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Sammanfattning 

Arbetsgivarringar är ett nätverk av företag som samverkar för ett hållbart 

arbetsliv. Syftet med studien var att utifrån medlemsföretagen i en av 

arbetsgivarringarna studera arbetsgivarnas upplevelse av fenomenet 

arbetsrotation, som en tidig insats mot ohälsa. Studien är en intervjustudie med 

en kvalitativ ansats, fyra respondenter från medlemsföretagen i Företagsringen 

deltog. Analysen genomfördes med en tematisk innehållsanalys och resulterade 

i två huvudteman, möjligheter och hinder. Resultatet visade på att 

respondenterna både såg möjligheter och hinder med arbetsrotation i samverkan 

mellan arbetsgivare. Möjligheterna kring arbetsrotation var, 

kompetensutveckling av både individ och organisation, användning av 

varandras resurser samt i främjande arbete där man kan påverka arbetsglädjen 

och trivseln samt höja de anställdas motivation. Hinder de fann kring 

arbetsrotation var bristen på tid att arbeta med de här frågorna, att inte alla sågs 

lika berättigade till arbetsrotation beroende på position och arbetsuppgifter på 

företaget, ekonomin där vikariekostnaderna var en bidragande orsak samt 

attityden till arbetsrotation där fenomenet behöver en positiv ”klang”. Det 

behöver inte bara vara vid problem det används utan skulle också kunna 

användas för ”höjning” av en individ. En övergripande förändring som togs upp 

på flera ställen var att det skulle behövas en arbetsrotations ”pool” där man 

kunde underlätta vikariehanteringen och ”byta” anställda med varandra där 

kompetensen finns, utbyta erfarenheter med varandra och varandras företag, 

samt använda varandras resurser vid behov. 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsrotation, Arbetstillfredsställelse, Arbetsglädje, Motivation, 

Kompetensutveckling, Främjande arbete. 



Arbetsrotation – en intervjustudie om 

arbetsgivarrepresentanters upplevelser 

Helene Thyrén 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iii 

Förord 

Först och främst vill jag tacka min handledare Björn Jakobsson för det stöd jag 

fått under arbetets gång. Jag vill även tacka Per-Åke Svensson på 

Företagsringen för att jag fick genomföra studien via företagsringens 

medlemsföretag. Även ett stort tack till alla respondenter som ställt upp på en 

intervju, utan Er hjälp hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

 

TACK! 

 

Helene Thyrén 
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Inledning  

Denna uppsats handlar om fenomenet arbetsrotation, en tidig insats mot ohälsa 

för de personer som är i arbete trots ohälsa, ett steg i undvikandet innan man ev. 

hamnar i sjukskrivning eller arbetsrotation/arbetsträning till annan arbetsplats 

innan återgång till arbetet efter en sjukskrivning. Relevansen till 

rehabiliteringsområdet ligger i att det är en tidig åtgärd/insats, innan man 

hamnar i sjukskrivning eller återgång till arbetet efter sjukskrivning. Vilket kan 

minimera chanserna/riskerna till att hamna i en rehabiliteringsåtgärd. Det är 

viktigt att fånga upp människor tidigt, vid signaler som snart eller längre fram 

kan leda till sjukskrivning om ingen åtgärd vidtas. Arbetsrotation kan vara ett 

bra alternativ för att få distans tills sitt ”vanliga” arbete och kunna fokusera på 

annat. Vilket kan leda till andra tankegångar och ett annat synsätt gentemot 

arbetsplatsen och sina kollegor. Arbetsrotation skulle kunna vara en del i 

processen som arbetsgivaren använder vid begynnande tecken på ohälsa.  

 

Arbetsrotation skall studeras utifrån arbetsgivarnas upplevelse och se deras syn 

på arbetsrotation samt vad och hur de vill använda sig av detta. 

Förhoppningsvis kommer författaren att få fram skiljaktigheter mellan olika 

arbetsgivare, om det finns några och eller likheter de har och därifrån kommer 

vi kunna gå vidare. De får en hållpunkt att förhålla sig till.  
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Bakgrund  

Arbetsrotation 

Flera forskare har föreslagit att arbetsrotation kan hjälpa de anställda att 

anskaffa sig flera färdigheter både inom och utanför sig eget arbetsområde, och 

att det kan vara en strategi för att minska utbrändheten på arbetet (Davis & 

Jorgensen, 2005).  

 

Det slutliga målet med arbetsrotation kan vara att öka de anställdas 

arbetstillfredsställelse och uppmuntra dem till att stanna på arbetsplatsen och ge 

dem möjlighet till att öka sin kompetens. Därigenom undviks den onda cirkeln 

av hög personalomsättning, vilket är slöseri med organisationens värdefulla och 

mänskliga resurser. Dessutom är arbetsrotation också som en metod för 

utformning av arbetsuppgifter som att de anställda får lära sig yrkeskunskaper 

från olika avdelningar, arbetsrotation minskar de anställdas trötthet som kan 

orsakas av långtråkig och enformigt arbete. Utmaningen med dessa nya 

uppgifter kan uppmuntra de anställds entusiasm än en gång, och förbättra de 

anställdas motivation vilket ofta leder till ökad produktion (Jorgensen, Davis, 

Kotowski , Aedla  & Dunning, 2005).  

 

Vid genomförandet av arbetsrotation, är det kvaliteten av individens 

arbetslivserfarenhet som bör vara inriktningen, i stället för kvantitet. 

Organisationer bör arrangera nästa rotationsplan enligt varje anställds 

inlärningskapacitet och anpassningstid. Därigenom skall faktorer som de 

anställdas bakgrund, inlärningsförmåga och förtrogenhet till arbetet beaktas 

innan arbetsrotation går av stapeln (Campion, Cheraskin & Steven, 1994). 

 

Värdet av arbetsbyte bland personer i mycket långa sjukskrivningar har 

framkommit i en tidigare studie (Göransson, Aronsson & Melin, 2002) där en 

grupp fortfarande var sjukskrivna och en annan grupp återgått i arbete på heltid 

efter en långtidssjukskrivning.  
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Resultaten visade att byta yrke och/eller arbetsplats var ett relativt ovanligt men 

kraftfullt medel för återgång i arbete. Tjugofem procent i hela gruppen hade 

önskat ett byte, och mer än 2/3 av dem som genomfört ett byte, betraktade detta 

som avgörande för återgången i arbete.  

 

Hälsofrämjande arbete/Promotion 

Alexandersson & Medin (2000) har identifierat två olika typer av definitioner 

av begreppet hälsofrämjande. Det ena är att en definition av begreppet 

hälsofrämjande inkluderar teorier om och definitioner av hälsofrämjandets 

ontologi. Det andra är att använda hälsofrämjande som ett paraplybegrepp. 

Många texter innehåller ingen direkt definition av begreppet utan definieras 

utifrån de åtgärder som kan främja individens hälsa. 

 

Begreppet hälsofrämjande arbete är en strategi inom folkhälsoarbetet som syftar 

till att skapa gynnsamma förutsättningar för hälsa. WHO har definierat 

hälsofrämjande insatser som ”en process som gör det möjligt för individer 

likväl som för samhället att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan 

och därigenom förbättra det allmänna hälsotillståndet” (Källestål mfl, 2004, 

sid.20). Hälsofrämjande insatser förutsätter ett brett och tvärsektoriellt 

samarbete mellan myndigheter och organisationer. Insatserna utförs på de 

arenor där människor lever och verkar i samhället (Källestål mfl, 2004). 

 

Folkhälsoarbetet innefattar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser. Folkhälsoarbetet skall ses som en investering som primärt inte har för 

avsikt att ge avkastning i pengar utan i välbefinnande och hälsa (Arvidsson, 

Jarmar, Olofsson, Rådö & Svanström, 1998). I regeringens proposition ”Mål för 

folkhälsan” (2002/03:35) finns de ett övergripande mål som är att skapa 

samhälliga förutsättningar för en god hälsa och på lika villkor för befolkningen.  
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I målområde 4 Ökad hälsa i arbetslivet ”tydliggörs det hälsofrämjande 

perspektivet för arbetslivet genom att man talar om tyngdpunkten där målet är 

ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor vilket inte bara minskar den 

arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en 

allmänt förbättrad folkhälsa utan är även en nödvändig förutsättning för en 

hållbar tillväxt. Utgångspunkten för målområdet är att kraven i arbetslivet måste 

balanseras mot människors möjligheter att kunna fungera och må bra under ett 

helt arbetsliv. Individens verksamhet i arbetslivet ska gå att förena med 

familjeliv och fritid på hälsofrämjande sätt. Arbetsmiljön måste vara god och 

arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen ett stort ansvar i det avseendet. 

Arbete som präglas av en säker och trygg miljö, fysiskt såväl som psykiskt och 

socialt, bör eftersträvas. Till grundvillkoren hör att ha kontroll, att känna 

delaktighet och inflytande över sitt eget arbete och hur det ska utföras och att 

kunna påverka arbetstakt/arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga. Att bli sedd, 

vara någon som räknas med samt ha vissa utvecklingsmöjligheter i arbetet är 

andra viktiga faktorer. Det räcker dock inte att endast förebygga ohälsa. Det 

behövs även insatser som främjar hälsa i arbetslivet. Begreppet Hälsofrämjande 

arbetsplatser står för arbetsplatser som dels inte producerar ohälsa, dels är arena 

för hälsofrämjande synsätt och aktiviteter i vid mening. I ett 

folkhälsoperspektiv borde vi inte bara sträva efter hälsofrämjande arbetsplatser 

utan även efter ett hälsofrämjande arbetsliv” (Mål för folkhälsan, Prop. 

2002/03:35). 

 

Förebyggande insatser/Prevention 

Prevention handlar om insatser för förebyggande av sjukdom, försök till att 

minska specifika sjukdomsorsaker och därmed förhindra att en viss sjukdom 

uppstår. Att förebygga sjukdom istället för att vänta tills den uppstår och sedan 

behandla med alla till buds stående medel och metoder, kan vara direkt lönsamt.  
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Inte bara för att det innebär mindre utgifter för arbetsgivarna och för samhället 

utan kanske ännu viktigare, därför att positiva sidor, bieffekter på 

samhällsnivån, ofta är en följd av de direkt sjukdomsförebyggande insatserna 

(Orth-Gomèr, 1999). 

 

Preventiva strategier är inriktade på riskfaktorer och på att förhindra ohälsa och 

förebygga sjukdom, tillskillnad från de promotiva strategierna som har till 

uppgift att bibehålla eller främja hälsan hos individer (Korp, 2004).  

 

Motivation 

”Motivation är en inre drivkraft och en vilja eller önskan att åstadkomma 

någonting. Utan motivation kommer vi inte att lyckas. Därför är omotiverade 

medarbetare dåliga medarbetare. Det spelar ingen roll vilken förmåga den 

anställde har, utan motivation kommer aldrig den fulla potentialen att uppnås” 

(Holmberg, 2009, sid. 2). För att öka den anställdes motivation finns dessvärre 

inga enkla eller generella metoder för att öka den anställdes motivation. 

Kunskap och förståelse för de inre drivkrafter och behov som finns hos 

medarbetaren är en central del för ett effektivt ledarskap, samt för att kunna 

erbjuda möjligheter för att tillfredställa dessa (Holmberg, 2009.) 

 

Inom forskningslitteraturen talas det ofta om två olika sorters motivation, den 

inre och yttre motivationen. Den yttre motivationen utgörs av belöningar i form 

av lön eller bestraffningar i form av rädsla för avsked eller avsaknad för 

befordran. Den inre motivationen handlar om individen och dennes trivsel till 

sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Grunden till denna trivsel ligger i bl.a. 

utveckling, erkännande, relationer, ansvar och uppmärksamhet. ”Som ledare 

finns det två huvudsakliga sätt att motivera sina medarbetare, antingen genom 

belöningar och olika typer av förmåner eller genom att se till så att den 

anställde tycker om sitt arbete och trivs med sina arbetsuppgifter” (Holmberg, 

2009, sid. 2).  
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Hertzberg utgår endast från arbetslivet i sin teori. Han behandlar vad som 

krävs i arbetet, för att individen inte skall må dåligt samt vad som motiverar 

individen i arbetet. Hertzberg gjorde en undersökning hos hundratals arbetare 

där han bad dem ta fram vad som lett till trivsel i arbetet samt vad som lett till 

vantrivsel i arbetet. När han analyserat resultatet kunde han dra slutsatsen att det 

som ansågs leda till trivsel var andra än de som ansågs vara orsak till vantrivsel. 

En vanlig uppfattning vi besitter är att vantrivsel är motsats till trivsel, men här 

visade Hertzberg på att dessa två begrepp var oberoende av varandra. Han fann 

därmed anledning till att skilja mellan motivationsfaktorer som främjar 

arbetstrivseln och hygienfaktorer som utövar sin effekt genom frånvaro av 

negativa arbetsbetingelser (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Landy & Conte, 

2007).  

 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

 Prestationer 

 Uppskattning 

 Ansvar 

 Själva arbetet 

 Personlig utveckling 

 Arbetsbetingelser 

 Lön och trygghet 

 Företagspolicy 

 Ledning 

 Mellanmänskliga rela-

tioner 

 

Figur 2: Hertzbergs teori om motivations- och hygien faktorer 

Källa: Vidareutvecklad figur med stöd av Kaufmann & Kaufmann, sid 70(2005) 

  

Bland de viktigaste hygienfaktorerna finner vi fysiska och sociala 

arbetsförhållanden, status och arbetstrygghet. När dessa hygienfaktorer är goda 

försvinner vantrivseln. Bland motivationsfaktorerna finner vi förhållanden som 

är nära knutna till behov, som exempel prestationer, uppskattning, ansvar, växt 

och utvecklingsmöjligheter. När motivationsfaktorerna saknas leder det till ett 

neutralt tillstånd, men om dessa är gynnsamma har de en aktiv och främjande 

effekt på tillfredsställelsen och produktiviteten (Kaufmann & Kaufmann, 2005; 

Landy & Conte, 2007). 

 

Arbetstill-

fredställelse 

Arbets-

missnöje 
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Arbetstillfredsställelse 

Tidigare förklarade man arbetstillfredsställelse som ett emotionellt tillstånd men 

numera definieras arbetstillfredsställelse som en attityd. Vi kan ge uttryck för 

en arbetstillfredsställelse som en negativ eller positiv värdering av arbetet eller 

arbetssituationen (Kaufmann & Kaufmann 2005). Arbetstillfredsställelse kan 

förklaras som den känsla de anställda har till sitt nuvarande arbete. I dagens 

moderna och globala marknad finns olika riktlinjer för de som strävar mot stora 

framgångar, en av dessa är att uppmuntra samtliga anställdas talanger och 

kreativitet. Internt samarbete innebär att alla är delaktiga istället för att 

ledningen väljer ut specifika anställda som de tror mer på (Akehurst, Comeche 

& Galindo, 2008). 

 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är en del i ett utvecklande arbete både för individ och 

organisation och leder ofta till ökad trivsel på arbetsplatsen om möjligheterna 

finns. Kompetensutveckling sker ofta inom olika utbildningsinsatser men det 

kan även vara ur ett bredare perspektiv än utbildning det används.   

Det kan handla om att lyfta fram individens egenskaper som inte tas fram 

genom de ordinarie arbetsuppgifterna som individen utför dagligen (Angelöw, 

2002). 

 

Arbetsgivarsamverkan 

Samverkan innebär en process där flera aktörer (organisationer och personer) 

agerar för ett visst syfte att uppnå gemensamma mål. För att samverkan skall 

föreligga skall den ske under vissa givna organisatoriska former som t.ex. 

formaliserade nätverk, träffade ömsesidiga avtal, i föreningsform, med gemen-

samma resurser eller i gemensamägda bolag (Juhlin-Åstrand & Tengblad, 

2003).  
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En sammanfattning av det under lag VINNOVA fått från näringsdepartementet 

visar att man där med begreppet ”Arbetsgivarsamverkan” i första hand avser: 

”Samverkan mellan flera arbetsgivare i fråga om förebyggande och rehabilite-

rande arbete i syftet att öka utbudet av meningsfulla arbetsuppgifter för att 

åstadkomma rehabilitering, deltidsfriskrivning och arbetsbyten/arbetsrotation 

vid ensidiga arbeten samt att förstärka arbetsplatsens tillgång till externa 

resurser” (Juhlin-Åstrand & Tengblad, 2003, sid 9) 

En vidare definition av arbetsgivarsamverkan har framarbetats inom det så 

kallade ”DYNAMO- programmet”. 

”Varaktiga strukturer och relationer mellan regionala/lokala aktörer som gör 

att individers rörlighet mellan arbetsgivare, arbetsuppgifter och kompetensom-

råden, mellan förvärvsarbete och andra livsroller samt mellan förvärvsarbete 

och utbildning ökar och förblir hög” (Juhlin-Åstrand & Tengblad, 2003, sid 9) 

Arbetsgivarringar 

Arbetsgivarringar är ett nätverk av företag som samverkar för ett hållbart 

arbetsliv. Konceptet arbetsgivarring etablerades för cirka tjugo år sedan, och är 

nu utvecklat på flera orter och i olika sammanhang i Sverige (Vinnova, 2010).  

Enligt den definition som framarbetats inom det så kallade ”DYNAMO-

programmet” skiljer sig arbetsgivarringar från annat arbetsgivarsamarbete 

genom att: ”Ringen driver en organiserad samverkan mellan arbetsgivare för att 

hantera olika slags personalfrågor i syfte att förebygga ohälsa, underlätta 

omställning och skapa ökade möjligheter till personalrörlighet” (Vinnova 2007, 

sid. 15). Det finns flera motiv för denna form av arbetsgivarsamverkan. Ett 

sådant handlar om att utveckla en ökad rörlighet hos arbetskraften i de ingående 

organisationerna, som grundas på att många människor upplever sig ha små 

möjligheter att förändra sin arbetssituation (Angelöv, 2006; Astvik, Mellner & 

Aronsson, 2006). Ett annat motiv är att en ökad rörlighet av arbetskraft mellan 

företag kan ge en ökad kompetensutveckling i organisationerna som i sin tur 

medför ökad produktivitet. Andra motiv är att medlemsföretagens samarbete 

innebär möjligheter för de anställda att hitta ”rätt” arbetsplats och trivas bättre 

på sina jobb, vilket för företagen medför en bättre användning av resurser, 

kunskapsutbyte samt färre sjukskrivningar.  
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Utvärdering och forskning har till viss del kunnat visa på de möjligheter som 

arbetsgivarringar kan ge för individer med nedsatt arbetsförmåga. I en rapport 

om Kalmarregionens arbetsgivarring (Angelöv, 2006) visar resultat att bland de 

ingående företagen har arbetsrotation och arbetsprövning i rehabiliterande syfte 

använts av majoriteten av medlemsföretagen (ca 45 medlemsföretag), dock är 

permanent byte av arbetsplats begränsat. Detta är i överensstämmelse med 

VINNOVA:s utvärdering (2007) av tidigare genomförda arbetsgivarringar för 

ökad rörlighet, dvs. att återgången till arbete för långtidssjukskrivna i huvudsak 

har varit åter till den egna arbetsplatsen. 

 

Företagsringen, en del av Arbetsgivarringarna 

Företagsringen är en av arbetsgivarringarna som finns i Sverige, studien om 

fenomenet arbetsrotation har genomförts via Företagsringen. Företagsringen i 

Södra Hälsingland är en ideell förening. Den är öppen för alla företag, 

organisationer och myndigheter i regionen, idag är det 37 medlemsföretag 

inklusive Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner. Medlemmarna från 

medlemsföretagen fastställer en verksamhetsplan på årsmötet och leder 

verksamheten under året via en styrelse som de själva sitter med i. Föreningen 

har en anställd koordinator som bistår medlemmarna i det praktiska arbetet. 

 

Företagsringen konstituerades i oktober 2005 med inspiration av Johnny 

Jonssons tankar och arbete med ”Långtidsfriska organisationer”. Koordinatorn 

och några av ledarna i de nuvarande medlemsföretagen gjorde studie besök på 

Stora Enso i Fors där Johnny Jonsson var verksam, åkte hem till Hälsingland 

och gjorde en undersökning på hur långtidsfrisk företagen var. Slutligen kom de 

fram till att ”vi borde lära av varandra”. Grundstommen i konceptet 

långtidsfrisk är den främjande principen. Konceptet långtidsfrisk visar hur 

utvecklingen kan vända. Hur är det när det är som bäst, och vad ska vi göra för 

att ta oss dit? Hälsa skapar effektivitet och effektivitet skapar lönsamhet. 

Genom ”långtidsfrisk” Hjälps vi åt att göra hela Sverige långtidsfriskt!  
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”Visionen är att Företagsringen i södra Hälsingland är det naturliga nätverket 

för företag och organisationer när det gäller utveckling, erfarenhetsutbyte och 

framtida kompetensförsörjning” 

 

Företagsringens Verksamhetsidé är att genom samverkan kring personal- och 

ledarskapsfrågor så ska medlemsföretagen arbeta mer kostnadseffektivt och bli 

mer lönsamma.  

Verksamheter som bedrivs inom Företagsringen är:  

- Erfarenhetsutbyte och idéutveckling på tematräffar hos varandra 

- Rekrytering och medflyttarservice 

- Kompetensutveckling och mentorskaps program 

- Arbetsrotation och arbetsträning 

- Karriärutveckling och omställning 

(Svensson, 2009; www.foretagsringen.se) 

 

 Företagsringens Arbetsrotation 

Företagsringen erbjuder arbetsrotation, en främjande åtgärd som ger individen 

en möjlighet att prova ett annat yrke på en annan arbetsplats. Genom 

medlemsföretagens samarbete ges denna möjlighet att hitta ”rätt” arbetsplats 

och bättre trivas på sina jobb. För Företagen ger detta en bättre användning av 

resurser, kunskapsutbyte samt färre sjukskrivningar. För den som vill prova 

annat arbete ges denna möjlighet under minst två veckor inom eller utanför 

ringen. Koordinatorn bistår arbetsgivare och individ genom denna process. 

 

Tanken är att personer som uppvisar begynnande ohälsa, eller tecken på att inte 

trivas på son arbetsplats, skall uppmärksammas och kunna få stöd i sin 

situation. Här ses arbetsrotation som en del av en vägledningsprocess för 

individen som är i behov av stöd. 

Processen börjar när individen själv anmäler intresse till närmaste chef eller när 

chefen föreslår arbetsrotation som en preventiv eller promotiv insats till 

medarbetaren. ”Praktiken” bör vara minst två veckor och under tiden betalar 

ordinarie arbetsgivare lön och normala försäkringar. 

http://www.foretagsringen.se/
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När Koordinatorn är kontaktad undersöker han möjliga ”praktik” platser utifrån 

de intressen och behov som angetts och föreslår en arbetsplats för medarbetaren 

som har möjlighet att ta emot individen. Vid arbetsplatsen som tar emot 

individen på ”praktik” skall det finnas ett mottagande med introduktion och 

handledning. Koordinatorn följer upp arbetspraktiken och återkopplar till 

närmaste chef. Arbetsträning på annan arbetsplats kan vara rätt väg tillbaka om 

man varit sjukskriven. I grunden fungerar det på samma sätt som ovan beskrivit 

om arbetsrotation. Skillnaden är att individen nu är sjukskriven vilken det finns 

andra riktlinjer om från försäkringskassan (Svensson, 2009).  

 

Tidigare forskning 

Senare års forskning visar att ohälsa och otrivsel i arbetslivet till en viss del kan 

kopplas till att människor upplever sig ha små möjligheter att påverka och 

förändra sin arbetssituation, en så kallad inlåsningseffekt (Angelöv, 2006; 

Astvik, Mellner & Aronsson, 2006). Enligt Aronsson m.fl. (2000) upplever ca 

20 % av arbetskraften en sådan effekt.  

 

Tidiga insatser på såväl individuell- som generell arbetsplatsnivå har visat sig 

ge effekter i form av förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och lägre 

sjukfrånvaro (Fjell, 2007; Landstad, 2001). 

Problemformulering 

Det finns inte så mycket forskat och skrivit om fenomenet, arbetsrotation i 

samband med arbetsgivarringar. Det finns några rapporter av bl.a. Angelöw 

(2006) samt att VINNOVA har gjort ett antal studier och utvärderingsrapporter, 

VR 2004:11, 2007:12, 2010:01. Utifrån detta konstateras att det inte finns 

tillräckligt mycket kunskap som påvisar eller förkastar att arbetsrotation och 

arbetsgivarsamverkan främjar eller förebygger hälsan i arbetslivet. Det behövs 

mer kunskap om fenomenet arbetsrotation, därav mitt intresse att undersöka 

fenomenet. Min vinkel här är att se vilken upplevelse arbetsgivarna har av det 

här med arbetsgivarsamverkan och arbetsrotation.  
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Syfte 

Syftet med studien var att utifrån medlemsföretagen i Företagsringen studera 

arbetsgivarnas upplevelse av fenomenet arbetsrotation, som en tidig insats mot 

ohälsa. 

 

Frågeställningar 

 Vad är det som påverkar arbetsgivarrepresentanternas upplevelse/attityd till 

arbetsrotation? 

 Vad vill arbetsgivarrepresentanterna uppnå med arbetsrotation? 

 Hur skulle arbetsgivarrepresentanterna vilja att arbetsrotation skulle användas 

och i vilket syfte? 
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Metod 

Design 

Utifrån syftet att beskriva arbetsgivarnas upplevelse valdes en kvalitativ 

forskningsstrategi med ett hermeneutiskt synsätt och en abduktiv ansats för 

datainsamling och analys. Som i detta sammanhang kan beskrivas enligt 

Bryman (2002) som en strategi som lägger tonvikten på ord istället för 

kvantifiering av data. Utifrån en oklar teoretisk utgångspunkt var det ämnat att 

studera arbetsrotation samt hur respondenternas upplevelse av arbetsrotation är. 

”En abduktiv ansats även kallad den gyllene medelvägen är en ansats där teori 

och empiri varvas växelvis”. Det kan vara svårt för den hermeneutiske 

forskaren att bortse från förekommande teorier och kan därför inte möta den 

empiriska verkligheten utan vissa förkunskaper, när forskaren går från teori via 

empirin till teorin igen (Kvale (2009).  

 

Urval/Undersökningspersonerna 

Grunden för urvalet till studien är hos medlemsföretagen på Företagsringen i 

Södra Hälsingland, medlemsföretagen har en möjlighet att använda 

arbetsrotation som en åtgärd vid begynnande tecken på ohälsa. 

Urvalskriterierna för undersökningspersonerna var att de har haft någon eller 

några anställda som arbetsroterat till ett annat företag eller en annan förvaltning 

inom kommunen. Ett strategiskt urval gjordes där författaren medvetet gjorde 

urval med representanter från olika kommuner samt även privata aktörer för att 

få en sådan bred vinkel som möjligt av arbetsrotation. 

Totalt fyra personer ingick i studien, varav tre kvinnor och en man. De har alla 

varit ansvarig över någon eller några som har arbetsroterat till annat företag 

eller en annan förvaltning inom kommunen. 
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Data insamling 

Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer som 

spelades in på en bandspelare. Författaren vill dock försäkra sig om att vissa 

områden eller ämnen kommer att tas upp under intervjun och därför användes 

en form av lista med ämnen och frågor som ställdes till varje intervju person, 

även kallad intervjuguide (Bryman, 2002; Kvale, 2009), bifogad som bilaga 1. 

En semistrukturerad intervju är en intervju med en uppställning öppna frågor 

som generellt kan beskrivas som ett frågeschema, men ordningsföljden varierar. 

Frågorna är mera allmänt formulerade än vid en strukturerad intervju och man 

har utrymme att ställa uppföljningsfrågor. Man har i förväg bestämt vad man 

vill veta, vad syftet med intervjun är (Bryman, 2002; Kvale, 2009). De 

semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde det för respondenterna att själva 

beskriva sin upplevelse av arbetsrotation kopplat frågeområdena. Användandet 

av bandspelare underlättade för en dialog och ett resonemang kring frågorna i 

intervjuguiden vilket Kvale (2009) förespråkar eftersom intervjuaren då har mer 

möjlighet att fokusera på intervjupersonen. Samt försäkran om att betydelse full 

information som sagts under intervjun och som kunde vara av intresse fanns 

sparat. Det är lätt att förlora betydelsefull information som är av vikt för studien 

om man skall försöka skriva ner allt av det som sägs av respondenterna.  

 

Procedur 

En allmän sökning gjordes på google scholar samt litteratursökningar i 

databaserna  Academic Search Elite, Arbline, ScienceDirect och Pubmed som 

ligger till grund för bakgrunden i detta arbete, ord som jag sökt på enligt 

boolesk teknik är arbetsrotation, motivation, arbetsglädje och 

kompetensutveckling.  
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Ett informationsbrev skickades ut (bilaga 2) via mejl till de tilltänka 

intervjupersonerna, där fanns information om syftet med studien, användandet 

av bandspelare vid intervjun för att inte förlora betydelse full information samt 

att deltagandet var frivilligt och att informationen från respondenterna skulle 

behandlas på ett konfidentiellt sätt. I brevet fanns information om att de skulle 

bli kontaktade via telefon för att höra om de var intresserade av att delta i 

studien. Författarens och handledarens kontaktuppgifter fanns också med i 

brevet, utifall respondenterna hade några funderingar kring sin medverkan. 

Respondenterna kontaktades några dagar efter det att brevet gått ut för att höra 

om de var intresserade av att delta i studien samt för att boka tid för eventuell 

intervju om intresse fanns. Valet av miljö för intervjuerna hamnade under deras 

intresse och alla intervjuer genomfördes i respondenternas arbetsrum på 

respektive arbetsplats. Alla intervjuer spelades in via digitalinspelningsteknik 

och skrevs ordagrant ut fortlöpande, (transkriberades). Intervjuerna varade 

mellan 35-50 minuter. 

 

Dataanalys 

Data analyserades sedan med en tematisk form av innehållsanalys för att kunna 

belysa data på en manifest nivå. När varje intervju för denna studie hade 

genomförts och spelats in på band transkriberades dessa intervjuer. Detta 

innebär att intervju materialet skrevs ner ordagrant (Bryman, 2002).  När 

intervjuerna hade transkriberats lästes de igenom för att hitta tankar och stödord 

i det som sagts under intervjuerna. En innehållsanalys användes för analys av 

det insamlade materialet som enligt Bryman (2002) inbegriper ett sökande efter 

bakomliggande teman i det material som analyserades. Teman som framkommit 

i intervjun illustrerades i form av citat från respondenterna. I en innehållsanalys 

tolkas texten som upplysningar om faktiska förhållanden. I en sådan analys 

genomgår man ofta vissa bestämda faser. I den första fasen delades texten upp i 

ett antal teman och huvudteman. I den andra fasen fylldes teman med innehåll i 

form av citat från respondenterna.  
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I den tredje fasen undersöktes det om flera respondenter sagt samma sak och det 

fanns någon logik i det som sagts.  

I den fjärde fasen söktes efter skillnader respektive likheter i intervjuerna 

mellan respondenterna. Texten genomlästes flera gånger för att skap en 

förtrogenhet och en ökad förståelse för helheten i texten. Inga insikter kan 

uppnå om inte forskaren är förtrogen med det data som skall analyseras 

(Bryman, 2002; Kvale 2009). 

 

Att skapa som i denna studie teman och huvudteman är kärnmomentet i den 

kvalitativa analysen. Innehållsanalysen var mer manifest med inslag av latent 

analys. Det manifesta innehållet i en text är vad texten säger, vilket 

presenterades genom citat, underteman och teman det latenta innehållet är en 

tolkning från författaren vad texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av att värna om individen i studien. De 

etiska aspekterna som i detta sammanhang är viktigt att tänka på är de fyra 

etiska huvudkraven som forskaren skall följa och dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentielltkravet och nyttjandekravet.  

 

För att uppfylla informationskravet upplyste författaren respondenterna i brevet 

om syftet med studie (Bryman, 2002). I brevet till undersökningspersonerna 

framgick syftet med studien samt en tydlig redogörelse för att medverkan i 

denna studie var frivilligt och de när som helst utan att ange skäl kunnat avbryta 

sin medverkan. Materialet behandlades konfidentiellt dvs. ingen kommer att 

kunna identifiera respondenterna. Inga namn, personuppgifter eller arbetsgivare 

kommer att rubriceras i arbetet. Dessa kodades och förvarades på säker plats 

hos författaren till dess att arbetet var klart och då kom uppgifterna att förkastas 

vilket också informerades i brevet till respondenterna. 
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För att uppfylla samtyckeskravet fick respondenterna själva bestämma om de 

ville delta i studien eller inte. I brevet fanns information att de när som helst 

utan att ange skäl och utan att de skulle ge några följder avbryta sin medverkan 

. 

För att uppfylla konfidentiellitetskravet talade författaren om att de uppgifter 

som förekommer i studien behandlas konfidentiellt. Detta innebär att svaren 

inte kommer att kunna relateras till någon viss person som medverkat i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att skydda respondenternas identitet har deras 

namn inte nämnts i studien, utan dessa har kodats och förvarat på säkert ställe 

tills det att studien var klar och då kasserades informationen och de inspelade 

banden raderades. 

 

Nyttjandekravet innebär att informationen som samlats in under studiens gång 

endast får användas för vetenskapligt ändamål, i detta fall till denna uppsats. 

Informationen får inte lånas ut eller användas för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet till respondenterna informerades om studiens 

syfte, etik och att undersökningen endast används till denna C-uppsats. 
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Resultat 

Analysen resulterade i två huvudteman: Möjligheter och hinder. Analysen 

resulterade i fyra teman under huvudtemat Möjligheter: Motivation,  

kompetensutveckling, användning av varandras resurser och främjande arbete, 

arbetsglädje och ökad trivsel. Analysen resulterade i fyra teman under 

huvudtemat hinder: Bristen på tid, alla ses inte lika värda, ekonomiska aspekter, 

och attityd till arbetsrotation 

 

Tabell 1. Huvudtema och tema 

Tema Huvudtemaudtema 

Motivation Möjligheter 

Kompetensutveckling  

Användning av varandras resurser  

Främjande arbete, arbetsglädje och ökad trivsel  

 

Bristen på tid 

 

Hinder 

Alla ses inte lika värda 

Ekonomiska aspekter 

Attityd till arbetsrotation 

 

  

  

 

 

Huvudtema: Möjligheter 

Detta huvudtema inkluderar fyra teman och visar på att respondenterna finner 

flera möjligheter med arbetsrotation. Just möjligheterna kring och med 

arbetsrotation var genomgående på tal i intervjuerna och visade på att det finns 

en näst intill obegränsad möjlighet med arbetsrotation. Temana visar att 

respondenterna upplevde att arbetsrotation kan användas till bl.a. 

kompetensutveckling av både individ och organisation, användning av 

varandras resurser samt i främjande arbete där man kan påverka arbetsglädjen 

och trivsel samt att höja de anställdas motivation.  
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”Att få möjlighet att byta arbetsuppgifter, då kan det antingen vara att byta 

arbetsuppgifter hos nuvarande arbetsgivare eller i samarbete med 

företagsringen byta till arbetsuppgifter hos annan arbetsgivare” 

 

Arbetsrotation ger som nedan nämnda citat individen en möjlighet att ta ett 

ställningstagande som har en grund till beslutet. Man trivs inte, blir inte 

tillräckligt stimulerad eller man kanske länge har funderat på att göra något 

annat, då är arbetsrotation en otrolig möjlighet att få prova på om det som en 

anställd funderat på är något som den verkligen vill göra i praktiken också, inte 

bara i sinnet.  

 

”Arbetsrotation ger en möjlighet, att stanna kvar, byta arbete eller utbilda 

mig” 

 

Nedanstående citat trycker på att arbetsrotation kan möjliggöra förändringar, 

det behöver inte vara som ovan att byta arbete utan kan även vara förändringar 

av exempelvis en situation eller ett tankesätt. 

 

”Möjliggöra förändringar eller fatta beslut”  

 

Respondenterna är eniga om att gå kvar på en arbetsplats i tankar på att jag 

skulle vilja befinna mig någon annanstans är inte hälsosamt i längden, för 

varken individen, kollegorna eller företaget. Med arbetsrotation finns en 

möjlighet för individ såväl för arbetsgivare att bringa klarhet i vad vill den här 

individen egentligen eller vad vill jag som individ egentligen.  

 

” Är det bara surr eller finns det verkligen en fundering eller inriktning att man 

verkligen vill. Det kan ju vara den här knuffen att ta det här steget, om man 

tycker att det här kändes ju himla bra” 

 

Nedanstående citat poängterar även att, gå och fundera och inte trivas på 

arbetsplatsen gör att vi inte mår bra. Hälsan måste främjas och genom 

arbetsrotation få en möjlighet till distans till sitt arbete och en möjlighet till att 

bringa klarhet i sina funderingar kunna göra detta.  
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”För den som går och funderar på, tycker inte att jag trivs med det jag gör. 

Den människan mår inte särskilt bra. Då är det att göra den här åtgärden och 

komma till klarhet. Det främjar ju hälsan, den psykosociala inte minst” 

 

Att vara vidsynd och öppen för varierande och kanske udda åtgärder, när man 

som arbetsgivare ser att någon anställd inte mår bra eller fungerar som denne 

brukar är en styrka. Och att i denna process kunna få stöd och hjälp från en 

opartisk underlättar arbetet. 

 

”Det jag tänker i mitt yrke är att när jag som arbetsgivare ser att någon 

arbetstagare inte mår bra eller inte fungerar som hon eller han ska längre, att 

då se en möjlighet vad kan det finnas för andra vägar? 

Omplaceringsutredningar inom företaget är inte alltid det bästa. Och att då få 

hjälp via företagsringen underlättar” 

 
Tema: Motivation 

Detta tema beskriver på vilket sätt som arbetsrotation kan höja de anställdas 

motivation. För att kunna ha fungerade företag måste man tänka på de anställda 

som människor inte som maskiner som inte behöver smörjas. Precis som 

maskinerna behöver smörjas och underhållas behöver personalen också 

underhållas och motiveras, motiverad personal behövs för att vi skall kunna ha 

effektiva företag.  

 

”Motivation är det tunga ordet här. Det är det som det handlar om, man kan ju 

haka på produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Mår man bra så presterar 

man bra, fungerar man inte så blir det dåligt resultat. Så det finns bara en 

uppsida egentligen om man genomför det” 

 

Det är många anställda som går och funderar på hur andra anställda har det och 

hur deras arbetsdagar ser ut. Man kanske skapar sig en egen bild av hur andra 

har det och ofta är den bilden förvrängd på något sätt av olika anledningar.  

För att inga förvrängda bilder eller allmänna tyckanden skall skapas om 

varandra och varandras arbetsuppgifter så skulle arbetsrotation kunna ge insikt 

och förståelse för varandras arbetsuppgifter. Att få denna insikt och förståelse 

för vad andra egentligen gör kan öka den egna motivationen.  
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”Att få förståelse för varandras arbetsuppgifter, det tror jag vi skulle behöva 

göra mera. Det är så lätt att tycka om varandras olika roller också vet man 

egentligen inte vad det innebär” 

 

Ofta ser man anställda som jämför sig med andra anställda på andra företag, de 

ser ofta som att de har det bättre än vi. Som några av respondenterna beskrev 

det så blev de anställda ofta blockerade i sitt eget företag, vilka fördelar som 

denna arbetsplats erbjuder utan ser bara vad andra anställda på andra företag har 

för fördelar och ser därmed nackdelarna hos det egna företaget. Genom att låta 

någon eller några av de anställda som har denna syn arbetsrotera till annat 

företag kan man ge de en inblick i hur andra har det och en insikt till att 

förändra något . 

 

”Jag ser arbetsrotation som en möjlighet, en möjlighet på så sätt att den som 

kanske upplever att han inte trivs med sitt jobb och tror att gräset är grönare 

någon annanstans får en möjlighet att testa det då” 

 

Variation i arbetet leder ofta till ökad motivation hos de anställda. Har man då 

ett ganska enformigt eller monotomt arbete som inte ger den anställde så 

mycket variation kan behovet av att få en liten utmaning ibland uppstå för att 

motivationen hos individen skall återfinnas.  

”Arbetsrotation kan vara att bara byta arbetsuppgifter en tid” 

 

Som respondenterna beskriver finns det anställda som går i tankarna att de 

skulle kanske vilja göra något annat. Man går i funderingar som aldrig testas 

eller man behöver lite miljöombyte för att återfå gnistan i sitt arbete. Hos 

individerna finns ofta rädslan att släppa taget, men här får man chansen att 

genom arbetsrotation prova på funderingen man har.  

Man ger möjligheten till att fatta ett beslut, antingen så är det dags för mig att 

byta arbete eller så går jag in med motivation till mitt nuvarande arbete att 

”Detta skall jag göra till 100%”. 

 

”Som din tidigare utvärdering visar leder arbetsrotation till högre motivation 

att vara i nuvarande arbete eller högre motivation att byta arbete. En positiv 

motivation som leder till ett ställningstagande” 
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Nedanstående respondent trycker på att man kan prova på utan att släppa taget, 

man behöver inte veta vart det skall leda. 

 

”Prova på som är något som dyker upp, att få en chans att prova på utan att 

släppa taget innan jag vet vart det leder” 

 

Tema: Kompetensutveckling 

Detta tema beskriver hur arbetsrotation kan användas för kompetensutveckling 

för de anställda såväl som för företaget och företaget som organisation. 

Nedanstående citat beskriver vikten av att kunna varandras arbetsuppgifter och 

inte bli så sårbara om någon är sjuk eller borta. 

 

”Det är ju jättebra att man kan varandras arbetsuppgifter för att inte bli så 

sårbara på en arbetsplats” 

 

Detta citat trycker på att vi skall bli mer rörliga och sprida vår kunskap till 

varandra, inte stänga den inom oss och tänka ”jag är unik”. 

 

”Det är framförallt att öka rörligheten och sprida kunskap i organisationen 

tror jag” 

 

Under intervjuerna kom det upp mycket om arbetsrotationens möjligheter till 

kompetensutveckling. Det som kom upp var att det användes mycket inom 

företagen och det är där som de först och främst vill använda det.  

 

”Jag tycker det att det är absolut viktigaste att få det här att fungera inom 

företaget. Men sen i nästa steg gå utanför väggarna och prova på”. 

 

Låsningen till att ha kompetensutveckling via företagsringen och arbetsrotation 

ligger mycket i att svårigheterna med att hitta vikarie samt vikariekostnaderna. 

Respondenterna skulle vilja att det fanns någon form av ”arbetsrotations pool” 

där man kunde utbyta erfarenheter med varandra och varandras företag. Man 

skulle kunna använda varandras resurser och ”byta anställda med varandra vid 

arbetsrotation”. 
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”Precis som vi sagt innan, det är mycket mer jag skulle vilja att det var i tanken 

om kompetensutveckling inom företaget. Just att kunna rotera mer på de olika 

arbetsplatserna. Det tycker jag faktiskt att vi skulle kunna bli mycket duktigare 

på” 

 

Genom att arbetsrotera till andra arbetsuppgifter inom eller utom företaget så 

delar man med sig av sin kunskap och erfarenheter, vilket gör att även de som 

inte arbetsroterar får erfarenhetsutbyte. Respondenterna tycker att vi borde bli 

bättre på att lära av varandra. 

 

”Arbetsrotation kan användas till många olika saker men huvudsyftet skall vara 

det främjande och utvecklande av individ och organisation” 

 

Genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kan individens kompetens 

höjas vilket resulterar i höjd effektivitet som i slutändan ger effektivare företag. 

 

”Höjer du individen så samtidigt så höjer du för hela organisationen, om man 

höjer kompetensnivån för alla så höjer man effektiviteten” 

 

Nedanstående citat trycker på att sårbarheten minskar om man är flera som kan 

mycket. 

 

”Är man fler som kan mer så höjer ju det effektiviteten, man bli inte lika 

sårbar” 

 

Alla mår vi bra av utveckling och att få lära oss något nytt, att få utbyta 

erfarenheter från andra företag med utveckling av individen i fokus skulle göra 

de anställda gott samtidigt som det blir en investering i företaget. 

 

”Egentligen skulle man få önska att alla skulle få göra det ändå bara för att 

lära sig något nytt eller ta med sig lite intryck någon annanstans ifrån” 

 

En av respondenterna tog upp att oftast så är det problembaserat när en anställd 

skall arbetsrotera till andra företag, vilket är synd. 

 

”Det finns ofta något problem med i bilden när vi använder oss av andra 

arbetsgivare. Som det är nu så är det problembaserat när vi vänder oss till 

andra arbetsgivare. Det behöver det inte vara” 
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En annan vinkling av detta kan vara att arbetsrotation behöver inte ske utav 

någon speciell anledning utan det skulle kunna ske, bara för att individen skall 

få lära och se något nytt. 

 

”Just det här att det inte finns någon särskild orsak, utan bara ut och lär dig 

något nytt” 

 

Tema: Användning av varandras resurser vid behov 

Att genom arbetsrotation och kompetensutveckling kunna vara behjälpliga för 

varandra vid behov är en möjlighet som togs upp under en av intervjuerna. Det 

skulle med en ”resurs pool” finnas en möjlighet till att vid behov flytta resurser 

mellan företag med hjälp av arbetsrotation. Flytta resurserna från företag där det 

är lite att göra till företag som har mycket att göra. 

 

”Det är alltså också en möjlighet, att vi inom ringen skulle kunna flytta 

resurser när de behövs. Kunna klara lite toppar hos varandra” 

 

”Lite som att skapa en resurspool. Det kanske finns liknande kompetens, 

motsvarande arbetsuppgifter. Har man jätte lite jobb och de har jätte mycket 

jobb så gå dit och utför arbetsuppgifter, det är samma ersättning och vi lär av 

varandra. Alltid nyttigt att byta och få lite nya inblickar i nya rutiner, maskiner 

eller vad det nu är och ta med sig hem” 

 

Tema: Främjande arbete som leder till arbetsglädje och ökad trivsel 

I detta tema har de tagit upp att arbetsrotation som en främjande åtgärd kan leda 

till en ökad arbetsglädje och trivsel på eller till sitt arbete och sina kollegor. Får 

man en positiv upplevelse från företaget man arbetsroterar till höjer det 

självkänslan.  

Mår personalen bra, finns det underlag för ett företag att gå bra under 

förutsättning att det finns marknad beroende på vad det är för sorts företag. 

 

”Det får inte bli något negativt, utan det skall ses som något positivt. Bara iväg 

och prova kan lyfta en ändå och att få se och uppleva något annat kan höja ens 

självförtroende och sin, jag mår mycket bättre och känslan av att jag har det 

väldigt bra där jag är” 
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Det är helt naturligt att dem som mår bra presterar bra, något som arbetsgivare 

skulle kunna bli bättre på att förstå och ha i åtanke. 

 

”Vi höjer effektiviteten ju bättre folk mår, helt naturligt” 

 

Ett fall där arbetsrotation används gav personen gaist och människovärde 

tillbaka. Personen hade gått hemma och varit sjukskriven alldeles för länge utan 

åtgärd, personen behövde hjälp att gå vidare.  

 

”Att som chef få hjälp från Företagsringen att fundera kring och hitta en plats 

för personen att arbetsrotera till underlättar ens arbete”. 

 

Går man sjukskriven för länge förlorar man självförtroendet, man behöver få 

uppskattning och beröm för något man gör när man är helt under isen för att få 

tillbaka och kunna stärka sitt självförtroende. Och när man tycker man 

misslyckas med allt så växer man och helar sig också kan man ta itu med det 

andra när man blivit starkare. 

 

”Få uppskattning och beröm av någon för något man gör när man är helt 

under isen” 

 

Det är inte alltid hälsosamt att vara kvar på samma arbetsplats med samma 

arbetsuppgifter under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Däremot kan det 

vara svårt om man har varit på samma arbetsplats under en längre tid att släppa 

taget till något man inte vet vad innebär. Att då ha arbetsrotation som en del i 

processen vid begynnande tecken på ohälsa kan öppna upp för nya idéer och 

utmaningar hos de anställda. 

 

”Det vore främjande om fler bytte jobb oftare även om man bara byter internt. 

För tyvärr ser man de som stannat kvar för länge. Det finns många som stannat 

kvar för länge och slutat se möjligheten att kunna göra något annat. De blir 

sjuka av att inte få möjlighet att byta jobb också. De ser ingen utväg på nått 

sätt. Man måste erbjuda arbetsrotation innan de får den inlåsningen” 

 

Huvudtema: Hinder 

Respondenterna upplevde dock att det finns en del brister och hinder i arbetet 

med arbetsrotation för att det skall kunna användas i större utsträckning.  
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Tema: Bristen på tid 

En brist som de tog upp var att det själva tyckte att de jobbade för lite med det. 

Det handlar om prioriteringar till arbetet, tid att arbeta med de här frågorna. 

Ofta så har de så mycket på sitt bord som de är skyldiga att göra och som de 

måste hinna med. Det blir att de måste prioritera sina arbetsuppgifter vad som 

är viktigast och vad som man kan lägga åt sidan, arbetsrotation prioriteras inte 

högt och läggs därför åt sidan för det anses inte vara ett behov för att 

verksamheten skall fungera. Samtidigt uttrycker sig en av respondenterna:  

 

”Men samtidigt så är det ju så att den behövs om man skall tänka på 

personalen och att de kan ha det i åtanke att möjligheterna finns”. 

 

Man skulle behöva hålla det vid liv för att komma ihåg att det finns. Det skulle 

kunna bli en rutin och kanske en stående punkt att ha med på 

medarbetarsamtalen med de anställda.  

 

”Tror man glömmer bort det” anledningarna till det återigen de ekonomiska 

incitamenten. Man behöver påminnas med jämna mellan rum, goda exempel 

hur de skulle kunna se ut eller vart de skulle gå till, tydlighet och klarhet vart 

man vänder sig. Är det några kostnader förknippade med det? Kostar det så 

kan jag tyvärr inte…. ”Man måste komma på att det finns och att utnyttja det” 

 

Det kom även fram att bristen på tid bland de anställda just nu är så slimmat så 

det ansågs som ett hinder i arbetet att ta in någon ny medarbetare som ersättare 

om en kollega skulle arbetsrotera. 

 

 ”Vem skulle kunna hjälpa den personen igång? Har kollegorna den tiden att 

hjälpa personen till arbetet i vad som skall göras, finns utrymmet för att skola 

in någon ny person i arbetet? Nä inte just nu”. 

 

Tema: Alla ses inte lika värda 

Det fram kom att det fanns brister från ledningens sida, alla anställda har inte 

har samma förutsättningar vad gäller arbetsrotation. Det kunde vara avgörande 

beroende på position och arbetsuppgifter på företaget om du fick möjlighet till 

arbetsrotation eller inte. 
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”En av bristerna i ledningen är att det saknas en förståelse/insikt att alla skall 

bli sedda, alla är lika viktiga. Det kan vara en avgörande faktor beroende på 

position och arbetsuppgifter i organisationen om du skall få arbetsrotera eller 

inte” 

 

Tema: Ekonomiska aspekter 

När författaren tog upp ekonomin som en avgörande faktor för arbetsrotation 

resulterade det i delade meningar från respondenterna. Någon tog upp att en 

avgörande faktor för om den anställde skall få arbetsrotera eller inte kan vara 

beroende på om det krävs en vikarie eller om någon kollega kan ta dennes 

arbetsuppgifter under tiden. Arbetsrotationen skulle kunna öka genom att man 

fick in stimulanspeng, men vart skulle den komma ifrån? Det här är ändå en 

främjande åtgärd som man skall kunna se vinster med. 

 

”Ja, jag tror ekonomin är en avgörande faktor för alla jagar pengar, det vore 

en stimulans”. 

 

”Det behöver inte vara hela kostnaden, men att det ändå är något så att det 

känns att man får något” 

 

En annan tog upp att som arbetsgivare måste man värdera och ha i åtanke vid 

arbetsrotation att det kostar pengar när människor blir sjuka också. Kan man 

minska det genom att de anställda får arbetsrotera är ekonomin inte en 

avgörande faktor i den bemärkelsen att en vikarie kostar pengar. Möjligen att 

ekonomin spelar in om arbetsgivaren inte ser den direkta nyttan av 

arbetsrotationen som den anställda kanske bara vill göra för skojs skull. 

 

Det framkom under intervjuerna att det borde finnas en ”arbetsrotations pool”, 

där man som anställd eller arbetsgivare anmälde sitt intresse till arbetsrotation. 

Företagsringen får in alla medarbetare som är aktuella för arbetsrotation då kan 

man byta mellan arbetsgivare och därmed kan man minska på vikarie 

kostnaderna om man kan täcka upp för varandra genom arbetsrotation.  
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Därmed skulle man kunna få en effektivare rullians på arbetsrotation och en 

minskad kostnad för vikarier om man kunde ”byta” anställda med varandra 

under förutsättning att behörighet och intresse finns till företaget och dess 

behov av anställd. Det finns ett hinder med resurspoolen och det är det 

arbetsrättsliga, LAS. Det skulle vid ett sådant tillstånd krävas en 

överenskommelse mellan de fackliga organisationerna om hur man skulle 

hantera detta i så fall.  

 

”Det skulle möjliggöra för fler om man kan göra ett byta än om man ska leta 

någon annanstans om det finns en lucka. Det skulle säkert underlätta men det 

krävs att vi är överrens arbetsgivare och fackliga organisationerna om 

formlerna för det” 

 

 

Tema: Attityd till arbetsrotation 

Som det är nu så finns det oftast ett problem med i bilden när någon anställd 

skall arbetsrotera. Cheferna får inte se ner på personen om de vill arbetsrotera 

och visa en attityd som”ja vaddå, ska du göra det här varför då?” utan det 

skall ses som något positivt inte som att det finns något negativt hos den 

anställde. Det kan lyfta en som person av att bara få se och uppleva något nytt. 

Det behöver inte alltid vara ett problem med i bilden utan alla skulle vi må 

bättre av att få lite miljöombyte och intryck från andra ibland. 

 

”Just det här att det inte finns någon särskild orsak, utan ut och lär dig något 

nytt. Det skulle man kunna tänka sig skedde vart tredje till vart femte år, en 

eller två veckor någon annanstans. Det skulle man ha igen flera gånger om. 

Även om man inte riktigt lär sig något nytt så är det i alla fall lite ny näring. 

Och det är lite grand det man bör ta fasta på i marknadsföringen utav det. Inte 

att det bara är det här jobbiga, hitta något nytt eller jag hade ont eller jag 

vantrivdes” 

 

Det skulle behövas ge en positiv inställning till alla anställda, viljan av att 

genomföra arbetsrotation är inte något skamligt eller fel. Alla kan tjäna på det, 

företagen får tillbaka personal som mår mycket bättre, tycker det är roligare att 

vara på sin arbetsplats och som fått en ökad arbetsglädje och trivsel. 
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Diskussion 

Metod diskussion  

En kvalitativ metod användes då avsikten med studien var att undersöka 

arbetsgivarnas upplevelse av fenomenet arbetsrotation. Intervjuerna fungerade 

bra och möjliggjorde det för respondenterna att själva beskriva sin upplevelse 

av arbetsrotation kopplat till mina frågeområden och användandet av 

bandspelare underlättade för en dialog mellan respondent och forskare (Kvale, 

2009). Valet av miljö för respondenterna hamnade under deras intresse och alla 

intervjuerna genomfördes i respondenternas arbetsrum på respektive arbetsplats 

vilket jag är medveten om kan ha färgat deras framförande av upplevelse av 

arbetsrotation. Men jag tycker här att man måste ta hänsyn till deras möjlighet 

till deltagande och den tid det tar från deras ordinarie arbetsuppgifter. Det är av 

praktiska skäl som det blev deras arbetsmiljö för plats till intervju, det skulle ta 

ytterligare tid från deras ordinarie arbetsuppgifter om de skulle behöva lämna 

arbetsplatsen.  

 

Analysen av data har gjordes på en manifest nivå med inslag av latent. Det 

manifesta innehållet är vad texten säger, vilket presenterades genom citat, tema 

och huvudtema och det latenta innehållet är en tolkning från forskaren 

(Granheim & Lundman, 2004). Analysen hade kunnat genomföras på en mera 

latent nivå för att ytterligare få fram teman och tolkningar av texten. 

 

Förtjänster i detta arbete har varit att genom informations brev till 

respondenterna redogjort för villkoren som gällde för deltagandet i studien 

utifrån de etiska reglerna som gäller för vetenskapligt arbete. En annan förtjänst 

i detta arbete har varit att genom kvalitativ intervju fått en förståelse för 

arbetsrotation utifrån arbetsgivarnas upplevelse. Med en analys på latent nivå 

hade en djupare förståelse för respondenternas upplevelse av fenomenet 

arbetsrotation kunnat åstadkommas. 
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Brister i detta arbete har varit att det blir väldigt smalt med bara fyra 

respondenter som representanter för arbetsgivare. Pga. av begränsad tid i form 

av tio veckor till studien har fyra intervjuer genomförts vilket resultatet från 

denna studie inte går att generalisera. Det har inte varit möjligt att genomföra 

många fler intervjuer om det skall ske på vetenskapligt sätt med kondensering 

och analys av data. Man hade vid längre tidsschema velat ha en bredare vinkel 

på detta och genom att intervjua anställda som arbetsroterat eller som skulle 

vilja ha den möjligheten kunnat få deras upplevelse av arbetsrotation. Det man 

kunnat göra för att nå fler respondenter är att genom en kvalitativ studie 

genomfört en enkät med öppna frågor där respondenterna fritt fått skriva sina 

upplevelser. 

 

Jag är medveten om att mina tidigare erfarenheter av arbetsrotation kan ha 

färgat min vinkel på intervjun till respondenterna och utformningen av arbetet, 

men jag har i stort försökt att vara neutral i min roll som forskare. 

 

Reliabiliteten ökar genom att författaren tagit med citat för att styrka resultatet 

av det som sagts av respondenterna. Tillvägagångssättet är skrivit i detalj vilket 

också ökar reliabiliteten. 

 

Validiteten avser träffsäkerheten, här är fokus på arbetsrotation och dess 

betingelser precis som syftet anger vilket då ökar validiteten. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsgivarnas upplevelse av 

arbetsrotation. Resultatet visade på att det fanns en rad olika möjligheter de 

skulle vilja uppnå med arbetsrotation, men även hinder med arbetsrotation som 

fenomen fanns. 
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Möjligheter 

Theorell och Westerholm (1999) väljer en tes att ett gott arbete är hälsosamt, 

men vad menas med ett ”gott arbete? Det viktigaste kriteriet på ett gott arbete är 

dess förmåga att tillfredsställa mänskliga behov. Vilka är då de mänskliga 

behoven? Peter Warr har 1987 i ett av sina nio kriterier för mänskliga behov 

tagit upp variation som ett behov som kan öka psykiskt välbefinnande. Som 

Theorell och Westerholm (1999) tar upp så ses variation i arbetet, som ett 

mänskligt behov. Genom att vara medlemmar i Företagsringen så kan det utan 

större problem åstadkommas med hjälp av arbetsrotation. 

 

Motivation 

Motivation och mening är de viktigaste drivkrafterna i våra liv, även på jobbet! 

Enligt en studie vid Arbetslivsinstitutet (Aronsson, mfl nr 2000:5) anser 20% att 

de är på fel arbetsplats eller har fel yrke. Ett latent missnöje leder till mindre 

entusiasm för arbetet. Genom Arbetsrotation skulle man tillsammans kunna 

förändra situationen som inte är bra. Arbetsrotation ger rörlighet för ökad hälsa. 

Genom medlemsföretagens samarbete ges anställda en möjlighet till att hitta 

rätt, trivas på jobbet, skaffa sig nya insikter samt en intern och extern 

utveckling av individ och organisation. För företagen ger detta en bättre 

användning av resurser, kunskapsutbyte samt färre sjukskrivningar. Den som 

vill prova på annat arbete ges denna möjlighet inom eller utanför ringen. 

 

Det Hertzberg menar med sin teori är att utvecklingsmöjligheter, ansvar och 

stimuli i arbetet leder till en ökad arbetsmotivation. Dessa tre faktorer finns 

under motivationsfaktorerna (Kaufman & Kaufman, 2005). 

 

Kompetensutveckling 

Jag tycker att arbetsgivarna låser sig fast vi att bara arbetsrotera vid det egna 

företaget, det kan till och med ge mer att få vara någon annanstans.  
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Som även Schaerström (2004) diskuterar om att utveckla sin kompetens i yrket 

kan vara hälsofrämjande, eftersom känslan av att behärska de situationer som 

kan dyka upp är ett skydd mot stress. Att vara på andra arbetsplatser utökar din 

förmåga för att hantera möjliga situationer. 

 

Användning av varandras resurser vid behov 

Att använda varandras resurser vid behov sågs som en möjlighet då många 

företag kompletterar varandra, men de ansågs ändå inte vara konkurrenter till 

varandra. Viktigt att ha i beaktande vid genomförandet av detta är att det gäller 

att känna till vad lagen säger och ta med facket i fråga om förhandling.  

 

Främjande arbete som leder till arbetsglädje och ökad trivsel 

Arbetsrotation, en hälsofrämjande åtgärd på individnivå som i längden även kan 

gynna företagen på organisations nivå med lägre sjukskrivningar och högre 

frisknärvaro. Människor påverkar arbetsmiljön mer än vad vi tror, det är inte 

bara den fysiska arbetsmiljön som man skall räkna utan även den psykiska 

arbetsmiljön. Sprider en person på en arbetsplats negativa tankar påverkar det 

allas arbetsmiljö mer eller mindre. Arbetsmiljön befinner vi oss i hälften av vårt 

vakna liv och en väsentlig förbättring av dess villkor och atmosfär skulle få stor 

betydelse, inte enbart för produktionen utan även för samhället i dess helhet 

(Abrahamsson, 2003). Det gäller att göra arbetsglädjen till var mans egendom 

precis som respondenterna antyder. Det är nödvändigt att noga identifiera 

orsakerna till vantrivsel och problemet och utifrån detta vidta åtgärder så fort 

som möjligt. En sådan identifiering måste börja med att klarlägga människans 

viktigaste behov och i vilken utsträckning de tillgodoses eller inte 

(Abrahamsson, 2003). Kan man förändra detta genom arbetsrotation så att 

individen får distans till sitt dagliga arbete och får komma ifrån och få nya 

insikter via ”praktik” på annan arbetsplats.  
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Friskvård är något som de flesta företag tillhandahåller i varierande form, 

respondenterna tog även de upp att friskvård erbjöds på deras företag i 

varierande former. Men gemensamt för dem kan man säga att det är en summa 

pengar som friskvårdsbidrag till valfri aktivitet, gym på arbetsplatsen eller 

massage en gång per månad. Att tycka att man arbetar hälsofrämjande när man 

erbjuder friskvård tycker jag kan vara ganska snävt liksom även andra författare 

tar upp. Korp (2004) skriver att friskvård är ett ”allmänt” uttryck som vanligen 

syftar på hälsofrämjande åtgärder som den enskilda själv kan vita för att behålla 

eller förbättra sin hälsa, t.ex. att äta näringsrik kost, motionera och sova 

tillräckligt. Det krävs mer än bra kost och motionsvanor för att en individs hälsa 

skall vara fulländad. På arbetet krävs det god sammanhållning mellan 

personalen, arbetsglädje, motivation till arbetet och möjlighet till personlig 

utveckling. Som arbetsgivare gäller det att vara vidsynd och öppen i sina tankar 

och utgå från individens specifika behov, genom arbetsrotation kan man 

åstadkomma erfarenhetsutbyte och miljöombyte som kan stärka individens 

motivation till arbete, arbetsglädjen och personlig utveckling.  

 

Mitt resultat stödjer också påståendet som andra forskare kommit fram till att 

arbetsrotation skulle kunna ha en effekt på de anställdas arbetstillfredsställelse. 

Detta instämmer i påståenden av tidigare relevanta studier (Anil & Brian, 2004; 

Campion, Cheraskin & Steven, 1994).  

 

Starka och lönsamma företag har också engagerade anställda som har god 

kunskap om företagets verksamhet, är delaktiga i utvecklingen av företaget och 

utvecklas själva i sina arbeten. Flera studier visar på att delaktig personal också 

lyfter upp arbetsmiljöproblem och i flera fall löser dem själv. Det går inte 

enbart att få personalen att vara uppmärksam och delaktig i arbetsmiljön utan 

det krävs att de är delaktiga i det arbete som bedrivs på arbetsplatsen och då 

kommer arbetsmiljön med automatik (Hanson, 2004).  
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En hälsofrämjande arbetsplats skall vara en arena där hälsoarbetet sätt i fokus. 

En hälsofrämjande organisation utmärks ofta av långsiktighet, uthållighet och 

kontinuitet i sina strategier.  Det skall finnas tydligt uppsatta mål och väl 

utbildade policys som ständigt är i fokus för förändring och uppdatering vid 

behov. (Trollestad, 2003). En arbetsplats kan behöva stödja individer för att 

även utanför arbetet få en sundare tillvaro. Det är viktigt här att säga att det inte 

är arbetsgivarens eget ansvar men genom att samverka med övriga aktörer 

tillsammans hjälpas åt att förbättra folkhälsan. Därav kan man se att den 

arbetsgivarsamverkan som bedrivs inom ringen kan ses som en möjlighet till att 

förbättra hälsan för de anställda. Arbetsplatsen kan ibland vara den enda arena 

där individerna är i umgänge med andra och arbetsplatsen/ledaren kan då vara 

den enda som uppmärksammar den enskildes hälsa. I dessa fall är det viktigt att 

det sker en samverkan med andra så att allas hälsa sätts i fokus. Som Menckel 

& Thomson (1997) skriver i sin rapport Vad är hälsofrämjande på 

arbetsplatser? – ett bidrag till utvecklingen av ett svenskt begrepp. Det är 

viktigt att iaktta olika människors möjligheter och önskemål när det gäller 

hälsorelaterade åtgärder. Vilket innebär att hälsofrämjande på arbetsplatser kan 

behöva inkludera situationer utanför den aktuella arbetsplatsen, dvs. situationer 

som människorna i fråga lever i och som på olika sätt begränsar deras 

valmöjligheter gällande hälsorelaterade frågor. Vilket genom samarbete i 

Företagsringen ges möjlighet till, det gäller bara att ta tillvara på den också. 

Genom en öppen diskussion kring de arbetandes totala arbets- och livssituation 

kan varje arbetsgivare i det hälsofrämjande arbetet tillhandahålla möjligheter 

för människor att må bra”. 

 

Ett gott arbete är hälsosamt, men vad menas då med ett ”gott arbete”? 

Westerholm och Theorell (1999) ger ett allmänt som t.ex. att det viktigaste 

kriteriet på ett gott arbete är dess förmåga att tillfredställa mänskliga behov.  

De mänskliga behoven kan variera från person till person och skilja sig 

beroende på arbetssituation och arbetsplats därför är det viktigt att cheferna ser 

att alla anställda är lika viktiga från VD till städerska.  
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Som en av respondenterna beskrev så kunde position eller arbetsuppgifter på 

företaget vara en avgörande faktor om du var berättigad till arbetsrotation eller 

inte.  

 

Ett av behoven för att öka en persons arbetstillfredsställelse kan vara just 

arbetsrotation precis som kompetensutveckling, friskvårdstimme eller 

friskvårdspeng kan vara behovet hos någon annan. Det är här viktigt att se till 

individens enskilda behov och förutsättningar. 

 

Hinder 

Som respondenterna beskriver både vad gäller kompetensutveckling, 

användning av varandras resurser och ekonomiska aspekter skulle det underlätta 

och behövas någon form av arbetsrotations ”pool”. Där kunde man underlätta  

vikariehanteringen och ”byta” anställda med varandra där kompetensen finns,  

utbyta erfarenheter med varandra och varandras företag, samt använda  

varandras resurser vid behov. Eftersom det redan nu finns en koordinator för 

Företagsringen tror jag utifrån mina tolkningar av intervjuerna att en ”pool” 

skulle underlätta hanteringen av arbetsrotation men även utöka den i form av 

erfarenhetsutbyte och en möjlighet till att använda varandras resurser vid behov. 

Viktigt att ha i beaktande vid genomförandet av ovan är att det gäller att känna 

till vad lagen säger och ta med facket i fråga om förhandling. 

 

Bristen på tid 

Av intervjuerna framkom att nu är arbetet bland de anställda så slimmat så det 

ansågs som ett hinder i arbetet att ta in någon ny om en kollega arbetsroterar, 

vem skulle kunna hjälpa den personen igång? Har kollegorna den tiden att 

hjälpa personen till vad som skall göras, finns utrymmet för att skola in någon 

ny person i arbetet. Nä inte just nu. Om man hela tiden hittar och letar små små 

hinder, är det redan där ett problem hos Cheferna. Man skall fokusera på 

möjligheter och vad det kan ge individen, se det i stället som en möjlighet och 

något positivt.  
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Tänka igenom vad kan det ge den anställde som får arbetsrotera och vad kan det 

ge kollegorna som får en ny medarbetare att ta hand om, fundera tycker de 

verkligen att det är en last att hjälpa vikarien igång eller är det du som ledare 

som tar beslut utifrån din egen bekvämlighet? En annan brist var väl att de 

själva jobbade för lite med det, som en sa ”tror man glömmer bort det” 

anledningarna till det återigen de ekonomiska incitamenten. Man behöver 

påminnas med jämna mellan rum. Men ska man egentligen behöva påminna att 

utifrån organisation och individ arbeta hälsofrämjande? Utan detta bör vara en 

självklarhet att ha en bra arbetsglädje och en god motivation bland de anställda 

och kan man genom arbetsrotation åstadkomma eller öka det så skall det inte 

behövas någon påminnelse om det. 

 

Alla ses inte lika värda 

Som en av respondenterna sa att det är viktigt att alla blir sedda, att ha en 

förståelse och insikt att alla är lika viktiga oavsett arbetsuppgifter eller position 

inom organisationen. Så är det viktigt att ta hänsyn till de etiska principerna där 

Rättviseprincipen innebär att man ska handla rättvist vid fördelning av bördor 

och förmåner till de anställda. Andra etiska principer som jag instämmer med 

Alexandersson & Medin (2000) som vi bör ta hänsyn till när vi utformar 

hälsofrämjande processer i organisationen är Göra- gott- principen som talar 

om att vi skall arbeta för att förebygga och minska lidande samt arbeta för att ge 

människor möjlighet att öka sitt välbefinnande. Principerna som nämnts glöms 

ofta bort när en organisation har bestämt sig för förändring, de ser då ofta en rak 

väg framåt. När det gäller hälsofrämjande och prevention är det viktigt att se 

relationen mellan hälsofrämjande handlingen och individens autonomi, 

oberoende av vilken strukturell nivå den sker på. Det är därför viktigt att låta 

medarbetarna vara delaktiga utifrån deras egna behov och förutsättningar. 

 För att handla hälsofrämjande bör vi ta i beaktande hur många som beräknas 

bli berörda av förändringen samt hur många som förväntas bli gynnande av dem 

(Hansson, 2004; Alexandersson & Medin, 2000). 
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Ekonomiska aspekter 

”Det behöver inte vara hela kostnaden, men att det ändå är något så att det 

känns att man får något” Som en av respondenterna säger behöver det kännas 

att man får något, det låter nästan som om man detta är något man bli ålagda att 

genomföra. Inte att man gör det är ett främjande perspektiv gentemot 

organisationen och de anställdas behov. Detta är en åtgärd som skall ge något 

tillbaka, anställda som får en ökad trivsel, arbetsglädje eller som tar ett beslut. 

 

Enligt en av respondenterna skulle arbetsrotationen kunna öka genom att man 

fick in stimulanspeng, men vart skulle den komma ifrån? Det här är ändå en 

främjande åtgärd som man skall kunna se vinster med. Kanske inte vinster i 

pengar, i första hand vinster i form ökad personal trivsel, arbetsglädje och 

kompetensutveckling vilket i långa loppet leder till effektivare anställda. Som 

Malmqvist, Vinberg & Larsson (2007), tar upp så är hälsofrämjande åtgärder 

lönsamma. Att jobba som en hälsofrämjande arbetsplats och med arbetsglädje 

kan leda både till ökad lönsamhet och bättre hälsa. 

 

Attityd till arbetsrotation 

Som det är nu så är det ofta ett problem med i bilden när någon anställd skall 

arbetsrotera. Som chef är det viktigt att inte se ner på individen som vill 

arbetsrotera, att bara prata arbetsrotation i problemsammanhang gör att det kan 

förknippas med något betungande. Det skall istället även kunna förknippas med 

en positiv inställning, det skall vara något positivt att vilja arbetsrotera.  

Det kan lyfta en person av att bara få se och uppleva något nytt, det skall inte 

behöva vara ett problem med i bilden utan alla skulle vi må bättre av att få lite 

miljöombyte och intryck från andra ibland. Det här är även sådant som andra 

författare diskuterar (Westerholm & Theorell, 1999, Vinnova, 2010). 
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För att utveckla och kunna gå vidare med bl.a. arbetsrotation i olika utföranden 

vore det positivt så som VINNOVA (2010) också skriver, att begreppet 

arbetsgivarringar fick en mer officiell status genom att det skrivs in i lämpliga 

författningstexter och att försäkringskassan och arbetsförmedlingen fick 

samverka med ringar lika väl som med företagshälsovården. 

 

Slutsats 
 

Frågeställningarna: Vad de vill uppnå med arbetsrotation samt hur de skulle 

vilja att arbetsrotation användes och i vilket syfte har besvarats och illustrerats i 

rapporten i form av ett huvudtema och teman. Huvudtemat var möjligheter och 

teman var Motivation, kompetensutveckling, användning av varandras resurser 

och Främjande arbete i form av arbetsglädje och ökad trivsel. 

 

Den tredje frågeställningen: Vad är det som påverkar deras upplevelse/attityd 

till arbetsrotation anses inte blivit besvarat. För att besvarat denna frågeställning 

skulle författaren behövt gå djupare in i ansatsen och analysen, vilket det i 

denna rapport inte fanns tillräckligt med tidsutrymme till. 

 

För att underlätta hanteringen av möjligheterna och hindren som tagits upp i 

rapporten samt för framtida arbete med arbetsrotation genom 

arbetsgivarsamverkan skulle man under en tematräff anordna en dag för enbart 

arbetsrotation. Där skulle man kunna diskutera möjligheterna och hindren som 

tagits upp i studien för att tillsammans enas om ett beslut hur de tillsammans 

skall gå vidare med arbetsrotation genom arbetsgivarsamverkan.  

 

En övergripande förändring som togs upp på flera ställen var att det skulle 

behövas en arbetsrotations ”pool” där man kunde underlätta vikariehanteringen 

och ”byta” anställda med varandra där kompetensen finns, utbyta erfarenheter 

med varandra och varandras företag, samt använda varandras resurser vid 

behov. Finns det möjlighet till någon form av arbetsrotations ”pool”? Finns det 

några lagmässiga hinder? Ta en diskussion kring detta. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Hur vill du beskriva arbetsrotation? 

Respondenten beskriver sin syn på arbetsrotation. 

Vad är arbetsrotation för er? 

Hur är din upplevelse av arbetsrotation? 

Vad är det som påverkar din upplevelse/attityd till arbetsrotation? 

Erfarenheterna utav det? 

Vad fattas för att det skall användas i större utsträckning? 

Förslag: Utb, info, statisktik mfl 

Vad vill du uppnå med arbetsrotation? 

Hur vill du/ni att arbetsrotation skall användas och i vilket syfte? 

Ex, i främjande arbete, arbetsträning osv 

Varför används inte arbetsrotation i större utsträckning? 

Beror det på att: 

Det ”annonseras” att Företagsringen helst inte vill jobba med det? (Det är bara en liten 

del av verksamheten) 

Det anses inte finnas kompetensen till att jobba med arbetsrotation? 

Det ”annonseras” att han vill jobba med långtidsfriska? 

Det ”annonseras” att det är en liten del av verksamheten? 

Andra skäl? Varför inte anlita företagsringen och arbetsrotation? 

Är ekonomin en avgörande faktor för användningen av arbetsrotation? 

Skulle det vara avgörande om ni fick en stimulanspeng (10000kr för vikarie-

kostnader) för att arbetsrotera fler än vad ni gjort/gör? 

Har ni delgett personalen information om arbetsrotation? 

Finns tänket kring arbetsrotation med på utvecklingssamtalet med personalen? 

Är det en rutin att ha med det? 

Varför? 

Vad är det som ligger i fokus hos er när det gäller främjande arbete? 

Individ eller annat? 

Några nyckelord som kan kopplas ihop med arbetsrotation? 
Ex, arbetsglädje, främjande arbete och motivation 

Slutligen vill jag fråga er om ni läst tidningen ringen som ges ut 1ggr/år? 

Har övrig personal det?  

Har ni delat ut den till all personal så att alla får informationen som finns? 
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Bilaga 2: Brev till respondenterna 

 

Upplevelse av Arbetsrotation 

Hej! 
Helene Thyrén (tidigare Persson) heter jag, studerar sista terminen på 

Rehabiliteringsvetenskaps programmet vid Mittuniversitetet. Detta brev är en 

inbjudan och skickas till dig då jag undrar om du vill delta i en studie. Studien 

är ett examensarbete på C-nivå inom programmet för Rehabiliteringsvetenskap. 

Jag är intresserad av att göra en intervjustudie med dig som haft en eller flera 

personer som arbetsroterat till annat företag. Dina kontaktuppgifter har jag fått 

från Per-Åke Svensson på Företagsringen. 

Syftet med studien är att beskriva 

arbetsgivarnas/chefernas/ledarnas/personalansvarigas upplevelse av 

arbetsrotation som tidig insats mot ohälsa.  

Genomförandet av intervjun kommer att ske enligt överenskommelse med er. 

Jag kommer under intervjun att ställa några frågor som jag sedan vill att vi/ni 

diskuterar kring. Till min hjälp kommer jag att ha en bandspelare för att 

underlätta hanteringen för mig samt för att vi under samtalets gång skall få en 

flytande dialog istället för att jag frågar, ni svarar och jag skriver. Beräknad tid 

för intervjun ca 45-60min. 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst utan att ange 

skäl avbryta din medverkan. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

dvs. ingen kommer att kunna identifiera dig. Inga namn, personuppgifter eller 

arbetsgivare kommer att rubriceras i arbetet. Dessa kommer att kodas och 

förvaras på säker plats hos mig som skribent till dess att arbetet är klart och då 

kommer uppgifterna att förkastas. 

Jag kommer per telefon att kontakta dig under denna vecka (v 14), för 

tidsbokning av intervju om intresse finns att delta i studien enligt ovan.  

Examensarbetet kommer att finnas i databasen DIVA på universitetets bibliotek 

samt lämnas till Per-Åke Svensson på Företagsringen. Om du har några frågor 

är du välkommen att ringa eller höra av dig till mig eller min handledare. 

Helene Thyrén 

Solbackavägen 34 

821 34 Bollnäs 

0278-194 16, 070-200 72 34 

helene.thyren@hotmail.com 

Handledare:  

Björn Jakobsson, Universitetslektor 

Institutionen för Hälsovetenskap 

vid Mittuniversitetet 

063-165 749, 070-211 84 00 

bjorn.jakobsson@miun.se 
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