturerna i 

organisationer blir turbulenta och förändras under en förändringsprocess. Det blir därför 

viktigt för medarbetarna inom organisationer att tillförsäkra sig den makt de tidigare haft. Det 

kan leda till att vissa medarbetare får mer makt än tidigare och andra mindre. 

 

French m.fl. (1989) beskriver hur medarbetare ser på förändring. Känner medarbetare att den 

nuvarande situationen inte är optimal kan en förändring vara det som behövs för att 

situationen ska tinas upp och bli bättre. Får medarbetarna själva vara med och bestämma i 

förändringsarbetet upplevs det inte som påtvingat och ger större förståelse för varför saker 

och ting görs. Medarbetare vill känna att de får ut någonting av förändringen, att det gynnar 

dem. Finns det inget mervärde för den anställde, exempelvis roligare arbetsuppgifter och 

bättre anställningsvillkor, blir motivationen till förändring låg.  

  

De tydligaste riskerna vid en förändring i tidigare forskning är att det kan utvecklas 

motståndsenergi bland medarbetarna som gör det svårt att införa förändringen, samt att de 

formella kontrollsystem och maktbalansen förändras inom organisationer. Det är även svårt 

att genomföra en förändring utan medarbetares delaktighet.  
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2.5.2 Konflikter och grupperingar 

Inom organisationer med arbetsgrupper är det främst på gruppnivå som det finns risker med 

en förändring (Bergman, 1995). Ju mer sammansvetsade arbetsgrupperna är desto större risk 

blir det för konflikter mellan olika grupper inom organisationer.  

 

Abrahamsson och Andersen (2000:124) beskriver en konflikt som en ”kollision – avsiktlig 

eller oavsiktlig – mellan aktörer” När den enes gärningar pressar fram följder som andra 

parter inte håller med om. Detta kan gälla organisationer såväl som grupper och individer. I 

traditionell konfliktteori är konflikter alltid av ondo och resulterar i negativa konsekvenser för 

organisationer. Författarna menar dock att många konflikter som uppstår är bra för 

organisationer, det sätter rörelse i förändringsprocessen. I det initiala skedet av en förändring 

kan det uppstå konflikter kring förändringen. Författarna menar att det både kan vara ett 

hinder för förändring, men även ett medel för att driva förändringen i rätt riktning.  

 

I linje med tidigare forskning (Roethlisberger och Dickson, 1939) menar Bergman (1995) att 

det finns informella gruppnormer inom arbetsgrupper. Normerna styr medarbetarnas 

uppfattningar om exempelvis arbetstakten i gruppen, samt hur medarbetare som avviker från 

normerna ska tillrättavisas. På grund av normerna kan det vara svårt för arbetsgivaren att få en 

uppfattning om gruppens egentliga produktionskapacitet. Finns det skillnader mellan 

företagets normer och gruppnormerna finns det en risk att det uppstår motstånd när ledningen 

vill förändra etablerade arbetsrutiner i arbetsgruppen. Ju mer sammansvetsade grupperna är 

desto större risk för konflikter, eftersom en förändring nästan alltid innebär att några individer 

får det sämre.  

 

Sammanfattningsvis finns det risk för konflikter mellan arbetsgrupper såväl som för individer 

vid en förändring. Det kan även uppstå konflikter på grund av informella grupper. Informella 

gruppnormer, som skiljer sig från ett företags normer kan leda till motstånd från grupperna 

mot förändringar.  

 

3. Metod och data  

3.1 Ansats  

En kvalitativ ansats används för att undersöka frågeställningen, eftersom den är mest lämpad 

för subjektiv forskning (Wallén, 1996).  
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3.2 Val av företag 

Företaget som studeras har valts från författarnas kontaktnät. Lagrets chef vill införa 

behovsarbetsrotation och få större insikt i vilka för- och nackdelar som finns med arbetssättet 

förutsättningarna på lagret. En bidragande faktor till att det studerade företaget valdes är att 

fria händer gavs för att studera eventuella införandet av behovsarbetsrotation.  

 

3.3 Undersökningsdeltagare 

Intervjupersonerna består av tre kvinnor och sju män, varav två av männen är chefer i olika 

positioner. Ålderspannet är mellan 22 år till 48 år. Intervjupersonen med kortast 

anställningstid hade jobbat 3,5 år och den med längst anställningstid 12 år. Majoriteten av 

intervjupersonerna hade arbetat på företaget i mer än fem år. Vilka som intervjuades 

baserades på vilka som hade tid över inom arbetsgruppen för tillfället.  

 

3.4 Datainsamling/genomförande 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in empiri. Varje intervju varade mellan 

trettio och fyrtio minuter. Medarbetarna intervjuades utav en uppsatsförfattare, medan 

cheferna intervjuades av bägge. En medarbetare från varje arbetslag på lagret intervjuades. 

Tanken är att få ett så representativt urval som möjligt av lagrets anställda. Eftersom 

majoriteten av lagrets anställda är män sågs det därför som skäligt att intervjua tre kvinnor 

och fem män. Intervjuerna genomfördes på ett kontor i lagret, som låg i anslutning till 

intervjupersonernas arbetsplatser. Tanken med att använda seminstrukturerade intervjuer är 

att intervjupersonerna ska kunna ge en bild av deras subjektiva verkligheter genom sina egna 

ord. Eftersom intervjuerna inte är helt strukturerade går det att ställa följdfrågor, men 

fortfarande behålla en struktur i intervjuerna. Då uppsatsen bygger på intervjupersonernas 

subjektiva uppfattningar är det viktigt att fördjupa sig i vissa frågor.  

 

3.5 Sammanställning och analysmetod  

Aspers (2007) menar att målet med en analys av data är att via empiriska undersökningar 

styrka eller avstyrka vetenskapliga teoretiska påståenden. Efter intervjuerna bröts det 

empiriska materialet ner i mindre delar, vilket genomfördes i två steg. Först transkriberades 

intervjuerna och sedan kodades det empiriska materialet. Kodningen, med mall från Aspers 

(2007), kategoriserade innehållet i intervjuerna. Detta är fördelaktigt för att identifiera 
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relevanta områden för frågeställningen som intervjupersonerna berör. Olika teman valdes för 

att ta fram det centrala ur intervjuerna. Citat bröts ur transkriberingen och placerades i olika 

kategorier beroende på vilka teman citaten belyste. Detta gjordes för att få fram en struktur, 

som belyser olika perspektiv och synsätt som är relevanta för frågeställningen. Resultatet 

kopplades sedan till tidigare forskning i en diskussionsdel, vilket resulterade i slutsatser kring 

för- och nackdelar med det nuvarande arbetssätet och behovsarbetsrotation, utifrån 

intervjupersonernas subjektiva svar. 

 

3.6 Begränsningar 

Esaiasson (2005) menar att det inom kvalitativ forskning är ett återkommande problem att få 

god validitet, reliabilitet och att kunna generalisera resultatet.  

 

3.6.1 Validitet  

God validitet betyder att forskaren mäter det som avses mätas och att inga ovidkommande 

faktorer påverkar resultatet. Esaiasson (2005) beskriver två olika validitetsformer, intern och 

extern validitet. Intern validitet behandlar om forskaren ställer rätt frågor, till rätt personer. 

Den externa validiteten handlar om studien eller forskningen som helhet, och dess möjligheter 

till att generalisera från ett urval till en population. Studiens inre validitet, anser vi är god, dels 

för att medarbetare och chefer på lagret intervjuades på ett representativt sätt, dels för att 

intervjupersonernas subjektiva uppfattningar kom fram i intervjuerna. Ett fåtal intervjufrågor 

belyste inte det de var avsedda att göra, vilket kan ha att göra med uppsatsförfattarnas 

begränsade erfarenhet inom intervjumetodik. Fler djupgående frågor borde ha formulerats, 

inom exempelvis motivationsområdet, för att få bättre inre validitet. Bristfälligt utformade 

frågor gav dock värdefull information som kunde användas i andra delar av studien. Fler 

intervjuer på lagret kan möjligtvis höja validiteten. Tidsramen begränsar dock antalet 

intervjuer som hinner genomföras.  

 

Esaiasson (2005) beskriver intervjuareffekten som ett problem för validiteten. Faktorer som 

kön, etnicitet och ålder hos intervjuaren kan påverka svaren och ärligheten i 

intervjupersonernas svar. Även känsliga frågor kan påverka resultatet eftersom 

intervjupersoner kan känna sig obekväma i situationen, enligt Esaiasson. För att minimera 

riskerna för intervjuareffekt behöver intervjuaren skapa en trygg och positiv stämning under 

intervjun. Risken för intervjuareffekt minimerades genom att uppsatsförfattarna fokuserade på 

att skapa en lugn och avslappnad stämning under intervjuerna. Anonymiteten har även gjort 
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att intervjupersonerna haft möjlighet att vara frispråkiga under intervjuerna. Det är dock alltid 

svårt att avgöra om intervjupersonerna överdriver, underdriver eller talar sanning. 

 

3.6.2 Reliabilitet 

Wallén (1996) skriver att med hög reliabilitet menas att flera olika mätningar på samma 

objekt ska ge samma svar. Inom kvalitativa studier kan intervjupersonernas humör och 

uppfattningar variera mellan olika intervjutillfällen. Intervjusvaren kan därför bli helt olika 

beroende på när intervjuerna äger rum. Studiens reliabilitet är svår att uttala sig om eftersom 

intervjupersonerna svar kan skilja sig om intervjuerna genomförs igen. Det svåra i 

bedömningen är att bedöma hur hög tillförlitligheten i studien är. Svensson (1996) menar att 

validitet hänger ihop med reliabilitet. Bedöms validiteten som god är ofta reliabiliteten 

densamma. Intervjufrågorna anser vi för det mesta belyser det vi eftersökt och frågorna är 

således av rätt karaktär. Därmed anser vi att reliabiliteten inte är undermålig.  

 

3.6.3 Generaliserbarhet 

Svenning (2000) beskriver att kvalitativa studier oftast är mer exemplifierande än 

generaliserande och att forskaren på grund av det bör vara försiktig med att generalisera data.  

Generaliserbarheten, eller den yttre validiteten i studien är låg, ur en statistisk mening. Åtta 

medarbetares och två chefers subjektiva upplevelser på ett och samma företag har undersökts. 

De subjektiva upplevelserna som framträtt ur studien, kan skilja sig åt om studien genomförs 

igen. Däremot skulle ett liknande mönster i svaren eventuellt kunna urskönjas. Det leder till 

att det blir svårt att generalisera resultatet till en bredare population än det studerade lagret. 

Studiens syfte är snarare att förstå situationen på det studerade lagret.     

 

3.7 Etiska överväganden 

Studien har följt Vetenskapsrådets fyra forskningsteoretiska principer (2002) vilka är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Angående informationskravet och nyttjandekravet fick intervjupersonerna veta att vi studerar 

på Stockholms universitet och skriver kandidatuppsats på sociologiska institutionen. Det 

informerades även om att de intervjuas på frivillig basis och inte behöver svara på frågor de 

finner obekväma, vilket faller inom samtyckeskravet. I linje med konfidentialitetskravet 

upplystes intervjupersonerna om att intervjusvaren behandlas anonymt i studien. Det ska inte 
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gå att spåra vem som säger vad eller vilken arbetsgrupp de arbetar i. Vad vi senare insett är att 

konfidentialitetskravet är svårt att garantera. Främst på grund av att det enbart är ett fåtal 

chefer med i studien och att en av dessa har en hög befattning på lagret.  

 

4. Resultat  

 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Chefer och medarbetares svar kommer att 

jämföras löpande och ge en helhetsbild av lagrets subjektiva upplevelser av intervjufrågorna. 

En stor skillnad mellan uppfattningarna i olika frågor är viktigt för cheferna att ta i beaktande 

vid en förändring. Intervjupersonerna förkortas ”ip 1- 8” samt ”ip chef 1-2” för att kunna 

jämföra deras svar. I den första delen av resultatet lyfts den nuvarande situationen på lagret 

fram. Frågor som här är relevanta är synen på att arbeta i ett arbetslag, hur 

sjukdomssituationen ser ut, om medarbetarna har god insikt i verksamheten och vad deras 

eget arbete har för betydelse för helheten samt deras generella inställning till ett mer flexibelt 

arbetssätt. I detta avsnitt presenteras även motivation till förändring bland medarbetare samt 

tankar kring karriär och lärandemöjligheter inom företaget. I den andra delen av resultatet 

presenteras målet med behovsarbetsrotation, främst från chefernas perspektiv. Den sista delen 

av resultatet belyser de risker som finns i en förändringsprocess, utifrån ett individ- och 

grupperspektiv.  

 

4.1 Hur ser dagens situation ut på lagret?  

Enligt genomgång av tidigare teorier är fördelarna med den nuvarande organisationsformen 

(Taylor m.fl.) att det är rationellt och effektivt, att det sparar tid i arbetsprocessen och 

upplärningen av nyanställda, samt att medarbetarna samarbetar och är specialiserade på sin 

arbetsuppgift. De nackdelar som framkommer i teorier är att medarbetarens möjlighet till 

lärande hämmas samt att de får bristande motivation och insikt i företagets helhetsprocess. 

Frågan är om intervjupersonerna belyser samma teman som teorier, eller om det finns en 

diskrepans mellan dessa. Grupperingar, förändringar, lärande och motivation är några av de 

teman som togs upp av intervjupersonerna, utan att det explicits frågades efter dessa teman. 

Teman har istället växt fram ur intervjuer och analys. 

 

4.1.1 Arbetslag och grupperingar  

Medarbetarna beskriver upplevelsen av att arbeta i ett arbetslag som positiv. I ett arbetslag 
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skapas rutiner som gör att individen känner sig säker och bekväm i sitt arbete. Det finns en 

laganda i grupperna som gör att medarbetarna kommer varandra nära och slipper göra allt 

arbete själva.  

 

Det är rutiner och så, man blir expert på det man gör (ip 1)  

Alla ställer upp för varandra när det behövs (ip 4) 

 

Negativa saker för medarbetaren som framkommer av att arbeta inom ett arbetslag är 

uppfattningen om att allting går på rutin, att det inte finns något nytänkande. Medarbetarna 

beskriver också att arbetet upplevdes som ensidigt och att det är svårt att samarbeta med alla 

kollegor i arbetslaget. Vissa medarbetare har svårt att arbeta i grupp. När anställda är sjuka 

inom arbetslaget blir det ofta stor arbetsbelastning för resterande medarbetare i arbetsgruppen.  

Rutiner kan alltså vara positivt och negativt enligt medarbetarna.  

 

När folk är sjuka, då spricker en kedja i ledet och då måste man fylla hålet på något sätt (ip 1)  

Om några är sjuka så blir man drabbad (ip 5) 

Det blir monotont. Till slut behöver man inte tänka alls (ip 4) 

 

Bergman m.fl. diskuterar grupperingar och status som grund för konflikt. Medarbetarna 

upplever ingen större skillnad i status mellan de olika arbetslagen. Det finns en viss antydan 

till att det är mer meriterande att arbeta med arbetsuppgifter som kräver erfarenhet och bred 

kompetens. Cheferna har en snarlik inställning till om statusen skiljer sig mellan 

arbetsgrupperna. De menar dock att vissa avdelningar ses som mer avslappnade och mindre 

belastande att arbeta på, det finns inte samma press.  

 

Snarare är det låg status i vissa än hög i andra. Vissa arbetsgrupper siktar man inte mot (ip 8) 

 Att man tycker att det där är en softare avdelning att vara på (ip chef 1) 

 

Angående frågan om det finns andra grupperingar på lagret än själva arbetslagen menar 

medarbetarna att det finns grupperingar av olika slag. Vissa grupper tenderar att hålla ihop, 

bland annat människor med invandrarbakgrund och minoritetsgruppen tjejer. Det bildas 

smågrupper inom arbetslagen. Cheferna, å andra sidan, pratar om grupperingar utifrån 

prestationsförmåga. Det finns en grupp av anställda som enligt cheferna är högpresterande 

och vill utvecklas, en mellangrupp som kan lägga in en arbetsväxel högre om det behövs och 

till sist finns det en lågpresterande grupp som underpresterar.  



 - 20 - 

4.1.2 Sjukdom och belastningsskador 

Enligt medarbetarna är vissa arbetslag mer utsatta för sjukdom och belastningsskador än 

andra. Cheferna menar att sjukdomssituationen är normal för den typ av verksamhet som 

bedrivs på företaget, 8,5 procent, och här ingår all sorts sjukfrånvaro. Den generella 

uppfattningen om hur sjukdomsbilden ser ut varierar mellan intervjupersonerna. Vilket 

exemplifieras i citaten; 

 

Vi ligger alltså ganska bra till, eller det är ganska normalt för denna typ av verksamhet. (ip 

chef 1) 

 

Orsaken till sjukfrånvaro och belastningsskador är enligt medarbetarna främst på grund av 

ensidigt och stressigt arbete samt att arbetsuppgifter utförs på felaktigt sätt, vilket leder till 

utslitningsskador i främst rygg och axlar. Stressen uppkommer enligt medarbetarna eftersom 

flera personer slutat inom arbetsgruppen och inte ersatts med nya medarbetare. Cheferna 

menar att ensidigt arbete är en vanlig orsak till belastningsskador, men även att många 

anställda är äldre och har problem som inte är arbetsrelaterade.  

 

Jag tror att det är att man gör samma sak, på fel sätt, för länge. (ip 8)  

Beror ju delvis på att de är äldre och mycket kvinnor som jobbar där och har jobbat ganska 

länge. (ip chef 1)  

 

4.1.3 Förståelse av helhetsprocessen och sin arbetsroll 

Medarbetarnas insikt av organisationens helhetsprocess skiljer sig mellan arbetsgrupperna. 

Vissa arbetsgrupper har en stor andel medarbetare som arbetat inom olika arbetslag och därav 

tillförskaffat sig större insikt i arbetsprocessen än andra. Medarbetarna menar att de arbetslag 

de inte arbetat inom är svårare att få förståelse för. Kunskapen som främst saknas är insikten i 

andra arbetsgruppers problem snarare än arbetsuppgifter. Medarbetarna upplever att deras 

arbete är en viktig kugge i företaget, men hävdar samtidigt att många anställda inte ser det på 

samma sätt. Det belyser även cheferna som menar att många medarbetare inte ser värdet av 

sitt arbete i ett större perspektiv. Många av medarbetarna ser arbetet som ett betydelselöst 

lågstatusjobb, trots att deras arbete är avgörande för att verksamheten ska fungera.  

 

Ja, ganska bra insikt. Men inte så bra i vad andra arbetslag kan ha för problem. (ip 3)  

Många här ute kan inte se att de är viktiga i processen. (ip chef 1) 
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4.1.4 Flexibilitet och utökat ansvarsområde  

Medarbetarna framhåller att vissa medarbetare är positivt inställda till att prova nya 

arbetsuppgifter och förnya sig i arbetet. De menar vidare att ett flexibelt arbetssätt ger 

möjlighet till kompetensutveckling och att lättare täcka upp för varandra vid behov. Det 

framkommer även att det är viktigt med en fast arbetsgrupp som utgångspunkt eftersom det 

skapar trygghet och stabilitet. Negativa aspekter av ökad flexibilitet är att medarbetarnas 

ansvarsområde förändras, vilket kan leda till att de får arbeta med arbetsuppgifter som de 

finner mindre intressanta än sina nuvarande. Medarbetarna menar att många anställda trivs i 

sin nuvarande arbetsroll som präglas av att arbetet ser likadant ut varje dag, särskilt de äldre. 

Orolighet utbryter lätt när saker ska förändras.  

 

Cheferna menar att det finns vissa individer som är mycket flexibla och öppna för nya 

arbetsrutiner inom de olika arbetsgrupperna. Å andra sidan finns det många anställda som 

gärna har samma rutiner varje dag, vilket är en trygghet. Dessa personer mår bäst om de vet 

vad de ska göra under arbetsdagen. Cheferna ser precis som medarbetarna att det finns olika 

viljor kring flexibilitet och nya arbetsuppgifter. 

 

Det är nog mindre än hälften som vill prova på. (ip 7)  

Det finns några i varje grupp som är väldigt flexibla. Det finns några som inte vill. (ip chef 1)  

 

4.1.5 Motivation, karriär och lärande 

Medarbetarna säger sig ha en positiv syn till att gå till arbetet på morgonen. Dock kan det vara 

tungt om de vet att de är underbemannade och det kommer bli stressigt under dagen. Det finns 

även tecken på att medarbetarna inte känner att de får tillräckligt med uppskattning och 

incitament av ledningen. Cheferna menar dock att de i nuläget arbetar på ett sätt där individer 

ska premieras för goda arbetsprestationer, ständigt uppmuntras och uppmärksammas. 

 

Medarbetarna säger att de är positivt inställda till att få fler ansvarsområden på företaget. De 

vill gärna få erfarenhet av andra arbetsuppgifter eftersom det ses som ett tecken på att man 

gör ett bra jobb och får förtroende. Det är också bra att ha ett större ansvarsområde om andra 

arbetslag behöver hjälp. Det är dock viktigt att det finns tid till de nya arbetsuppgifterna och 

att man fortfarande har ett arbetslag som bas. Vissa menade dock att ett utökat ansvarsområde 

inte är nödvändigt om det inte finns ett uttalat behov. Har det fungerat innan så kan nya 
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ansvarsområden bli onödigt vetande. 

 

Medarbetarna säger att de känner sig generellt låsta i sin arbetssituation och menar att det är 

svårt att göra karriär inom företaget. Den chans som finns är att söka tjänster som vice 

arbetsledare, men efter det är det svårt att gå vidare uppåt i karriärstegen. Generella 

uppfattningen bland medarbetarna är att det behövs anställas mer personal inom vissa 

arbetsgrupper. Andra förslag är att få mer ergonomisk utbildning och fler hjälpmedel i arbetet. 

Ett flertal av intervjupersonerna föreslår arbetsrotation i större utsträckning för att på så sätt få 

större variation i arbetsuppgifterna. Det skulle bli mindre slitage på varje kroppsdel om 

variationen av arbetsuppgifter skulle öka, enligt medarbetarna.  

 

Sammantaget menar intervjupersonerna att fördelarna med det nuvarande arbetssättet är att 

det skapar rutiner och laganda som gör att individen känner sig trygg i sitt arbete. Nackdelar 

är för det första att arbetet blir ensidigt och ger upphov till belastningsskador. För det andra 

att det ger dålig insikt i andra arbetsgruppers arbetsproblem och att medarbetare ser sitt arbete 

som betydelselöst. Till sist att det leder till att vissa anställda blir mindre motiverade i sitt 

arbete än andra samt små möjligheter till framtida karriär.  

 

4.2 Vad vill företaget uppnå med ökad behovsarbetsrotation? 

Teori kring arbetsrotation framhåller att fördelarna med arbetssättet är ökad flexibilitet, 

mindre ensidigt arbete och att företaget kan lära sig mer om medarbetares kompetens. 

Nackdelen är att medarbetare kan flyttas till arbetsgrupper med högre arbetsbelastning än i 

deras nuvarande arbetsgrupp. Resultatet speglar mer vad cheferna säger än vad övriga 

anställda anser.  

 

4.2.1 Flexibilitet och kompetensutveckling 

Cheferna menar att införandet av ökad behovsarbetsrotation skulle göra medarbetarna mer 

flexibla. Tanken är att gruppcheferna ska kunna flytta medarbetare mellan arbetsgrupper för 

att täcka upp vid behov, exempelvis vid sjukdom och semester. Det skulle även minimera 

behovet av inhyrd personal och den extra kostnaden som det medför. Cheferna vill använda 

den kompetens som finns innanför väggarna och utveckla gruppcheferna till att se 

personalbehovet för hela lagret. Genom att rotera medarbetarna tänker sig cheferna även att 

det finns en chans att lågpresterande och omotiverade medarbetare får nya perspektiv. 
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Interaktion med högpresterande medarbetare i andra arbetslag kan ge lågpresterande anställda 

ny gnista i arbetet, ingen vill vara sämst. Rotation mellan olika arbetslag ska ge medarbetaren 

en bättre balans mellan kompetens och befogenheter. 

 

4.2.2 Bättre insikt i företagets helhetsprocess 

Ett annat problem som cheferna vill minimera är att många medarbetare inte ser helheten av 

verksamheten på lagret. Hur verksamheten fungerar från inleverans till återförsäljaren. Att 

medarbetare förstår att det i slutändan är en kund som ska tillfredställas. Det finns en grupp av 

anställda som enligt cheferna enbart vill arbete med samma arbetsuppgifter dagligen. De 

klagar ofta på att andra arbetslag har det bättre. Problemet är att dessa medarbetare har svårt 

att jämföra sig med andra avdelningar eftersom de aldrig vill prova att arbeta i andra arbetslag 

och företaget vill helst inte tvinga någon att göra det. Tanken är att medarbetarna ska se 

helheten istället för enbart sin egen avdelnings behov. De måste även se värdet av sitt eget 

arbete och förstå hur viktig länk de är för att processen ska lyckas. Fokus ska lyftas bort från 

att anställda enbart är en lagerarbetare vars arbete inte har stor betydelse. Ett citat som belyser 

ovanstående problem och ger förståelse för vad cheferna menar med att medarbetare inte ser 

värdet i sitt arbete exemplifieras nedan;  

 

För att ta ett exempel med en lokalvårdare, jag är bara en lokalvårdare. Men du kan ge dig 

sjutton på om man inte har tömt papperskorgen på måndagen så ringer man. Men konsultkillen 

längst ner i korridoren är borta i tre dagar är det ingen som frågar vart han är någonstans. Det 

här värdet måste man lyfta. (ip chef 1)   

 

4.2.3 Ergonomiska fördelar 

Cheferna menar att majoriteten av långtidssjukskrivningarna inte beror på arbetet i sig utan av 

faktorer utanför arbetet, till exempel sjukdom ej relaterat till arbetet. Däremot så finns det 

anställda med många kortare frånvaroperioder som kan vara arbetsrelaterade. Främst rygg och 

axelpartierna får medarbetarna besvär med. Detta tror cheferna beror på att många 

arbetsuppgifter är monotona och att ett flertal medarbetare har en relativt hög ålder. Genom 

att rotera medarbetare i större utsträckning skulle arbetsuppgifter och kroppsbelastning variera 

mer än tidigare. Ur medarbetarnas perspektiv är det främst mindre ensidig belastning som ses 

som en fördel med behovsarbetsrotation ur ett ergonomiskt perspektiv.  
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För att sammanfatta avsnittet är syftet med ökad behovsarbetsrotation för företaget främst att 

medarbetare ska bli mer flexibla samt få bättre insikt i helhetsprocessen och värdet i sitt eget 

arbete samt minimera problem med belastningsskador. Resultatet pekar främst på att skapa 

flexibilitet och visar på att de inte finns så många tankar och idéer förutom att skapa just 

flexibilitet.  

 

4.3 Vilka problem förutspås i förändringsprocessen?  

Här går resultatdelen över till att presentera synen på själva förändringsprocessen och de 

teman som framkommit.  

 

4.3.1 Individen 

Ur intervjuerna med medarbetarna framkommer att de upplever vissa problem och risker med 

att införa behovsarbetsrotation i större utsträckning. Främst finns det en oro att resultatet blir 

mer arbete utan större kompensation än tidigare. Medarbetarna menar att bredare kompetens 

ska löna sig för individen. En annan risk är enligt intervjupersonerna att tryggheten i att arbeta 

i ett arbetslag försvinner om stor del av arbete sker i olika arbetslag. De uttryckte också att det 

specifika ansvarsområdet som de besitter i nuläget kommer delas av flera medarbetare, vilket 

kan leda till att individen inte känner samma stolthet i sitt arbete som tidigare. Vissa 

arbetsuppgifter ses inte som lika roliga att arbeta med eller anses vara mer belastande. 

Medarbetarna har en oro för att förändringsprocessen leder till att de hamnar med 

arbetsuppgifter som är för tunga eller ej stimulerande. 

 

Frågan om konflikter – kan det öka vid förändring? Enligt cheferna finns det arbetsgrupper 

som arbetar under större tidspress än andra. De menar även att vissa medarbetare har svårt att 

förstå varför de ska arbeta när andra har ledigt, oftast i situationer då medarbetare ska hoppa 

in i ett annat arbetslag för att täcka upp vid personalbehov. De menar att medarbetarna inte 

alltid har respekt för varandra och ställer upp när det krävs. Detta kan exemplifieras med 

citaten nedan; 

 

Konflikter uppstår ofta om att vissa får göra mer saker än andra (ip 3)  

Det kan vara så att man slinker undan av den anledning till att man tycker att det där är en soft 

avdelning att vara på. (ip chef 1) 
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4.3.2 Gruppen 

Medarbetarna menar att det finns en risk för att gruppkänslan och den täta kontakten som 

finns i arbetsgruppen kan försvinna om företaget börjar rotera anställda i större utsträckning 

än tidigare. Det finns även en känsla av att tiden inte är tillräcklig för att hinna lära sig nya 

arbetsuppgifter. Att lära upp kollegorna på nya arbetsuppgifter tar tid och kraft från det egna 

arbetet och kan få konsekvenser för hur bra gruppen kan prestera. Det finns en antydan till att 

medarbetare inte är nöjda med den nuvarande introduceringen och upplärningen av främst 

inhyrd personal, de hoppas att det inte blir likadant om de ska lära upp kollegor på nya 

arbetsuppgifter.  

 

Cheferna ser ett fåtal risker i att behovsarbetsrotera anställda mellan arbetsgrupperna i större 

utsträckning. Det som nämns är att gruppdynamiken kan förstöras inom vissa arbetsgrupper 

och att gruppen kan bli negativt inställd till förändringen initialt. En annan risk som finns med 

att flytta medarbetare till andra arbetsgrupper är att de blir utstötta från gemenskapen. Främst 

när duktiga medarbetare som alltid gör sitt bästa kommer in i arbetsgrupper där ett flertal 

anställda inte är vana vid högt arbetstempo och att prestera på topp. Olika värderingar och 

arbetsmoral kan skapa konflikter och missnöje. 

 

De risker som framkommer från intervjusvaren är att förändringen kan ge mer arbete utan 

större kompensation, att medarbetarna får arbeta med tyngre och tråkigare arbetsuppgifter än 

tidigare, samt att gruppdynamiken kan förstöras och skapa konflikter mellan medarbetare.  

 

Kapitlet har beskrivit intervjupersonernas subjektiva upplevelser av den nuvarande 

situationen på lagret, vad företaget vill uppnå med förändringen samt vilka risker som finns 

med en förändringsprocess.  
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5. Diskussion 

 
I det här kapitlet diskuteras medarbetares och chefers subjektiva syn på det nuvarande och 

kommande arbetssättet. Finns det några likheter och skillnader i intervjupersonernas syn på 

för- och nackdelar med de olika sätten att organisera arbete, med vad som framhålls i tidigare 

forskning?   

 

5.1 Subjektiva upplevelser av det nuvarande arbetssättet kopplat till teori 

Klassisk teori (Babbage, 1971; Smith, 1952; Taylor, 1920) om arbetsdelning ser flera fördelar 

för organisationer med arbetssättet, bland annat att det är effektivt och skapar skickliga 

medarbetare. Medarbetarna själva anser att arbetssättet är tryggt och bekvämt, men för 

rutinmässigt och ensidigt. Vissa fördelar i teorin om arbetsdelning återfinns i medarbetarnas 

intervjusvar. Det är dock svårt att ur få djupare inblick i hur den generella synen på fördelar 

med det nuvarande arbetssättet ser ut på lagret, eftersom intervjupersonerna var positivt 

inställda till behovsarbetsrotation. Resultatet visar att många anställda vill behålla det 

nuvarande arbetssättet, de ser möjligtvis fler fördelar än intervjupersonerna. De klassiska 

teorierna inom arbetsdelning får inte helt stöd av intervjupersonernas svar, det finns dock 

inslag av att vissa fördelar med arbetsdelning även ses som fördelar av intervjupersonerna. 

 

Vi anser att vikten av att arbeta inom en specifik arbetsgrupp inte får underskattas, eftersom 

det verkar finnas en vilja bland ett flertal anställda att ha fasta rutiner i arbetet. För att den 

studerade organisationen ska fungera väl, kan stabilitet i arbetet vara viktigare än variation. 

Skillnaden mellan de olika arbetssätten är liten och vinsten för organisationen med att införa 

behovsarbetsrotation kan därför bli obetydlig.  

 

Arbetsdelning kan hämma medarbetarens lärande i organisationer (Ellström och Hultman, 

2004). Medarbetarna är positivt inställda till att lära sig nya arbetsmoment, främst för att de 

bara behöver använda en bråkdel av deras tankeförmåga i nuläget. Det kan vara ett tecken på 

att den nuvarande organisationsformen inte stimulerar medarbetarnas utvecklingsbehov och 

enbart innehåller ett singellooplärande (Argyris och Schön, 1996). Teorierna får stöd i 

intervjusvaren. Det går dock inte att dra några slutsatser kring om det är arbetsdelningen som 

är orsaken till att lärandet hämmas eller ej.  
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Att medarbetare får bristande insikt organisationers helhetsprocess kan vara ett resultat av 

arbetsdelning (Israel, 1968). Intervjupersonerna insikt i lagrets helhetsprocess varierar. Vissa 

har större insikt i helheten än andra, främst på grund av att de tidigare arbetat inom andra 

arbetsgrupper. Får medarbetarna ta del av andra arbetsgruppers vardag i större utsträckning än 

idag, kommer medarbetarna exponeras för andra arbetsgruppers problem och eventuellt få 

större förståelse för vilka flaskhalsar som finns inom organisationen.  

 

Bristande insikt i helhetsprocessen kan enligt teori leda till att medarbetare bland annat känner 

sig maktlösa, meningslösa och isolerade (Seeman, 1959). Här finns en diskrepans mellan 

chefers och medarbetares svar, där chefer bland annat menar att många medarbetare inte 

förstår hur viktigt deras arbete är för företaget. Medarbetarna anser dock att deras arbete är 

viktigt för organisationen. Deras intervjusvar ger dock blandade svar kring upplevelsen 

av meningslöshet och maktlöshet. Teorin får stöd av intervjupersonerna, trots en viss oenighet 

i intervjusvaren. Det är dock inte ett säkert tecken på att medarbetare är alienerade. Vi tror 

dock att det kan bli svårt för cheferna att legitimisera en förändring med argumentet att 

medarbetare ska få bättre insikt i helhetsprocessen, på grund av intervjupersonernas olika syn. 

 

Att medarbetare hamnar i deadwood-kategorin (Ference m.fl., 1976) kan enligt teori vara en 

nackdel för organisationer med arbetsdelning. På lagret finns enligt intervjupersonerna ett 

antal medarbetare som underpresterar och har bristande motivation i arbetet. Teorin får stöd 

av både chefer och medarbetare. Det går dock inte att med säkerhet säga att dålig 

motivationen bland medarbetarna beror på bristande stimulans i arbetet.  

 

5.2 Subjektiva upplevelser av arbetsrotation kopplat till teori 

En fördel med arbetsrotation för organisationer är att medarbetare blir mer flexibla (Eriksson 

och Karlsson, 2003). Både medarbetare och chefer menar att det finns en grupp av anställda 

som inte är intresserade av förnyelse i arbetet. För att verksamheten ska flyta på smidigt krävs 

det att medarbetarna är beredda på snabba omställningar. Det finns inget i intervjupersonernas 

svar som tyder på att flexibla lösningar mellan arbetslag inte fungerat tidigare, trots att 

medarbetare varit negativt inställda från början. Ett av målen för organisationer med 

behovsarbetsrotation är att medarbetare lättare ska kunna hoppa in i andra arbetslag om behov 

av personal uppstår. Det går dock inte att säga om organisationer blir mer effektiv av det.  

 



 - 28 - 

Enligt Ortega (2001) kan det vara en fördel att rotera medarbetare för att lära sig mer om 

medarbetares kompetens. Cheferna på företaget menar att det finns en chans att 

lågpresterande anställda får nya perspektiv och arbetsgnista genom interaktion med nya 

arbetslag. Medarbetarna menar även att det finns många anställda som gärna vill utveckla sin 

kompetens och har kvalifikationer för mer avancerade arbetsuppgifter. Generellt pratar 

intervjupersonerna om det som står i teorin. Prövar medarbetare olika arbetsuppgifter kan det 

leda till att organisationer hittar bättre och mer lönsamma arbetsuppgifter för medarbetaren.  

 

Tidigare forskning (Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2003) menar att det finns 

samband mellan ensidigt arbete och belastningsskador. Intervjupersonerna menar att ensidigt 

arbete är den största faktorn till belastningsskador på lagret, vilket ger teorin stöd. Det finns 

dock inga tydliga tecken på att företaget har för avsikt att kombinera införandet av 

behovsarbetsrotation med andra åtgärder, som är en förutsättning för att minska antalet 

belastningsskador. Att rotera medarbetare från de mest ensidiga arbetena på företaget kan 

visserligen ge en positiv effekt, men samtidigt finns risken att de får arbete i en arbetsgrupp 

med högre arbetsbelastning än i den nuvarande arbetsgruppen (Frazer m.fl., 2003).  

 

5.3 Subjektiva upplevelser av förändringsrisker kopplat till forskning 

I linje med tidigare redovisade teorier angående grupprelaterade konflikter (French m.fl., 

1989) framhåller de intervjuade att det kan uppstå konflikter när anställda byter arbetslag. 

Speciellt när ambitiösa och duktiga medarbetare placeras med omotiverade och 

lågpresterande medarbetare. Cheferna menar att det finns en risk att det kan förstöra 

gruppernas sammanhållning. En bidragande orsak till att intressekonflikterna uppkommer är 

enligt intervjupersonerna att det finns smågrupper inom varje arbetslag. Smågrupperna kan 

jämföras med Bergmans (1995) modell om informella grupper, som i och med intervjusvaren 

får stöd i intervjusvaren.  

 

5.4 Återkoppling till frågeställningar   
 

Vad ser chefer och medarbetare som fördelar och nackdelar med nuvarande 

arbetssättet för medarbetarna och organisationen? 

De fördelar som intervjupersonerna ser med det nuvarande arbetssättet är att medarbetare 

känner sig trygga och bekväma sitt arbete, de vet vad de ska göra och behöver inte känna oro 

för att rutiner ska förändras. De nackdelar cheferna ser är att vissa medarbetare blir alienerade 
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och inte inser hur viktigt deras arbete är för organisationen, samt att arbetet blir monotont. 

Medarbetarna menar precis som cheferna att arbetet är monotont, vilket leder till 

belastningsskador. Andra nackdelar medarbetarna nämner är att arbetet går på rutin, vilket får 

konsekvensen att medarbetarna inte behöver tänka mycket i arbetet, samt bristande 

motivation.  

 

Vad ser chefer och medarbetare som fördelar och nackdelar med behovsarbetsrotation 

för medarbetarna och organisationen?  

Cheferna menar att fördelarna med behovsarbetsrotation är att medarbetare blir mer flexibla 

och att medarbetarnas kompetens bättre kan utnyttjas. Vidare skulle behovet av inhyrd 

personal minska och lågpresterande få ny gnista i arbetet. Cheferna ser inga direkta nackdelar. 

Medarbetarna ser minskat antal belastningsskador, mer variation i arbetet, utökat kompetens 

och ansvarsområde som fördelar med behovsarbetsrotation. Nackdelar som framkommer är 

medarbetarna kan få arbeta med tråkigare och tyngre arbetsuppgifter än tidigare och att det 

blir mer arbete utan större ersättning än tidigare.  

 

Har chefer och medarbetare olika syn på fördelar och nackdelar med 

behovsarbetsrotation för medarbetarna och organisationen? 

Cheferna ser till skillnad mot medarbetarna att behovsarbetsrotation kan ge lågpresterande 

medarbetare ny gnista i arbetet samt bättre insikt i företagets helhetsprocess. Medarbetarna 

och cheferna har för övrigt rätt lika syn på vilka fördelar och nackdelar behovsarbetsrotation 

kan ha för medarbetare och organisation.  

 

Vad ser chefer och medarbetare för risker i förändringsprocessen för medarbetarna och 

organisationen?  

De risker som intervjupersonerna ser med ett byte av arbetssätt är att gruppkänslan och den 

täta sammanhållningen i arbetsgrupperna kan försämras. Andra risker som nämns är att det 

kan uppstå konflikter i grupper när medarbetare flyttas till nya arbetsgrupper och att 

medarbetare kan tappa sin stolthet i arbetet.   
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5.5 Sammanfattning och blick framåt  

I diskussionsdelen har tidigare forskning, intervjupersonernas subjektiva upplevelser och 

resultatet vävts samman och resulterat i slutsatser kring för- och nackdelar med respektive 

arbetssätt. Eftersom resultatet bygger på intervjupersonernas subjektiva upplevelser kan vi 

inte med säkerhet fastställa om en förändring till behovsarbetsrotation gynnar eller 

missgynnar organisationen eller de anställda. Inte heller med tidigare forskning och teori som 

bakgrund till intervjupersonernas subjektiva upplevelser går det att vara säker, men vi kan 

dock få en uppfattning. Det framkommer fler nackdelar med det nuvarande arbetssättets än 

fördelar i intervjusvaren. Fördelarna med behovsarbetsrotation är för det första att arbetssättet 

kan ge bättre insikt i helhetsprocessen och andra arbetslags problem. För det andra att större 

variation i arbetsuppgifter skapar bättre förutsättningar för kompetensutveckling samt att 

medarbetarna blir mer motiverade och inte faller in i deadwood-kategorin. Till sist att 

organisationen kan lära sig mer om medarbetarnas kompetens och dolda förmågor. Det är 

svårt att uttala sig om organisationen blir mer effektiv eller om belastningsskadorna minskar 

genom ökad behovsarbetsrotation.  

 

Med tidigare diskussion som bakgrund anser vi att organisationen kan gynnas av att införa 

behovsarbetsrotation, på grund av att det finns stor lärandepotential bland medarbetarna, att 

många anställda befinner sig i deadwood-kategorin samt för att arbetssättet gör medarbetarna 

mer flexibla och insatta i företagets helhetsprocess. Denna slutsats måste dock tas med en 

nypa salt, eftersom det framförallt är uppsatsförfattarnas egen bedömning utifrån tidigare 

forskning och subjektiva intervjusvar som ligger till grund.  

 

Intressanta områden att studera vidare är om arbetsrotation som enskild förändring kan 

påverka sjukdomssituationen positivt i organisationer. Det skulle även vara intressant att göra 

en mer omfattande studie som denna där intervjupersonernas subjektiva uppfattningar ligger 

till grund för analysen. Flera olika företag och verksamhetsområden skulle kunna vävas ihop.  
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5.6 Kausal process  

Vad vi inte tar upp i studien är den kausala processen. Det vill säga varför och genom vilka 

processer som behovsarbetsrotation leder till olika typer av förändringar för anställda och 

organisationer. Nedan presenteras två modeller över våra egna tankar kring positiva och 

negativa effektiver av ett eventuellt införande av behovsarbetsrotation. Vi kan givetvis inte 

belägga modellerna utan presenterar dem mest för att bidra till tankar kring vidare forskning 

inom området.  

 

  

Figur 3 (Egen figur). Uppskattad positiv kausal process vid införande av behovsarbetsrotation 

 

 

 

 

Figur 4 (Egen figur). Uppskattad negativ kausal process vid införandet av behovsarbetsrotation.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Sjukdom och belastningsskador  

- Vad anser du vara de största orsakerna till längre tids sjukfrånvaro inom ditt arbetslag?  

- Vad anser du vara de största orsakerna till längre tids sjukfrånvaro på hela lagret? 

- Vill Om du fick bestämma, hur skulle man gå tillväga för att minska sjukfrånvaron?  

- Hur arbetar cheferna med sjukfrågorna? Kan du ge exempel och är det tillräckligt?  

- Vilken åldersgrupp verkar ha mest problem med längre sjukfrånvaro i ditt arbetslag? 

 

Arbetslag och grupperingar  

- Kan du beskriva på vilket sätt du anser att det är viktigt att arbeta inom ett arbetslag?  

- Finns det några negativa aspekter med att arbeta inom samma arbetslag, enligt dig?  

- Finns det arbetslag som är svårare att samarbeta med än andra? På vilket sätt?  

- Är det mer status att arbeta inom vissa arbetslag än andra? Varför då? 

- Vad uppstår det främst konflikter om mellan arbetslag? Varför tror du de uppkommer?  

- Finns det andra sorters grupperingar i lagret än arbetslagen, exempelvis att unga anställda enbart umgås 

med lika gamla? Vad är det för sorts grupperingar? 

 

Flexibilitet 

- Vad är flexibelt arbete enligt dig?   

- Skulle du vilja prova på andra arbetsuppgifter? (Varför/varför inte?) 

- Tror du dina kollegor skulle uppskatta mer variation i arbetet? På vilket sätt?  

- Hur mottar din arbetsgrupp nya rutiner? 

- Hur tror du att man skall vara som person för att passa in på lagret? 

Lärande 

- Hur upplever du din kompetens i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

- Hur löser ni problem som uppstår inom arbetsgruppen?  (vem/vilka) 

- På vilket sätt introduceras nyanställda och inhyrda i arbetsgruppen?  Vad brukar fungera bra och dåligt? 

Hur skulle man kunna göra det bättre?  

- Hur ser du på dina karriärmöjligheter inom lagret?  

Förändring 

- Finns det något som du skulle vilja förändra i din arbetssituation? Om ja, vad? 

- Hur ställer du dig till att arbeta i andra arbetsgrupper? 

- Har det skett stora förändringar som påverkat arbetsgruppen det senaste året? Berätta vad förändringen 

bestod i och hur den mottogs av arbetsgruppen.   

Motivation 

- Vad har du för känsla i kroppen när du går till arbetet på morgonen? 

- Vad motiverar dig mer än lön, att fortsätta arbeta? (om du har tråkiga arb. uppgifter) 

- Hur skulle du reagera om du fick ett utökat ansvarsområde?  

- Hur skulle du få mer motivation i arbetet? (förutom högre lön) 

 

Alienation 

- Har du bra insikt i andra arbetslags arbetsuppgifter och eventuella arbetsproblem? Ge ex.  

- Vill du ha mer kunskap om andra arbetslags arbete? Vad tror du i sådana fall det är bra för?  

- Tycker du att det arbete du utför är viktigt för företaget, på vilket sätt?  

- Har du god insikt i vad ditt arbete skapar utanför lagret?  

- Har du god förståelse för helheten av arbetsprocessen på lagret? På vilket sätt? 

 

 
 

 


