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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av arbetsrotation ur ett medarbetarperspektiv
respektive ett ledningsperspektiv och sedan göra en jämförelse mellan dessa. Undersökningen
har skett på ett lager som använder sig av arbetsrotation dagligen.
Teorin grundas i tre olika modeller. Flexibilitet utifrån Atkinsons flexibla företagsmodell.
Lärande och motivation utifrån Erikson och Ortegas modell. Samarbete och delaktighet
utifrån Det goda arbetets utgångspunkter.
Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats och både kvalitativa och kvantitativa metoder.
Resultatet är baserat på en enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer.
Både medarbetare och ledningsgruppen tycker att arbetsrotation är en bra metod att använda
för att fördela sitt arbete. Dock när det gäller medarbetarna så är de mer kritiska till hur det
faktiskt fungerar på arbetsplatsen.
Nyckelord: Arbetsrotation, Flexibilitet, Motivation, Lärande, Arbetsmiljö
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Summary
The purpose of this study is to examine how the usage of work rotation is received by
individuals affected by it. The thesis is examining the experience from the perspectives of
both employees and employers. These two perspectives are then compared to analyse whether
or not these two groups share the perception regarding the performance of utilizing rotation.
The research is conducted upon a major company which utilizes work rotation on a daily
basis.
The theory is based upon three different theoretical models. These are: “Flexibility” from the
flexible firm model (Atkinson 1983). “Learning” and “Motivation” (Erikson & Ortega 2006);
an lastly the “Cooperation” and “Participation”-models brought from the different topics of
the book “The Good Work” (Svenska metallindustriarbetareförbundet 1985).
It is a deductive study which is using both qualitative and quantitative methods. To collect the
relevant empirical data both structured questionnaires and semi-structured interviews were
conducted.
The finalized results indicate a distinction between the employees’ perception of work
rotation and how the rotation actually is carried out at their workplace. Both the employees
and the employers believes that work rotation is a good method to use. However, the problem
is that the employees believes that it has been implemented the wrong way at the company.
Keywords: Work rotation, motivation, learning, flexibility, work environment

Förord
Vi vill tacka den studerade organisationen. Både chefer och medarbetare har ställt upp och
visat ett stort engagemang vilket gjort vår undersökning möjlig. Vi vill även tacka vår
handledare Per Sederblad för löpande konstruktiv kritik och goda synpunkter genom hela
uppsatsen. Främst vill vi tacka varandra, för att ha gjort det bästa av den sista tiden på
högskolan och haft kul under tiden vi genomfört vår studie.
Tack!
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1. Inledning
Inledningskapitlet innehåller inledning, syfte, frågeställningar, avgränsningar, förförståelse,
centrala begrepp och presentation av den studerade organisationen.
“...arbetsorganisationen är skapad av människor och det finns viktiga val att göra när man
utformar densamma. Dessa val kommer att ge olika effekter på organisationens effektivitet,
förnyelseförmåga och anställdas arbetsmiljö” (Börnfelt 2009:7)
Det finns mycket organisationsforskning med teorier om hur arbetet ska fördelas utifrån ett
organisatoriskt perspektiv. Från scientific management, lean production till lärande
organisationer. Arbetsdelning kan förenklat beskrivas som hur arbete fördelas i olika
uppgifter och hur samordningen av dessa uppgifter skall utföras (Mintzberg 1983). Arbetets
fördelning kan se ut på flera olika sätt, där arbetsrotation är en metod. Hur arbetsrotation
används kan skilja sig åt men det innebär generellt sett att medarbetaren skiftar mellan olika
arbetsuppgifter. Utifrån arbetets karaktär och komplexitet kan rotationsintervaller vara allt
från någon eller några timmar till månader (Sederblad 1993).
Företag ska arbeta aktivt för att förebygga belastningsskador och sträva efter variation i
arbetet, vilket kan ske genom till exempel arbetsrotation, arbetsutvidgning eller användandet
av pauser i arbetet (Arbetsmiljöverket 2012). Med en högre variation i arbetet lyfts ofta
positiva aspekter i litteratur och media för både organisation och individ, som t.ex. att det är
kompetenshöjande, utvecklande, ökar flexibiliteten och skapar en bättre helhetsförståelse
inom verksamheten. Det kan även höja motivation och motverka tristess (Triggs & King
2000).
Denna studie kommer att utgå ifrån arbetsrotation och diskutera hur det kan bidra till en bättre
arbetsplats. Tanken med undersökningen är att bidra till att även lyfta fram medarbetarens
perspektiv av arbetsrotation, vilket inte verkar vara lika belyst i tidigare forskning. Om de
upplever att rotation bidrar till ovannämnda fördelar eller om det finns risker för till exempel
stress, avsaknad av social gemenskap eller mindre motivation i arbetet. En annan viktig
aspekt som ska undersökas är ifall medarbetarna och ledningsgruppen i den studerade
organisationen har en liknande syn och inställning till arbetsrotation eller om deras åsikter går
isär. En ökad kunskap om hur både medarbetare och ledning ser på fenomenet arbetsrotation
kan skapa möjligheter för ett bättre upplägg, både för organisation och individ.
Forskning visar att arbetsrotation kan ha både negativa och positiva konsekvenser. Exempel
på detta är Gherardi (2011) som skriver att arbetsrotation kräver att medarbetare är villiga att
samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Samtidigt är det viktigt att ingen särbehandlas
eller favoriseras. Detta är något som skapar klyftor och som minskar samarbetet (Bennett
2003).
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Eftersom undersökningen baseras på upplevelser av ett fenomen har vi ansett att det är
relevant att använda relativt breda teorier. En upplevelse kan skilja sig åt beroende på vem
som tillfrågas och därför kan det vara relevant att inte använda teorier som direkt kan motsäga
en persons upplevelse. Eriksson & Ortega (2006) talar om motivation som ett begrepp för att
studera upplevelsen av arbetsrotation. Där de påpekar att arbetsrotation kan ge både positiva
och negativa effekter, beroende på vad det är för person. Andra teorier såsom Det goda
arbetet (1985) diskuterar samarbete och delaktighet. Även dessa begrepp kan upplevas väldigt
olika beroende på om det exempelvis är en utåtriktad individ eller en mer inåtriktad individ.
Ett tydligare “bottom-up”-perspektiv i planerandet av arbetsrotation eller andra förändringar
kan verka positivt för att öka motivation, skapa delaktighet samt minska motstånd hos
medarbetarna (Jacobsen 2013)
1.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av arbetsrotation ur ett medarbetarperspektiv
respektive ett ledningsperspektiv och sedan göra en jämförelse mellan dessa
1.2 Frågeställningar




Vad ser medarbetare för konsekvenser av arbetsrotation?
Vad ser ledningsgruppen för konsekvenser av arbetsrotation?
Delar medarbetare och ledningsgrupp synen på arbetsrotation och ser de
samma positiva och negativa konsekvenser?

1.3 Avgränsningar
Studien har avgränsats till att studera arbetsrotation på en frysavdelning inom en stor
verksamhet samt att endast utgå från medarbetare som är anställda av organisationen. De
chefer som valts ut har en nära koppling till den operativa verksamheten och personalen.
Undersökningen bortser ifrån inhyrd personal som via ett bemanningsföretag arbetar inom
organisationen. Anledningen till att denna personal bortses är för att de inte ingår i det
nuvarande rotationsupplägget på avdelningen utan tas endast in vid behov.
1.4 Förförståelse
Det är viktigt att materialet som erhålls från intervjuerna är så objektivt som möjligt. Genom
att ha en förförståelse så finns det en bättre referensram kring ämnet, det kan dock påverka
resultat genom att det finns en partisk vinkel till det (Thurén 2007).
En av oss arbetar inom företaget, dock på en annan avdelning än den vi utförde vår
undersökning på. Detta innebar att han sen tidigare hade kontakt med några anställda och
även ett antal chefer inom organisationen. Detta underlättade i vår orientering i organisationen
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och genomförandet av undersökningen. Det gav oss i ett tidigt skede en viss överblick om hur
arbetsrotationen såg ut inom organisationen.
Den andre uppsatsförfattaren hade ingen tidigare erfarenhet av företaget. Detta innebar att det
var han som i större utsträckning höll i intervjuerna, detta för att säkerställa att resultaten inte
blev vinklade på grund av den anställda författarens förförståelse.
Kombinationen av en författare som hade förförståelse och en som studerade organisationen
mer objektivt, var en kombination som vi ansåg borde ha påverkat studien positivt.
1.5 Centrala begrepp
Arbetsrotation - Är ett sätt att organisera arbetet så att varje anställd arbetar med samma
arbetsuppgifter under en begränsad tid, därefter skiftar den till en annan uppgift.
Rotationstiden kan variera från några minuter, när det gäller rutinbaserade arbetsuppgifter, till
månader, när det gäller mer komplexa uppgifter (Nationalencyklopedin 2019).
Arbetsberikning och arbetsutvidgning - Arbetet kan delas upp på olika sätt. Vid en väldigt
hög arbetsdelning utför varje medarbetare en eller få uppgifter. Om arbetsdelningen minskas
så brukar det beskrivas som att det tillförs antingen arbetsberikning eller arbetsutvidgning.
Arbetsutvidgning innebär att en individ utför fler arbetsuppgifter av likartad karaktär som
tidigare (Börnfelt 2009). Arbetsrotation på lagret där en medarbetare går från orderplock av
en viss typ av vara till att utföra packning och plock av andra varor skulle kunna vara ett
exempel på detta.
I arbetsberikning ges den anställda mer kontroll i sitt arbete genom andra arbetsuppgifter som
skiljer sig i karaktär och krav på kompetens än tidigare huvuduppgift (Börnfelt 2009).
Ett exempel skulle vara om lagerarbetaren får lära sig att sköta mer administrativa uppgifter
som till exempel inköp, transportplanering eller kvalitetsuppföljning utöver sin huvuduppgift
som orderplock.
1.6 Presentation av den studerade organisationen
Medarbetarna på frysavdelningen roterar mellan olika arbetsuppgifter. De huvudsakliga
uppgifter som utförs på arbetsplatsen är service och expedition. Utöver de huvudsakliga
arbetsuppgifterna roterar varje medarbetare till olika arbetsuppgifter som de tilldelats. De
befintliga arbetsuppgifterna inom avdelningen beskrivs nedan:
Expedition (“plock”) - Medarbetaren har som arbetsuppgift att hämta de varor en kund har
beställt. Detta görs med hjälp av en scanner och en orderlista. Varorna samlas på pallar eller i
burar som sedan skickas till kunderna.
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Service (“serv”) - En arbetsuppgift som syftar till att fylla på lagerplatserna eller
lagerhyllorna med varor så att de som expedierar och sammanställer en order lätt får tag på de
efterfrågade varorna.
Varumottagning - Arbetsstation där frysvaror tas emot från inkommande transporter.
Kran - En del av fryslagret är automatiserat. Staplingskranar hanterar helpallar med varor på
hög höjd och lyfter ner varor så att de som expedierar kommer åt varorna. Arbetsmomentet är
både tekniskt och fysiskt. Kranarna behöver underhållning och arbetet kan ibland innebära
klättring på höga höjder.
Rangering – Arbetsuppgiften innebär att medarbetare hanterar enskilda eller få kollin som
ska läggas över i en befintlig order för att spara plats och undvika att företaget skickar t.ex. en
pall till kund med bara en eller få varor på.
Rotationsstäd – Medarbetaren ser över den fysiska arbetsmiljön och städar undan t.ex.
etiketter eller plast från varor som ramlat av. Även städning av golven, där det ibland ligger
varor som krossats och kladdat ner.
Utlastning - Arbetsstation där medarbetarna hjälper chaufförer som ska hämta färdiga
burar/pallar med varor som sen körs ut till kund eller andra lager. De säkerställer att alla varor
är på plats och att de kommer med transporten.
Returhantering – Denna arbetsuppgift innebär hantering av varor som skickats tillbaka vid
t.ex. reklamation, ångerrätt eller liknande. Medarbetare lägger sedan ut de varor som går på
lagret igen.
Ytplanering - Strukturskapande och planering av lagerplatser där medarbetare ser till att det
finns plats för varor på hyllor.
Lastbäring - Samlar in och hanterar tomma burar och pallar. Detta görs både för att hålla rent
men framförallt för att se till att de finns tillgängliga för de som behöver det, t.ex. expedition.
Lagerläggning - Själva rutten en medarbetare plockar på måste planeras för att skapa
effektivitet i plockandet. Denna station innebär att medarbetare planerar och strukturerar
denna rutt.
Ofo - Operativ flödesoptimering. Stödfunktion som ska effektivisera och göra logistiken så
kostnadseffektiv som möjligt. De räknar på hur stort personalbehov som behövs på olika
arbetsmoment vid en tidpunkt. De har även ansvar för bemanningen på avdelningen.
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Beskrivningen av arbetsplatsen fortsätter nedan:
Studien sker på ett lager i Sverige, som är en del i ett multinationellt företag. Arbetsplatsen är
uppdelad i olika avdelningar utifrån huvudsakliga arbetsuppgifter i en logistikprocess där
varor tas emot och distribueras vidare till kund eller andra lager, t.ex. varumottagning,
orderplock och utlastning. Det förekommer arbetsrotation både internt på olika avdelningar
men även rotation mellan avdelningarna. Företaget har en mer utarbetad strategi för rotation
inom respektive avdelning än rotation mellan olika avdelningar. Flera av avdelningarna har
över 100 medarbetare, både egna anställda och inhyrd personal via bemanningsföretag.
Inhyrda konsulter utgör ungefär en tredjedel av lagrets totala personalstyrka. Vanligast är att
de medarbetare som är anställda av organisationen arbetar på en avdelning, där det
förekommer en viss rotation i form av arbetsväxling mellan olika uppgifter. Utöver
medarbetarna så finns det flera gruppchefer samt en lagerchef kopplad till varje avdelning.
Varje avdelning har även en egen stödfunktion med personal som arbetar med
flödesoptimering. Lagercheferna för respektive avdelning utgör en del av ledningsgruppen på
företaget som även har representanter från HR, ekonomi, en logistikchef med flera.
Frysavdelningen är en avdelning som hanterar samtliga logistikprocesser själv. De har alla
funktioner på sin avdelning som organisationen i övrigt också har, de hanterar alla frysvaror
från start till slut, från varumottagning och expedition till utlastning. Arbetsmiljön kan vara
påfrestande då det är -24 °C i lokalen. På frysavdelningen arbetar det drygt 90 ordinarie
medarbetare, 6 gruppchefer och 1 lagerchef. Vid behov tar de även in inhyrd personal men det
är sällan medarbetarna inom frysen roterar ut till andra avdelningar. Inhyrda konsulter från
bemanningsföretaget ingår inte i rotationsupplägget som avdelningens egna anställda.
Konsulterna täcker i första hand upp på arbetsuppgiften expedition. En vanlig dag är det 5 till
10 konsulter som lånas in. När det är mycket att göra kan det vara upp till 30 inhyrda
konsulter under en dag.
Huvuduppgiften i frysen, precis som i övriga lagerverksamheten, är expedition. Alla
medarbetare ska kunna expediera och därifrån rotera ut till olika arbetsuppgifter.
Frysavdelningens rotationsupplägg har varierat under åren. I intervjuerna framkom det att för
några år sedan, när avdelningen var mindre, så roterade medarbetarna mellan mer eller mindre
samtliga arbetsuppgifter. Föregående år utgick medarbetarna ifrån expedition och service med
en extra arbetsuppgift som de roterade till. Från och med april 2019 så har medarbetarna nu
två arbetsuppgifter som de ska rotera till, utöver expedition och service. Rotationen planeras
individuellt och de roterar inte i grupper då personalbehovet på de olika arbetsområdena är så
pass olika. Till exempel kräver varumottagning en normal dag åtta medarbetare medan
arbetsuppgiften kran bara behöver två.
Utifrån information från våra respondenter ur ledningsgruppen är det en ambition på
frysavdelningen att varje medarbetare ska expediera 50 % av sin arbetstid och resterande 50
% ska bestå i rotation till andra arbetsmoment. Detta ska fungera som avlastande, främst
fysiskt men även psykiskt och för att ge variation i arbetet. I dagsläget nås ambitionen inte
fullt ut utan fördelningen uppskattas till 60/40 där de expedierar mer än de är på sina andra
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arbetsuppgifter. Detta är inte fördelningen varje dag utan snarare sett ur ett längre perspektiv
av en månad. Vissa dagar består arbetet endast av antingen expedition eller endast en av de
övriga arbetsuppgifterna.
De medarbetare som har tilldelats kompetens för att arbeta vid varumottagning roterar inte
lika mycket som övriga medarbetare. De tillbringar snarare 70 % av sin arbetstid vid
varumottagningen, vilken kräver lite mer kompetens än övriga uppgifter, övriga ca 30 %
tillbringas på expedition. De har alltså två arbetsuppgifter de roterar mellan till skillnad från
övriga som ska rotera mellan fyra.
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2. Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om arbetsrotation och dess konsekvenser för
både medarbetare och organisation.
2.1 Positiva konsekvenser för medarbetaren av arbetsrotation
Peixoto Guimáres, Lucena och da Rocha Pinto (2018) har undersökt hur företag i Brasilien
förhåller sig till arbetsrotation och hur det påverkar företaget. De menar att när en anställd
roterar från olika arbetsuppgifter så upplever de “ett möte med det okända”. Detta är något
positivt för den anställde då den tvingas söka nya kunskaper inom ett nytt område. Detta
resulterar i att den utvecklas och motiveras i att lära sig nytt.
Gherardi (2011) talar om att social interaktion som en medarbetare får från arbetsrotation
hjälper dem att lära sig mer. Även Cook och Brown (1999) påpekar att genom interaktion så
lär sig människor praktisk kunskap, inte bara implicit kunskap. Anställda får praktisk kunskap
genom rotation och interaktion med andra medarbetare, som berikar deras arbetssituation.
2.2 Negativa konsekvenser för medarbetaren av arbetsrotation
Arbetsrotation mellan olika avdelningar kräver stöd från övriga kollegor som tar emot dem
som roterar. Det kan finnas en risk att kollegor upplever konkurrens och inte ger nödvändigt
stöd då de kan uppleva de roterande medarbetarna som en priviligierad grupp. En grupp som
särbehandlas eller får möjlighet att klättra i organisationen snarare än att förbli deras kollegor.
Om vissa gör en större ansträngning på andra avdelningar kan det hända att dessa riskerar att
inte bli omtyckta av tidigare kollegor som nu känner sig mindre viktiga (Bennett 2003).
Tharmmaphornphilas och Norman (2004) gjorde en kvantitativ studie vid ett sågverk för att
studera vad en optimal tid mellan olika arbetsstationer kan vara. Det de bland annat kom fram
till var att med fel rotationsupplägg kan det utsätta medarbetaren för ökad fysisk belastning
och skaderisk. Även Triggs och King (2000) diskuterar att arbetsrotation i sig inte är
lösningen på att minska belastningsskador. Arbetsrotation måste planeras noga för att hjälpa
medarbetarna och minska risken för belastningsskador. Det finns en risk att rotationen bidrar
till en ökad stress genom ovana arbetsuppgifter som gör att medarbetaren lättare skadar sig.
2.3 Positiva konsekvenser för organisationen av arbetsrotation
När medarbetare roterar så lär de sig olika stationer på en arbetsplats. På så vis blir det ett
flexibelt företag då flera anställda kan alla olika avdelningar inom företaget. I praktiken
fungerar det som så att om någon blir sjuk, så kan en annan täcka upp för denna. Thompson
och Mchugh (2009) diskuterar funktionell flexibilitet, där medarbetarna är kunniga inom flera
områden och kan rotera mellan olika arbetsuppgifter. Detta kan ofta vara användbart för ett
företag, exempelvis vid tillfällen där en avdelning är underbemannad och en annan
överbemannad, då kan man låta några anställda gå över från den överbemannade avdelningen
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till den underbemannade. Detta gör att företaget inte behöver anställa ett överflöd av arbetare
utan kan låta de befintliga arbetarna rotera mellan olika avdelningar.
Genom arbetsrotation skapas det en bättre möjlighet för anställda att lära sig av varandra och
fungera i olika sammanhang. Detta ger dem bra möjligheter att lära sig att arbeta i grupp,
skapa nya kontakter och de kan senare applicera vad de lärt sig i andra sammanhang (Bennett
2003). På så vis lär sig företaget vilka anställda som är flexibla. Chefer kan då genom denna
insikt skapa fungerande grupper.
2.4 Negativa konsekvenser för organisationen av arbetsrotation
Trots att det finns många fördelar med arbetsrotation, så finns där en del återkommande
negativa aspekter som också lyfts fram. Bland annat Triggs och King (2000) samt Maxwell
(2008) har sammanställt nästan identiska svårigheter och utmaningar som arbetsrotation kan
medföra. Människor har olika behov och ser på lärande och utveckling på olika sätt. En del
erfarna medarbetare kan göra motstånd då de inte vill lära sig nytt utan känner trygghet i sina
huvudsakliga arbetsuppgifter. Vissa medarbetare kan göra motstånd som att de inte vill låna
ut “sin” utrustning eller lära ut arbetsuppgifterna till andra. Likaså kan det för organisationen
vara svårt att identifiera lämpliga arbetsuppgifter att rotera mellan samt att skapa en
fungerande strategi för hur rotationen ska gå till.
Det kan uppstå svårigheter med att införa arbetsrotation. Det kan vara svårt att ändra
arbetsstrukturen, kulturen och beteendet på ett företag. Det kan uppstå praktiska svårigheter i
hur medarbetarna ska förflytta sig mellan olika uppgifter. Likaså kan lönesättning bli ett
problem, det kan för det första förekomma rotation mellan arbetsuppgifter eller tjänster som
har olika lönesättning, vilken lön som då är lämplig kan bli svårt att komma överens om. Ett
annat problem som kan uppkomma är att det krävs utbildningsinsatser och det kan vara svårt
att hitta lämpliga uppgifter att rotera mellan (Triggs & King 2000).
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3. Teorier och modeller
Under detta kapitel kommer vi behandla de teorier och modeller som används som underlag
för undersökningen.
3.1 Motivation, medarbetarens lärande och lärande om medarbetaren
Eriksson och Ortega (2006) undersökte i sin studie varför vissa organisationer tillämpade
arbetsrotation och andra inte. Då utgick de ifrån tre teorier. De tre teorierna var “motivation”,
“employee learning” och “employer learning” som översatts till: motivation, medarbetarens
lärande och lärande om medarbetaren.
Arbetsrotation kan vara motivationshöjande. Rotation motverkar tristess och gör arbetet mer
intressant. Teorin utgår ifrån att individer vill lära sig och blir mer stimulerade av att lära sig
nytt. Även att få variation snarare än att vara specialist på ett moment eller en arbetsuppgift.
Rotation bidrar därmed till att arbetet blir roligare och mer givande.
Medarbetarens lärande innebär att arbetsrotation ses som ett bra sätt att utveckla
medarbetarna och få dem att lära sig nya uppgifter och kompetenser. Genom arbetsrotation
kommer individen samla på sig mer erfarenhet och kunskap i högre takt än om rotation inte
hade förekommit. Individen lär sig även kunskap och färdigheter inom fler områden genom
rotation vilket ger en större förståelse för organisationens verksamhet i sin helhet.
Arbetsrotation kan vidare vara en möjlighet för att lättare kunna utbilda en individ till en
generalist än en specialist då de får en bredare kunskap. Detta kan vara en fördel för
kommande karriärutveckling inom organisationen.
Lärande om medarbetaren innebär att företaget och dess ledning får möjlighet att testa var
individen passar bäst eller gör mest nytta. Genom att testa individen på olika uppgifter syns
det tydligare vad för kompetenser individen har och vad som kanske behöver förbättras. Det
ger även möjlighet till att observera och lägga en strategi för hur arbetet bör fördelas och är ett
bra sätt att kunna planera bemanning. Detta kan också vara mer användbart när individerna är
nyanställda än om de arbetat i företaget en längre tid, då de kan förväntas kunna en del.
3.2 Flexibilitet
Atkinson (1984) utvecklade den så kallade “flexibla företagsmodellen” som beskrev hur ett
företag kan ha en kärna av tillsvidareanställd personal som kan röra sig mellan olika
arbetsuppgifter samtidigt som företaget har tillfälligt anställda utanför kärnan som kan rotera
in vid behov. Det finns tre olika typer av flexibilitet som ett företaget kan använda sig av för
att effektivisera sitt arbete. Dessa tre presenteras nedan:
Funktionell flexibilitet - Här innefattas kärnan, det vill säga tillsvidareanställda som roterar
mellan uppgifter inom företaget. Detta genererar bredare kunskap för medarbetare och
fungerar som ett sätt att låta anställda motiveras genom olika uppgifter. Det finns även inslag
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av vertikal flexibilitet, det vill säga att chefer kan förflyttas ner till produktionen för att hjälpa
till med arbetet. Vilket då bidrar till att sudda ut hierarkin på företaget då alla får möjlighet att
arbeta bredvid varandra. Detta stöder även teamarbetet då anställda får en möjlighet att ingå i
flera sammanhang och arbeta med olika medarbetare vid olika stationer (Thompson &
Mchugh 2009).
Numerisk flexibilitet - Här handlar det snarare om att kunna variera bemanningen vid behov.
Ett företag matchar antal anställda med mängden arbete som behöver utföras. Genom denna
metod kan företaget påverka sin arbetskraft på ett sådant sätt att det slipper överflöd av
bemanning och eventuella ekonomiska dippar i form av fler arbetare än vad behovet kräver
(Thompson & Mchugh 2009).
Finansiell flexibilitet - Denna flexibilitet handlar om att matcha lön med mängd arbete
uträttat. Det vill säga att den traditionella lönen i form av en fast lön till viss del har suddats
ut. Här fungerar det snarare som att lön är beroende av hur väl de uppgifter en individ har
tilldelats har utförts, vilket innebär att en anställd kan erhålla olika lön beroende på vilka
arbetsuppgifter de roteras runt till och hur väl de utför dem (Thompson & Mchugh 2009).
När ett företag använder sig av dessa typer av flexibilitet har de själva möjlighet att
effektivisera arbetet utifrån deras rådande situation. De kan ha en rörlig arbetsplats där
anställda möter nya uppgifter och nya medarbetare hela tiden.
3.3 Det goda arbetet
Det goda arbetet lyfter bland annat samarbete och delaktighet som viktiga aspekter för att
skapa ett trivsamt arbete. Även om de anställda roterar till nya uppgifter så ska arbetet
fortfarande ha utgångspunkt i att sammanföra medarbetare efter bästa förmåga och skapa
fungerande grupper. Det kommer ständigt in nya arbetare till grupper och det är viktigt att låta
de lära sig av mer erfarna medarbetare och på så vis utvecklas tillsammans. Genom att arbeta
i grupper och rotera mellan grupper och på så vis kunna lära av varandra ges en möjlighet för
anställda att få ett ökat inflytande och medbestämmande i organisationen (Svenska
metallindustriarbetareförbundet 1985).
Det finns olika sätt att integrera anställda i grupper och låta dem vara med och bestämma i
företaget, dessa tillvägagångssätt är exempel på hur det går att förbättra samarbete och
delaktighet. De olika tillvägagångssätten är följande:




De ska först och främst kunna samarbeta för att skapa ett gemensamt resultat. Både
samarbete mellan anställda men även med ledningen i företaget.
Ett andra sätt är att varje individ ska ha en självständighet i arbetet, både för sig själv
men även som en individ i grupp.
Det tredje alternativet handlar om att organiserandet av arbetet och uppgifters
utformande kan ge bättre möjligheter för utveckling. Detta både för medarbetare på
arbetsplatsen och på deras fritid (Svenska metallindustriarbetareförbundet 1985).
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning, teorier och modeller
Utifrån tidigare forskning och teori presenteras en övergripande tabell med arbetsrotationens
förväntade konsekvenser för medarbetare och organisationen. Här syns det att en del av de
positiva konsekvenserna även kan bli negativa. Till exempel går det att utläsa att rotation kan
fungera både positivt och negativt gällande motivation, då det som motiverar individer
varierar.
Positiva konsekvenser
Medarbetare







Organisation





Negativa konsekvenser

Bredare kompetens
Utvecklande
Motiverande
Variation i arbetet
Minskad skaderisk



Möjlighet att testa
medarbetarna
Ökad flexibilitet
Skapa en större
helhetsförståelse










Stagnerad löneutveckling
Konkurrenssituation
Ökad skaderisk genom stress
Tristess

Motstånd från medarbetare som
inte vill rotera
Svårt att skapa ett fungerande
rotationsschema
Värderingar och kultur kan bli
svårare att förankra

(Figur 1) Tabell med sammanfattning av tidigare forskning och teori om arbetsrotationens konsekvenser.

3.5 Teori- och modelldiskussion
I vår mening saknas det en perfekt modell för att undersöka arbetsrotation. Arbetsdelning kan
se olika ut och begreppet arbetsrotation är inte helt konkret formulerat utifrån hur det ska gå
till eller hur länge en medarbetare bör vara på varje rotationsuppgift. Troligen beror det på att
arbetsplatser ser väldigt olika ut, vissa innehåller naturligt mer monotona eller fysiskt
ansträngande uppgifter än andra. Eriksson och Ortegas (2006) modell var intressant för oss då
den sammanfattar en del av de förväntade positiva aspekterna som arbetsrotation kan
förväntas ge. Samtidigt lyfte deras forskning att myntet har två sidor, till exempel att variation
i arbetet kan vara motiverande för de som vill ha omväxling samtidigt som andra hellre vill
fokusera på en eller färre uppgifter och lära sig dessa utförligt. Modellen är svår att använda
för att diskutera konkreta svar men då vårt syfte var att undersöka upplevelsen av
arbetsrotation är vår uppfattning att en bred modell är intressant. Utifrån detta kan vi bidra till
att föra diskussionen vidare, antingen genom att ha ett mer konkret svar än deras forskning
visade eller att vi kan bekräfta att effekter av arbetsrotation är en högst subjektiv upplevelse.
Atkinsons (1983) flexibla företagsmodell är en klassisk modell som fortfarande känns aktuell.
En av styrkorna med användandet av arbetsrotation förväntas vara att öka organisationens
flexibilitet. Då modellen innehåller tre olika aspekter av flexibilitet kändes det intressant att
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undersöka om ledningen i den studerande organisationen ser på flexibilitet på ett liknande sätt
som någon eller alla av modellens tre aspekter.
Det goda arbetet (1985) är svår att kategorisera som en modell eller teori enligt oss författare.
Det är egentligen en uppsättning av nio kriterier för att skapa ett trivsamt arbete och
arbetsplats. Kriterierna i sin helhet är inte helt aktuella idag då utvecklingen går snabbt, inte
minst tekniken. Detta ställer andra krav och förväntningar på arbetet idag, vilket även syns då
Landsorganisationen i Sverige (LO) försökt modernisera kriterierna och vill skapa en
diskussion utifrån vad de kallar för ”Det goda arbetet i en ny tid” (LO 2019). Kritik kan anses
vara relevant då det är kriterier utformade av en arbetstagarorganisation. De eftersträvar
arbetstagarnas bästa men det handlar samtidigt om en maktbalans på arbetsmarknaden mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Det går att kritisera vårt val utifrån att det finns nyare forskning
och uppdaterade argument. Vi anser dock att det vi lyft ut från Det goda arbetet är något
allmänt och aktuellt även idag. Troligen vill de flesta arbetsgivare och
arbetstagarorganisationer båda värna om en trivsam arbetsplats där både delaktighet och
samarbete ses som något viktigt. Sen skiljer sig åtgärderna troligen åt samt även synen på till
exempel vad som anses som en rimlig del av inflytande och delaktighet för samtliga inom en
organisation. Vi ville i vår forskning undersöka om arbetets utformande påverkar
medarbetarnas samarbete och delaktighet och kände därför att punkterna från 1985 än idag är
aktuella, även om arbetsplatser och arbetsuppgifter idag skiljer sig mot dåtidens arbete.
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4. Metod
I detta kapitel kommer val av metod, datainsamling, urval, bortfall, validitet, reliabilitet,
generaliserbarhet, etik, tillvägagångssätt, analysmetod samt metoddiskussion att behandlas.
4.1 Val av metod
I undersökningen har det anlagts en deduktiv arbetsprocess. Den deduktiva arbetsprocessen
utgår ifrån tidigare teorier och modeller som sedan testas i verkligheten på en arbetsplats.
Resultatet som uppkommer från detta tillvägagångssätt bekräftas eller falsifieras sedan i
relation till teorierna (Watt Boolsen 2007). Undersökningen är baserad på en
metodkombination mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Uppsatsen utgår främst ifrån
intervjuer för att sedan med hjälp av en enkätundersökning bekräfta eller falsifiera svaren som
uppkommit. Detta innebär att det snarare är en fråga om att den kvantitativa metoden fungerar
som ett komplement till den kvalitativa metoden.
4.2 Datainsamling
4.2.1 Intervjuer
En fördel med intervjuer är de lättare ger djupare förklaringar och fler detaljer. En annan
fördel för intervjuaren är möjligheten att kunna etablera en personlig kontakt och inge
trygghet som gör att intervjupersonen blir mer benägen att tala sanning och ge uttömmande
svar (Denscombe 2009). Intervjuer ger dock en begränsad bild av ett studerat fenomen och
bör om möjligt kompletteras med fler metoder. Det är även ett resultat av ett samtal på en viss
plats vid ett visst tillfälle och det som sägs just där och då behöver inte uppfattas likadant av
en person vid ett senare skede (Ahrne & Svensson 2011).
Arbetsrotation är ett fenomen som kan upplevas väldigt olika beroende på vem som tillfrågas.
Vissa kan uppleva det som hämmande medan andra som motiverande. Därför valde vi att
använda en kvalitativ metod för att på djupet förstå hur olika individer upplever rotation. Vi
valde att göra semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) beskriver att en
semistrukturerad intervju består av en färdig lista med frågor och ämnen som önskas bli
besvarade. Trots detta syftar den semistrukturerade intervjun till att kunna gå ifrån de
bestämda frågorna till viss del och öppna upp för andra diskussioner. Vårt mål var att
möjliggöra för följdfrågor samtidigt som vi var måna om att få svar kopplade till de teorier
och modeller vi utgick ifrån. Vi ser det som en fördel att samtliga intervjuer haft liknande
förutsättningar för att underlätta jämförelsen mellan olika respondenter. Medarbetare och
ledningsgrupp hade olika intervjuguider då frågorna anpassats i viss utsträckning för att vara
mer relevanta för respektive yrkesroll.
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4.2.2 Enkätundersökning
En webbaserad enkätundersökning är ett smidigt sätt för att samla in större mängder data. En
webbaserad enkät är effektiv då datainmatning sker automatiskt och svaren sparas i en
databas. Effektiviteten är hög i förhållande till tiden och kostnaden det tar att genomföra den
(Ejlertsson 2014). Risker med enkätundersökning är att det kan bli ett stort bortfall då
respondenterna sällan har något incitament till att svara mer än om de vill förbättra för
företaget eller för sin arbetssituation. Detta blir således en fråga om hur relevant
undersökningen är för just dem och om deras svar faktiskt kan påverka deras arbetssituation.
Andra risker med att det finns ett stort bortfall är att de svarande inte blir tillräckligt många
för att ge en representativ bild av situationen (Denscombe 2009).
Då avdelningen omfattar mer än 100 medarbetare så upplevde vi att ett resultat ifrån 4
intervjuer med medarbetare skulle ha varit för lite för att kunna representera hur medarbetarna
på avdelningen upplever arbetsrotation. Ejlertsson (2014) menar att vid en anonym enkät har
respondenten möjlighet att besvara frågor mer ärligt än vad denne eventuellt hade gjort vid en
personlig intervju då den möjliga intervjuareffekten försvinner. Detta ansåg vi vara en bra
lösning att använda oss då av då vi ville få möjlighet till att bekräfta eller dementera resultatet
ifrån intervjuerna, samtidigt som vi kunde komma ifrån en eventuell intervjuareffekt.
4.3 Urval
Organisationen som studerades valdes utifrån en av författarnas kontaktnät. Då denne
författare har fått anställning inom organisationen så fanns möjligheten att få kännedom om
att arbetsrotation förekom på arbetsplatsen. Detta samtidigt som det fanns ett stort intresse för
företaget att utöka eller förändra sättet medarbetare i framtiden skall rotera på. Valet av
avdelning gjordes då det förekom förhållandevis mycket rotation där. Frysavdelningen
hanterar egentligen lagerverksamhetens samtliga processer och medarbetarna där roterar
mellan de olika uppgifterna. Det ansågs vara det mest lämpade urvalet för att kunna
representera organisationen och arbetsrotationen inom verksamheten i sin helhet.
Det är viktigt att göra ett urval av intervjupersoner som bäst representerar hela avdelningen.
Vi utförde sju intervjuer. Tre personer representerade ledningsgruppen, där intervjuades en
lagerchef och en gruppchef för avdelningen samt en representant från HR. Dessa tre intervjuer
utgick ifrån ett subjektivt urval. Det innebär att de väljs utifrån en tidigare uppfattning om
deras kunskap och relevans för undersökningsområdet arbetsrotation (Denscombe 2009).
Även fyra medarbetare från lagret intervjuades, dessa är anställda inom frysavdelningen.
Organisationen gjorde själva urvalet av medarbetare. De försökte välja ut medarbetare med
olika rotationsområden som skulle ge en representativ bild av situationen. På avdelningen där
undersökningen gjordes har medarbetarna varit många och haft varierande arbetstider. Då
tillgänglighet till organisationen varit begränsad har detta varit det mest lämpliga
tillvägagångssättet.
Enkätundersökningen begränsades till att skickas ut till den studerade avdelningen och inte till
samtliga lagermedarbetare i organisationen. Den har främst skickats ut till heltidsanställda,
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men även ett mindre antal deltidsanställda som är nya och anställts inför sommaren. Enkäten
skickades således ut till samtliga medarbetare på frysavdelningen som är anställda av
organisationen. Detta motsvarar 107 medarbetare varav 31 av dessa genomförde enkäten.
Inhyrda konsulter från bemanningsföretaget deltog inte.
4.4 Bortfall
Då enkätundersökningen gjordes anonymt gick det inte att undersöka om det fanns några
särskilda medarbetare som stack ut eller som inte presenterades. Det gick därför inte att göra
en uppföljning med stickprov på bortfallet då vi inte har några uppgifter om medarbetare och
kan således inte kontakta dem. Vi har inga personuppgifter på medarbetarna på frysen, vilket
betyder att vi har svårt att kontrollera om våra respondenter är representativa för avdelningen.
Till exempel så går det att från studien utläsa att 16.1 % av de svarande är kvinnor, vad vi
däremot inte vet är hur många kvinnor det faktiskt finns på avdelningen.
Om en person inte har möjlighet eller vägrar att delta i en studie kallas detta för externt
bortfall (Ejlertsson 2014). I vår studie var det ett högt externt bortfall, det var 31 som svarade
av 107 tillfrågade. Det externa bortfallet bestod utav 76 personer, vilket motsvarar ungefär 70
%. Detta innebär att generaliserbarheten blir lägre och det blir svårare att dra säkra slutsatser.
Om bortfallet gäller enstaka frågor som inte besvarats i enkäten kallas det för internt bortfall
(Ejlertsson 2014). Det interna bortfallet var relativt lågt i undersökningen. De enda frågorna
som innehöll bortfall var dem 4 öppna frågorna i enkäten. Där varierade det interna bortfallet,
en fråga hade 20 svar medan en annan endast hade 8. Detta betyder även här att möjligheten
till generalisering blir svårare i dessa frågor.
4.5 Validitet
Kvalitativ forskning har svårt att kunna visa att framkommen data är exakt och dess
trovärdighet är inte lika lätt att bedöma som exempelvis ett naturvetenskapligt experiment. En
social kontext och tid kan förändra människors uppfattning och forskaren är en central del i
tolkningen av data. Validiteten kan höjas genom triangulering på olika nivåer. En
metodkombination kan styrka träffsäkerheten i data och respondentvalidering kan hjälpa
forskaren att bekräfta eller förbättra förståelsen av respondenten (Denscombe 2009).
Vi har försökt göra det så trovärdigt som möjligt och styrka träffsäkerheten i vårt resultat
genom att använda oss av både metodtriangulering och respondentvalidering. Enkäten har
använts för att öka tilliten till att den data som uppkom och tolkats utifrån intervjuerna är på
rätt spår. Våra semistrukturerade intervjuguider var till hjälp för att hålla oss till ämnet och få
svar på det vi efterfrågade. Enkäten användes för att se om vi förstod respondenterna i
intervjuerna rätt samt om deras åsikter var representativa för avdelningen.
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4.6 Reliabilitet
Vid kvalitativa metoder har forskarna en central del i tolkningen av data. Det är svårt, om inte
omöjligt, att helt komma ifrån påverkan från forskarens ”jag” vid till exempel intervjuer.
Denscombe (2009) menar att för att öka forskningens pålitlighet bör forskaren göra en så
tydlig redogörelse som möjligt för studiens metoder, analys, beslutsfattande och så mycket
detaljer som möjligt. Vi har försökt vara så öppna och beskriva vår studie så noggrant som
möjligt för att läsaren ska kunna dra sina egna slutsatser eller öppna upp för att kunna göra
jämförande studier.
Reliabilitet i en enkätundersökning är beroende av att frågorna ställs på rätt sätt. Frågorna ska
vara så stabila att om en person gör om undersökningen upprepade gånger inom en rimlig
framtid ska de svara likadant varje gång (Ejlertsson 2014). Våra frågor i enkäten bygger till
stor del på samma frågeområden som vi använt oss av i intervjuguiden för medarbetarna. Vi
har inte låtit respondenterna genomföra enkäten mer än en gång. Enkäten skickades ut ganska
sent under studiens gång och där fanns inte möjlighet att göra om enkäten för att se om
respondenterna hade svarat likadant igen. Däremot ser vi att frågorna har gett likvärdiga svar
hos våra intervjurespondenter som resultatet pekar på i enkätundersökningen.
4.7 Generaliserbarhet
Denscombe (2009) beskriver att kvalitativa studier oftast baseras på intensiva studier med ett
relativt litet antal fall. Detta gör att generaliserbarheten och hur sannolikt det är att fynden i en
studie återfinns i andra studier går att ifrågasätta. Generaliserbarheten från kvalitativ
forskning bör ses lite annorlunda än från kvantitativ forskning:
“Frågan blir: “I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?
snarare än: “I vilken utsträckning är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall?”
(Denscombe 2009:382)
Generaliseringar utifrån kvalitativ forskning bör alltid ske med försiktighet och med ett
självkritiskt förhållningssätt. Kvalitativa studier studerar människors åsikter och attityder i en
situation vid en begränsad tidpunkt. Därför går det inte att applicera resultatet och säga med
säkerhet att det fungerar på en annan arbetsplats eller vid en annan situation (Ahrne &
Svensson 2011).
Ju större bortfall, desto större risk för att göra felaktiga generaliseringar (Ejlertsson 2014).
Som det presenterades under rubriken bortfall så är det ungefär 70 % av de tillfrågade som
inte svarat på enkäten. Detta gör att generaliserbarheten i enkäten är låg.
4.8 Etik
Studien har utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer genom
forskningsprocessen. Vi har tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet,
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vetenskapsrådets principer innebär bland annat:
Utifrån informationskravet ska forskaren informera undersökningsdeltagaren om deras
uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deltagandet. Det ska även upplysas om att
deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta alla
de inslag som rimligen kan tänkas påverka informanternas villighet till att delta.
Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan. Forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens samtycke. Är deltagaren aktiv i
undersökningen ska samtycke alltid efterfrågas. De ska även självständigt få bestämma hur
länge eller på vilka villkor de vill delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att det får
negativa konsekvenser för dem. De ska inte heller utsättas för påtryckningar eller påverkan att
delta. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ska ges största
möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte
kan ta del av dem. Uppgifter som kan identifiera personerna skall hanteras på ett sådant sätt
att utomstående ej kan identifiera dem. Utifrån nyttjandekravet så får uppgifter som insamlas
om enskilda personer enbart användas till forskningsändamålet. De får till exempel inte
användas eller lånas ut i kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften
(Vetenskapsrådet 2002).
Utifrån informationskravet och samtyckeskravet så skickades ett informationsbrev ut för att
den intervjuade skulle ha så stor förståelse som möjligt för vad undersökningen handlar om.
Det stod även vad respondenten hade för möjligheter inom ramarna av intervjun. Det stod
tydligt att intervjun är frivillig och att hen har möjlighet att avbryta när denne än vill. Detta är
grundläggande för att personen ska kunna känna sig trygg och lugn, både under och efter
intervjun. Innan varje intervju repeterades det för respondenten vad studien handlar om,
bekräftade att de ville ställa upp och tydliggjorde att de när de ville kunde avbryta sin
medverkan. Samtliga respondenter har blivit tillfrågade om de önskat ta del av materialet av
intervjuerna både innan och efter uppsatsen är färdig. Konfidentialitetskravet är viktigt för
denna studie, därför skrevs det inte ut några namn, kön eller ålder på respondenterna. Ingen av
respondenterna har märkts med ett nummer eller liknande i resultatet då cheferna varit
delaktiga i att ta fram respondenter till medarbetargruppen. Enkätundersökningen gjordes
anonym så att ingen kan se vem som svarat vad. Där fanns dock frågor om både kön och ålder
som var frivilliga att besvara för att eventuellt hitta intressanta samband. Konfidentialiteten
har inte kunnat uppfyllas lika bra för de som tillhör ledningsgruppen. De var färre och om
kollegor skulle läsa undersökningen är det möjligt att de listar ut vem den intervjuade var.
Detta upplevdes inte som ett problem för respondenterna, de är själva intresserade av
resultatet och har inte önskat att vara anonyma. Vid ett ledningsmöte innan undersökningen
började var de med och diskuterade vilken avdelning och vilka personer som kunde vara
intressanta att intervjua. Utifrån Nyttjandekravet informerades samtliga respondenter i
organisationen i vilken mån andra personer än vi själva som kommer eller kan ta del av
materialet. Materialet kommer inte heller att användas i annat syfte än i forskningssyftet.
Enkätundersökningen byggde på samma etiska principer. I sms:et som skickades ut till
medarbetarna förklarade vi kort syftet till undersökningen. När de klickat på länken för att gå
vidare till undersökningen så fick de samma information som fanns i informationsbrevet
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innan enkäten påbörjades. De fick fylla i att de accepterade villkoren för GDPR och att de
ville delta. Respondenterna blev därmed informerade om studiens syfte samt under vilka
villkor de deltog, till exempel att deras deltagande är helt anonymt samt att de kan avsluta när
de vill.
4.9 Tillvägagångssätt
Inledningsvis gjordes en sökning av tidigare forskning. Högskolebiblioteket i Halmstads
databaser låg till grund för var denna forskningen hittades. Nästa steg innefattade inläsning av
vetenskapliga artiklar om arbetsrotationens konsekvenser för både organisation och
medarbetare. Några övergripande teorier och modeller sammanställdes som tillsammans
belyste konsekvenser med användandet av arbetsrotation. Dessa teorier och modeller har
använts som underlag för att försöka ta reda på hur medarbetare och chefer på den studerade
avdelningen upplever arbetsrotation. Intervjuguider och enkätundersökningen är utformade
utifrån dessa modeller och teorier.
Perspektiv

Konsekvenser av arbetsrotation

Teori och modell

Medarbetare och
organisation

Motiverande, medarbetarens lärande
samt läran om medarbetaren

Erikson och Ortega

Organisation

Flexibilitet

Atkinsons flexibla
företagsmodell

Medarbetare

Delaktighet och samarbete

Det goda arbetet

(Figur 2) Tabell i syfte att ge en översikt på hur respektive teori och modell är kopplade till perspektiv och
konsekvenser.

Urvalet till de som representerar ledningsgruppen var subjektivt. Lagerchefen för den
undersökta avdelningen samt en gruppchef var högst relevanta för undersökningen då de är
operativt aktiva på avdelningen. Utöver dessa kompletterades gruppen med en person från HR
med mer övergripande syn på verksamheten och arbetsrotation. Medarbetarna valdes ut av en
gruppchef på frysavdelningen. Urvalet var menat att innehålla representanter från olika
rotationsområden. En respondent som var tänkt representera kranskötare var dock sjuk vid
tillfället av intervjun och ersattes av en person från varumottagningen, vilket innebar att
varumottagningen hade två representanter. Detta val gjordes av organisationen.
Intervjuerna tog 30–45 min. Nästan alla intervjuerna genomfördes med båda
uppsatsförfattarna närvarande, där en höll i intervjun och den andre antecknade och eventuellt
flikade in med följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in. Alla intervjuer har följts upp med
respondentvalidering där respondenten blev tillfrågad under intervjun om den har blivit rätt
uppfattad.
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Enkätundersökningen var webbaserad och anonym. Enkäten bestod av 28 frågor, till stor del
av påståendefrågor och flervalsfrågor om till exempel hur de upplever arbetsrotationen på
arbetsplatsen, eller vad som motiverar dem i sitt arbete. Några av frågorna var öppna där
respondenten fick möjlighet att skriva fritt, om till exempel vilka nackdelar de ser med
arbetsrotation. Medarbetarna fick tillgång till enkäten genom en länk som skickades ut via
sms. Länken var aktiv i sju dagar, en påminnelse skickades ut på sms under dag fyra.
Utskicket försenades då det uppstod svårigheter att få tillgång till sms-funktionen i
programmet som användes. Enkäten skickades främst ut till heltidsanställda inom
avdelningen men även ett fåtal deltidsanställda som nyligen börjat i organisationen. Konsulter
från bemanningsföretaget inkluderades inte då deras arbetsförhållande skiljer sig där de
främst roterar mellan olika avdelningar och inte inom frysens olika arbetsområden.
4.10 Analysmetod
Det kvalitativa materialet har analyserats utifrån ett grundläggande arbetssätt som består av
tre handlingar. Dessa handlingar är att sortera, reducera och argumentera för att göra sitt
material hanterbart. Kvalitativt material är ofta rikt och en enda intervju kan i utskriven form
vara 30 sidor eller mer. Att börja sortera sitt material är viktigt för att skapa någon slags
ordning och överskådlighet. Material kan bland annat sorteras utifrån kategorier analytikern
hittar, som antingen är vanligt och återkommande eller tvärtom, det som sticker ut. Att
reducera sitt material är samma innebörd som att välja och välja bort vad som skall visas upp.
Allt kan inte tas med och faktum är att det mesta som samlats in aldrig kommer till
användning eller presenteras i den färdiga texten. Samtidigt vill analytikern i sin helhet ge en
rättvisande bild av materialet. Syftet med att reducera är att skapa en god presentation av sitt
material, det ska återges på selektivt men samtidigt rättvisande sätt. Genom att slutligen
argumentera kan forskaren skapa en självständighet med sitt framtagna resultat i förhållande
till tidigare litteratur eller teorier som studien refererar till. Analytikern gör klokt i att använda
sin empiri med andra forskare eller teoretikers bidrag och skapa en dialog däremellan.
Analysen bör bilda en kommentar eller diskussion till befintliga teorier som skiljer sig från
andras tidigare kommentarer eller inlägg (Rennstam & Wästerfors 2011).
Efter intervjuerna var genomförda så transkriberades dem. Datamaterialet sorterades i
kategorier utifrån vårt deduktiva förhållningssätt. Detta i syfte att besvara frågeställningarna
och de teorier och modeller undersökningen utgått från. Det skapades ett par nya kategorier
som var talande för intervjuerna och som uppfattades som centrala delar i respondenternas
upplevelser om arbetsrotation. Materialet reducerades till det som anses vara talande för
helheten och det som ger en så rättvis bild av deltagarnas upplevelse som möjligt. I slutändan
argumenterar vi för våra fynd och analyserar och diskuterar utifrån de teorier och modeller
undersökningen byggt på.
Enkätundersökningen har följt liknande principer som i hanteringen av det kvalitativa
materialet. Då det inte varit vårt syfte att främst använda enkätundersökningen som ett
komplement till intervjuerna så har inte data använts till några djupare analyser. Data från
enkätundersökningen lästes igenom noga för att skapa oss en bild av vad som framkommit.
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Resultatet sammanställdes i frekvenstabeller automatiskt i programmet vi användes oss av
och det gick fort att få en överblick av resultatet. Därefter sorterade vi resultatet utifrån
frågorna i samma kategorier som vi sorterat det kvalitativa materialet. Därefter fick vi
reducera materialet och välja ut vad vi ville presentera. Här varierade vi vår presentation, vi
ville lyfta sådant som bekräftade intervjurespondenteras bild men även sådant som stack ut
och till och med var motsägelsefullt.
4.11 Metoddiskussion
Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansåg vi att intervjuer var mest lämpligt för att ge
så bra svar som möjligt. Eriksson-Zetterquist och Svensson (2011) säger att intervjuer är
användbara när man vill fånga in personers upplevelser av något. Det kräver planering och
förberedelser men det får ändå anses vara en av intervjuns styrkor att de är ganska lätta och
snabba att genomföra. Samtidigt lyfter författarna också kritik mot att intervjun fångar ett
resultat av ett samtal vid en viss plats och tidpunkt. Ett fåtal intervjuer är svårt att göra några
generaliseringar ifrån, därför kan det vara bra att kombinera intervjuer med andra metoder.
Denscombe (2009) påpekar att en kombination av olika metoder gör att forskaren kan få
möjlighet att kontrollera resultatet från en metod med sitt resultat ifrån en annan metod.
Utifrån detta föll vårt val på att vi ville göra en metodkombination för att göra mer träffsäkra
slutsatser, där enkätundersökningen i första hand användes för att komplettera och bekräfta
resultatet från våra intervjuer.
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) diskuterar också urvalets påverkan på en studie. Det
bästa vore om forskarna själva kan göra sina urval till intervjuer utan påverkan. Dock är det
ofta så att man behöver någon ingång till en organisation och att det inte alltid finns möjlighet
att välja helt fritt. Forskaren kan behöva information om till exempel vilka arbetsuppgifter
vissa personer har. Vår uppfattning är att den studerade organisationen har velat hjälpa oss
och inte på något sätt försöka manipulera resultatet. De valde ut personer som jobbade de
dagar vi kunde genomföra intervjuer och sa att de eftersträvade att få personer från olika
arbetsområden. Då det var organisationen som valde ut vilka vi kunde intervjua så gav
enkäten oss en möjlighet att komma ifrån ett eventuellt manipulerat resultat. Enkäten
skickades ut till samtliga medarbetare på avdelning utan inblandning från chefer.
Analysen och presentationen av data är troligen påverkad av oss författare, detta är dock inte
så lätt att komma ifrån. Vi har försökt ge en så ärlig bild av det studerade fenomenet som
möjligt. Båda har läst in sig på materialet för att undvika att vår skilda förförståelse skulle
påverka resultatet. Vi har tolkat data ungefär likadant och känner att valen i det som
presenterats och det som reducerats bort är en korrekt tolkning för oss båda.
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5. Resultat
I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuer samt enkätundersökning.
Medarbetarna och ledningsgruppens svar kommer löpande att jämföras inom respektive tema
och sammanfattas i slutet. För att eftersträva konfidentialitet är ingen av respondenterna
märkta med något nummer utan enbart utifrån vilken grupp de tillhör. Respondenter som är
medarbetare förkortas i texten till MA och respondenter från ledningsgruppen förkortas till
LG.
5.1 Resultat utifrån intervjuer
5.1.1 Hur fungerar arbetsrotationen på frysavdelningen?
Frysavdelningen har hela lagerprocessen från start till slut, från varumottagning till utlastning.
De har möjlighet att utforma tolv olika arbetsmoment som medarbetare kan rotera mellan.
Detta upplevs som mycket fler möjligheter än i övriga lagerverksamheten som är uppdelade i
avdelningar utifrån olika moment, till exempel en avdelning som enbart arbetar med
utlastning medan en annan har hand om expedition av färsk- och fruktvaror. Organisationen
har som ambition att samtliga lagermedarbetare max ska expediera 50 % av sin arbetstid. Där
är organisationen inte i nuläget:
” Vi har ju en ambition att ingen egentligen ska utföra plock, som är den tyngsta
arbetsuppgiften, i mer än 4 timmar – inte mer än en halvdag. Vi är inte riktigt där på
alla. Sen har vi ju personer som plockar knappt 4 timmar i veckan. Så att vi behöver
ju jämna ut det men det är en enorm utmaning.” (LG)
Frysavdelningen har däremot inte lika långt kvar som organisationen som helhet i att nå detta
mål om att ingen ska ha expedition mer än halva sin arbetstid. Cheferna beskriver hur de
följer upp medarbetarna och ser över vilken fördelning de har mellan sina rotationsuppgifter. I
deras arbetsverktyg syns det hur mycket medarbetaren arbetat på ackord, vilket utgörs av
arbetsområdena expedition och service:
“Tittar man på ackord-andelen så ligger dem flesta runt 40 och 60 procent. Det är svårt att få
det helt rättvist men vi försöker få en jämn fördelning […] det är svårt att plocka bort
momentet expedition, det är vårt huvudarbete.” (LG)
För de medarbetare som har tilldelats varumottagning som kompetens ser rotationen
annorlunda ut. Varumottagning anses kräva mer kompetens än övriga uppgifter och arbetet
underlättas med en mer statisk bemanning. De roterar enbart mellan varumottagning och
expedition samtidigt som de har en lägre andel tid på arbetsområdet expedition:
“Varumottagningen ligger någonstans mellan 65–70% fast på sin process och det är kopplat
mycket till kompetens. Det vill säga att vi behöver medarbetare som är där ofta för att hålla
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sig uppdaterade [...] på grund av att de är mycket på varumottagningen så har de inte service
som en rotation utan går mer över till expedition.” (LG)
Respondenterna från ledningsgruppen har alla en liknande bild av att arbetsrotationen inom
frysen i det stora hela fungerar bra och antagligen fungerar bättre än i övriga
lagerverksamheten. De ger en bild av att de flesta medarbetarna är nöjda med rotationen då de
tilldelats kompetenser efter deras egna önskemål i den mån det är möjligt. Till exempel har ca
40-50 medarbetare kompetens att kunna rotera till utlastningen samtidigt som returhantering
och varumottagning inte har samma behov av arbetskraft, de momenten kan utföras av en
handfull personer åt gången. Detta gör att alla inte har möjlighet att få precis så som de
önskar.
Frysavdelningen har sedan den 1/4–2019 ändrat sitt rotationsupplägg mot föregående år.
Innan var utgångspunkten att samtliga medarbetare hade expedition och service och därutöver
en tilldelad kompetens som de roterade till. För ett par år sedan när personalstyrkan var
hälften så stor roterade de flesta mellan samtliga arbetsmoment. En intervjuperson från
ledningsgruppen berättade i sin intervju att medarbetarna har efterfrågat mer rotation och att
ett av de större diskussionsämnena kring rotationen på avdelningen är den upplevda orättvisan
hos medarbetarna angående deras varierande mängd rotation. De följer upp medarbetarnas
sammanlagda tid på service samt expedition och menar att det är ganska rättvist:
“Jag tror medarbetarna reagerar mycket utifrån andelen expedition. Jag tror att vissa
medarbetare upplever att expeditionen är betydligt mer än vad den faktiskt är. För när vi har
gått in och tittat i våra filer så ligger dem någonstans - vissa medarbetare ligger på ungefär
50 % på expedition… andra runt 30–35%.” (LG)
Medarbetarna som intervjuats ger en annan bild. Några har menat på att upplägget i sig ska
vara rättvist men det fungerar inte som det är planerat:
“Tanken är att man ska ha 20 timmar A-tid i veckan och sen 20 timmar rotation så man
slipper plocka. [...] Några av oss har mer, några av oss har mindre. Jag tillhör de som har
väldigt lite plock. Så jag har veckor med inget plock, sen har jag veckor med 4 timmar plock.
Sen finns det dem som har 30 timmar plock i veckan”. (MA)
“Vissa kan ha utlastningen två timmar på morgonen sen plockar de resten av dagen. De
tycker det är sämre än många andra, det kan bli väldigt orättvist att vissa roterar mer än
andra. [...] Nu när jag jobbar morgon så är det typ 50/50 men när jag har kvällsvecka så är
typ två timmar på varumottagningen och resten plock.” (MA)
“Där är ju en orättvisa i det…[...] Ju mer du är inne i luckan hos Ofo och slickar röv - desto
bättre blir din rotation. [...] fem minuter efter uppstartsmötet så är där en handfull gentlemän
och behagliga kvinnor som är där och knackar på och frågar om där är några förändringar i
schemat. Då vill dem ju tigga sig till något annat”. (MA)
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Samma person är dock nöjd med sin egen arbetssituation där hen känner att fördelningen
mellan huvuduppgifter och rotation är rättvis.
5.1.2 Anledningen till användandet av arbetsrotation
Den huvudsakliga anledningen som lyfts bland respondenterna från ledningsgruppen är att
arbetsrotation ska verka avlastande och minska skaderisken för medarbetarna. Samtliga
påtalar att expedition är den centrala arbetsuppgiften för lagerverksamheten men att det är en
belastning som är för påfrestande i längden om det skulle utföras på heltid. Samtliga beskriver
positiva psykosociala konsekvenser som arbetsrotation kan ge men i första hand är det för att
motverka skador och skapa goda fysiska arbetsförhållanden.
“Det är väldigt tungt. Så vi ser ju att vi har många förslitningsskador. Mycket rygg, axlar,
handleder, nacke. Det är ett behov utifrån fysiska förutsättningar. [...]Sen också givetvis för
den psykosociala delen. Det är många som behöver få växla och få variation. Men det är inte
alla som vill ha den variationen.” (LG)
“Men framförallt är rotationen för att använda kompetens, utveckla människor. Men främst
för att avlasta då expedition är ganska tungt.” (LG)
Även medarbetarna lyfte att expedition är slitsamt för kroppen samt att arbetsrotation i sig är
bra för den psykosociala arbetsmiljön samtidigt som det ger möjlighet till fysisk avlastning.
Så länge rotationen fungerar som den ska. Något som är återkommande bland medarbetarna
är bilden av att arbetsrotation kan öka förståelsen för verksamheten och hur ens egna arbete
påverkar kollegor med andra arbetsuppgifter:
“Medarbetarna blir gladare skulle jag tro än om folk hade plockat åtta timmar. Dessutom
håller dina medarbetare längre, det är ju inte det mest hälsosamma man kan göra - att plocka
åtta timmar om dagen, dag in och dag ut. [...]Man får förståelse för nästa process, nästa del i
kedjan. Om jag gör fel nu kommer det drabba nästa man. Man gör rätt ifrån sig från första
början.” (MA)
5.1.3 Motivation
Det som motiverar medarbetarna är varierande. Några respondenter vill utvecklas och lära sig
nya arbetsområden, vissa vill ha en ny tjänst och andra kunna ta nästa steg i karriären. Även
om medarbetarna motiveras av olika saker så är upplevelsen av att utvecklas en
återkommande motivationsfaktor:
“Jag försöker komma vidare, jag vill bli operativ flödesoptimerare. Det är det jag siktar på
mest. [...] Det är kul att komma ut på varumottagningen, det är en av de avdelningarna med
mest ansvar och det motiverar en. Att man får det ansvaret och man vill ju klara målen man
har för dagen. “ (MA)
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Samtidigt har några av respondenterna en bild av att det är svårt att komma vidare inom
organisationen. Det verkar främst vara möjlighet till arbetsutvidgning genom rotation inom
frysen där man får lära sig andra arbetsmoment. Möjligheten till arbetsberikning med mer
komplexa, ansvarsfulla uppgifter eller möjlighet till att klättra till en högre befattning inom
organisationen upplevs svårare:
“Det heter att det finns jättemycket att göra. Men under mina år tror jag att det är en tjej
eller något sånt som fått gå en utbildning som varade en helg. Det känns som floskler eller
spel för gallerian. [...] Sen å andra sidan har man ju hört om de som gjort fantastiska resor
som har levt upp till det de själva har velat göra. [...] Man hör ju också många vill ju ha en
ny rotation: ‘åh, jag vill ha kran. Får jag bara kran...’ sen går det 3 månader och man bara
‘jaha, det var kran...’ ”. (MA)
Flera av dem uttrycker att sammanhållningen inom frysavdelningen är bra, det är en härlig
gemenskap och det är något som gör dem motiverade i sitt arbete. Nästan alla respondenter
upplever att sammanhållningen inom frysen är bättre än på andra avdelningar. På en
följdfråga om varför gemenskapen är bättre på deras avdelning än andras svarade en
medarbetare att “Det är 30 minus där inne. Vi är som en stor familj. Det tar på en att jobba
där inne och det vet vi alla om.”
Respondenterna från ledningsgruppen lyfte att delaktighet är viktigt för många och att det
som är motiverande varierar mellan individer. Vissa uppskattar expedition där de går på
ackord och mäts mot sin egna prestation medan andra uppskattar samarbete i grupp på
exempelvis utlastningen. Gemensamt var att ledarskap anses kunna ha stor påverkan på
medarbetarnas motivation. Ett närvarande ledarskap där cheferna ska bli mer synliga
samtidigt som medarbetarna ska känna sig sedda, få beröm och feedback på prestation är
motivationshöjande.
“Många drivs ju av att kunna påverka. Lyfta fram medarbetarna som verkligen vill. Sen
känslan att känna sig behövd, uppskattad, vara delaktig. Jag tror det driver mycket det här
med att ha en ökad närvaro.” (LG)
Att arbetsuppgifterna är tilltalande ses också som en motivationsfaktor utöver delaktighet och
att känna sig sedd:
“Trivsel och motiverande arbetsuppgifter. Tittar man på de som har mer specialisttjänster i
frysen, dem är väldigt drivna i sitt arbete och måna om att det ska fungera bra. Ska inte dra
alla över en kam men till exempel när man kör och tömmer tompallar i slingan, vi har städare
som är väldigt engagerade också och andra som inte är lika i det arbetet, de ser det mer som
avlastning från expeditionen. ” (LG)
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5.1.4 Medarbetarens lärande
Medarbetarna som intervjuats menar att arbetsrotation ger dem möjlighet att testa på olika
arbetsuppgifter och på så sätt är utvecklande då de kan lära sig nya saker. Men hur pass
mycket det faktiskt ger dem går isär. De flesta respondenter ger en bild av att rotationen till en
början ger möjlighet till lärande men att det efter ett tag stannar av. På frågan om de utvecklas
i sitt arbete:
“I början tyckte jag att man gjorde det. Men nu tycker jag inte att man gör det. [...] Det känns
som att man står och trampar på samma steg för man får ju bara dem två grejerna. Det blir
svårt att växa och komma vidare.” (MA)
“Ska jag stimulera hjärnan eller växa eller utvecklas får jag ta ansvar för det själv. Det får
ske utanför min arbetsplats. Sen är det klart man kan växa i mötet med andra människor och
relationer på arbetsplatsen.” (MA)
Ledningsgruppen verkar också tycka att arbetsrotation gör det möjligt att få variation och att
det kan vara utvecklande. De använder sig av förbättringsteam för att skapa delaktighet men
som också kan leda till utveckling. Även dem är inne på att lärandet är begränsat:
“Alla funkar inte likadant men… om man har ett ganska monotont jobb som att plocka, det är
många som också säger att det kan vara skönt att plocka då man kan koppla bort allt, men att
man blandar det med arbetsuppgifter där man får tänka efter lite och vara mer noggrann.
[...] Det är inte så att folk kommer fram o säger “åh nu har jag utvecklats” men många tycker
det är kul att de fått prova på något annat. Sen har vi ju mycket arbetsuppgifter här där man
är ganska hämmad och kan inte ta de egna initiativen utan man har en arbetsbeskrivning att
så här ska du göra, man kan inte sväva ut.” (LG)
5.1.5 Lärande om medarbetaren
Bilden av vad organisationen kan lära sig om medarbetarna genom rotation är inte så tydlig
bland respondenterna. På frågan om “Vad tror du organisationen kan lära sig om
medarbetarna genom att låta er rotera?” är det flera i intervjuerna som inte har något svar. Vid
omformulering av frågan lyfter de inget om att de tror att företaget kan lära sig något om den
anställde. De ser snarare fördelar som t.ex. gladare medarbetare eller att det är fysiskt
avlastande.
Ledningsgruppen ger en tydligare bild om vad de kan lära sig om medarbetarna genom
rotation. De lyfter att man kan se deras styrkor genom att rotera och att komplexa
arbetsuppgifter gör att medarbetaren testas i nya situationer där andra kompetenser kan synas
mer:
“Har de expedition och gör ett bra jobb där, ja, då vet jag att de kan expedition men inte så
mycket mer. Har de andra uppgifter, till exempel returhantering eller rangering, då blir det
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så att vi får mer information om dem, de skapar sig ett större kontaktnät genom att prata med
till exempel transport. Vi kan se mer hur de utvecklas i den rollen.” (LG)
De lyfter också att medarbetaren är nyckeln till att verksamheten utvecklas och drivs framåt:
“Det man inte ska glömma är utan medarbetarna är jag inte chef. Omges jag av duktiga
medarbetare som kan sina processer, kan utveckla avdelningen då är vi långt fram. Det är
vad som driver oss framåt. Jag är ingen specialist, gruppcheferna är inga specialister. Men
fångar vi in medarbetarnas kunskap - det är ju allt. Det är viktigt att fånga in det och vi ska
vara stöttepelare och ge dem rätt förutsättningar. Det är medarbetarna som gör jobbet.”
(LG)
5.1.6 Flexibilitet
När frågan angående flexibilitet ställdes var utgångsläget frågor om vad flexibilitet betyder
för respondenten i arbetslivet eller på arbetsplatsen samt vad avdelningen skulle kunna göra
för att bli mer flexibla. En medarbetare gav flera exempel på där denne upplevde brist på
flexibilitet. Till exempel var det svårt att byta semesterperioder trots att medarbetarna själva
löst planeringen och kommit överens sinsemellan. Ett annat exempel var att på morgonen när
personal från Ofo och chefer inser att de har ett överskott på personal så frågar de alltid de på
plats om de vill gå hem tidigare. Det beskrivs som att de inte har kvällspersonalen i åtanke då
de hade kunnat erbjuda någon att stanna hemma från sitt arbetspass. En annan medarbetare
tänkte på flexibilitet utifrån både medarbetaren och organisationens perspektiv:
“Man ska ju kunna, även om det står något på ditt schema och cheferna ber dig ‘kan du inte
bara hoppa över snabbt och hjälpa dem?’ så gör man det. Eller när vi frågar cheferna om vi
har en stor dag ‘Kan vi få lite hjälp? - Nej, ni är redan över budget’. [...] Förr hade vi att alla
hade alla rotationer. Alla ska kunna allt. Då blev det lite att om folk är borta kan man täcka
upp där. Men då hade vi inga riktiga specialister på någon avdelning, alla kunde allt men
alla kunde inte allt bra. Det finns ju för- och nackdelar med det.” (MA)
Cheferna berör också semesterperioden som exempel när de diskuterar flexibilitet. Samtidigt
lyfter de att man ska vara öppen för förändringar och kunna anpassa sig, både som
medarbetare men också som organisation utifrån nya förutsättningar. Att bli mer flexibla sker
delvis genom rotation men även att försöka skapa en bättre helhetsförståelse mellan olika
avdelningar. Som exempel togs det upp att transportplanerare varit nere ett tag i frysen för att
få en bättre förståelse för hur deras planering och deras arbete påverkar avdelningen.
“Man ska kunna växla mellan olika arbetsområden för att det ska fungera. Flexibilitet kan
också vara att man är öppen för att justera sina arbetstider under en period för att det ska
funka. Till exempel att byta en semestervecka för att det ska funka på det rotationsområdet
under sommaren. [..] Att man är öppen för nya idéer och förslag. Att man vågar testa saker
för att det ska bli bättre.” (LG)
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“Vi tänker oss att den här utökade rotationen kan ge oss större flexibilitet. Att är det någon
som är sjuk så är där någon annan att plocka in som också har den kunskapen. [...]Har vi en
varumottagare som tar 80–120 timmar att utbilda, helt plötsligt så är det någon som slutar
och då måste vi snabbt ha flexibilitet och ha lärt upp någon som kanske inte roterar ut lika
ofta men som kan komma på banan ganska snabbt.” (LG)
5.1.7 Samarbete och delaktighet
I intervjuerna efterfrågades det hur samarbete och delaktighet såg ut på arbetsplatsen och
nästan samtliga respondenter kom även in på hur rotationen påverkar grupptillhörighet och
gemenskap.
Samarbete inom frysavdelningen är viktigt. Vissa arbetsuppgifter kräver mer samarbete än
andra, t.ex. varumottagning och utlastning där man ofta jobbar mer i grupp än t.ex. på
expedition och service där det är mer självständigt arbete. De flesta är av åsikten att
expedition är ett individuellt arbete. Samtidigt gav respondenterna en samlad uppfattning om
att samarbete inom avdelningen är viktig för helheten - för att verksamheten ska fungera bra
så krävs det att alla gör sitt på samtliga områden, t.ex. att de som plockar på expeditionen gör
ett bra jobb med sina burar när de sedan lämnas över till medarbetarna på processens nästa
steg. Några medarbetare gav sin syn på samarbetet inom frysavdelningen:
“Jämför jag med min gamla avdelning så är det mycket bättre här. Folk hjälps åt mer. Vi
medarbetare vet vad som gäller, likaså på utlastningen -vi vet att är kallt så man hjälps åt för
att bli färdiga.” (MA)
“Ute i slingan är det kanske inget bra samarbete, där är det väldigt mycket ‘bry dig bara om
dig själv’. Men ute på varumottagningen är vi en liten grupp och håller ihop väldigt mycket.
Det krävs att man samarbetar.” (MA)
Cheferna ger en liknande bild. Expedition och service är mer individuellt men att ha ett internt
kundtänk är viktigt - det varje arbetsgrupp gör påverkar nästa steg i processen. Till exempel
om burarna inte packas på ett bra sätt uppstår det onödigt merarbete för en kollega på
utlastningen eller för butiken som i slutändan tar emot varorna. Frysavdelningen har bättre
förutsättningar för ett bättre internt kundtänk:
“Samarbete är jätteviktigt, absolut. Därför underlättar det lite att vi har utlastningen i frysen,
att vi har alla processerna. Det ser lite annorlunda ut på de andra avdelningarna.” (LG)
Både medarbetare och chefer är eniga i att frysen troligen har bättre förutsättningar för ett bra
samarbete samt sammanhållning. Frysen är mindre än flera andra avdelningar i organisationen
samt att arbetsmiljön gör att sammanhållningen blir bättre. Frysavdelningen har ett speciellt
upplägg att när det är rast har mer eller mindre alla rast samtidigt enligt en respondent. Det
kan delvis vara en säkerhetsaspekt - skulle någon olycka ske i frysmiljö så är den personen
mer utsatt pga. kylan än en person i mer normal miljö samt att kranarna behöver återställas
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och fylla på varor och då är det bra om personal inte kan råka komma i vägen.
Varumottagningen har ett annat upplägg. De har andra arbetstider och raster och får möjlighet
till en bättre sammanhållning i sin grupp som består av en handfull personer samtidigt som
sammanhållningen med övriga frysavdelningen blir svårare enligt respondenter som arbetar
på varumottagningen.
Trots en överlag god sammanhållning så finns där grupperingar, både inom frysavdelningen
och inom organisationen. Respondenterna ger lite olika upplevelser om grupperingar, t.ex.
upplevs varumottagningen vara lite mer för sig själva samt att det finns grupperingar utifrån
både etnicitet och ålder. En gruppering är samtliga respondenter överens om att den är mer
tydlig:
“Där är ju en gruppering som man kan urskilja i hela huset men hos oss kan man inte riktigt
se den. Det är så såklart konsulter mot anställda inom (organisationens namn). Jag tror att
den skillnaden är minst på vår avdelning men såklart, där är en gruppering.” (MA)
“Vi har ju konsulter som jobbar. Dem brukar vara lite för sig själva. Nere i pausrummet är
det lite segregerat. [...] Går man ner i pausrummet ser du konsulternas (företagsnamn) bord
och organisationens (företagsnamn) bord. Det är lite låst men ofta är det grupperat.” (MA)
“Vi har ju ganska bra sammanhållning överlag i frysen. Vi har ju ett eget fikarum. Visst,
vissa går upp och käkar men de flesta sitter där. De spenderar ju de flesta rasterna
tillsammans. [...] Tidigare, för ett antal år sedan var det ganska fördelat. Konsulterna
(företagsnamn) hade sina bord och Organisationen (företagsnamn) hade sina. Sen möblerade
vi om lite och det går inte att dela upp det på det sättet längre.” (LG)
5.1.8 Ökad helhetsförståelse genom rotation
Genom att låta medarbetarna rotera mellan olika uppgifter ökar förståelsen enligt våra
respondenter. Både chefer och medarbetare är överens om att det är en positiv konsekvens
och det finns inget negativt i att ha en bättre helhetsförståelse för verksamheten och vad
kollegorna gör under sin arbetstid. I respondenternas ögon finns där inget negativt med att
medarbetarna kan lite om allt - ju mer förståelse de har, desto mer gynnar det organisationen.
Just förståelsen eller avsaknaden av förståelse för varandras arbetsuppgifter var talande. En
respondent beskrev hur denne tror att arbetet på varumottagningen går till:
“Det finns ju dem som varit på varumottagningen i flera år. Jag hade inte pallat... de står ju
bara o scannar pallar i 8 timmar.” (MA)
En annan respondent som varit på varumottagningen bekräftar att kollegor inte riktigt förstår
vad de gör om dagarna:
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“Många som inte är där ute, dem tror att vi bara står och scannar pallar. Men dem vet
egentligen inte vad vi håller på med, de tror att vi bara scannar pallar och lyssnar på musik.
De förstår inte hur mycket vi har att göra “. (MA)
En tredje respondent som är på varumottagningen känner samma missförstånd från kollegor:
“Dem tror att vi slappar på varumottagningen. Att vi bara scannar pallar. [...] Vissa dagar
har vi större volymer och då vill man hellre vara på plocket. Säger man det till kollegorna så
tror dem inte på en!”. (MA)
Samma respondent ger senare sin syn på att kranskötare har det minst aktiva arbetet och
skrattar till på slutet:
“Kranskötare till exempel, de är den slappaste gruppen. De jobbar bara när där är ett fel.
Annars sitter dem ute vid oss på varumottagningen så vi ser ju dem. [...] När det är fint väder
ligger i gräset och röker”. (MA)
5.2 Resultat utifrån enkätundersökning
Denna enkät skickades ut till medarbetare med frågor om deras syn på arbetsrotation. Detta
innebar att frågor om “flexibilitet” och “lärande om medarbetare” inte dök upp i samma
utsträckning. Dessa frågor gäller främst utifrån ett organisatoriskt perspektiv och riktades till
ledningen, se föregående avsnitt med intervjuer.
Enkäten besvarades av 31 av 107 respondenter. 83 % av de svarande var män och 17 % var
kvinnor. Majoriteten av respondenterna var mellan 31–40 år gamla samt att nästan hälften har
arbetat inom organisationen i 5 år eller mer.
5.2.1 Hur fungerar arbetsrotationen på frysavdelningen?
Expedition och service var de arbetsuppgifter som medarbetarna roterar mest till då drygt 96
% respektive 67 % har angett dessa svarsalternativ. Det är inte oväntat att expedition och
service var de som är främst representerade då de är utpekade som huvudarbetsuppgifter som
alla medarbetare ska utgå från. Tredje största arbetsområdet utifrån personalbehov var
utlastningen. De arbetsområden som medarbetarna roterar minst till är lagerläggning,
ytplanering och returhantering. Dessa uppgifterna roterar ungefär 3–6% av respondenterna
till.
Majoriteten av respondenterna roterar dagligen mellan olika arbetsuppgifter, tätt följt av att
rotera ett par gånger i veckan. Drygt 12 % av respondenterna har angett att de aldrig roterar.
Den minst uppskattade arbetsuppgiften är expedition där över 60 % av respondenterna var av
samma åsikt. Den mest uppskattade arbetsuppgiften är jämnt fördelad mellan medarbetarna.
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Expedition och varumottagning är de uppgifter som anses vara de mest omtyckta
arbetsuppgifterna med 16% vardera av rösterna.
En klar majoritet av respondenterna ville rotera mer än vad de gör idag. Drygt 38 % vill rotera
mellan samtliga uppgifter samtidigt som drygt 6 % inte vill rotera alls.
De tillfrågades i en öppen fråga om hur arbetsrotationen inom avdelningen kan göras bättre.
Av 31 respondenter var det 10 som gav förslag. I det stora hela handlar det om att majoriteten
vill se mer rotation av olika anledningar, t.ex. att det ger mer avlastning, bättre trivsel, ökad
helhetsförståelse och minskar grupperingar.
På frågan vad medarbetarna tycker att arbetsrotation ger dem så var det en klar majoritet som
tyckte att arbetsrotation bidrar med positiva effekter samtidigt som få såg negativa
konsekvenser:

77,4%

67,7%

54,8%

51,6%

(Figur 3) Diagram från enkätfråga om vilka olika konsekvenser ser utifrån arbetsrotation.

På frågan om varför de tror att organisationen använder sig av arbetsrotation är det ganska
spridda åsikter. 9,7% svarade annan anledning utan att specificera sig:
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3,2%

Annat

Minskad förståelse för
verksamheten

3,2%

Ökad förståelse för
verksamheten

Minskad variation i
arbetet

Minskad gemenskap
med kollegor

9,7%

0,0%
Ökad variation i
arbetet

Ökad kompetens

Minskad kompetens

3,2%

0,0%

Ökad gemenskap med
kollegor

64,5%

Minskad motivation

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Höjd motivation

Procent

Vad tycker du rotationen mellan olika uppgifter bidrar med för din del?

Varför tror du att din avdelning använder sig av arbetsrotation?

För att medarbetarna ska må bättre
För att medarbetarna ska utvecklas
För att medarbetarna ska kunna
samarbeta bättre

Procent

54,8%

För att företaget ska kunna vara
mer effektivt

48,4%
41,9%
35,5%

35,5%

25,8%
16,1%

För att företaget ska kunna täcka
upp vid t.ex. frånvaro eller
arbetstoppar
För att företaget ska kunna se vilka
medarbetare som passar till vilka
uppgifter
För att minska risken för
belastningsskador

(Figur 4) Diagram från enkätfråga om medarbetarnas uppfattning varför deras avdelning använder sig av
arbetsrotation.

Målet för organisationen är att varje medarbetare ska ha max 50 % av sin arbetstid på
expedition som är den tyngsta uppgiften. Ledningsgruppen har i intervjuerna bekräftat att
organisationen inte är där i nuläget men att man är ganska nära då de flesta medarbetarna
har 40–60 % av sin tid på expedition.
När frågan ställdes “Hur stor del av din arbetstid senaste månaden uppskattar du har bestått av
expedition” så är det många respondenter som upplever att de antingen har mycket mer eller
mindre expedition än målet:
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Hur stor del av din arbetstid senaste månaden uppskattar du har
bestått av expedition?
100%

Procent

80%
60%
40%

25,8%

25,8%
19,4%

20%

12,9%

16,1%

0%
0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

(Figur 5) Diagram från enkätfråga om medarbetarnas upplevda mängd som de spenderar med uppgiften
expedition.

Det huvudsakliga målet med arbetsrotation är enligt respondenterna i ledningsgruppen att det
ska vara fysiskt avlastande. Det är något medarbetarna också är medvetna om. På frågan om
hur ofta de känner värk eller har andra fysiska besvär efter ett arbetspass svarade nästan 68 %
att de upplever besvär några gånger i veckan eller dagligen. Resultatet på frågan syns nedan:

Hur ofta känner du värk eller andra fysiska besvär som uppstått
efter ett arbetspass?
100%

Procent

80%
60%

48,4%

40%
19,4%

20%

12,9%

12,9%

6,5%

0%
Varje dag

Några gånger i Några gånger i
veckan
månaden

Mer sällan

Aldrig

(Figur 6) Diagram från enkätfråga om hur ofta medarbetarna känner fysiska besvär efter sina arbetspass .

5.2.2 Motivation
På frågan vad som motiverar medarbetarna i arbetet så svarar många att det är att utvecklas
och lära sig som är den främsta anledningen. Därefter är det ganska jämnt mellan olika
anledningar. När de angett alternativet ”annat” så har de ej specificerat vad som motiverar
dem.
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Procent

Vad motiverar dig i ditt arbete (utöver lön)?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

54,8%

35,5%

29,0%

29,0%

16,1%

Ingå i en
gemenskap

Utvecklas och Möjlighet till
lära sig nya
karriär
saker

12,9%

Ökat ansvar i Att arbetet är
arbetet
meningsfullt

Annat

(Figur 7) Diagram från enkätfråga om vad medarbetarna motiveras av i sitt arbete.

5.2.3 Medarbetarens lärande
Samtidigt är det oklart om arbetsrotation bidrar till utveckling och att lära sig nya saker inom
frysavdelningen. På en skala mellan 1–6 där de tillfrågats om de anser att arbetsrotation bidrar
till att de utvecklas svarar nästan 26 % alternativ 1 att det inte bidrar alls. Samtidigt som 29 %
valt alternativ 6 och anser att rotation bidrar väldigt mycket.
En liknande fråga ställdes i enkäten där de tillfrågades om de känner att de utvecklas i sitt
arbete. Resultatet ses sedan:

Procent

1= Instämmer inte alls
6= Instämmer helt och hållet

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Känner du att du utvecklas i ditt arbete?

35,5%
25,8%

1

9,7%

9,7%

2

3

12,9%
6,5%

4

5

6

(Figur 8) Diagram från enkätfråga om medarbetarna känner att de utvecklas i sitt arbete.
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5.2.4 Det goda arbetet
Samarbete anses vara viktigt inom frysavdelningen. Drygt 51% ansåg att samarbete inom
avdelningen är väldigt viktigt att jämföra med 9,7 % som tyckte att det inte är alls viktigt.
Huruvida samarbetet faktiskt är bra inom avdelningen skiljer sig åsikterna mellan
medarbetarna men majoriteten tycker att samarbetet är bra. På frågan “Har ni ett bra
samarbete på er avdelning? har 64,5 % svarat 4–6 på en skala mellan 1–6, där 1 motsvarar att
samarbetet inte alls är bra och 6 är väldigt bra.
På följdfrågan om de anser att arbetsrotation bidrar till ett bättre samarbete är respondenterna
spridda i sina åsikter. Resultatet ses nedan:
1= Instämmer inte alls
6= Instämmer helt och hållet

Känner du att arbetsrotation bidrar till ett
bättre samarbete på er avdelning?

100%

Procent

80%

60%
40%
22,6%

20%

25,8%

12,9%

22,6%
12,9%

3,2%

0%
1

2

3

4

5

6

(Figur 9) Diagram från enkätfråga om medarbetarna ser en koppling mellan arbetsrotation och bättre samarbete.

Delaktighet och känslan av att kunna påverka framstår som låg i enkätundersökningen.
Medarbetarna fick frågan “känner du att du kan påverka beslut på din arbetsplats?”
där nästan 49 % inte känner att de alls har möjlighet att påverka beslut. Ännu färre känner att
de kan påverka utformningen av arbetsrotationen. Här svarade 58,1 % att de inte alls kan
påverka hur arbetsrotationen ska gå till.
Det ställdes en öppen fråga som löd “hur påverkas gemenskapen på er avdelning av
rotation?”. Av 31 respondenter var det 8 som kom med åsikter. Det som lyfts är nästan
uteslutande att rotationsupplägget avdelningen har i nuläget bidrar till mindre gemenskap.
Flera av de svarande menar på helhetsförståelsen hade blivit bättre och att avdelningen hade
fått en större “vi-känsla” om de roterat mellan fler uppgifter.
5.3 Sammanfattning av resultat
Arbetsrotation är i grunden något positivt enligt båda grupperna. Både medarbetare och
ledningsgrupp ser nästan samma positiva konsekvenser. Utöver det medarbetarna lyfter fram
så ser ledningsgruppen också organisatoriska fördelar. Fördelar såsom ökad flexibilitet,
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medarbetare som kan stanna i organisationen längre samt att de får möjlighet att testa vilka
uppgifter som är mest lämpade för respektive medarbetare.
Överlag är medarbetarna mer kritiska än ledningsgruppen när det gäller upplevelsen av hur
arbetsrotationen fungerar i nuläget. De påpekar att det finns en orättvisa i mängden expedition
respektive medarbetare utför. De har en bild av att många har långt mer eller långt mindre än
50 % av sin tid på expedition. Ledningsgruppen är medvetna om att fördelningen inte är helt
rättvis men att medarbetarna troligen upplever att de har mer expedition än vad som faktiskt
är fallet.
Den upplevelse som går mest isär mellan grupperna är inte direkt kopplad till arbetsrotation.
Ledningsgruppen ger en bild av att delaktighet motiverar medarbetarna och att den är
välfungerande på arbetsplatsen.
De är öppna för förbättringsförslag och använder sig av förbättringsteam. Många medarbetare
är av motsatt åsikt, de tycker att delaktigheten på arbetsplatsen är väldigt låg.
Ledningsgruppen tror att delaktighet och ett närvarande ledarskap utöver givande
arbetsuppgifter är en nyckel till motiverade medarbetare. När medarbetarna tillfrågats vad
som motiverar dem i sitt arbete är majoriteten överens om att möjligheten att utvecklas är det
som motiverar dem mest.
Modellen nedan sammanfattar upplevda konsekvenser med arbetsrotation. Ett antal punkter
kan vara motsägelsefulla. Exempelvis att arbetsrotation anses vara utvecklande skiljer sig
mellan individer. Mycket beror på upplägget av rotationen.
Positiva konsekvenser

Negativa konsekvenser

Medarbetare








Bättre helhetsförståelse
Utvecklande
Motiverande
Variation i arbetet
Mindre fysisk belastning
Ökad gemenskap






Orättvis fördelning i rotationsupplägget
Utvecklingen stagnerar snabbt
Låg delaktighet i upplägget
Kan skapa grupperingar, vi mot demmentalitet

Ledningsgrupp








Bättre helhetsförståelse
Utvecklande
Motiverande
Variation i arbetet
Mindre fysisk belastning
Möjlighet att testa
medarbetarna
Ökad flexibilitet vid
bemanning
Friskare medarbetare som
kan arbeta längre




Svårt att planera rättvist
Svår balans mellan mängd rotation - kunna
mycket om lite eller lite om mycket




(Figur 10) Sammanfattning av upplevda konsekvenser av arbetsrotation
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6. Analys
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån tidigare beskrivna teorier och modeller samt ett
besvarande av frågeställningarna.
6.1 Motivation
I Eriksson och Ortegas (2006) teori talas det om att motivation i arbetet är något som kan
uppnås genom utvecklande och varierande arbetsuppgifter. De nämner även att människor
ofta föredrar att ha varierade uppgifter snarare än att bli specialister inom ett område.
Detta är något som delvis framkommer i vår undersökning men det är inte helt tydligt att
arbetsrotation faktiskt höjer motivationen. Vad som är motivationshöjande skiljer sig mellan
olika individer. Våra respondenter från både intervjuer och enkät ger en varierad bild.
Exempelvis motiveras vissa av möjlighet till karriär, få mer ansvarsuppgifter eller att ingå i en
gemenskap. Det som medarbetarna tycker är mest motivationshöjande är möjligheten till att
utvecklas och få lära sig nya saker. Däremot är det ungefär hälften som upplever att de inte
utvecklas i sitt arbete i nuläget. Detta är ett intressant resultat eftersom det går att anta att
hälften faktiskt inte känner att arbetet är tillfredsställande. Rotationsupplägget som
avdelningen använder sig av upplevs som hämmande för många, medarbetarna är bundna till
att rotera mellan ett begränsat antal uppgifter. De påpekar att de hellre skulle vilja rotera till
fler eller till och med samtliga uppgifter. Rotation kan alltså bidra till att de utvecklas och lär
sig nya saker men de inte får möjlighet att göra detta. Det går att anta att detta kan resultera i
att de både känner sig hämmade men också irriterade då de vet vad som skulle göra deras
arbetsglädje bättre, men de får inte möjlighet att påverka situationen.
6.2 Medarbetarens lärande
Genom arbetsrotation får en medarbetare möjlighet till en bredare kunskap och kan även lära
sig fler kompetenser. Det kan även ge en förbättrad helhetssyn över företaget (Eriksson &
Ortega 2006).
Våra svarande bekräftar denna bild. Samtliga respondenter - både medarbetare och chefer
menar att arbetsrotation är något som ökar möjligheten för personalen att utvecklas. Likaså är
alla överens om att arbetsrotation kan bidra till en bättre helhetsbild av verksamheten. Även
här visar resultatet att medarbetarna ser det som utvecklande att rotera men att många inte får
möjlighet att utvecklas så mycket som de önskar. Nästan hälften av respondenterna i
enkätundersökningen anser att de inte utvecklas i sitt arbete. Flera respondenter berättade att
när de roterade mellan samtliga arbetsuppgifter för några år sen, så kände de att de
utvecklades mer. Samtliga verkar vara överens om att rotation ger möjlighet till en bättre
helhetsförståelse för verksamheten. Vid intervjuerna problematiseras helhetsförståelsen, de
önskar själva en bättre helhetsförståelse och de upplever att kollegor saknar förståelse för vad
de gör på respektive uppgift. I enkätundersökningen var däremot 4/5 av åsikten att de har en
god eller väldigt god helhetsförståelse.
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6.3 Lärande om medarbetaren
Detta handlar om att företaget genom rotation kan prova vilka uppgifter medarbetare är
lämpade för. När en medarbetare roterar blir det tydligt vilken eller vilka arbetsuppgifter som
passar denne bäst, på så sätt kan organisationen effektivt planera var de ska placera ut sin
arbetskraft (Eriksson & Ortega 2006).
Det är tydligt att medarbetarna inte har en klar bild av vad organisationen kan lära sig om sina
anställda genom rotation. De lyfter flertalet positiva konsekvenser för organisationen men
ingen tänker kring att de skulle kunna se vilka arbetsuppgifter som är mest lämpade för
respektive medarbetare. Detta är inte så konstigt då en medarbetare troligen tänker mer på sin
egen arbetssituation snarare än på företagets effektivitet. Teorin är trots allt mer utifrån ett
organisatoriskt perspektiv.
Respondenterna som utgör ledningsgruppen har däremot detta organisatoriska perspektiv i
större utsträckning. De menar att genom arbetsrotation kan de se vilka kompetenser de har
och vilka arbetsuppgifter de är mest lämpade för. Vilket då tyder på att teorin stämmer
överens med ledningsgruppens uppfattning.
6.4 Flexibilitet
Flexibilitet har diskuterats med utgångspunkt i hur företaget kan bli mer flexibelt och hur
respondenter tänker kring flexibilitet. Det vill säga att det främst har varit ett organisatoriskt
perspektiv snarare än ett medarbetarperspektiv. Teorin har baserats på Atkinsons flexibla
företagsmodell som fokuserar på att föra fram tankar kring hur ett företag kan effektivisera sig
genom sin arbetskrafts förmåga (Thompson & Mchugh 2009).
Numerisk flexibilitet är något undersökningen inte riktigt fokuserat på då respondenterna
utgörs av de heltidsanställda på företaget. Det syns dock att organisationen använder sig av en
numerisk flexibilitet. Organisationen använder sig av ett bemanningsföretag som i högre grad
roterar mellan olika avdelningar och uppgifter än företagets egna heltidsanställda.
Finansiell flexibilitet är svår att se på frysavdelningen. Av resultatet framgår det inte att
arbetsrotationen används i ekonomiska termer, som exempelvis att ett utökat antal
kompetensområden skulle ge ett lönepåslag eller andra ekonomiska fördelar.
Funktionell flexibilitet syns dock i högre grad. Medarbetarna berättar att de roterar mellan
uppgifter utifrån sina respektive kompetensområden. Att de kan täcka upp vid olika uppgifter
beroende på vilka kompetenser de har. Alla kan inte alla områden men tillsammans fungerar
deras kunskap som en funktionell flexibilitet där det finns flera medarbetare som kan varje
uppgift. Organisationen kan vid behov flytta heltidsanställd personal mellan olika
arbetsuppgifter. Tidigare kunde alla medarbetare samtliga arbetsuppgifter men numera har
varje anställd ett begränsat antal kompetenser istället. När avdelningen var mindre fanns det
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ett större incitament till att ha medarbetare som kunde alla uppgifter för att alltid försäkra sig
om att ha möjlighet att täcka upp vid sjukdomar eller liknande. Den funktionella flexibiliteten
kan anses öka genom användandet av rotation på avdelningen. Däremot valet att övergå till ett
par kompetensområden minskar den funktionella flexibiliteten. Utifrån organisationens behov
är det inte helt nödvändigt att alla kan allt.
Den här avdelningen verkar främst använda sig av den funktionella flexibiliteten. Eftersom
det implementerats ett nytt direktiv gällande fler rotationsområden för medarbetarna så är det
rimligt att anta att det är en fråga om att utöka den funktionella flexibiliteten. De vill ge
heltidsanställda större möjlighet att rotera mellan fler uppgifter. De värderar en rotation bland
befintliga heltidsanställda högre än att utöka den numeriska flexibiliteten och ta in fler
konsulter från bemanningsföretag. Ledningsgruppen säger att idag använder sig företaget av
flexibilitet för att täcka upp vid behov, exempelvis vid sjukdom eller skada. Där nämner de
även att deras förhoppningar är att utöka rotationen, vilket kan innebära ännu större
flexibilitet. De påstår att det är mycket viktigt för ett företag att ha möjlighet att vara flexibla
för att förhålla sig så effektiva som möjligt utifrån arbetsmarknadens behov.
6.5 Det goda arbetet
Det goda arbetet innefattar ett antal punkter som alla ska fungera för att skapa en bättre
arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor för medarbetare. Denna uppsats har främst utgått ifrån
diskussionen kring delaktighet och samarbete som förs i Det goda arbetet. De två teman som
har jämförts och som här presenteras kommer således vara delaktighet och samarbete
(Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1985).
I resultatet märks att samarbete och delaktighet ses som något viktigt för både medarbetare
och ledningsgrupp. Medarbetarna och ledningsgruppen tycker båda att samarbetet överlag
fungerar bra. Behovet av samarbete är tydligare vid vissa arbetsuppgifter än andra.
Majoriteten av båda grupperna tänker på avdelningens helhet, där det faktiskt är viktigt att
samarbeta även vid individuellt arbete. Det en medarbetare gör kommer påverka kollegan
som gör nästa steg i processen. Underlättar de för varandra kommer arbetet gå bättre och det
blir bättre trivsel. Samtidigt är bilden delad av hur pass bra samarbetet upplevs. Flera
respondenter menar att där de jobbar i grupp är samarbetet viktigare och fungerar också
bättre. Vid expedition där arbetet utförs individuellt upplevs samarbetet överlag sämre. Något
intressant som uppkom genom enkätundersökningen var att en del medarbetare tyckte att
arbetsrotation försämrar gemenskapen och delaktigheten. De fick i en öppen fråga svara på
detta och många vittnade om att rotation bidrog till vi-dem-tänk utifrån vilka arbetsuppgifter
eller kompetenser man roterar mellan. De upplever att det bildar grupper och att det kan bli
svårare att komma in i vissa grupper. Detta blir kontraproduktivt då en av rotationens syften
är att bidra till samarbete och öppna upp möjligheter för medarbetarna att träffa nya vänner
och ingå i fler gemenskaper. En lösning som dessa medarbetare lyfter är att rotera mellan alla
uppgifter vilket ska resultera i mindre “vi-och-dem”-tänk då det inte blir grupperingar och det
ger ett bättre samarbete.
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Delaktighet är också mycket viktigt, vilket både medarbetare och ledningsgrupp tycker.
I tankarna om hur pass mycket medarbetarna faktiskt får vara delaktiga syns där dock en stor
skillnad mellan grupperna. Medarbetarna lyfter i både intervjuer och enkätundersökning att de
upplever delaktigheten på avdelningen som låg och i utformandet av arbetsrotation som
nästintill obefintligt. Ledningsgruppen ger en mer positiv bild av delaktigheten. De säger att
arbetsrotationen har de själva planerat fast utifrån önskemål från medarbetarna om vilka
rotationsuppgifter de vill ha. De menar även att de skapar delaktighet genom förbättringsteam
och försöker låta medarbetarna göra sig hörda med förslag och åsikter.
6.6 Besvarande av frågeställningar
6.6.1 Vad ser medarbetarna för konsekvenser av arbetsrotation?
Positiva konsekvenser
Medarbetarna upplever att arbetsrotation är något givande och mer eller mindre ett måste i
deras arbete. Främst är det för att rotation ger möjlighet till fysisk avlastning. Genom att
rotera håller medarbetarna sig friska och mindre skadade än om de hade haft samma fysiskt
krävande arbetsuppgift på heltid.
Rotation bidrar till variation i arbetet vilket kan göra att det blir roligare att arbeta. De
uppskattar att rotera till andra uppgifter mer än att bara vara på expedition och service. Det
möjliggör också att medarbetarna får chansen att utvecklas och lära sig nya moment.
Konceptet med att låta medarbetare rotera mellan olika uppgifter ger en möjlighet att ingå i
andra grupper och få fler kollegor än om man varit fast på en uppgift eller i en grupp.
Arbetsrotation ger också en större helhetsförståelse för verksamheten. Genom att de roterar
får de en större förståelse för vad kollegorna gör samt hur deras arbete påverkar nästa kollega
i processen. Det kan resultera i att de respekterar och utför sina egna arbetsuppgifter mer
noggrant då de förstår hur deras insats påverkar kollegornas arbete.
Negativa konsekvenser
Medarbetarna ser nästan uteslutande positiva konsekvenser med arbetsrotation i grunden.
Däremot har det framkommit att det i verkligheten ser annorlunda ut.
Huvudsyftet med rotation är att skapa avlastning rent fysiskt. Det har dock framkommit att
majoriteten av respondenterna upplever värk eller andra fysiska besvär flera gånger i veckan
efter att ha arbetat.
Fördelningen av tid på expedition är orättvis. Många upplever att vissa tillbringar mycket mer
tid på expedition än målet som är att ha 50/50 mellan expedition och rotationsuppgifter. Detta
kan i sin tur leda till avundsjuka och slitningar mellan grupper eller personer.
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Det finns risker för splittring i grupper och en minskad gemenskap om rotationen inte
fungerar som den ska. Vissa upplever att det finns risk för polarisering och att det uppstår en
vi mot dem-mentalitet. Trots att rotation har goda möjligheter att skapa nya sammanhang för
medarbetare så har det uppkommit att det kan leda till motsatsen.
Vidare beskrivs det att korttidsfrånvaron är hög. Detta innebär att medarbetarna behöver täcka
upp för deras kollegor. Detta resulterar i att de inte har samma möjlighet att rotera som det är
tänkt.
Rotationsupplägget kan även begränsa medarbetare. En del har kompetens av samtliga
arbetsuppgifter men genom att ha ett upplägg med ett bestämt antal rotationsmoment så får de
inte möjligheten att använda sig av hela sin kompetens.
Kvalitén i arbetet kan påverkas då vissa uppgifter kräver mer noggrannhet och mer erfarenhet.
För att kunna göra ett gediget arbete underlättar det att ha samma personer på en arbetsstation
som är mer komplex, till exempel varumottagningen.
6.6.2 Vad ser ledningsgruppen för konsekvenser av arbetsrotation?
Positiva konsekvenser
Ledningsgruppen ser liknande positiva aspekter som medarbetarna. De tycker att
arbetsrotation är nödvändigt och bidrar positivt till både organisation och medarbetare. Utöver
det ser de även ett flertal andra saker.
Den främsta positiva konsekvensen är att minska risken för belastningsskador och ha friskare
medarbetare som vill och kan arbeta inom företaget längre.
Arbetsrotationen kan motivera medarbetarna då de får variation i arbetet och möjlighet att lära
sig nya saker.
Ledningen har fokus på den flexibilitet som arbetsrotation kan bidra till, de tänker i termer av
hur flexibilitet kan generera effektivitet. Organisationen kan lättare bemanna olika
arbetsområden och täcka upp vid frånvaro genom arbetsrotation.
En annan fördel är att rotationen bidrar till att medarbetare får grundläggande erfarenhet inom
flera olika arbetsuppgifter. Detta gör det lättare och snabbare för företaget att senare lära upp
dem på de moment som kräver en högre kompetens, t.ex. varumottagningen.

40

Negativa konsekvenser
Egentligen menar ledningsgruppen att det inte finns några negativa konsekvenser med
arbetsrotation i grunden. Vad som däremot har framkommit är att den största risken är att det
implementeras på fel sätt.
De menar att det kan vara problematiskt att göra ett rättvist upplägg som alla blir nöjda med.
Det finns svårigheter med att tillgodose alla medarbetares önskemål om rotationsupplägget.
Vissa arbetsuppgifter har ett stort personalbehov medan andra enbart kräver ett fåtal personer.
Detta innebär att alla inte kan tilldelas den arbetsuppgift de önskar.
Ett annat problem är att göra en avvägning om hur mycket rotation som är mest lämpligt.
Kvalitén i arbetet blir högre om medarbetarna kan sina arbetsuppgifter väl, vilket kan uppnås
genom att de inte roterar i lika hög grad. Däremot blir flexibiliteten lägre än om alla hade
kunnat rotera mellan allt.
6.6.3 Delar medarbetare och ledningsgruppen synen på arbetsrotation?
Både medarbetare och ledningsgrupp ser i teorin nästan enbart positiva konsekvenser av
arbetsrotation. Däremot skiljer sig upplevelsen hur pass bra det fungerar på avdelningen.
Medarbetarna har en mer kritisk upplevelse än ledningsgruppen.
Medarbetare anser att det finns en orättvisa i fördelningen av rotationen. De påstår att många
expedierar mer än 50 % av sin arbetstid. Här går synen isär då ledningsgruppen menar att det
är en mer rättvis fördelning än vad medarbetarna framställer det som. Ledningsgruppen menar
att även om det inte är helt rättvist så har de flesta medarbetarna faktiskt nära 50 % expedition
och 50 % rotation.
Även när det gäller samarbete och gemenskap är medarbetarna mer kritiska än
ledningsgruppen. Ledningsgruppen ger en bild av att det i stort sett fungerar bra medan en del
medarbetare menar att det finns ett bristande samarbete, främst på expedition. De ser även att
det nuvarande rotationsupplägget kan skapa en “vi-mot-dem-mentalitet”, när olika
arbetsgrupper ställs mot varandra. De bryr sig inte så mycket om hur deras arbete påverkar
nästa arbetsgrupp i processen.
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7. Diskussion
Detta kapitel består av diskussioner kring metodens värde för studien, hur teorin står i paritet
till resultatet, allmän diskussion kring uppsatsen och slutligen förslag till vidare forskning.
Resultatet som undersökningen genererade var omfattande. Det var en studie som syftade till
att öka förståelsen för ett ämne snarare än att lösa ett problem. Detta var en fördel för studien
då det inte fanns några rätta eller felaktiga svar, utan berättelserna respondenterna gett var för
deras skull. Respondenterna fick möjlighet att berätta om deras arbetssituation och således
fanns det en möjlighet att föreslå förbättringar i deras arbetsförhållanden. Detta tror vi kan ha
gett dem ett incitament till att ge trovärdiga och uttömmande svar.
7.1 Metodens betydelse för studien
Genom en metodtriangulering där semistrukturerade intervjuer kompletterades med en
enkätundersökning kunde vi bekräfta mycket genom att samma svar återfanns på olika ställen.
Åsikterna i många frågor var likartade i både intervjuer och enkätundersökning, vilket stärker
träffsäkerheten i resultatet. Denscombe (2009) menar att en metodkombination av kvalitativa
och kvantitativa metoder ger en undersökning både djup och bredd. Det är något som
eftersträvades då syftet var att öka förståelsen för ett arbetsvetenskapligt fenomen.
Trovärdighet och generaliserbarhet ansågs viktiga för studien. Att chefer inom organisationen
valde intervjurespondenter skulle dock kunna påverka trovärdigheten i uppsatsen. Enkäten
möjliggjorde att alla medarbetare på avdelningen kunde synliggöra sina åsikter, även de som
inte valts ut till intervju. En annan eventuell nackdel är faktumet att det är en stor avdelning
och ett ännu större företag. Det stora bortfallet i enkätundersökningen gör att
generaliserbarheten blir relativt låg. Trots att vi fick svar från 31 personer i enkäten så saknas
över 70 av medarbetarnas svar. Frysmiljön skiljer sig åt mot övriga avdelningar och deras
rotation har framstått som ett mer utvecklat upplägg än på övriga avdelningar inom
organisationen. Detta gör att det är rimligt att ifrågasätta resultatets generaliserbarhet även
inom företaget.
7.2 Syfte och teoriernas värde för resultatet
Frågeställningarna var aningen vaga. Det är svårt att ge ett konkret svar på en relativt abstrakt
fråga. Detta är något som har påverkat studien. Då syftet och frågeställningarna endast vill
undersöka upplevelser och attityder har det varit svårt att ge konkreta svar. Som resultat av
detta har osäkerhet kring relevans för studien diskuterats.
“Flexibilitet” och “lärande om medarbetaren” var svåra teorier att arbeta med då de främst är
sedda ur ett organisatoriskt perspektiv. Medarbetarens syn och ledningsgruppens syn var
därför svårt att jämföra utifrån dessa begrepp. Teorierna och modellerna i studien var även
flera och av en bredare karaktär. Det i sin tur gav bredare men mindre konkreta svar.
Exempelvis “vad motiverar dig” är svårt att ge ett konkret svar på och det är ofta väldigt
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subjektivt. Utifrån undersökningens syfte kan bredare teorier anses vara bra för att bidra med
en ökad förståelse.
7.3 Allmänna tankar kring undersökningen
Något av det mest intressanta vi fann har varit att så många respondenter ser arbetsrotation
som nästan ensidigt positivt. Detta delas av både medarbetare och chefer i organisationen.
Samtidigt framstår det som att på arbetsplatsen finns det en hel del som inte fungerar och ger
de positiva effekter som förväntas. Många har alltså sagt att arbetsrotation egentligen borde
generera gemenskap, utveckling, delaktighet, motivation m.m. Vad som däremot har
framkommit har varit att en stor del av medarbetarna inte upplever det så. Detta var någonting
vi inte hade förutsett. Det är en intressant diskussion hur det kan ske och om det är något som
går att lösa. Våra tankar är delade. Människan vill ofta utvecklas och blir sällan helt nöjd,
vilket också skapar drivkrafter. Flera menar på att nuvarande rotationsupplägget är bättre än
föregående år då det blivit en mer rättvis fördelning av de slitsamma uppgifterna. Samtidigt
var upplägget för några år sen där medarbetarna roterade på allt ännu bättre. Vår uppfattning
är att medarbetarna tycker det är bättre nu än föregående år men att de strävar efter mer.
En tanke som har slagit oss men som inte är kopplat till vår teori är fördelningen mellan
arbetsberikning och arbetsutvidgning i upplägget. Flertalet av de olika arbetsuppgifterna är
ganska enkla och skiljer sig inte så mycket i komplexitet vilket respondenterna vittnat om.
Många uppgifter lär man sig på några timmar eller ett par dagar. En stor del menar att de inte
utvecklas i sitt arbete. Det tyder på att rotationen snarare genererar arbetsutvidgning än
arbetsberikning. Hade de roterat till uppgifter som upplevs mer avancerade eller komplexa är
det möjligt att medarbetarna känt att de utvecklas mer vilket i sin tur även kan höja
motivationen.
Ett par respondenter i intervjuerna ger en delvis motsägelsefull bild vilket belyser
svårigheterna i att organisera arbete. De vill ha mer rotation och tycker att alla borde rotera på
allt, samtidigt som de vill spendera mer eller nästan all sin tid på deras respektive favorituppgift. Detta blir svårt, i praktiken innebär det i våra ögon att kollegorna ska rotera samtidigt
som man själv önskar vara fast på sin uppgift.
Ur ett ledningsperspektiv ser vi även hur svårt det är att göra samtliga medarbetare nöjda. Vad
som motiverar eller skapar trivsel skiljer sig mellan individer. I lagerverksamheten är
expedition en huvuduppgift vilket är svårt att bli av med genom rotation. Däremot kan de
eftersträva att minska belastningen och försöka skapa en jämnare fördelning mellan
medarbetarna.
Ledningsgruppen lyfter också ledarskap som en nyckel till motivation vilket inte
medarbetarna alls berör. En troligtvis förenklad slutsats skulle kunna vara att ledarskap i en
sådan verksamhet inte är motiverande då ingen av medarbetarna berör ämnet ledarskap. Vår
uppfattning är att ledarskap eller känslan av bra chefer är något många förväntar sig ska
fungera, det är snarare när det inte fungerar som det lyfts fram. En alternativ förklaring kan
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vara att ledarskap inte förknippas med just motivation bland medarbetarna utan kanske
snarare associeras med begrepp såsom trivsel eller arbetsmiljö.
En annan intressant reflektion vi fått genom intervjuerna är i vilket stadie respondenterna
tänker eller utgår ifrån. Medarbetarna som är kärnan i verksamheten ser en viss typ av
möjligheter och svårigheter som påverkar dem på ett mer direkt och personligt plan. Cheferna
som är lite längre ifrån de grundläggande arbetsuppgifterna har ett mer strategiskt tänk och
svarar i högre grad utifrån verksamhetsbehov och ser andra konsekvenser. Respondenten från
HR som genom sin roll är ännu längre ifrån kärnverksamheten har ett ännu mer övergripande
förhållningssätt. Detta kan anses vara ganska självklart men en tanke som slog oss är hur svårt
det kan vara att faktiskt se vad medarbetare på “golvet” tycker och tänker om det dagliga
arbetet. Delaktighet och en möjlighet att få göra sig hörd syns tydligt som en viktig del i att
skapa det goda arbetet. Vi tror det är väsentligt för att skapa en trivsam arbetsplats som
utvecklas i ett håll som både medarbetare och ledningsgrupp vill.
7.4 Förslag till vidare forskning
Vi har undersökt hur arbetsrotation som verktyg för att fördela arbetet tas emot av både chefer
och medarbetare. Det visade sig att nästan alla är överens om att det bör vara positivt i teorin.
Svårigheter att få ett upplägg som upplevs rättvist, som motiverar och är utvecklande har
kommit fram. Det hade varit intressant forskning att försöka finna ett rotationsupplägg som
fungerar bättre eller undersöka om hur den studerande organisationen kan förbättra sitt
upplägg. Till exempel hur arbetsrotation kan göras mer utvecklande, kanske genom att
eftersträva mer arbetsberikning än arbetsutvidgning. Alltså att göra en liknande studie på en
arbetsplats där medarbetare roterar mellan mer kvalificerade uppgifter och se vilka
konsekvenser arbetsrotation bidrar med där.
Fysisk avlastning har lyfts fram av respondenterna som huvudanledningen till att avdelningen
använder sig av arbetsrotation. Ett intressant forskningsområde hade varit att undersöka om
eller i vilken grad de olika arbetsmomenten faktiskt är avlastande. Det är möjligt att vissa
uppgifter upplevs som avlastande men i själva verket sliter på samma muskler och leder.
Till den studerade organisationen ser vi utifrån vårt resultat att en diskussion med
medarbetarna skulle kunna vara givande och att reda ut om fördelningen på expedition. Är
fördelningen rättvis och att ledningen kan presentera det på ett tydligt sätt så kan
medarbetarna förhoppningsvis släppa diskussionen. Är den orättvis bör organisationen
försöka hitta en lösning eller förklara för medarbetarna varför det inte går. Delaktighet och
utvecklingsmöjligheter på avdelningen är också något utifrån resultatet som hade varit
aktuellt att försöka utveckla.
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Bilagor
Bilaga 1. Informationsbrev
Arbetsrotation är ett verktyg i att planera arbetet som i många fall kan leda till höjd
arbetsglädje, motivationshöjande och vara utvecklande för medarbetaren. Samtidigt kan det
ge företaget en chans att prova medarbetarnas kompetenser samt att skapa en flexibilitet i sin
bemanning som gör det lättare att hantera toppar i arbetsbelastning eller att täcka upp vid
frånvaro. Däremot belyser tidigare forskning inte lika mycket om eventuella negativa
konsekvenser rotation kan få, till exempel att medarbetare roteras till mindre motiverande
uppgifter, kan känna mindre grupptillhörighet samt att det kan vara svårt att planera
rotationen så att skaderisken faktiskt minskar.
Vi är två studenter som läser programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd vid
Högskolan i Halmstad. I vår kandidatuppsats vill vi öka kunskapen om hur medarbetarna på
en arbetsplats uppfattar arbetsrotation, vilka positiva och negativa konsekvenser ni ser. Sen
vill vi även undersöka om personalen och ledningsgruppen på er arbetsplats har en samsyn
eller om upplevelserna av arbetsrotation skiljer sig åt. Vi vänder oss till er på då vi tror att era
tankar kring arbetet är av stor vikt för undersökningen. Då ni har arbetsrotation på er
avdelning är era erfarenheter viktiga.
Intervjun beräknas ta 30–45 minuter. Vi planerar att spela in detta om ni samtycker till det för
att underlätta vår dokumentation av intervjuerna. Tid och plats kommer vi anpassa efter era
behov. Ert deltagande är helt frivilligt och ni kan när ni vill avbryta intervjun utan närmare
förklaring.
Vi kommer att avidentifiera er i uppsatsen i största möjliga mån och inte nämna ert namn.
Uppsatsen kommer att läsas av vår handledare, en examinator samt ett par andra studenter vid
ett opponeringstillfälle. Studien kommer att publiceras på högskolans databas och vara
tillgänglig på internet. När uppsatsen är färdig kommer resultatet sammanfattas och
presenteras för ledningsgruppen på er arbetsplats. Allt material kommer tas om hand på ett
säkert sätt så att ingen obehörig kan komma åt det. Efter att uppsatsen är godkänd kommer det
inspelade materialet att raderas. Vill ni så får ni ta del av eventuella citat och referat vi tänkt
använda oss av i uppsatsen för att kontrollera att vi förstått er rätt. Om ni önskar så kan vi
skicka den färdiga uppsatsen via mail.
Om ni accepterar att delta i intervjun så återkommer vi snarast och bestämmer tid och plats
för intervjun.
Med vänliga hälsningar
Peter Lundberg Müller-Hansen
Petmll16@student.hh.se
Henrik Håkansson
hakansson.henrik@outlook.com

Handledare:
Per Sederblad
Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan i Halmstad
per.sederblad@hh.se
Tel 035-167492
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Bilaga 2. Intervjuguide ledningsgrupp
För delaktiga i projektet (Chefer/HR)
Längd: ca 30–45 minuter
Plats: Organisationens samtalsrum
Inledning
Tacka för att de väljer att ställa upp
Kontrollera att respondenten ger ok till att vi spelar in samt repetera villkor för intervjun
Be personen presentera sig själv
Om rotationen
 Vill du berätta hur arbetsrotationen ser ut på frysavdelningen?
 Hur tycker du arbetsrotationen fungerar på frysen och/eller inom företaget?
 Varför har ni valt att ha arbetsrotation på er arbetsplats?
Motivation
 Vad tror du motiverar medarbetarna i sitt arbete (utöver att få lön)?
 Vilka åtgärder tror du är möjliga för att höja motivationen?
 Hur tror du att de anställda utvecklas genom att arbeta inom olika arbetsområden?
 Vilka uppgifter tror du de anställda föredrar mest och varför?
Lärande för medarbetare och organisation
 Hur tror du att arbetsrotation bidrar till att medarbetare kan utvecklas?
 Vad kan organisationen lära sig om medarbetarna genom att låta dem rotera?
Flexibilitet
 Vad betyder flexibilitet för dig?
 Hur kan er organisation bli mer flexibla?
 Hur kan arbetsrotation bidra till flexibilitet?
 Kan alla medarbetarna rotera runt på samtliga uppgifter? (skador, läkarintyg,
kompetensavsaknad etc.).
Samarbete i grupper och delaktighet
 Upplever du att det är viktigt att medarbetarna samarbetar inom frysen/lagret?
Kräver uppgifterna samarbete eller är det mest individuella uppgifter?
 Hur tror du samarbete påverkar arbetssituationen?
 Vad tycker du om delaktighet på arbetsplatsen?
 På vilka sätt är medarbetarna delaktiga i utformningen av arbetsrotationen?
Avslutning
Sammanfatta hur vi har förstått den intervjuade.
Någonting du känner att du vill ta upp som inte kommit på tal?
Avslutande och tacka för intervjun
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Bilaga 3. Intervjuguide medarbetare
För delaktiga i projektet (medarbetare)
Längd: ca 30–45 minuter
Plats: Ett samtalsrum på organisationen
Inledning
Tacka för att de väljer att ställa upp och berätta om syftet med intervjun.
Kontrollera att respondenten ger ok till att vi spelar in samt repetera villkor för intervjun.
Be personen presentera sig själv.
Om rotationen
 Vill du berätta hur arbetsrotationen på din avdelning fungerar?
 Hur tycker du arbetsrotationen fungerar på er avdelning?
 Vilka arbetsuppgifter föredrar du mest och varför?
Motivation
 Vad motiverar dig i ditt arbete (utöver att få lön)?
 Vilka åtgärder tror du är möjliga för att höja motivationen på din arbetsplats?
 På vilket sätt kan arbetsrotation påverka din motivation till arbetet?
Lärande för medarbetare och organisation
 Känner du att du utvecklas på din arbetsplats?
 Hur kan arbetsrotation påverka utvecklingsmöjligheterna?
 Vad kan organisationen lära sig om medarbetaren genom att ni roterar?
Flexibilitet
 Vad betyder flexibilitet för dig?
 Hur kan er avdelning bli mer flexibla?
 Hur kan arbetsrotation bidra till flexibilitet?
 Kan alla medarbetarna rotera runt på samtliga uppgifter? (skador, läkarintyg,
kompetensavsaknad etc.).
Samarbete i grupper och delaktighet
 Upplever du att det är viktigt att ni samarbetar på er avdelning? Kräver uppgifterna
samarbete eller är det mest individuella uppgifter?
 Hur kan arbetsrotation påverka samarbetet på er arbetsplats?
 Vad tycker du om delaktighet på arbetsplatsen?
 På vilka sätt är ni delaktiga i utformningen av arbetsrotationen?
Övergripande fördelar och nackdelar med rotation
 Vilka fördelar kan du se för organisationen och dig genom att använda sig av
arbetsrotation?
 Vilka nackdelar kan du se för organisationen och dig genom att använda sig av
arbetsrotation?
Avslutning
Sammanfatta hur vi har förstått den intervjuade och fråga om det är något som respondenten
vill ta upp som inte kommit på tal.
Avslutande och tacka för intervjun.
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Bilaga 4. Enkätundersökning

(Svarsalternativen i fråga 2 är: 18-23, 24-30, 31-40, 41-50, 51-60, 60+
Svarsalternativen i fråga 3 är: 0-1 år, 1-2år, 2-5 år, över 5 år)
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