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Abstract 
During resent years, a considerable part of retailers has started to apply work rotation 
schedules. One reason for this is that studies have shown that monotonous jobs such as 
work at cash desk at groceries can result in strain injuries. A government decision, 
concerning a case where the grocery made their employees work long shifts at the cash 
desks, settled the minimum demands for how work at cash desks, should been 
organized. Nowadays, it is in principle illegal for groceries to not follow these 
minimum demands and to not apply work rotation. This thesis focuses on the change 
resistance that can arise when work rotation is introduced at a grocery. Specifically, we 
have examined if individual factors amongst the employees affect the change resistance. 
We have asked us the following questions: 
 
Are change resistance affected by: 

1. How long time an individual has been working at one place 
2. What kind of tasks the individual had before the change 
3. Age 
4. Gender 

 
In order to answer the questions, we have carried out a case study at a grocery that 
recently has introduced work rotation within their organization. The results indicate 
that individual factors such as how long time an individual has been working at one 
place and what kind of tasks the individual had before the change, are factors that have 
a major impact on the level of change resistance. Factors like age and gender did not 
show any relationship to resistance, but we have been able to verify that these factors 
are of relevance for the culture within the organization. 
 
This thesis contributes to increase the understanding of the importance of the 
individual factors on the change resistance when work rotation is introduced.



               

Sammanfattning 
Under senare år har en stor del av detaljhandelns många butiker börjat tillämpa 
arbetsrotationsscheman. Anledningen till detta är att forskningsstudier har visat att 
ensidigt upprepat arbete i utgångskassor leder till belastningsskador. Ett regeringsbeslut 
mot en butik som arbetade med långa kassapass fastställde minimikrav för hur arbete i 
utgångskassor ska organiseras. Numera är det i princip olagligt att inte följa dessa 
minimikrav och inte tillämpa arbetsrotation inom detaljhandelsbranschen. Det vi har 
undersökt i denna uppsats är förändringsmotstånd som kan uppstå vid införande av 
arbetsrotation i en detaljhandelsbutik. Vi har tittat på om det uppkomna 
förändringsmotståndet påverkas av individfaktorer hos den berörda personalen. Vi 
ställde oss frågorna: 
 
Påverkas förändringsmotståndet av: 

1. anställningstid 
2. vilka arbetsuppgifter individen hade innan förändringen 
3. ålder 
4. kön 
 
 
För att undersöka detta har vi genomfört en fallstudie på en detaljhandelsbutik som 
nyligen infört arbetsrotation i sin organisation. Vi analyserade fallstudiens resultat 
mot relevant teori och vår egen förförståelse i ämnet, för att besvara våra 
forskningsfrågor. 
 
Den slutsats vi drar av undersökningen är att individfaktorer såsom anställningstid 
och vilka arbetsuppgifter individen haft innan förändringen, är de individfaktorer 
som har störst inverkan på hur förändringsbenägen en person är. Samma tydliga 
koppling mellan uppvisat förändringsmotstånd och ålder samt kön har studien inte 
visat på, men att dessa faktorer kan ha betydelse för kulturen inom organisationen 
har vi kunnat konstatera.  
 
Denna uppsats bidrar till att öka förståelsen för individfaktorernas betydelse för 
uppkommet förändringsmotstånd vid införande av arbetsrotation i detaljhandeln. 



               

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare TorBjörn Nilsson för all hjälp och 
vägledning under uppsatsens gång. Vidare riktar vi ett stor tack till våra respondenter, 
Per Zetterqvist och Johan Pettersson och samtliga inblandade ur personalen på Obs! 
Stormarknad för deras hjälp med vår undersökning. Slutligen vill vi tacka våra 
opponenter och studiekamrater som under arbetets gång givit oss goda råd och kreativ 
kritik som resulterat i kontinuerliga förbättringar av uppsatsen.  
 
Luleå maj 2004 
 
Anna Christoffersson   John Nilsson 



               

 
1. Introduktion ................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund................................................................................................1 
1.1.1 Arbetsmiljölagen...................................................................................................... 2 
1.1.2 Belastningsergonomi ............................................................................................... 3 
1.1.3 Prisextra - domen .................................................................................................... 4 
1.1.4 Handelsmedlemmars arbetsmiljö år 2001 ............................................................... 5 

1.2. Vår Förstudie ........................................................................................6 
1.3 Vår förförståelse .....................................................................................7 
1.4 Disposition .............................................................................................7 

2. Teori............................................................................................ 8 
2.1 Motstånd ................................................................................................8 

2.1.1 Motstånd, förändringens fiende? ............................................................................. 8 
2.1.2 Förändringsmotstånd............................................................................................... 9 
2.2 Varför uppstår förändringsmotstånd? ........................................................................ 9 
Figur 1................................................................................................................................ 9 
2.2.1 Psykologiska orsaker.............................................................................................. 10 
2.2.2 Ledningens beteende och förändringstillvägagångssätt ........................................ 10 
2.2.3 Individer i förändringsprocesser............................................................................ 11 
2.2.4 Kulturens betydelse för förändringsmotstånd ....................................................... 11 
2.2.5 Inlärda könsroller................................................................................................... 12 

2.3 En undersökning av handeln ...............................................................12 
2.3.1 Kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter....................................................... 13 
2.3.2 Butikschefens agerande påverkar .......................................................................... 14 
2.3.3 Organisationshierarkier ......................................................................................... 14 

3.  Problemdiskussion ...................................................................... 16 
3.1 Syfte .....................................................................................................17 

3.1.1 Forskningsfrågor .................................................................................................... 18 
3.1.2 Avgränsningar........................................................................................................ 18 

4. Metod ........................................................................................ 19 
4.1 Forskningsansats...................................................................................19 
4.2 Undersökningsansats ............................................................................19 

4.2.1 Val av fallstudieobjekt ........................................................................................... 20 
4.3 Datainsamlingsmetod ..........................................................................20 
4.4 Analysmodell........................................................................................21 
4.5 Metodproblem .....................................................................................21 

4.5.1 Reliabilitet.............................................................................................................. 21 
4.5.2. Validitet ................................................................................................................ 21 

5. Empirisk studie............................................................................ 23 
5.1 Presentation av företag ........................................................................23 

Figur2............................................................................................................................... 23 
5.1.1 Presentation av respondenter ................................................................................ 24 

5.2 Presentation av intervjuer ....................................................................24 
5.2.1 Bakgrund till införandet av arbetsrotation............................................................ 24 
5.2.2 Organisering av arbetsrotation.............................................................................. 25 
5.2.3 Förändringsmotstånd vid införandet av arbetsrotation ........................................ 26 
5.2.4 Förändringsmotstånd beroende på anställningstid ............................................... 26 
5.2.5 Förändringsmotstånd beroende på arbetsuppgifter .............................................. 26 
5.2.6 Förändringsmotstånd beroende på ålder .............................................................. 26 
5.2.7 Förändringsmotstånd beroende på kön ................................................................ 26 
5.2.8 Konsekvenser av införandet av arbetsrotation ...................................................... 27 

5.3 Resultat av enkätundersökning ............................................................27 
5.3.1 Förändringsmotstånd anställningstid beroende på ............................................... 28 
Figur 3.............................................................................................................................. 28 



               

5.3.2 Förändringsmotstånd beroende på arbetsuppgift ................................................. 29 
Figur 4.............................................................................................................................. 29 
5.3.3 Förändringsmotstånd beroende på ålder .............................................................. 29 
Figur 5.............................................................................................................................. 29 
5.3.4  Förändringsmotstånd beroende på kön ............................................................... 30 
Figur 6.............................................................................................................................. 30 
5.3.5  Manligt/kvinnligt och status hierarkier ............................................................... 30 
Figur 7.............................................................................................................................. 30 
5.3.6 Personalens belåtenhet med ledningens implementationsarbete ......................... 31 
Figur 8.............................................................................................................................. 31 

6. Analys ........................................................................................ 32 
6.1 Förändringsmotstånd vid införandet av arbetsrotation .......................32 
6.2 Förändringsmotstånd beroende på anställningstid ..............................32 
6.3 Förändringsmotstånd beroende på arbetsuppgifter .............................32 
6.4 Förändringsmotstånd beroende på ålder .............................................33 
6.5 Förändringsmotstånd beroende på kön ...............................................34 

7. Slutsatser ..................................................................................... 35 
7.1 Förändringsmotstånd vid införandet av arbetsrotation .......................35 
7.2 Förändringsmotstånd beroende på anställningstid ..............................36 
7.3 Förändringsmotstånd beroende på arbetsuppgifter .............................36 
7.4 Förändringsmotstånd beroende på ålder .............................................37 
7.5 Förändringsmotstånd beroende på kön ...............................................37 

8. Avslutande diskussion................................................................... 39 
Referenslista ................................................................................... 41 

 



INTRODUKTION 

1. Introduktion 
Nya strängare krav på att livsmedelsbutikerna ska tillämpa arbetsrotation har tillkommit 
genom en prejudicerande dom i ett fall som Arbetsskyddsverket drivit mot en 
Prisextrabutik. Men trots att intentionen med de nya kraven är att förbättra 
butikspersonalens arbetsmiljö har det mötts med motstånd från somliga inom denna 
grupp. Vad vi vill undersöka i denna uppsats är det förändringsmotstånd som uppstått 
bland personalen vid införandet av föreskriven arbetsrotation och om detta motstånd 
kan bero på faktorer som är kopplade till individen. 
 
I detta kapitel kommer vi först att diskutera bakgrunden till vårt problemområde. Detta 
genom att redogöra för olika aspekter till varför arbetsrotation vid arbete i 
utgångskassor1 anses som en nödvändighet, och vad lagar och föreskrifter säger om 
arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla en ”god” arbetsmiljö för de anställda.  
 

1.1 Bakgrund 

1990-talet har inneburit förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Den djupa 
lågkonjunkturen i början av 1990-talet innebar att många sades upp med resultatet att 
en ofta oförändrad arbetsbörda skulle delas upp på ett färre antal anställda. Även om 
antalet sysselsatta har ökat igen sedan 1997 är antalet inte på samma nivå som innan 
1991 det vill säga innan lågkonjunkturen ”slog till” med massuppsägningar. (Vedin 
2003) 
 
Detta har satt sina spår på svenska arbetsplatser överlag. Stress, åsidosatt arbetsmiljö och 
höga sjukskrivningstal verkar vara det pris som svenska arbetstagare fått betala på senare 
år. Att arbetsmiljön i allmänhet, och på kvinnodominerade arbetsplatser i synnerhet, 
har blivit åsidosatt under krisåren är ett faktum. Detaljhandeln har, liksom partihandeln, 
särskilt de senaste tio till femton åren genomgått kraftiga strukturomvandlingar på så 
sätt att det i dagsläget finns fler stora enheter som antas ge stordriftsfördelar och där 
färre anställda behövs jämfört med mindre, mer personaltäta enheter som var vanligare 
förr. (Vedin 2003) 
 
Utveckling under 1990-talet med större enheter och färre anställda har gått mot att 
butiksarbete blivit ensidigare det vill säga, arbetsrotationen har minskat. Samtidigt har 
arbetstempot pressats upp och stressen ökat genom minskad bemanning. Detta har 
inneburit att belastningsskadorna har ökat. (Hedenmo 2000) 
 
Arbetsförhållandena handlar om arbetsgivarens förfoganderätt över sin arbetskraft och 
hur denna rätt inskränks genom lagar och avtal. Avtal kring personalplanering, 
arbetstider och schemaläggning har sina förutsättningar i gällande lagstiftning - 
framförallt arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, LAS och MBL. Frågor om arbetsrotation, 
pauser och arbetsbreddning för att minska belastningsskador är en del av den rättsliga 
regleringen av arbetsmiljön.(Vedin 2003) 
 

                                                 
1 Med utgångskassa menar vi en betalningsstation med rullband och scanner vid utgången av en 
detaljhandelsbutik. Där butikens alla varor betalas. Alla kunder passerar genom utgångskassan. 
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INTRODUKTION 

1.1.1 Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om att arbetet måste vara varierande för att för att 
undvika belastningsskador. Arbetsmiljölagen ställer höga krav på arbetsmiljön, men 
preciserar inte kraven. Istället är den en ramlag som i allmänna formuleringar visar 
riktlinjer och mål för god arbetsmiljö. Dess syfte är enligt Kapitel 1 § 1: 
 
”Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö” (Lag 1994:579). 
 
Redan här fastslås det att lagen inte bara syftar till att förebygga ohälsa utan också tar 
sikte på arbetets innehåll.  Lagen kräver mer än att bara undanröja de direkta 
skaderiskerna – arbetsmiljön skall vara ”god” vilket är något mer än riskfri. En god 
arbetsmiljö i lagens mening är en miljö som tillgodoser alla möjliga mänskliga behov. 
 
”Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, 
arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling” skriver 
Arbetsskyddsstyrelsen i sin kommentar. 
 
I kapitel 2 om arbetsmiljöns beskaffenhet fastslås i § 1 4-5st att: 
”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte 
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. 
Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller 
bundet arbete skall undvikas eller begränsas.  
 
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och 
samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Lag (2003:365) 
 
Även om arbetsgivaren har huvudansvaret är Arbetsmiljölagens utgångspunkt att 
arbetsgivare och arbetstagare måste samarbeta för att det ska vara möjligt att uppnå god 
arbetsmiljö. Om man ser närmare på arbetsgivarens skyldigheter så lyfts det fram i 3 
kap 2 § att alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall ska vidtas.(Ahlberg 2003) 
 
Arbetsmiljölagen 3 kap 2§ 1st lyder: 
”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som 
kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller 
olycksfall undanröjs.” 
 
Förutsättningen för att kunna leva upp till sitt arbetsmiljöansvar är att alla arbetsgivare, 
stora som små, går systematiskt tillväga. Att arbetsmiljöarbetet vävs in i det dagliga 
arbetet är avgörande eftersom de flesta beslut som rör arbetsförhållanden inte i första 
hand ses som arbetsmiljöfrågor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste därför 
inkorporeras i det vanliga arbetet för att det ska bli en verklig del i verksamheten. 
Kraven är att arbetsgivaren systematiskt planerar, leder och kontrollerar 
verksamheten.(Vedin 2003) I regel är det de anställda som först upptäcker brister i 
arbetsmiljön och de har, med sin erfarenhet, en god uppfattning om vad som behöver 
göras.  
Arbetsmiljölagen 3 kap 4§ lyder: 
 
”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som behövs 
för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda 
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de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall.” 
 
”Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller 
hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri 
från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra 
arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas.” Lag (1991:677) 
 
Syftet med 3 kap 4 § är att framhålla att var och en på arbetsplatsen är en del av 
arbetsmiljön och måste bidra om arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Arbetstagarna 
har därför skyldighet att rapportera missförhållanden till arbetsgivaren och också att 
medverka i arbetsmiljöarbetet och genomförandet av åtgärder som behövs för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö.(Ahlberg 2003) 
 
Med stöd av arbetsmiljölagen kan tillsynsmyndigheterna det vill säga 
Arbetsskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen ingripa mot t ex ackordsystem och 
arbetsscheman som är olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt.  
 

1.1.2 Belastningsergonomi  

I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om belastningsergonomi AFS 1998:1 4§ Ensidigt 
upprepat, starkt styrt eller bundet arbete föreskrivs att: 
 
”Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet 
normalt inte förekommer. Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför 
sådant arbete skall riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller 
onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggas genom arbetsväxling, 
arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet”. ( AFS 
1998:1) 
 
Kännetecknande för ensidigt upprepat arbete är att man utför en eller några få 
arbetsuppgifter, med liknande arbetsrörelser som upprepas om och om igen under en 
väsentlig del av arbetsdagen. Tiden från det att ett moment påbörjas till dess att samma 
moment återkommer (arbetscykeltiden) är mycket kort. Uttrycket starkt styrt arbete 
syftar på att arbetstagaren har små eller inga möjligheter att påverka sådana faktorer som 
arbetstakt, tempo arbetsuppgifters inbördes ordning, inflöde av arbetsuppgifter, 
tidpunkt för när arbetet skall vara slutfört, hur arbetet skall utföras och tider för pauser 
och återhämtning. Med bundet arbete brukar menas att arbetstagaren har svårt att lämna 
sin arbetsplats ens för korta stunder utan att service eller produktion störs. Arbete i 
utgångskassa är en typisk situation där dessa premisser uppfylls. 
 
Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig och likformig 
belastning. Det man hanterar behöver knappt väga någonting alls, det räcker med 
armarnas egen tyngd för att muskler och leder skall belastas på ett ogynnsamt sätt. Den 
som en gång skadats på detta sätt återfår lätt sina besvär vid liknande belastningar. Det 
har visat sig att kvinnor oftare drabbas av denna typ av belastningsbesvär än män. En 
förklaring till detta är sannolikt att kvinnor ofta arbetar kvar i ensidigt upprepade 
arbeten under lång tid, medan männen går vidare till andra arbetsuppgifter. Även män 
drabbas av skador då de har ensidigt upprepade arbetsuppgifter – större styrka skyddar 
inte mot besvär vid den här typen av arbete. (AFS 1998:1) 
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För att komma åt den här typen av belastningsskador kan insatser behöva göras. Det 
räcker sällan med enbart fysiska eller tekniska åtgärder, om arbetet inte helt 
mekaniseras. I första hand gäller det snarare att minska graden av repetitivitet och 
begränsa den tid som den enskilde arbetstagaren utför denna typ av arbete. Någon form 
av organisationsförändring är således oftast nödvändig. Genom att ändra arbetets 
uppläggning i form av arbetsrotation, arbetsutvidgning och arbetsberikning kan 
arbetstagarnas möjligheter att påverka det egna arbetets uppläggning och pausernas 
förläggning kan bli större. Möjligheterna till variation, delaktighet och personlig 
utveckling ökar. 
 

• Arbetsrotation innebär att man i princip byter mellan skilda arbetsuppgifter med 
likartat innehåll. Införs arbetsrotation är det viktigt att den verkligen medför 
variation av belastningen. Arbetsrotation som medel för att motverka skadlig 
fysisk belastning har ofta begränsad effekt. 

 
• Arbetsutvidgning innebär att flera olika arbetsuppgifter förs samman, där vissa 

kompletterande arbetsuppgifter, t ex underhåll och rengöring även kan ingå. 
Individen utför en större del av ett produktionsflöde än tidigare. 
Arbetsutvidgning leder typiskt till ökad arbetscykeltid. 

 
• Arbetsberikning innebär att arbetstagaren har bredare arbetsuppgifter med olika 

skicklighets- och kvalifikationskrav, t ex genom att moment som viss planering 
av arbetets uppläggning, kontroll av arbetsresultat eller kundkontakter tillförs. 

 
Vid begränsning av den tid som den enskilde arbetstagaren utför ensidigt upprepat 
arbete har arbetspassens fördelning över dagen betydelse för risken för 
belastningsbesvär. De enskilda passen bör vara korta, utspridda över hela 
arbetsskiftet och kontinuerligt varvade med annat arbete, raster och pauser. 
(AFS 1998:1) 
 

1.1.3 Prisextra - domen 

Med hänvisning till dessa regler har yrkesinspektionen gjort vitesföreläggande på en 
arbetsplats inom detaljhandeln som inte har haft arbetsrotation och därmed låtit de 
anställda sitta långa arbetspass i kassan. Prisextra i Stockholms City AB förelades av 
Yrkesinspektionen med stöd av arbetsmiljölagen 2 kap 1 § ett vitesföreläggande av 
200 000 kr med krav att butiken skulle införa arbetsrotation så att arbetstagarna inte 
utför kassaarbete under mer än två tredjedelar av arbetsdagen och med 
sammanhängande arbetspass understigande två timmars längd. (Yrkesinspektionen 98-
06-17, 96/6921 01-9009). 
 
Prisextra i City AB överklagade dock föreläggandet till Arbetsskyddsstyrelsen (numera 
del i Arbetsmiljöverket). Styrelsen ändrade föreläggandet på så sätt att kassaarbetet fick 
utgöra högst två tredjedelar av arbetsdagen för arbetstagare som arbetar mer än 20 
timmar i veckan och högst tre fjärdedelar av dagen för dem som arbetar mindre än 20 
timmar per vecka. Villkoret om arbetspassens längd liksom vitet kvarstod oförändrade. 
 
Även detta föreläggande överklagades. Denna gång överklagades Arbetsskyddsstyrelsens 
beslut hos regeringen. Regeringens beslut lyder med stöd av 7 kap 7 § arbetsmiljölagen 
vid vite av 200 000 kr att senast den 1 juli 2002 ordna arbetet i butiken på följande sätt: 
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a) Varje arbetstagare får utföra kassaarbete högst sju timmar under en arbetsdag. 
 
b) Varje arbetstagare får utföra kassaarbete högst fyra femtedelar av arbetstiden under en 
dag. Detta villkor gäller dock inte för arbetsdag då den sammanlagda arbetstiden är tre 
timmar eller mindre. 
 
c) Kassaarbete får inte utföras mer än två timmar i sträck. Mellan två kassaarbetspass 
skall arbetstagaren alltid under minst 15 minuter beredas paus eller också syssla med 
annat arbete.(Regeringsbeslut N2000/4344/ARM) 
 
Även om det här regeringsbeslutet endast omfattar Prisextra har det fått/kommer det 
att få återverkningar på liknande arbetsplatser och ses som prejudicerande i och med att 
det fastslår minimikrav för liknande butiker. Beslutet kan ses som ett led i att man från 
politiskt håll inte accepterar omfattande sjukskrivningar till följd av ensidigt och 
monotont arbete som orsakas av bristande arbetsorganisatoriska förhållanden. Idag är 
det alltså i princip olagligt att organisera arbetet på annat sätt än den maximala tiden för 
kassaarbete uppgår till högst två timmar per arbetspass.(Vedin 2003) 

 

1.1.4 Handelsmedlemmars arbetsmiljö år 2001  

I en rapport från ”Handels” utredningsgrupp Handels medlemmar och arbetsmiljön har 
man gjort en undersökning om handelsmedlemmars arbetsmiljö år 2001. Trots att 
undersökningen genomfördes innan regeringsbeslutet mot Prisextra finner vi den 
användbar eftersom den visar i vilken utsträckning kassapersonalen uppgivit att de sitter 
i kassan i över två timmar och i vilken utsträckning ensidigt kassaarbete påverkar 
kroppen. Den ger indikationer om att det behövs stora arbetsorganisatoriska 
förändringar för att dagligbutiker ska leva upp till beslutsinnebörden av 
Prisextradomen.(Vedin 2003) 
 
En fråga som väcks efter att ha läst den rapporten är i vilken utsträckning det nästan är 
normalt att ha ont i kroppen efter en arbetsvecka. Bland kassapersonalen som 
undersöktes kan det sammanfattas att det är vanligt att kassapersonalen har ont 
någonstans i kroppen och då speciellt i övre delen av rygg och nacke samt axlar eller 
armar. Arbetet uppfattas också som enformigt, bundet och psykiskt påfrestande. Bland 
Handels medlems/yrkesgrupper ligger kassapersonalens olust att gå till arbetet på högsta 
nivån. För butikspersonalen, det vill säga de som jobbar ute på golvet, var de kroppsliga 
besvären mera jämnt fördelade över kroppen jämfört med kassapersonalen. Att den 
samlade bilden avseende kroppsliga besvär skiljer sig åt torde ha att göra med att 
butikspersonalen har mer varierande arbetsuppgifter som kräver ett annat användande 
av kroppen än vad kassapersonalens arbetsuppgifter kräver. Av den här rapporten kan 
det också konstateras att anställning inom detaljhandeln, särskilt för kvinnor, oftast 
innebär deltidsanställning och i stor utsträckning kassaarbete utan någon större 
möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. (Vedin 2003) 
 
Detaljhandeln präglas idag av också av en relativt hög personalomsättning. Ungdomar 
har idag inte heller någon positiv syn på jobb inom handeln. Snarare tycks de se 
handelsjobben som ett genomgångsyrke det vill säga, ett jobb man kan tänka sig i 
väntan på något bättre. Butiksanställda, i synnerhet kassapersonal, upplever inte heller 
sina arbeten som meningsfulla i någon större utsträckning och är också minst nöjda 
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med sina arbeten i stort. Detta innebär antagligen att viljan att stanna länge inom 
branschen är mindre än inom branscher där man anser att arbetet är meningsfullt. De 
arbetsplatser som inte förändrar sitt sätt att organisera och fördela arbetet kommer 
antagligen inte att ses som attraktiva arbetsställen och kommer då att få svårt att klara 
sin personalförsörjning.(Vedin 2003) 
 

1.2. Vår Förstudie 

För att ta reda på hur lagändringarna och föreskrifterna som diskuteras ovan emotses av 
köpmännen genomfördes en telefonintervju med Catrin Dagergren, arbetsmiljöexpert  
på Svensk Handel. Intervjun genomfördes den 24/3 och pågick i cirka tjugofem 
minuter.  
 
Från år 1972 finns en överenskommelse mellan Svensk Handel och Handelsanställdas 
förbund om att kassaarbete inte skall behöva utföras under längre tid än två timmar, 
följt av 10 minuters rast eller annat arbete. Arbetsmiljöinspektionen som svarar för 
kontrollen av att regler för arbetsmiljön efterföljs gjorde en inspektion på Prisextra som 
man kände till hade väldigt långa kassapass. En process som drevs ända upp till Högsta 
Domstolen inleddes men Prisextra förlorade. Den domen blivit prejudicerande, men 
det är enligt Dagergren oklart om lagarna som tillämpades i det fallet kommer att 
användas i fortsättningen.  
 
Arbetsmiljöverket diskuterar om man skall utgå ifrån Arbetsskyddsstyrelsen föreskrifter 
om belastningsergonomi 4 § (AFS 1998:1) istället, det skulle innebära ännu striktare 
regler, till exempel att personalen bara får jobba fyra timmar om dagen i utgångskassa, 
om man kan konstatera att det är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete. Det 
är Linköpingsdistriktet som har drivit fram förändringen och de kommer att arbeta 
med en riktad insats mot handeln under hela 2004. Arbetsmiljöinspektionen i 
Linköping har vid en inspektion i Eskilstuna redan börjat tillämpa den skärpta 
tolkningen av reglerna. 
 
Den skärpta tolkningen kan tillämpas då kundflödet är högt i kassan och arbetet 
definieras då som ensidigt upprepat arbete. Kraven ställs utifrån varje enskilt arbetsställe. 
Fyra timmar per dag, det vill säga högst halva dagen för heltidsanställda får enligt 
Arbetsmiljöverkets (AV) förändrade tillämpning utföras som ensidigt upprepat arbete. 
Hur kraven ska ställas gentemot deltidsanställda har AV ännu ej formulerat. AV 
kommer vid inspektioner att rekommendera kassaarbete en timme per arbetspass och 
därefter 15 minuters paus eller en timmes varierat arbete. AV kommer att ställa krav 
på tvåtimmarspass och därefter 15 minuters paus eller en timmes varierat arbete. 
 
Den skärpta tolkningen kan jämföras med beslutet på regeringsnivå angående Prisextra 
som fattades 2001 och grundades på en annan föreskrift som nu har ersatts med AFS 
1998:1 Belastningsergonomi. Prisextrabeslutet har varit vägledande vid AV: s 
inspektioner av större butiker där det lätt blir långa köer vid utgångskassorna. Arbetet 
vid varje butik och de där aktuella arbetsförhållandena bedöms enskilt. Regeringens 
beslut gäller enbart Prisextras butik på Norra Stationsgatan i Stockholm, men verkar 
prejudicerande för andra butiker i samma storlek. På frågan om vad som har 
aktualiserat dessa frågor nu trodde Dagergren att den tekniska utvecklingen i kassorna 
och utvecklingen mot större affärer med som innebär högre kundtryck på kassorna och 
därmed kassapersonalen kan vara en bidragande orsak.  
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Dagergren menar att Svensk Handel naturligtvis ställer sig positiv till att försöka skapa 
så bra arbetsmiljöer och arbetsförhållanden som möjligt och att det även ligger i deras 
intresse. Problemet som hon har upplevt det är att det är svårt att lägga scheman som 
täcker bemanningsbehovet, vilket skulle bli ännu svårare om reglerna i 
Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi börjar tillämpas. Och vad 
skall kassapersonalen sysselsättas med när dom inte sitter i kassan. I vissa fall har 
handlarna även märkt av ett visst motstånd till införandet av arbetsrotation bland 
personalen, även om troligtvis dom flesta ställer sig positiva till det. Handlarna har 
upplevt det som att motståndet varit större på etablerade butiker än på nystartade, och 
att åldern på medarbetarna har haft en betydelse för förändringsbenägenheten. 
 

1.3 Vår förförståelse  

Genom att vi båda har erfarenheter av arbete inom detaljhandeln har vi på så sätt fått ta 
del av diskussioner och tankar som anställda på våra respektive arbetsplatser haft 
rörande ämnet arbetsrotation. På så sätt har vi skapat oss en egen uppfattning om vilka 
individer inom organisationen som är mest benägna att uppvisa förändringsmotstånd 
vid den typen av förändringar. Dessa erfarenheter säger oss att den äldre delen av 
personalen med lång anställningstid ofta ser med ganska stor skepsis på förslagen om 
införande av arbetsrotation. Vi har även varit med om anställda som har vägrat eller 
helt enkelt struntat i att rotera efter det framtagna rotationsschemat. På våra 
arbetsplatser har det visat sig att de starkaste motståndarna till införandet av 
arbetsrotation, tillhörde kategorin äldre kvinnor med lång anställningstid inom 
företaget. Vår uppfattning innan vi genomfört vår fallstudie, var även att de som 
tidigare enbart arbetade i kassan tyckte arbetsrotation var ett bra och välkommet 
initiativ, medan de som arbetade ute på olika avdelningar inte var lika positivt inställda. 
 

1.4 Disposition  

Denna studie innehåller åtta kapitel. I kapitel ett har vi framställt en allmän 
introduktion till problemområdet. Den för denna studie relevanta teorin behandlas i 
kapitel två. I kapitel tre diskuteras problemområdet och syftet med uppsatsen. I 
metodkapitlet, kapitel fyra, beskriver vi vår väg genom denna studie. I kapitel fem 
presenterar vi de empiriska studier vi gjort för att kunna fullborda denna studie. De 
data vi insamlat är resultatet av de intervjuer och enkätundersökningar vi genomfört. 
Analysen av våra empiriska data presenteras i kapitel sex. I kapitel sju redovisar vi de 
slutsatser vi dragit från vår undersökning med koppling till vårt syfte, de relevanta 
teorierna och den insamlade data vi fått fram. Kapitel åtta innehåller en avslutande 
diskussion, med egna reflektioner och förslag på vidare forskning.
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2. Teori   
I detta kapitel kommer vi att redovisa de teorier som är relevanta för uppsatsen. Vi kommer att 
behandla förändringsmotstånd, orsaker till förändringsmotstånd och individfaktorer som kan 
påverka förändringsmotståndet. Vi har även tagit del av en undersökning som behandlar 
företagskultur, könsroller och de informella statusordningar som tycks existera inom 
detaljhandelsbranschen. De presenterande teorierna anser vi vara lämpliga och kan ge stöd för 
kommande analyser och för att kunna besvara våra forskningsfrågor.  
 

2.1 Motstånd 

Motstånd betyder enligt nätversionen (http://g3.spraakdata.gu.se/saob, 02-03-18) av 
Svenska Akademins Ordlista: ”handling eller verksamhet till försvar mot eller 
avvärjande eller hindrande av annan handling eller verksamhet och dylikt (till exempel 
ett angrepp, utförandet av något, någons strävande eller planer och dylikt), handlingen 
att sätta sig till motvärn mot någon eller något eller att i hindrande syfte uppträde mot 
någon eller sätta sig emot något; förhållandet att någon icke ger vika för någon eller 
något”. 
 
Motstånd är någonting som uppstår i en partrelation. Motståndet är något som den ena 
parten uppfattar hos den andra. En intressant iakttagelse är att benämningen motstånd 
är skapad av initiativtagaren till förändringen, motståndet bennämns således olika 
beroende på varifrån det kommer. (Olsson, 1985) När individer visar symptom på 
motstånd, är det viktigt att se skillnaden mellan symptom på och orsaken till 
motståndet. (Bovey & Hede 2001)  
 

2.1.1 Motstånd, förändringens fiende? 

Historiskt har förändringsmotstånd betraktas som något negativt och som en grund för 
konflikter som är oönskade och skadliga för organisationens hälsa. Under 1940-talet 
betraktades generellt enighet som ett kännetecken för tekniskt effektiva och överlägsna 
organisationer, medan pluralism och skiftande attityder ansågs kraftigt reducera 
organisationens effektivitet och försämra dess förmåga. Motstånd ansågs därför uppstå 
på grund av skiftande uppfattningar som försämrade organisationens kapacitet och dom 
arbetare som visade motstånd ansågs vara motsträviga individer vars egenintressen 
kolliderade med organisationens generella intressen och välmående. Motstånd blev 
snabbt tolkat som förändringens fiende. Slutsatsen blev att man skulle eliminera 
motstånd, göra sig av med det tidigt och sopa det åt sidan för att bereda väg för den 
kommande förändringen. Tidiga teorier om mänskliga resurser kastar ett negativt sken 
över förändringsmotstånd genom att betrakta det som en form av konflikt som 
indikerade ett sammanbrott i dom normala och hälsosamma relationerna som kan 
existera mellan individer och grupper. Slutsatsen var att man skulle undvika motståndet 
för att återställa harmonin i organisationen. (Wedell & Sohal 1998) 
 
Under senare år har uppfattningen om förändringsmotstånd gynnats avsevärt av att man 
har börjat tillämpa psykologiska, sociala och antropologiska synsätt vid studier av 
ledarskap. I takt med att förståelsen för motstånd blev allt mer sofistikerad, stod det 
klart att förändringsmotståndet är ett långt mer komplext fenomen är vad man tidigare 
trott. (Bovey & Hede 2001) 
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2.1.2 Förändringsmotstånd 

Schein (1988) anser att förändringsmotstånd är ett av de mest allestädes närvarande 
fenomenen i organisationer. En rad författare har definierat förändringsmotstånd. Till 
exempel Ansoff (1988), har definierat det som ett mångfacetterat fenomen som medför 
oförutsedda förseningar, kostnader och instabilitet i förändringsprocessen.  
 

2.2 Varför uppstår förändringsmotstånd?  

Enligt Bruzelius och Skärvad (1995)  varierar motstånd mot förändring från fall till fall, 
beroende på vad som ska förändras, hur omfattande den är och hur 
förändringsprocessen hanteras. Författarna menar, att förändringsmotståndet tenderar att 
vara synnerligen starkt vid genomgripande och radikala förändringar, om förändringen 
kommer oväntat och plötsligt eller vid förändringar som individen upplever att man 
förlorar på, tillexempel ekonomiska förluster. Har individen en förankrad tro på det 
som ska förändras, till exempel affärsidé, strategi, organisationen och arbetsrutinerna, 
kan ett förslag om förändring skapa starka reaktioner. Likaså gäller om individen 
upplever att förändringen skapar osäkerhet, då skälen till förändringen är oklara och 
diffusa. Om individen har negativa erfarenheter av tidigare förändringar påverkar i 
vilken grad hon motsätter sig förändringar senare i livet.  
 
  
 Omedelbart     Uppskjutet 
  

 
 
 

Lättast för 
ledningen 

 

 

  
Svårast för 
ledningen 

 
Öppet 

 
 
 

Underförstått 
 
 
 
Figur 1.  Olika typer av förändringsmotstånd enligt Robbins (2001) 
 
Enligt Robbins (2001), kan motstånd mot förändringar vara öppet, underförstått, 
omedelbart eller uppskjutet. Som figuren ovan illustrerar är det lättast för ledningen att 
handskas med motstånd som är öppet och omedelbart. 
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Förändringsmotstånd kan ha sin grund och orsak i en rad olika faktorer. Ofta uppstår 
ett större motstånd till förändringar när de personer som berörs har en mindre grad av 
påverkan. (Balogun & Hailey 1999)  
  

2.2.1 Psykologiska orsaker  

Psykologiska orsaker handlar om rädsla för det okända, rädsla för misslyckande, oro 
över förmågan att utveckla nödvändiga färdigheter eller dålig förmåga att hantera 
förändringar. En tanke som är värd att beakta med anknytning till orsaker till 
förändringsmotstånd är frågan om självförtroende och oro. Osäkerhet är central i all 
psykoanalytisk teori och när den upplevs i kraftig och intensiv form, är det en av de 
obehagligaste känslorna en människa kan uppleva. (De Board 1978) 
 
Brehm, Kassin, Fein (1999) menar att medlemmar av grupper med låg status har sämre 
självförtroende än medlemmar av grupper med högre status. Personalen som 
huvudsakligen utför kassaarbete betraktas som en lågstatusgrupp. Detta kan medföra att 
vissa av dessa personer som enligt deras  teori skulle ha lägre självförtroende än dom 
som har högre rankade arbetsuppgifter känner en trygghet i kassaarbetet som dom 
värderar, och därför inte är så angelägna om att ta sig an nya arbetsuppgifter. 
 
Balogun & Hailey (1999) talar om individens självintresse, som handlar om frågor som 
rör personlig förlust och kostnaden för att genomgå personlig förändring. Såsom 
förlorad status, minskade möjligheter till befordring, separation från gamla kollegor 
eller en sådan sak som att man får längre resväg till arbetet. Känslomässiga orsaker 
såsom att man känner brist på energi och motivation eller förnekar behovet av 
förändring har också betydelse. Även osäkerhet kring förändringens betydelse för 
individen, såsom anställningssäkerhet och lönenivåer. Förändringsmotstånd kan också 
grunda sig i en brist på förståelse för varför det är nödvändigt att genomföra 
förändringen och dess innebörd. Kan inkludera olika uppfattningar om vad som borde 
göras och det troliga utfallet av den föreslagna förändringen. Ett bristande förtroende 
kan ha orsakats av tidigare erfarenheter av förändring då löften inte infriats. 
 
Wedell & Sohal(1998) gör en lite annorlunda redogörelse över olika psykologiska 
faktorer som ger upphov till förändringsmotstånd. De menar att motstånd kan uppstå 
när den anställdas egna rationella uppfattning om den föreslagna förändringen resultat 
skiljer sig från ledningens uppfattning. Sådana skillnader skapar tvivel hos den anställde 
över förändringens berättigande, och kan därigenom motsätta sig den eller uttrycka 
oro. 
 

2.2.2 Ledningens beteende och förändringstillvägagångssätt 

Hur ledningen går tillväga vid en förändring har också betydelse för om 
förändringsmotstånd uppstår. Brister i delaktigheten och involveringen i 
förändringsprocessen och en dålig kommunikation kan resultera i ett större 
förändringsmotstånd. Motstånd påverkas också av politiska faktorer såsom favorisering 
och att ”plocka poäng” gentemot dom som tar förändringsinitiativet. Opassande eller 
undermålig ledarstil är också bidragande till förändringsmotstånd. (Balogun & Hailey 
1999) 
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2.2.3 Individer i förändringsprocesser 

Eftersom organisationer i slutänden består av människor, så involverar en 
organisationsförändring i högsta grad personlig förändring. (Bovey & Hede 2001) 
Enligt Bruzelius och Skärvad, (1995) finns det individuella skillnader i hur människor 
reagerar på förändringar. Vissa människor är motståndare till små och banala 
förändringar medan vissa människor känner drivkraft och stimulans för mycket radikala 
och omstörtande förändringar. Vidare finns, enligt författarna, organisatoriska 
skillnader. I vissa organisationer är man van vid förändringar medan man i andra är 
ovan, med en bristande erfarenhet av förändringar. (Robbins 2001)   
 

2.2.4 Kulturens betydelse för förändringsmotstånd  

Balogun & Hailey (1999) menar att en av de starkaste faktorer som inverkar på 
människors motstånd mot förändringar, är kulturen i organisationen, det vill säga vilka 
normer, attityder, värderingar och beteenden som finns. Författarna menar att det finns 
risk att man fortsätter arbeta efter den existerande kulturen istället för att gå mot ett 
önskat nytt beteendemönster. Ledningen måste avlägsna eller förstöra de identifierade 
motstånden och det gamla beteendet för att en förändring ska lyckas. Kulturella 
motsättningar kan vara invanda tankesätt och ”så har vi alltid gjort” attityder och 
beteenden.  Motstånd kan visa sig när det uppstår konflikter mellan föreslagen 
förändring och rådande attityder och övertygelser. Historiska faktorer som exempelvis 
hur förhållandet mellan ledningen, facket och arbetskraften traditionellt sett ut inom 
organisationen eller om det existerar rivalitet mellan olika avdelningar kan ha inverkan 
på människors förändringsmotstånd. 
 
En anställds reaktion på en föreslagen förändring kan också vara ett resultat av 
förutfattade meningar och preferenser som inte nödvändigtvis är baserade på 
ekonomiskt rationella antaganden om förändringen. Det kan vara saker som att 
arbetare helt enkelt inte vill byta kontor, föredrar att arbeta nära en speciell vän eller 
känner osäkerhet över resultatet av att introducera ny teknik. (Wedell & Sohal1998) 
 
För drygt 20 år sedan började organisationsforskare använda sig av begreppet företags- 
eller organisationskultur för att beteckna organisatoriska egenskaper som inte lätt lät sig 
kvantifieras och beskrivas trots att de fanns och var viktiga. Vissa forskare upptäckte då 
vid sina försök att ”sätta fingret på” företagskulturen att könsarbetsdelningen och synen 
på män/manligt och kvinnor/kvinnligt var viktiga delar både för förståelsen av 
organisationer och deras sätt att fungera och för organisationsmedlemmarnas vardag. 
(Sundin1998) 
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Kulturen är olika i olika organisationer av en mängd olika orsaker: storlek, produktion, 
omvärldsrelationer, sektor, ledningsstrategi, historia, anställdas egenskaper såsom 
utbildning, ålder och kön osv. De här olika dimensionerna hänger samman med 
varandra. Kön tycks dock alltid vara relevant eftersom organisationer aldrig är 
könsneutrala menar Janne Tienari (1998). Olika hierarkier kan förekomma i en och 
samma organisation. Det kan till exempel finnas en kvinnlig och manlig hierarkisk 
struktur som på grund av könssegmenteringen har lite med varandra att göra. 
(Åström1992) 
 

2.2.5 Inlärda könsroller 

Från den stund ett barn föds fostras det in i olika roller beroende på vilket kön barnet 
har. På många sjukhus ges en nyfödd pojke omedelbart en blå mössa, medan nyfödda 
flickor ges en rosa. Den nyfödda ges ett könslämpligt namn och överöses med 
könslämpliga presenter. Under dom följande åren får en typisk pojke leksaksbilar, 
fotbollar, hammare, vapen och kemiset. En typisk flicka får dockor, mjukisdjur, 
leksakssminkset, symaskiner och teserviser. Och när barnen sedan kommer upp i 
skolåldern fortsätter könsrollerna att cementeras genom att pojkarna förväntas intressera 
sig för och vara duktiga på vissa ämnen medan andra förväntningar finns på flickor. 
(Brehm, Kassin, Fein 1999)   
 

2.3 En undersökning av handeln 

I ett försök att se skillnaderna mellan manligt och kvinnligt inom dagligvaruhandeln 
har vi studerat en rapport till Statens Offentliga Utredningar (SOU 1998:4). 
Undersökningen är genomförd av Elisabeth Sundin och hela kapitel 2.3 är hämtad ur 
denna bok, Män passar alltid? Där har man gjort en undersökning på 6 olika butiker 
och intresserat sig för dem som rör sig i butiken, det vill säga, de som plockar upp 
varor, expedierar från specialdiskar och de som sitter i kassan. De sex butikerna ingår 
alla under samma livsmedelskedja, vilken vi fortsättningsvis benämner som företaget. 
Denna undersökning visar på en tydlig segregering och hierarkisering. Det ska dock 
tilläggas att den är generaliserande men vi finner den ändå intressant med tanke på att 
detaljhandeln enligt Sundin, är en bransch med högre andel kvinnor på de lägre 
nivåerna inom organisationerna, vilken står i fokus i vår uppsats. Undersökningen visar 
också på en generaliserande syn på arbetsrotation och på den informella statusen som 
råder bland butiksarbete. Denna informella status påverkar i sin tur hur och var 
förändringsmotstånd kan uppstå. I den informella statusen syns uppdelningen 
kvinnligt/manligt tydligt. (Sundin 1998) 
 
Butikerna i undersökningen är kvinnodominerade, liksom detaljhandeln i sin helhet. 
Av de undersökta butikerna visas att en genomsnittsålder på de anställda är högre än 40 
år, något lägre på butikerna i storstadsområdena. I undersökningen framkommer 
löneskillnader mellan kvinnor och män. Män betalas bättre än kvinnor. Löneskillnader 
som beror på kön borde inte förekomma i en könsneutral värld som är det 
organisatoriska idealet. Det fanns också en utbredd uppfattning inom företaget, på alla 
nivåer, att alla tjänar lika mycket. Denna uppfattning är dock felaktig. I ett kapitel 
diskuteras det varför det är så här, vilka olika aspekter det beror på. Denna diskussion 
visar på en informell status inom butikerna. Vilka arbetsuppgifter som anses ha högre 
status än andra och tillika vilka som i största grad har de befattningarna, kvinnor eller 
män. (Sundin 1998) 
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2.3.1 Kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter 

Den platta organisationen i det undersökta företaget och de berörda butikerna, med 
avsaknad av chefsnivåer mellan butikschefen och de anställda medför att arbetsuppgifter 
och ansvar måste fördelas på de anställda. Den uttalade politiken av jämförelsevis hög 
bemanningstäthet och manuella diskar parat med kostnadsjakt och risk för arbetsskador 
gör att arbetsrotation ständigt betonas inom det undersökta företaget. Inte desto mindre 
förekommer ofta en tydlig arbetsdelning som också kan manifesteras i könstermer.  
Vissa arbeten är typiskt kvinnoarbeten och vissa andra mansarbeten. Det tydligaste 
exemplet på det förstnämnda är kassaarbete och på det sistnämnda styckmästare. De 
med huvudsakligen kassaarbete har låg status, inga lönetillägg och det är ofta 
svårigheter med att inkludera dem i rotationsscheman. Utanför rotationsscheman 
hamnar också styckmästarna men av helt annan anledning än kassafolket eftersom 
styckningsarbetet rubriceras som så kvalificerat att enbart ett fåtal kan genomföra det. 
Det har hög status och ger god ekonomisk ersättning. I en dagligvaruhandel finns en 
mängd varor vars hantering ställer olika krav på de anställda. De som oftast anförs och 
som kan motivera lönetillägg är: 

• Krav på fysisk styrka  
• Krav på kompetens och/eller utbildning 
• Krav på ”känsla och blick” 
• Krävande arbetsmiljö främst i form av kyla. 

 
Kravet på fysisk styrka, sammanfaller till en del med det andra kravet på kompetens och 
utbildning. Köttstyckning är den mest typiska arbetsuppgiften därvidlag. Slutsatsen är 
att det krävs en karl. Krav på fysisk styrka kan dock förekomma också på andra ställen i 
en butik. Många typer av varor kräver tunga lyft; frukt och grönsaker, tidningar, 
kolonial – ja i stort sett överallt. Det noterar också flera av intervjupersonerna utan att 
för det skull kräva tillägg. Lönetilläggen tycks kopplas till den tyngd som hanteras av 
män. (Sundin 1998) 
 
Krav på speciell kompetens diskuteras framförallt vad gäller köttdisken och 
styckningen. Styckare är utbildande och det finns kvinnor, också i de undersökta 
butikerna som är utbildade styckare. Den eventuella fördelningen som sker ”på 
butiksgolvet” kan dock vara en annan. I sådana fall kan färskvaruansvarig vara en 
kvinna och ansvarig för underavdelningen styckning kan vara en man. Flera av de 
styckningskunniga kvinnorna i undersökningen skulle vilja stycka mer än de får. Men 
de menar också att det är tungt, ofta alltför tungt arbete. Det finns dock hjälpmedel 
och utrustning att tillgå men det vill inte de manliga styckarna ha in menar en 
sagesperson. (Sundin 1998) 
 
Frukt och grönt är en av de avdelningarna som kräver ”känsla och blick”. Den känslan 
och blicken anses framförallt kvinnor ha, ”de ser bättre om nånting är dåligt”. De svåra 
arbetsförhållandena anförs ofta i samband med kyl och frys. Det är kallt med andra ord. 
Det anses mindre skadligt för män än för kvinnor.  Denna attityd överflyglas vanligtvis 
av tyngdargument. Det är tungt och otympligt. Den arbetsuppgift som är så gott som 
helt kvinnlig är kassaarbetet. Där sitter man, enligt de dominerande uppfattningarna, 
inte för att man är särskilt duktig på det utan för att man inte är så duktig på något 
annat. Det kan knappast vara så meriterande och så bedöms det inte heller. Alla dessa 
dimensioner ses av företagsledningen som ett problem. För butikens framgång är 
kassaarbetet centralt. Kassapersonalen är företagets frontpersonal och en sur och 
långsam kassörska skrämmer bort många kunder. Kassörskorna hanterar dessutom 
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mycket pengar och arbetet leder ofta till arbetsskador. Ändock klassas det lågt i den 
informella hierarkin. (Sundin 1998) 

2.3.2 Butikschefens agerande påverkar 

I det undersökta företaget ger den formella uppbyggnaden butikscheferna all formell 
rätt att leda företaget inklusive att rekrytera arbetskraft och leda och fördela arbetet. I 
företagskulturen och sättet att driva butikerna ligger en etablerad könsarbetsfördelning 
och en högre värdering av det som är manligt. Detta både påtalas och omtalas ofta som 
helt oproblematiskt och de skäl som anförs är genomgående rationella. Att det är så 
avgörs av den uppfattning och den syn som beslutsfattaren, i det här fallet 
butikscheferna har. Det ska dock tilläggas att hans ståndpunkt har stöd från de anställda. 
I denna fråga tycks inga partmotsättningar finnas. Att arbetsrotationen inte omfattar 
kassaarbete beslutas formellt av den ansvarige VD: n. Även om han så skulle önska 
viker han undan för de förhärskade föreställningarna. Dessa iakttagelser leder till 
slutsatsen att den organisatoriska praktiken, det dagliga arbetet, avgörs av dem som 
arbetar ute i organisationen. (Sundin 1998) 
 
Förväntningarna på männen och kvinnorna i undersökningsföretaget är olika. Männen 
förväntas vara starka och/eller beredda att jobba mycket och obekvämt. Män förväntas 
vara mera krävande och bättre förhandlare än kvinnorna. Kvinnorna förväntas vilja 
jobba deltid och många av dem förväntas vilja vara kvar i kassan och inte 
kompetensutveckla sig. Detta ses som både ett bekymmer och som något positivt bland 
butikscheferna. Det bekymmersamma är att inte alla blir del av den organisatoriska 
kompetenshöjningen som man vill ha spridd samt att den dagliga fördelningen av 
arbetsuppgifter försvåras och arbetsbelastningen blir ojämn. Det positiva är att man 
slipper diskussioner om vem som ska sitta i kassan, som bland de övriga anställda är den 
minst attraktiva posten. (Sundin 1998) 

2.3.3 Organisationshierarkier   

Organisationer etablerar strategier och agerar för att åstadkomma förändring men det 
gör också individer. Trots strukturernas styrka finns det alltid utrymme för individuella 
strategier i arbetet särskilt i serviceverksamheter. I de undersökta företagen utnyttjar 
männen individuellt sin förhandlingsstyrka i förhandlingar med ägare/ledare. Det kan 
också innefatta särskilt ansvar. Det finns också vissa positioner i dessa enheter som är 
manligt stämplade: Chefsjobbet och styckningen framför allt. Kvinnorna i 
undersökningsföretaget har inte så stora möjligheter att tillämpa individuella strategier. 
De kan inte lämna och gå någon annanstans. De är, så att säga lägst i den 
organisatoriska hierarkin och de har få alternativ utanför organisationen. Deras 
möjligheter innanför organisationen är också begränsade om de en gång fastnat i kassan. 
Detta aktualiserar frågeställningen om dessa kvinnor manifesterar motstånd mot 
förändring eller om det är föreställningar om motstånd som är ett av deras problem. 
Det är även en påminnelse om att kön aldrig kan ses separat från klass/hierarki. De 
individuella strategier som tillämpades var inte bara beroende av kön utan också av 
hierarkisk position. (Sundin 1998) 
 
Orsakerna till denna informella statusordning, löneskillnader och genusordning inom 
de undersökta organisationerna är alltså många och sambandet mellan dem är 
komplicerat och långt ifrån entydigt. Det är en blandning mellan individers vilja och 
motvilja, kunnighet och okunnighet, av organisationers strategier och 
tillkortakommanden och slutligen av det omgivande samhällets genusordningar och 
förhärskade föreställningar. Organisationer är i sanning både konstruerade och 
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konstruerare av kön. Iakttagelserna i den här undersökningen är generella i den 
bemärkelse att de är goda exempel på hur organisationer bidrar till att återskapa 
förhärskade samhälleliga genusordning och att de samtidigt är ett resultat därav. (Sundin 
1998)
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3.  Problemdiskussion 
Samhället och organisationer genomgår ständiga förändringar. Detta leder till att för de 
flesta människor är förändring ett faktum som vi inte kan undgå vare sig i arbetslivet 
eller i privatlivet. Livskraft och stabilitet förutsätter regelbunden förändring. Viss 
kunskap om vad som sker i samband med förändringsprocesser är därför värdefulla att 
ha för att man skall kunna undvika onödigt motstånd, rädsla och besvikelse. (Axelsson 
& Thylefors 1991) Inte minst för att motstånd till förändringar kan medföra 
oförutsedda förseningar, kostnader och instabilitet i förändringsprocessen, vilket kan 
vara mycket farligt i vår tid då kraven på utveckling, flexibilitet och förändringsförmåga 
är stora. (Ansoff 1988) 
  
Som vi visat i introduktionsavsnittet så har kraven på arbetsmiljön inom 
livsmedelshandeln ökat i och med regeringens domslut mot Prisextra som verkar som 
en prejudicerande dom. Arbetsskyddsverket ställer numera högre krav på att handlarna 
följer de uppdragna riktlinjerna om ensidigt upprepat arbete, vilket arbetet i 
utgångskassor i de flesta fall kan klassificeras som. Men även det faktum att något måste 
göras för att öka branschens attraktivitet bland arbetstagarna och därigenom sänka 
personalomsättningen i butikerna är av betydelse. Införandet av arbetsrotation är ett sätt 
att få mer stimulerande arbetsuppgifter och dessutom minska risken för 
belastningsskador. (Vedin 2003) 
 
Prisextradomen föreskriver att arbetsrotation vid arbetet i utgångskassorna måste införas 
i det dagliga arbetet. Detta medför att många affärer måste ändra sina arbetsrutiner för 
att införa ett system där kassapersonalen och den övriga butikspersonalen i högre grad 
än tidigare delar på sina arbetsuppgifter. Implementering av dessa förändringar har dock 
inte varit helt friktionsfri, delade meningar har funnits inte bara bland arbetsgivare, utan 
negativa attityder har även förekommit bland viss kassarbetande personal. För 
arbetsgivarna kan det medföra merarbete, ökade kostnader och problem med 
schemaläggning. En stor omläggning av arbetsrutiner är ingen lätt uppgift att 
genomföra. Arbetet med att ta fram en schemaplanering med arbetsrotation som 
tillfredställer alla berörda, och som fungerar inte bara på papperet, utan även i det 
dagliga arbetet är ingen lätt uppgift. Att detta kan mötas av motstånd från 
arbetsgivare/ledning är för oss förståeligt, det är ju trots allt de som får stå för 
kostnaderna. Att de i slutänden har mycket att vinna på det genom lägre sjukfrånvaro, 
friskare personal och en breddad kompetens hos personalen kan möjligtvis vara svårt att 
se eftersom dessa effekter kommer på längre sikt. 
 
Motståndet som uppstått från somlig kassapersonal kan tyckas ha sitt ursprung i mer 
ickerationella grunder. Föreskrifterna om arbetsrotation har ju tillkommit för att 
förbättra de anställdas arbetsmiljö och ge dem ett mer varierat arbete, som även torde 
vara mer stimulerande och ge en bättre helhetssyn över arbetet. Som vi ser det så borde 
en arbetsrotation mellan kassaarbete och butiksarbete vara till fördel för alla inblandade, 
med tanke på skaderisker, kompetensutveckling och inte minst genom att det skapar 
ett mer stimulerande och omväxlande arbete. Men reaktionen är dock på intet sätt ett 
unikt fenomen. Enligt Schein (1988) är förändringsmotstånd inom organisationer ett av 
de allra vanligast förekommande fenomenen. De anställdes reaktion kan vara ett 
resultat av förutfattade meningar och preferenser som inte nödvändigtvis är baserade på 
ekonomiskt rationella antaganden om förändringen. Det kan vara saker som att 
arbetare helt enkelt inte vill byta kontor, föredrar att arbeta nära en speciell vän eller 
känner osäkerhet över att lära sig nya arbetsuppgifter. Eftersom organisationer i 
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slutänden består av människor, så involverar organisationsförändring i högsta grad även 
personliga förändringar. (Bovey & Hede 2001)  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad, (1995) finns det individuella skillnader i hur människor 
reagerar på förändringar. Vissa människor är motståndare till små och banala 
förändringar medan vissa människor känner drivkraft och stimulans för mycket radikala 
och omstörtande förändringar. Vidare finns, enligt författarna, organisatoriska 
skillnader. I vissa organisationer är man van vid förändringar medan man i andra är 
ovan, med en bristande erfarenhet av förändringar. (Robbins 2001) 
 
En organisatorisk skillnad kan ligga i kulturen på företaget. Kulturen är olika i olika 
organisationer av en rad orsaker: storlek, produktion, omvärldsrelationer, sektor, 
ledningsstrategi, historia, anställdas egenskaper såsom erfarenheter, ålder, kön och så 
vidare. De här olika dimensionerna hänger samman med varandra. Olika hierarkier kan 
förekomma i en och samma organisation. Det kan till exempel finnas en kvinnlig och 
manlig hierarkisk struktur som på grund av könssegmenteringen har lite med varandra 
att göra (Åström, 1992). Även sådana faktorer kan spela in.   
 
Enligt  Sundin(1998) undersökning  genomsyras detaljhandeln av en informell 
statusordning beroende på vilken arbetsuppgift man arbetar med. Det finns också 
tydliga inslag av vad som anses vara manliga respektive kvinnliga arbetsuppgifter inom 
detaljhandeln. (Sundin 1998) Även detta kan möjligtvis bidra till att vissa individer 
ogärna tar sig an nya arbetsuppgifter som dom inte anser passa sin könsroll.  
 
Enligt vår uppfattning har det skrivits väldigt lite om vilka individfaktorer i form av 
ålder, kön, anställningstid och arbetsuppgifter som kan ha inverkan på 
förändringsmotståndet en person uppvisar, med det konstateras i alla fall att kön alltid 
tycks vara relevant genom att organisationer aldrig är könsneutrala (Tienari 1998). Våra 
erfarenheter från arbete främst inom detaljhandeln, men även andra områden, säger oss 
dock att dessa faktorer generellt sett är av betydelse. Denna erfarenhet understöds av 
Catrin Dagergren på Svensk Handel. Enligt henne har handlarna upplevt det som att 
det motstånd som förekommit bland personalen, trots att merparten av de anställda 
varit positiva, varit större på etablerade butiker än på nystartade, och att åldern på 
medarbetarna och hur länge denna arbetat där har haft en betydelse för graden av 
motstånd. Det faktum att den existerande forskningen kring dessa frågor inte är särskilt 
omfattande väckte vårat intresse för att undersöka detta vidare.  

3.1 Syfte 

Vårt syfte med denna rapport är försöka täcka en del av det vita område på 
forskningskartan som frågorna kring individfaktorernas betydelse för uppkommet 
förändringsmotstånd mot införande av arbetsrotation utgör och därmed öka förståelsen 
för dessa frågor.  

17 



PROBLEMDISKUSSION 

3.1.1 Forskningsfrågor 
För att uppfylla vårt syfte har vi utformat följande forskningsfrågor. 
 

• Beror förändringsmotstånd vid införande av arbetsrotation i detaljhandeln på: 
1. anställningstid 
2. vilka arbetsuppgifter individen hade innan förändringen 
3. ålder  
4. kön 
  

3.1.2 Avgränsningar  
Både arbetsgivare och arbetstagare har synpunkter på om införande av arbetsrotation är 
bra eller dåligt. I det här arbetet kommer vi dock att koncentrera oss på det motstånd 
som kan uppstå hos de anställda som berörs av arbetsrotationen. De fyra ovan nämnda 
individfaktorerna valdes på grund av att vi utifrån våra förkunskaper och vad som 
framkommit av intervjun med Dagerman, anser dem vara de mest betydelsefulla och 
intressanta att studera med utgångspunkt från uppsatsens syfte.  
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4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår forskningsansats och undersökningsansats. Vi kommer 
även att redogöra för valet av fallstudieföretag, beskriva datainsamlingsmetod samt analysmetod. 
Avslutningsvis beaktar vi metodproblem som kan uppstå. 

4.1 Forskningsansats 

Vi har tillämpat en abduktiv ansats i vår studie. Alvesson och Sköldberg (1994) hävdar 
att detta är en lämplig ansats när man vill ha utgångspunkter både från emirisk data och 
teoretiska förställningar. Det vill säga varken ren induktion eller deduktion. Detta 
kommer till uttryck genom att vi inför fallstudien studerat litteratur i ämnet för att 
bekanta oss med området och kunna relatera empiriska upptäckter till 
överensstämmande teori. (Alvesson och Sköldberg 1994)  
 
Det finns i huvudsaker två olika tekniker att använda sig av när det är nödvändigt att 
samla in data själv, Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) skriver att dessa är två är 
enkät eller intervju. Kvantitativa metoder avser att kvantifiera material för att försöka 
finna samband eller mönster mellan olika händelser. Genom att exempelvis söka svar på 
frågor som ”hur många”, ”hur mycket” eller ”i vilken utsträckning” kan resultaten 
presenteras i siffror och slutligen bearbetas med hjälp av exempelvis statistiska metoder. 
(Bjereld et al, 1999)  
 
Kvalitativa metoder är ett gemensamt begrepp för angreppssätt som har som gemensam 
nämnare att de är icke kvantitativa. Kvalitet syftar här till forskarens intresse för vilka 
kvaliteter eller egenskaper en händelse har. Kunskap om dessa kvaliteter eller 
egenskaper ska underlätta förståelsen av händelsen. (Bjereld et al, 1999) Syftet med den 
kvalitativa studien är att beskriva och analysera tankar, attityder och känslor hos 
enskilda människor och grupper med utgångspunkt från det som studeras. Kvalitativa 
studier är inriktade på att tolka och genomförs ofta i form av fallstudier. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999, Lundahl & Skärvad, 1999) Seymour (1992) menar att en 
kvalitativ studie ger en helhetssyn på en situation där undersökaren har en möjlighet att 
förstå det totala sambandet i denna bestämda situation.  
 
Vi har använt oss av både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder för att få 
fram den information vi ansett oss behöva för att kunna besvara våra forskningsfrågor. 
Den kvalitativa i form av personliga intervjuer med två representanter från ledningen, 
och den kvantitativa i form av enkätundersökningen som vi gjorde med de anställda 
som berörts av den genomförda förändringen. Vi valde att genomföra både intervjuer 
och enkäter. Att vi valde att låta dem som berörts av arbetsrotationen svara på enkäten 
istället för att genomföra personliga intervjuer även med dessa beror på att vi då inte 
skulle ha haft möjlighet att få svar från en lika bred grupp av respondenter. Detta 
eftersom den tid som genomförandet av intervjuerna skulle ta i anspråk inte kunde 
avsättas från deras sida på grund av hög arbetsbelastning.  Även vi hade en 
tidsbegränsning.  
 

4.2 Undersökningsansats  

Vi har valt att göra en undersökning i form av en fallstudie. En fallstudie karaktäriseras 
av att ett, eller ett fåtal fall, undersöks vilka dock studeras mer detaljerat och i fler 
dimensioner. Ett fall kan exempelvis vara en individ eller en händelse (eller som i vårt 
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fall ett företag). (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) En fallstudie är en empirisk 
undersökning som behandlar ett samtida fenomen i sitt verkliga sammanhang. Det är 
vanligt att tillämpa fallstudien när undersökaren vill förstå ett problemområde på 
djupet. Lundahl och Skärvad (1999) menar att när forskaren studerar sociala system, 
detta sociala system tolkar vi som den sociala verklighet som människan lever och 
agerar i, är studier av människor, deras handlingar, motiven bakom handlingarna och 
beslut av grundläggande betydelse. För att förstå ett socialt system är det viktigt att 
förstå aktörerna som ingår i systemet. Med andra ord måste forskaren förstå 
verkligheten och problemen utifrån hur systemets aktörer uppfattar situationen. Detta 
kallas av författarna för aktörsorienterade studier. Aktörsorienterade studier genomförs 
ofta som fallstudier.  
 
Genom att göra en fallstudie på en detaljhandelsbutik så hoppades vi kunna uppfylla 
vårt syfte att få svar på forskningsfrågorna angående förändringsmotstånd vid 
arbetsrotation.  

4.2.1 Val av fallstudieobjekt 

Vi valde Obs! Stormarknad på Storheden i Luleå som vårt fallstudieföretag därför att 
frågan om arbetsrotation är aktuell där och att antalet anställda är tillräckligt stort för att 
en enkätundersökning skulle kunna ge ett resultat med tillfredsställande reliabilitet. 
Dessutom är Obs! Stormarknad ett utmärkt exempel på den sorts butik som är av stort 
behov av arbetsrotation. Detta för att alla varor betalas i en traditionell utgångskassa, 
där arbetsbördan för kassapersonalen är stort och därigenom också risken för 
belastningsskador. Butiken innefattar ett antal olika avdelningar med olika 
arbetsuppgifter, vilket möjliggör arbetsrotation. Obs! Stormarknad kan ses som en 
butik av samma karaktär som Prisextra i Stockholm. Detta innebär att den 
prejudicerande dom vilken tilldelades Prisextra, kan komma att gälla även för Obs! 
Stormarknad i Luleå.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

För att sätta oss in i ämnet och för att få en ordentlig teoretisk referensram att utgå 
ifrån, började vi med en litteraturstudie. Detta gjordes genom att studera böcker och 
artiklar som berör ämnet. Vi använde Luleå tekniska universitets biblioteks kataloger 
LUCIA och LIBRIS för att hitta lämplig litteratur. De sökord vi använt oss av är 
förändring, motstånd, förändringsmotstånd, individer, organisationer.  I vårt sökande 
efter lämplig litteratur tog vi även hjälp av vår handledare TorBjörn Nilsson och Lena 
Abrahamsson på Arbetsvetenskap. Vi sökte även artiklar med hjälp av databaser inom 
ekonomi och samhällsvetenskap såsom Affärsdata och Emerald. Exempel på sökord 
som vi använde oss av i dessa databaser var: motstånd, förändring, förändringsmotstånd, 
organisationer, individer, resistance, change. Engelska sökord användes för att få ett 
bredare urval och artiklar från andra delar av världen. Dessa ord användes var för sig, 
och eller i kombination med varandra för att få mer exakta träffar.  
 
När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av samma intervjufrågor till båda 
respondenterna, se bilaga 1. Intervjuerna ägde rum den 30 april och varade i cirka en 
timme med vardera respondenten. Vår första kontakt med Obs! Stormarknad togs med 
VD Per Zetterqvist. Han fann vår undersökning intressant och ville ställa upp på en 
intervju. Han rekommenderade i sin tur  en intervju med Johan Pettersson, eftersom 
denne hade jobbat mycket med just dessa frågor.  
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 Enkäterna delades ut i samband med detta besök och en vecka senare samlades 
resultatet in, se bilaga 2. Femtioåtta enkäter delades ut, men genom att information om 
dessa icke nådde ut till personalen på en avdelning föll åtta personer på så sätt bort, så 
femtio personer hade alltså möjlighet att svara. När vi på utsatt tid en vecka senare 
hämtade resultatet hade 35 respondenter svarat, ett bortfall på femton personer således. 
Efter att ha läst igenom enkäterna och konstaterat att ett representativt antal från 
samtliga typer av avdelningar svarat anser vi att resultatet av undersökningen är 
acceptabelt som grund för en analys. Vid samma besökstillfälle gick vi även runt och 
pratade med ett tiotal anställda på olika avdelningar och fick på så sätt även några 
personliga åsikter från olika håll inom organisationen genom dessa kortare intervjuer. 
Vi ställde frågor kring hur de tyckte arbetsrotationen fungerade, om ansåg att 
införandet hade skötts på ett bra sätt från ledningens håll samt vad dom tyckte om sitt 
arbete nu kontra innan förändringen genomfördes.  

4.4 Analysmodell 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan olika individfaktorer har för 
förändringsbenägenheten som individer uppvisar i förändringsprocesser. För att uppnå 
syftet jämförde vi först den teori som vi sammanställt med det empiriska material vi 
samlat in. Och eftersom det idag saknas teori som täcker vissa av våra forskningsfrågor, 
fick vi analysera den delen av empirin utan jämförelse med teorier. Utifrån detta 
material avslutade vi med att dra egna slutsatser. I empiri, analys och slutsatskapitlet har 
vi använt oss av forskningsfrågorna som rubriker för att kunna analysera och dra 
slutsatser, men även för att underlätta för läsaren att följa med i uppsatsen. 

4.5 Metodproblem 

Ett bra mätinstrument ska enligt Cooper & Schindler (1998) vara en noggrann 
indikator på vad man är intresserad av att mäta. Mätinstrumentet ska också vara lätt och 
effektivt att använda, fortsätter de. Sekarna (1992) menat att det finns två kriterier för 
att utvärdera hur bra en mätning är: reliabilitet och validitet. 

4.5.1 Reliabilitet 

Cooper och Schindler (1998) menar att reliabilitet har att göra med noggrannheten 
och precisionen av en mätningsprocedur. Enligt Zikmund (2000) är ett mätinstrument 
pålitligt om resultatet av mätningsprocessen kan upprepas. Han menar med andra ord 
att reliabiliteten är den grad som en mätning är fri från fel och därigenom frambringar 
konstanta resultat.  
 
Genom att även använda intervjuer som datainsamlingsmetod kunde reliabiliteten höjas 
eftersom att respondenterna kunde fråga vad vi menade, om det var något i frågorna 
dom inte förstod. Och för att förvissa oss om reliabiliteten i enkätsvaren gick vi igenom 
dom frågorna med ett antal slumpvis utvalda enkätrespondenter, detta för att 
kontrollera om det fanns otydligt formulerade frågor.   

4.5.2. Validitet 

Enligt Zikmund (2000) är validiteten mätinstrumentets förmåga att mäta det som är 
avsett att bli mätt. Denscombe (1998) skriver att validitet i stora drag handlar om att 
data och metoder är riktiga.  
 
För att endast ställa frågor som var av relevans och för att öka validiteten utformades en 
intervjuguide utifrån de teorier som studerats och utifrån forskningsfrågorna. För att 
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förbättra uppsatsens validitet skickade vi i förväg ut vilken typ av frågor vi skulle ställa 
via e-mail för att ge respondenterna möjlighet att i förväg förbereda sig på de ämnen 
som skulle diskuteras och på så sätt ge mer genomtänkta svar.  Efter genomförda 
intervjuer skickades ett intervjusammandrag till de två respondenterna för att ge dem 
möjligheten att korrigera eventuella missuppfattningar. Vi hade även möjligheten att 
återkomma om vidare frågor skulle uppstå. 
 
Enkätfrågorna utformades utifrån syfte och forskningsfrågor. Innan enkäten delades ut 
till respondenterna testades de på familj, vänner och vår handledare för att försäkra oss 
om att frågorna var tydligt och lättförståeligt formulerade får att undvika missförstånd 
som kunde leda till att sådana frågor inte gav svar på det vi ville undersöka. Vissa av 
frågorna saknar direkt koppling till forskningsfrågorna men kan ändock ge 
kringkunskap som kan underlätta förståelsen av det undersökta fenomenet.  
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5. Empirisk studie 
I kapitel fem kommer vi att presentera vårt fallföretag som vi har baserat vår studie på. Vi 
kommer även att presentera resultatet från de intervjuer och den enkätundersökning vi 
genomförde.  

5.1 Presentation av företag 

Obs! Stormarknad är en del av Konsum Norrbotten som är en medlemsägd ekonomisk 
förening. Konsum Norrbotten är medlem och tillika delägare av KF (Kooperativa 
Förbundet). KF i sin tur är delägare av Coop Norden. (Coop Norden omfattar 
kooperationen i Sverige, Norge och Danmark). (www.konsumnorrbotten.se) 
 
Obs! Stormarknad har ett sortiment som täcker det mesta inom detaljvaruhandeln och 
har 13 000 kvm stora lokaler. Obs! Stormarknad, slog upp portarna för allmänheten för 
12 år sedan och var då den första stormarknaden i Norrbotten. De var först med att 
etablera sig ute på Storheden, som numer är ett stort, och fortsatt expanderande 
handelsområde. Försäljningen under deras första år låg på 240 miljoner kronor, och de 
har varje år haft en positiv omsättningsutveckling. Förra året hade de en årlig 
försäljning på 430 miljoner kronor. Obs! Stormarknad förbrukar ca 170 000 
arbetstimmar per år, vilket motsvarar cirka 90 heltidstjänster.  
 
På Obs! Stormarknad finns det sex säljande avdelningar plus café och restaurang. De 
olika avdelningarna är Färskvaror, Kolonial, Kläder & skor, Bosättning, Fritid, Bygg & 
trädgård. Varje avdelning har en områdeschef, det finns således sex sådana. Av dessa 
avdelningschefer är tre män och tre kvinnor.  
 
 

Figur2. Organisationsschema över Obs! Stormarknad i Luleå 

VD 
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Zetterqvist 
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5.1.1 Presentation av respondenter           

Per Zetterqvist, stormarknadschef. Övergripande resultat och personalansvarig på Obs! 
Stormarknad, rapporterar gentemot Konsum Norrbotten.  
 
Johan Petterson, säljchef. Arbetar med kund- och bemanningsfrågor. Pettersson har 
fungerat som ”spindeln i nätet” under införandet av arbetsrotationen och är den som 
jobbast närmast personalen under planering och implementering av rotationen. 
Rapporterar gentemot Per Zetterqvist. 
 
Anställda,  berörda av arbetsrotationen. Den del av personalen som omfattas av 
arbetsrotationen mellan kassan och avdelningarna i butiken och som därigenom ingick 
i vår enkätundersökningsgrupp.  
 

5.2 Presentation av intervjuer 

Vi kommer här att presentera de intervjuer vi genomfört med de två respondenterna 
som representerar ledningen. Svaren presenteras utifrån syfte och forskningsfrågor. Vi 
kommer dock först att redovisa bakgrund till varför man infört och hur man 
organiserat arbetsrotationen på Obs! Stormarknad. Sedan kommer vi in på de ämnen 
som direkt kan kopplas till våra forskningsfrågor. Vi avslutar med att redovisa vilka 
konsekvenser införandet av arbetsrotation hittills har inneburit för Obs! Stormarknad. 
  

5.2.1 Bakgrund till införandet av arbetsrotation 

Införande av arbetsrotation har diskuterats länge men initierades 2002 samt förbereddes 
och planerades under 2003 och den 2 februari 2004 började man arbeta utifrån 
rotationsschema på Obs! Stormarknad i Luleå. 
 
Enligt Zetterqvist fanns det två anledningar till att arbetsrotationen infördes, 
arbetsmiljön och lagstiftningar. På Obs! Stormarknad tyckte man sig märka att problem 
som kan orsakas av monotont arbete, till exempel kassaarbete ökade och spred sig 
längre ner i åldrarna. Krämpor som tidigare bara drabbade 40-50 åringar märktes nu 
hos 21- åringar. Projektet initierades främst för att förebygga arbetsskadorna och 
minska frånvaron. Men en annan anledning att införa arbetsrotationen var naturligtvis 
de kommande lagändringarna. Prisextradomen blev en fingervisning om vad som var 
att vänta och som man på så här sätt redan förberett sig inför. Man kan säga att 
lagstiftningen snabbade på beslutet. Beslutet om arbetsrotation gäller inom hela 
Konsum Norrbotten, inte bara Obs! Stormarknad. 
 
Alla avdelningar utom caféet och restaurangen ingår i arbetsrotationen. Bygg & 
Trädgårdsavdelningen har två egna kassastationer och roterar internt, de står därför 
utanför denna undersökning. Totalt är det enligt Petterson cirka 70 personer som ingår 
i flödet, som arbetsrotationen kallas på Obs! Stormarknad. 16 personer som tidigare 
enbart satt i kassan och cirka 50 personer som arbetade på olika avdelningar. Några 
tjänster är vakanta. De som berörs roterar mellan en avdelning och kassan, inte mellan 
olika avdelningar. Undantaget är den administrativa reklamavdelningen som flödar mot 
kolonial. De är undantagna från att rotera mot kassan på grund av att de som berörs där 
har gamla arbetsskador och ej bör belastas med kassaarbete. Från lagret ingår 4 personer 
i flödet. 
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Avdelningscheferna kan alla kassarbetet men står utanför arbetsrotation. Det finns även 
några som står utanför arbetsrotationen som har sjukintyg som visar att de inte kan 
jobba i kassan. Enligt Zetterqvist var det ett tvång att uppvisa sjukintyg om man inte 
skulle ingå i flödet.  
 
Innan arbetsrotationen infördes hade alla sin uppgift på respektive avdelning. 
Personalen var specialiserad på sina arbetsuppgifter, kassörer satt i kassan och styckare 
styckade. Man arbetade på sin avdelning och höll sig till den och hade inte så mycket 
kontakt med de andra avdelningarna. Detta tror de beror mycket på att Obs! 
Stormarknad har ett stort varuflöde som medför högt arbetstempo, varorna ska snabbt 
in till kunderna i butiken. Det kan ha bidragit till att man höll sig till sitt och jobbade 
på. De som tidigare enbart arbetade i kassan satt maximalt 6 timmars arbetspass i kassan 
utan rotation, men med raster. Petterson upplevde det lite som om stormarknaden var 
uppdelad i två läger, å ena sidan kassörskorna/kassörerna och på andra sidan de som 
arbetade ute på golvet. Det resulterade i att kassörskorna/kassörerna inte hade så 
mycket insikt och förståelse för de arbetsuppgifter som golvpersonalen ansvarade för. 
Merparten av golvpersonalen hade börjat sin anställning på Obs! Stormarknad i kassan, 
så de visste vad kassaarbetet gick ut på och hade en större förståelse för de 
arbetsuppgifterna. 
 
De flesta får anställning på Obs! Stormarknad, via sommarjobb och kortare vikariat. 
Som nyanställd börjar man alltid i kassan för att sedan, om de blir tjänster lediga, söka 
sig ut på avdelningarna. OBS! Stormarknad har en för branschen normal 
personalomsättning. Dock tenderar de som jobbar ute på avdelningarna att stanna 
längre än kassapersonalen.  
 

5.2.2 Organisering av arbetsrotation 

Idag roterar man mellan kassan och en av avdelningarna. Arbetsrotationen på Obs! 
Stormarknad är utformad så att man sitter ett kassapass på maximalt två timmar per dag. 
På helgerna kan det bli dock bli två kassapass per dag, detta för att man annars kanske 
skulle ha behövt mer personal och det innebär i sin tur mindre lediga helgdagar. 
 
De 16 kassörskorna/kassörerna fick rangordna vilken avdelning de ville rotera mot. 
Färskvaruavdelningen, var den avdelning som behövde mest folk, men det var 
avdelningarna med specialvaror, det vill säga, kläder & skor, fritid och bosättning de 
flesta ville rotera mot. Det fanns två personer ur kassapersonalen som inte ville ingå i 
rotationen alls, men de tvingades till det. På Obs! Stormarknad har man gått ut hårt 
genom att alla deltar i flödet, men man kan komma att lätta på detta allt eftersom.  
 
Beslutet om att arbetsrotation skulle införas togs alltså av Konsum Norrbotten och 
innefattar inte bara Obs! Stormarknad i Luleå. Processen med att arbeta fram ett 
fungerande rotationsschema började i en projektgrupp. Där ingick fackrepresentanter 
och en person från varje avdelning. Zetterqvist anser att informationen till de anställda 
har varit bra. På en stortavla i lunchrummet har det löpande informerats om allt som 
hänt under processens gång. Det har även funnits en brevlåda där personalen kunnat 
delge sina åsikter och förslag. Dock tyckte Zetterqvist att den inte hade använts av 
personalen i tänkt utsträckning.  
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5.2.3 Förändringsmotstånd vid införandet av arbetsrotation 

Införandet av arbetsrotation har inte varit smärtfritt på något sätt. Motstånd finns nog 
lite inbyggt i alla, enligt Zetterqvist. De som anser sig oumbärliga på sin plats och 
därmed inte vill delta i flödet är dock få. Både Zetterqvist och Petterson anser att det 
har varit mer dolt motstånd än öppet, detta har kunnat ta sig utryck till exempel genom 
hur personal kommunicerat med kunder. Motståndet har minskat lite med tiden, under 
processens gång. Detta tror de beror på att alla inser att det är den enda rätta vägen att 
gå.  
 
 

5.2.4 Förändringsmotstånd beroende på anställningstid 

Mycket av det motstånd man märkt av är nog på grund av att man värnar om sin 
arbetsuppgift, tror både Zetterqvist och Petterson. Hos anställda som arbetat så pass 
länge att man hunnit "pinka in sitt revir” kan förändringar av ens sysslor i vissa fall 
emotses med viss skepsis.  Zetterqvist ser det som att hur länge någon arbetat på stället 
påverkar hur förändringsbenägenheten personen är. Petterson håller med om att 
anställningstiden har betydelse. Zetterqvist tror också att har man arbetat länge med 
samma arbetsuppgift finner man en trygghet i det, och därigenom känner osäkerhet 
inför den här typen av förändringar. Införande av arbetsrotation innebär ju att de 
dagliga rutinerna ändras och detta kan många känna en stor oro inför.  
 

5.2.5 Förändringsmotstånd beroende på arbetsuppgifter 

Vid införandet av arbetsrotationen var det, enligt Petterson kassörskerna/kassörerna 
som var de stora vinnarna. Det var ute på avdelningarna som motståndet märktes mest. 
De som ”knorrat” mest är de med lång anställningstid och de med arbetsuppgifter som 
kan vara besvärliga att kombinera med kassaarbete, exempelvis kötthantering. Även de 
som arbetar under hög tidspress, till exempel på färskvarusidan har visat visst motstånd. 
 
Zetterqvist anser att det finns en viss informell rangordning inom organisationen och 
att kassaarbete hamnar långt ner på listan. Det betraktas som en tråkigare och mindre 
betydelsefull arbetsuppgift, och åtnjuter därigenom en lägre status. Restaurangarbete 
skulle möjligtvis kunna placeras lägre ner i statushierarkin, tror Zetterqvist.  
 

5.2.6 Förändringsmotstånd beroende på ålder 
Enligt Zetterqvist kan ålder i vissa fall ha en inverkan på hur förändringsbenägen en 
person är. Han tycker sig kunna märka att äldre generellt sett har en vilja att hålla kvar 
vid det som är bekant och känns bra. Möjligtvis har de ett större trygghetsbehov, de 
vet vad de har men inte vad de får. Petterson däremot ser inte ålder som en 
individfaktor som påverkar motståndet till förändring, men att anställningstiden kan ha 
det. Här kan det dock finnas en koppling. En person som har lång anställningstid har 
ofta också kommit upp i åldern. 
 
 

5.2.7 Förändringsmotstånd beroende på kön 

På Obs! Stormarknad är personalsammansättningen cirka75 % kvinnor och 25 % män. 
Både Zetterqvist och Petterson anser att det existerar könsrollsrelaterade arbetsuppgifter 
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inom organisationen. Vissa arbetsuppgifter betraktas som manliga respektive kvinnliga, 
och kassaarbete tillhör de som anses kvinnliga. Generellt har killarna inte haft några 
problem med att gå in på områden som betraktats som kvinnliga och vice versa, men 
undantag finns alltid. Ingen har dock vägrat, enligt Zetterqvist.  
 

5.2.8 Konsekvenser av införandet av arbetsrotation 

De negativa reaktionerna som de fått från personalen är att de upplever det som 
ineffektivt med arbetsrotation. Den upplevda kvalitén har blivit sämre i och med att 
personalen ibland känner att de inte hinner med det dom vill och ibland får lämna 
arbetsuppgifter de håller på med för att gå till kassan. De upplever det som att dagen 
blir sönderhackad och att tiden inte räcker till.  
 
Det som Zetterqvist och Petterson upplever som positivt är att de ”murar” som funnits 
mellan avdelningarna inom butiken har rivits, trots att rotation mellan dom inte 
förekommer. Kassan har också blivit ännu mer effektiv, eftersom man nu alltid vet 
vilken bemanning man har där, det är aldrig någon som är på lunch eller rast under 
kassapassen. Man vet exakt hur många kassörer/kassörskor som finns tillgängliga.  
 
På de flesta avdelningarna fungerar det ganska bra, men man har problem på 
exempelvis färskvarusidan. Problem som kan uppstå är att det till exempel inte finns 
varor som till exempel grillad kyckling. Vid bageriet kan det också uppstå problem 
med att varor tar slut, så man kanske måste rucka lite på reglerna för att få det att 
fungera på ett bättre sätt. Det krävs bra rutiner för att det skall fungera med alla 
inblandade. 
 
Det som ledningen upplevt som det största problemet har dock varit att komponera ett 
fungerande rotationsschema. Eftersom Obs! Stormarknad har relativt många 
heltidsanställda är det svårt att vara flexibel. Arbetsmiljösverket förespråkar korta 
arbetspass, medan de anställda och facket vill arbetar för heltid. Detta innebär 
svårigheter vid rotationsscheman. Det har varit ett tidsödande jättearbete att ta fram 
scheman som fungerar och det jobbar dom fortfarande med i viss mån. När de fått det 
att fungera gäller det att ta fram rutiner, framförhållning och planering så att det ska 
fungera bättre ute på avdelningarna. De kommer också att se över om verkligen alla 
ska ingå i flödet. De som producerar varor, till exempel i charken har svårare att gå 
ifrån till kassan och att det ändå finns varor ute till kunderna. 
 

5.3 Resultat av enkätundersökning 

Vi kommer här att presentera resultatet av den enkätundersökning vi genomfört. 
Resultatet presenteras utifrån syftet och våra forskningsfrågor. Det totala resultatet från 
enkätundersökningen presenteras i bilaga 3. Varje punkt illustreras på ett överskådligt 
sätt av ett diagram och förtydligas sedan ytterligare en förklarande text. 
 
Av de totalt 35 besvarade enkäterna svarade männen för 9 stycken och kvinnorna för 
de resterande 26. Dessa siffror motsvarar ganska exakt den könsfördelning som finns 
Obs! Stormarknad med cirka 75 % kvinnor och 25 % män.  
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5.3.1 Förändringsmotstånd anställningstid beroende på  
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Figur 3. Illustration över hur stor andel som är positiva till förändringen beroende på 
anställningstid och kön. 
 
I åldersspannet 0-5 år hade fyra män svarat, tre av dess var övervägande positiva till 
införandet av arbetsrotationen, medan en var negativ. Av det tretton kvinnor som 
svarat i samma åldersspann var nio stycken övervägande positivt inställda till 
förändringen. Av dem som arbetat mellan 6-10 år var den enda man som svarat 
övervägande negativ, och fyra av nio svarande kvinnor var övervägande positiva. Av de 
fyra män och fyra kvinnor som har haft anställning på Obs! Stormarknad sedan starten 
var det ingen som var positivt inställd till att arbetsrotation införts. 
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5.3.2 Förändringsmotstånd beroende på arbetsuppgift 
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Figur 4. Illustration över hur stor andel som är positiva till förändringen beroende på 
arbetsuppgift. 
 
Av dem som tidigare arbetat i kassan erhöll vi tolv besvarade enkäter, två från män som 
båda var positiva och tio från kvinnor, av vilka endast en var negativ. Attityden från 
den del av personalen som innan förändringen arbetade ute i butiken eller på lagret var 
markant avvikande från kassapersonalens. Av de sju männen som svarat var endast en 
övervägande positiv och bland kvinnorna var endast fyra utav femton övervägande 
positiva. 
 
 

5.3.3 Förändringsmotstånd beroende på ålder 
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Figur 5. Illustration över hur stor andel som är positiva till förändringen beroende på de anställdas 
ålder. 
 
I åldersintervallet mellan 18-24 år hade ingen man svarat, men av de sex kvinnor som 
svarat var fyra stycken positiva. I nästa intervall, mellan 25-34 år hade tre män svarat, 
och av dessa var två övervägande positiva, motsvarande siffror för kvinnorna var att sju 
stycken svarat och att fyra av dessa var positiva. Av dem som är mellan 35-44 år var tre 
av fyra män negativa och fem utav sju svarande kvinnorna negativa. I intervallet mellan 
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45-54 år var ingen av det två män som svarat positiva medan två av de fem kvinnor 
som svarat var övervägande positiva. Från dem i den översta åldersgruppen, de mellan 
55-65 år fanns inga svar från män och ett från en kvinna som var övervägande negativ 
till att man infört arbetsrotation 

5.3.4  Förändringsmotstånd beroende på kön  
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Figur 6. Illustration över hur stor andel som är positiva till förändringen beroende på kön. 
 
Enkäten visar att två tredjedelar av alla män är övervägande negativa, bland kvinnorna 
var hälften positiva och hälften negativa.  
 
 

5.3.5  Manligt/kvinnligt och status hierarkier  
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Figur 7. Illustration över personalens uppfattning om manliga/kvinnliga, bra/dåliga 
arbetsuppgifter  
 
Av de 35 personer som svarat på enkäten anser 19 stycken att det finns en informell 
indelning i manliga och kvinnliga arbetsuppgifter på Obs! Stormarknad. 17 stycken 
tycker att det finns en statushierarki som klassificerar arbetsuppgifter som bättre 
respektive sämre.  
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5.3.6 Personalens belåtenhet med ledningens implementationsarbete   
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Figur 8. Illustration över personalens uppfattning om hur väl ledningen hanterat 
implementeringen av arbetsrotationen.  
 
60 %, det vill säga tjugoen av trettiofem av dem som svarat på enkätfrågorna anser att 
implementeringen skötts på ett tillfredsställande sätt av ledningen.
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera de analyser vi gjort utifrån vårt insamlade empiriska 
material. 

6.1 Förändringsmotstånd vid införandet av arbetsrotation 
Utifrån vad vi kan utläsa av de intervjuerna vi genomförde på Obs! Stormarknad har 
ett visst motstånd till införandet av arbetsrotation känts av. Det har upplevts som ett 
mer dolt än öppet motstånd. Vi tror det kan ligga mycket i det Zetterqvist berättade 
om osäkerhet inför förändringar. Osäkerhet som människor känner inför den här typen 
av förändring, som påverkar ens dagliga rutiner och arbetsuppgifter, kan ta sig sitt 
uttryck i form av motstånd. Detta behöver inte alltid betyda att avsikten är att 
motarbeta förändringen, utan kan handla om tvekan och reservation på grund av att 
personen inte riktigt vet vad det innebär för ens egna dagliga liv. Som Zetterqvist och 
Petterson nämner så har motståndet avtagit ju längre tiden gått, och det kan nog 
förklaras av det faktum att ju mer kännedom och information individer får om 
någonting, ju mindre främmande och oroande kan det kännas. Men även andra 
faktorer än osäkerhet ger näring till uppståndelsen av förändringsmotstånd. Som det 
framgår av enkäterna varierar personalens inställning till förändringen mycket beroende 
på vilka arbetsuppgifter som var ens huvudsysslor innan införandet av arbetsrotation, 
samt hur länge personen hunnit arbeta inom organisationen. För somliga kan möjligtvis 
revirtänkande och en ovilja att återgå till vad som betraktas som sämre arbetsuppgifter 
utgöra grunden till de negativa känslorna som finns gentemot arbetsrotationsinförandet.    
 

6.2 Förändringsmotstånd beroende på anställningstid   

Resultatet av enkäten bekräftar det som framkommit under intervjuerna med 
ledningsrepresentanterna, nämligen att det finns ett klart samband mellan personalens 
attityd gentemot förändring och anställningstiden. Den som har hunnit ”pinkat in sitt 
revir” släpper ogärna ifrån sig det, som Zetterqvist formulerade det. Men även här tror 
vi osäkerheten inför det okända är en betydande källa till att personer reagerar med 
motstånd till förändringen. Den som arbetat länge på samma ställe kan sina 
arbetsuppgifter, har hunnit skapa relationer till sina närmaste arbetskamrater och känner 
sig oftast trygg i det man gör i sin situation. Av vad som framkommit under 
intervjuerna och ur våra samtal med personalen verkar det som att man arbetade ganska 
isolerat avdelningarna emellan. Att tvingas luckra upp dessa grupperingar och skapa nya 
samarbeteskonstellationer kan nog för många vara besvärande och väcka känslor av 
otrygghet.  
 

6.3 Förändringsmotstånd beroende på arbetsuppgifter 

Här visar sig den största skillnaden mellan de två ursprungsgrupperna, kassaarbetare och 
golvarbetare. Detta betyder att motstånd till förändringar beror mycket på vilka 
arbetsuppgifter individen har och hur dessa trivs med sina arbetsuppgifter. De som hade 
anställning ute på golvet var de som var minst vänligt inställda till att genomföra 
införandet av arbetsrotation. Detta påstående bekräftas både från ledningens håll och av 
resultaten från enkätundersökningen. Att kassarbetarna var de stora vinnarna framgår 
både av intervjuerna och av enkätsvaren. Arbetsrotationens införande hade som främsta 
syfte att förebygga de arbetsskador människor kan drabbas av vid arbete i 
utgångskassorna, därför är det inte svårt att förstå att majoritet av dessa välkomnade 
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initiativet att införa arbetsrotation. Två personer trivdes dock bra med sina kassatjänster 
och ville inte ha någon ändring, men som vi nämnt i empirin så skulle alla innefattas av 
rotationen såvida inte sjukintyg som styrker att det är olämpligt kunde uppvisas.  
 
Här kan vi se att den informella statusordningen som existerar gör sig gällande. 
Kassaarbetet klassas som en ”sämre” arbetsuppgift och kassagruppen anses som vinnare 
vid införandet av arbetsrotationen. Detta tyder på att förändringsmotstånd är beroende 
på vilken ens huvudsakligen arbetsuppgift är. Dem med de ”bättre” ansedda 
arbetsuppgifterna är de som ”knorrat” mest i fråga om arbetsrotation. De är således inte 
lika villiga att ge upp sina arbetsuppgifter som de som jobbat i kassan. Det faktum att 
man på Obs! Stormarknad oftast börjar sin anställning i kassan för att sen, om man vill 
och om tillfälle ges, söka sig ut på avdelningarna kan många säkert känna det som en 
regression i sin utveckling att återigen sätta sig i kassan. 
 
På Obs! Stormarknad har det noterats ett visst motstånd från anställda med väldigt 
tidspressade arbetsuppgifter, som till exempel kötthantering och bageri. Där hanterars 
färskvaror som produceras på plats. Dessa arbetsuppgifter kan vara lite svårare att 
kombinera med kassaarbete då man dels har en press från kunderna att varan ska finnas 
inne i butiken, dels en förberedelsetid innan produkten är redo för försäljning i 
butiken. Som exempel nämns grillad kyckling. De ska kryddas, spettas och sättas in i 
grillen där de grillas under en viss tid. Därefter ska de tas ut och packas för att sen 
läggas ut till kunderna. Att få ut en grillad kyckling i butiken till kunden, kan således ta 
lång tid. Förberedelser, samarbete och framförhållning är nyckelord för att det ska 
fungera. Det är på dessa punkter som det är lättare att missa om det är mycket rotation 
på personalen med dessa arbetsuppgifter. I dessa fall kan det visade motståndet helt 
enkelt grunda sig på att personalen inte känner sig nöjd med sin arbetsinsats för att man 
måste lämna det man håller på med får att gå till kassan. Och kanske i vissa fall en 
motvilja att lära sig nya arbetsuppgifter som kanske inte är så roliga. Som vi kan utläsa 
av det empiriska materialet var det inte många ur kassagruppen som ville rotera mot 
färskvaruavdelningen, utan de valde i första hand andra avdelningar. Att Obs! 
Stormarknad har mest problem att få rotationen att fungera på denna avdelning har nog 
mycket med arbetets karaktär att göra. Med färskvaror har man en större tidspress på 
sig än vid hantering av varor som inte förstörs så snabbt. 
 
När vi pratat med några representanter ur personalen och under intervjuerna fick vi 
dock bekräftat att majoriteten inser att detta är rätt väg att gå. Personalen är medveten 
om att kassaarbetet är skadedrabbat och att rotation är ett bra sätt att komma till rätta 
med problemet. Trots denna medvetenhet är det vissa som motsätter sig rotationen. 
Man ser om sitt eget hus i första hand. Många var dock mycket positiva och tyckte det 
var bra.  

6.4 Förändringsmotstånd beroende på ålder 

Att förändringsbenägenheten har kopplingar till en persons ålder har vi inte med 
säkerhet kunnat utläsa av vårt empiriska material, även om staplarna i figur fyra visar på 
det, så verkar det vara en kombination av faktorer som ligger till grund för det 
resultatet. Vi kan dock se kopplingen mellan lång anställningstid och ålder. En person 
som jobbat länge på samma ställe är mindre villig till förändringar, ofta har man också 
kommit upp lite i åren då. Om det i dessa fall beror på åldern eller det faktum att 
personen arbetat länge att graden av förändringsmotstånd är högre, är svårt att veta. 
Enligt Zetterqvist är äldre mindre förändringsbenägna än yngre. Och enligt 
enkätundersökningen framgår det att en överväldigande majoritet av den äldre delen av 

33 



ANALYS 

personalen varit övervägande negativa till förändring, men om detta skall kopplas till 
åldern eller deras långa anställningstid är svårt att avgöra. 
 

6.5 Förändringsmotstånd beroende på kön 

På Obs! Stormarknad i Luleå kan vi utläsa samma könsrollsrelaterade arbetsuppgifter 
och informella statusordning som Sundin visar på i sin undersökning av sex butiker i 
Mellansverige. Det finns arbetsuppgifter som anses som bättre än andra och 
arbetsuppgifter som anses som kvinnliga respektive manliga. Detta uttalades i de 
genomförda intervjuerna och även i enkätundersökningen var det ett flertal av 
respondenterna som angivit att så var fallet. Vi kan också utläsa att de arbetsuppgifter 
som ansågs vara mer kvinnliga, såsom exempelvis kassaarbetet, hade en lägre status 
bland de anställda.  
 
Att förändringsbenägenheten däremot skulle vara större på grund av att man tillhör ett 
visst kön har vi inte fått bekräftat utifrån vårt empiriska material. Ingen har som vi 
tidigare nämnt vägrat att ta sig an de nya arbetsuppgifterna, vare sig män eller kvinnor. 
Och det empiriska materialet visar på att bland de individer som uppvisat negativa 
attityder till förändringen går det gemensamma nämnarna att finna i arbetsuppgifterna 
och anställningstiden, inte i vilket kön individerna har.   

34 



SLUTSATSER 

7. Slutsatser 
Här ska vi försöka koppla ihop det empiriska materialet med teorier, syfte och forskningsfrågor. Vi 
fortsätter att ställa upp rubrikerna utifrån forskningsfrågorna för att underlätta för läsaren. 
 

7.1 Förändringsmotstånd vid införandet av arbetsrotation 
Förändringsmotstånd kan ha sin grund och orsak i en rad olika faktorer. Ofta uppstår 
ett större motstånd till förändringar när de personer som berörs har en mindre grad av 
påverkan. Det har således stor betydelse hur den tilltänkta förändringen planeras och 
genomförs. Att informera och låta personalen delta i förändringar av detta slag är 
viktigt. Förstår personalen det logiska med förändringen och om kommunikationen 
mellan ledning och personal fungerar bra kan motståndet reduceras. Det är också svårt 
att motsätta sig en förändring man själv har deltagit i. (Robbins 2001) 
 
Brister i delaktigheten och involveringen i förändringsprocessen och en dålig 
kommunikation ökar graden av förändringsbenägenhet hos dem som berörs av 
förändringen. Mottagarens uppfattning om förändringen spelar också en stor roll. En 
brist på förståelse för varför det är nödvändigt att genomföra förändringen och vad 
förändringen innebär ökar motståndet. Det kan röra sig om olika uppfattningar om vad 
som borde göras och det troliga utfallet av den föreslagna förändringen. Ett bristande 
förtroende kan ha orsakats av tidigare erfarenheter av förändring då löften inte infriats. 
(Balogun & Hailey 1999) 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (1995), varierar motstånd mot förändring från fall till fall, 
beroende på vad som ska förändras, hur omfattande den är och hur 
förändringsprocessen hanteras. Har individen en förankrad tro på det som ska förändras, 
till exempel affärsidé, strategi, organisationen och arbetsrutinerna, kan ett förslag om 
förändring skapa starka reaktioner. Likaså gäller om individen upplever att förändringen 
skapar osäkerhet, då skälen till förändringen är oklara och diffusa. 
 
En av anledningarna till att det införts arbetsrotation på Obs! Stormarknad är att 
ledningen vill skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda, och då främst för de som 
tidigare enbart utförde kassaarbete. Detta på grund av forskning som gjorts och som 
visar i vilken utsträckning man utsätts för belastningsskador vid arbete i utgångskassor. 
Men det är också en förväntad lagstiftning på arbetsmiljöområdet som organisationen 
på det här sättet förberett sig inför. Detta är något som vi tror att alla berörda är väl 
medvetna om. Personalen är väl införstådd i skälen till varför införande av 
arbetsrotation är nödvändig.  
 
Deltagandet och informationen om införandet av arbetsrotation på Obs! Stormarknad 
verkar både ledning och personal uppleva som bra. Undantag finns alltid, men i detta 
fall var de få. Vi har kunnat utläsa ett önskemål om mer deltagande vid införandet av 
några enkätresultat, men överlag har personalen varit nöjda med det sätt på vilket 
implementeringen har hanterats. Som en anställd uttryckte det: ”Informationen har 
varit bra, sen är det upp till den anställde att engagera sig och tycka till.” Tillfällen att 
säga vad man tycker har funnits, både genom projektgrupperna och via brevlådan. 
”Har man inte intresserat sig tidigare bör man inte gnälla nu heller”, säger en anställd.  
 
Kulturella motsättningar och invanda tankesätt och ”så har vi alltid gjort” attityder och 
beteenden, har också betydelse för förändringsmotståndet. Konflikter mellan föreslagen 
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förändring och rådande attityder och övertygelser kan uppstå, vilket vi tror kan ha haft 
betydelse för Obs! Stormarknad. Detaljhandelsbranschen är, som vi stöder på den 
tidigare genomförda undersökningen gjord av Elisabeth Sundin, en bransch som präglas 
av tydliga könsroller, inbördes hierarkiska ordningar och en informell statusordning. 
Balogun & Hailey (1999) menar att en av de starkaste faktorer som inverkar på 
människors motstånd mot förändringar, är kulturen i organisationen, det vill säga vilka 
normer, attityder, värderingar och beteenden som finns. Författarna menar att det finns 
risk att personalen fortsätter arbeta efter den existerande kulturen istället för att gå mot 
ett önskat nytt beteendemönster. Ledningen måste avlägsna eller förstöra de 
identifierade motstånden och det gamla beteendet för att en förändring ska lyckas. På 
Obs! Stormarknad försöker man att bryta beteendemönster som stödjer revirtänkande 
genom att involvera alla i införandet av arbetsrotation, med undantag för 
avdelningschefer och personer som uppvisat sjukintyg som visar att kassaarbete inte är 
lämpligt. De har tvingat den del av personalen som varit motsträviga till införandet av 
arbetsrotationen att ingå att rotationen. Ett sätt som enligt Robbins (2001) kan vara ett 
sätt att övervinna förändringsmotstånd. 
 
På Obs! Stormarknad har ledningen upplevt det som att det uppkomna motståndet 
tagit sig uttryck i mer dold än öppen form. Detta kan vara svårare att hantera eftersom 
ett dolt motstånd är svårare att hantera ur ledningssynpunkt, enligt Robbins. (2001) 
 

7.2 Förändringsmotstånd beroende på anställningstid   

Enligt våra undersökningar är anställningstiden en faktor som visat sig ha stor betydelse 
för hur förändringsbenägna individer är. Personer med lång anställningstid är i oftare 
motståndare till förändringar. Varför det är så har mycket med trygghet att göra. Har 
man, som Zetterqvist uttryckte det, ”pinkat in sitt revir”, släpper man det inte gärna 
ifrån sig. Har du arbetat på ett ställe länge och med samma arbetsuppgifter känner du 
dig trygg i det du gör. Du kan dina arbetsuppgifter väl, du har dina dagliga rutiner och 
känner till din omgivning. En förändring av detta väcker en försvarsmekanism hos 
individen. Det handlar mycket om personens självintresse. Rädsla för en personlig 
förlust, det kan vara förlorad status, minskade befordringsmöjligheter, separation från 
gamla arbetskollegor. Många psykologiska orsaker spelar in, det kan handla om rädslan 
för det okända, rädslan för misslyckande, oro över förmågan att utveckla nödvändiga 
färdigheter eller dålig förmåga att hantera förändringar. Även osäkerhet kring 
förändringens betydelse för individen, såsom anställningssäkerhet och lönenivåer. Man 
är helt enkelt rädd om det man har, men även rädd för vad man kommer att få. 
(Balogun & Hailey 1999) 
 

7.3 Förändringsmotstånd beroende på arbetsuppgifter 

Den andra faktorn som har stor betydelse för förändringsbenägenheten är vilka 
arbetsuppgifter man har. De som hade anställning ute på golvet var de som var minst 
villiga till att genomföra införandet av arbetsrotation. Detta påstående bekräftas både 
från ledningens syn och av resultaten från enkätundersökningen. Även här bekräftas 
Balogun & Hailey (1999) teorier om individens självintresse och psykologiska orsaker 
för hur individen reagerar. Rädslan för att förlora tryggheten i invanda 
arbetsuppgifterna, åtnjuten status och andra saker som värderas gör att personalen kan 
motsätta sig nya arbetsuppgifter. Det kan även finnas en osäkerhet i vad den nya 
arbetsuppgiften ska innebära och om man ska klara av det.   
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Den informella statusordningen spelar även här en roll. Vi kan tydligt se i 
enkätundersökningen att de som var mer motståndare till föreslagen förändring var de 
som hade arbetsuppgifter som inom butiken har en högre status. Detta bekräftades även 
under de genomförda intervjuerna. Många ur personalen  ser gärna att man behåller 
det som det var tidigare, trots medvetenhet om riskerna för belastningsskador vid 
långvarigt kassarbete och vetskapen om att arbetsrotationen kan förhindra att kollegor 
drabbas av denna typ av skador.   
 
Det var kassörskorna/kassörerna som ansågs som de stora vinnarna vid införandet av 
arbetsrotation på Obs! Stormarknad. Inom denna grupp märktes det heller inget 
motstånd till förändringen. Undantaget var två kassörskor som inte ville byta 
arbetsuppgifter men som sedermera tvingades till detta. Brehm, Kassin, Fein (1999) har 
en teori kring detta fenomen. De menar att medlemmar av grupper med låg status har 
sämre självförtroende än medlemmar av grupper med högre status. Personalen som 
huvudsakligen utför kassaarbete betraktas ju som en lågstatusgrupp, kan detta då 
medföra att vissa av dessa personer som enligt deras teori skulle ha lägre självförtroende 
än dom som har högre rankade arbetsuppgifter, känner en trygghet i kassaarbetet som 
dom värderar, och därför inte är så angelägna om att ta sig an nya arbetsuppgifter?  
 

7.4 Förändringsmotstånd beroende på ålder 

Att förändringsbenägenhet har kopplingar till en persons ålder har vi inte kunnat 
konstatera vare i de av oss beskrivna teorierna eller i det empiriska materialet. Det går 
dock göra en koppling mellan lång anställningstid och ålder. De som har jobbat länge 
på samma ställe är mindre villig till förändringar, och ofta finns det ett samband mellan 
lång anställningstid och hög ålder. Om det högre förändringsmotståndet i dessa fall 
beror på åldern eller det faktum att man arbetat länge är svårt att utskilja. Men 
Zetterqvist bedömning är att äldre är mindre förändringsbenägna än yngre, vilket skulle 
kunna styrkas av enkätsvaren. Där framgår det att en majoritet av den äldre delen av 
personalen varit övervägande negativa till förändring, men om detta skall kopplas till 
åldern eller deras även långa anställningstid är som sagt, svårt att avgöra. 
 

7.5 Förändringsmotstånd beroende på kön 

På Obs! Stormarknad i Luleå kan man utläsa samma könsrollrelaterade arbetsuppgifter 
och informella statusordning som i Sundins undersökning på sex butiker i 
Mellansverige. Det finns arbetsuppgifter som anses som bättre än andra. Det finns också 
arbetsuppgifter som anses vara kvinnliga respektive manliga. Detta uttalades i de 
genomförda intervjuerna och även i enkätundersökningen var det ett flertal av 
respondenterna som angivit att så var fallet. Man kan också utläsa att de arbetsuppgifter 
som ansågs vara mer kvinnliga, såsom exempelvis kassaarbetet, hade en lägre status 
bland de anställda.  
 
Redan från den stund ett barn föds fostras det in i olika roller beroende på vilket kön 
barnet har. När barnen sedan kommer upp i skolåldern fortsätter könsrollerna att 
cementeras genom att pojkarna förväntas intressera sig för och vara duktiga på vissa 
ämnen, medan andra förväntningar finns på flickor. (Brehm, Kassin, Fein 1999) Detta 
följer naturligtvis med genom livet och i arbetslivet där många arbetsuppgifter indelas i 
manliga och kvinnliga. Detta kan nog vara en anledning till att förändringsmotstånd 
kan uppstå i samband med införande av arbetsrotation, då till exempel en man kan 
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tvingas utför sånt som betraktas som kvinnliga uppgifter. Och för vissa män kan nog 
detta på ett psykologiskt plan bära emot ganska starkt. 
 
Men att förändringsbenägenheten skulle påverkas beroende på könstillhörighet har vi 
inte fått bekräftat utifrån vårt empiriska material, ej heller från den insamlade teorin. 
Ingen har som tidigare nämnts vägrat att ta sig an de nya arbetsuppgifterna, vare sig 
män eller kvinnor. Och det empiriska materialet visar på att bland de individer som 
uppvisat negativa attityder till förändringen går det gemensamma nämnarna att finna i 
arbetsuppgifterna och anställningstiden, inte i vilket kön individerna har.  
 
Kön tycks dock alltid vara relevant eftersom organisationer aldrig är könsneutrala 
menar Janne Tienari (1998). Olika hierarkier kan förekomma i en och samma 
organisation. Det kan till exempel finnas en kvinnlig och manlig hierarkisk struktur 
som på grund av könssegmenteringen har lite med varandra att göra. Att könet har 
betydelse för vad som förväntas av personen, vilken lön man får och i den informella 
statusordningen kan vi konstatera, men att påstå att en individ är mer motståndare till 
en förändring beroende på kön, det törs vi inte påstå utifrån med det underlag vi har 
fått fram. Det skulle dock vara ett område som man bör studera utförligare. 
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8. Avslutande diskussion 
Efter att ha studerat relevant teori, genomfört fallstudien, analyserat resultatet och 
dragit slutsatser kommer nu en avslutande diskussion. Vi känner nu vid uppsatsens slut 
att arbetet med uppsatsen har gett oss en viss bekräftelse av de tankar och egna teorier 
vi hade kring det studerade ämnet. Vi åsyftar här förförståelsen om att individfaktorer, 
såsom ålder, kön, anställningstid och arbetsuppgiftens art har betydelse för hur 
förändringsbenägen en person är vid införandet av arbetsrotation. Eftersom vi delvis 
saknade teoretisk grund för våra forskningsfrågor kan vi i efterhand konstatera att vår 
förförståelse som vi delvis utgick ifrån i vår studie, styrkts och delvis bekräftats. Vi har 
kunnat visa på att det finns ett ganska tydligt samband mellan förändringsbenägenhet i 
den här typen av frågor och vilken typ av arbetsuppgift man utför, samt hur lång 
anställningstid individen har. 
 
De två andra forskningsfrågorna som avsåg ålder och kön har vi inte med klarhet 
kunnat dra slutsatser om. Kön tycks dock alltid vara relevant i och med de könsroller 
som finns och dess påverkan på de existerande statushierarkierna, som i sin tur är av 
betydelse för uppkommet förändringsmotstånd. Trots att vi valt att undersöka en 
bransch som är kvinnodominerad och även i denna fråga hyste en viss förförståelse om 
könsrollernas förekomst, trodde vi nog inte att det förekom riktigt i den utsträckning 
som Sundins undersökning visar. Att även en informell statusordning finns ser vi också 
i Sundins undersökning, och den gör sig gällande även på vårt fallstudieföretag. 
 
Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för individfaktorernas betydelse för 
uppkommet förändringsmotstånd. Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte. Vi har kunnat 
visa på att vissa individfaktorer har en inverkan på hur förändringsbenägen en människa 
är. Vi har konstaterat att arbetsuppgiftens art och anställningstidens längd är påverkande 
faktorer för graden av förändringsmotstånd. Ålder och kön tycks ha en väsentligt 
mindre betydelse. Enligt enkätundersökningen är männen motståndare till förändring i 
betydligt högre utsträckning än kvinnorna, men det kan möjligtvis förklaras av att de 
oftare kommer från den kategori av arbetsuppgifter där förändringsmotståndet är som 
störst, samt att många av dem hade arbetat länge på sin arbetsplats. Ålder och kön kan 
däremot ha betydelse för organisationens kultur och hur hierarkier och attityder 
utvecklas inom organisationen. En organisations kultur kan i sin tur påverka 
individernas förändringsbenägenhet.  Vår förståelse för dessa faktorers betydelse har 
ökat. 
 
En annan faktor som betyder mycket när man ska förändra i organisationer är hur 
arbetet går till. Här menar vi då hur ledningen agerar och hur implementeringen 
hanteras. Information, kommunikation och deltagande är viktiga grundstenar för att 
motverka att förändringsmotstånd uppstår i en organisation. Vilken typ av förändring 
det rör sig om och hur ledningen agerar är också av betydelse. Generellt vill vi påstå att 
en förändring som inte hanteras på ett bra sätt av ledningen möts av större 
förändringsmotstånd, oberoende av individfaktorer,  än om planering och 
implementering sköts på ett tillfredställande sätt.  
 
Vi inser begränsningen med vår studie, och de slutsatser vi kunnat dra utifrån denna. 
Hade inte tiden varit begränsad och personliga intervjuer med den berörda personalen 
hade kunnat kombineras med de datainsamlingsmetoder vi använt oss av i större 
utsträckning anser vi att ännu mer intressanta aspekter om förändringsmotstånd hade 
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kunnat framkomma. Likaså gäller avsaknaden av teorier. Hade teorier om ämnet varit 
fler och tiden längre kanske vi hade fått svar på ålderns och könets betydelse.  
 
Fortsatt forskning inom områdena kön, ålder och förändringsbenägenhet skulle vara 
intressant läsning och ett viktigt tillägg till kunskapen inom organisationsområdet. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

1. Fakta om OBS. Antal anställda, omsättning, organisation osv. ? 
 
2. Hur många anställda berörs av arbetsrotationen? Är det några 

grupper/avdelningar som står utanför rotationsschemat? 
 

3. När initierades arbetet med att införa arbetsrotation? 
 

4. Varför infördes arbetsrotation? 
 

5. Hur arbetade ni före förändringen jämfört med idag? Hur har 
implementeringen gått till? 

 
6. Har personalen varit delaktig i förändringsarbetet, och i sådana fall hur? 

 
7. Har personalen som berörs av förändringen fått någon form av lönetillägg?  

 
8. Har det uppstått några problem, och i sådana fall vilka i samband med 

implementeringen av arbetsrotation? Hur har ni i så fall jobbat med dessa 
problem? 
 

9. Har några grupper inom personalen motsatt sig förändringen, och hur har detta 
i sådana fall tagit sig uttryck? (öppet eller dolt motstånd) 
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Bilaga 2 
 
Enkätfrågor 
Ni svarar helt anonymt och endast vi (Anna, John) som skriver uppsatsen kommer att 
läsa de enskilda enkätsvaren.  
 

1. När planerna på införande av arbetsrotation presenterades för oss blev jag 
positivt inställd till den planerade förändringen. 
Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 
 

2. Min inställning till förändringen har förändrats negativt under processens gång. 
Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 

 
3.  Mitt arbete har blivit roligare och mer stimulerande efter förändringen. 

Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 
 

4. Jag trivdes bättre med det sätt på vilket vi arbetade tidigare. 
Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 

 
5. Införandet av arbetsrotationen har skötts på ett bra sätt av ledningen. 

Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 
 

6.    Min arbetsmiljö har förbättrats i och med införandet av           arbetsrotation. 
       Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 
  
7.   Stämningen mellan personalen har förbättrats efter införandet av 
arbetsrotationen. 

Instämmer inte alls 1 ������ 6 Instämmer helt 
 

8.   Det har varit besvärligt att lära sig nya arbetsuppgifter. 
Instämmer inte alls 1 ������ 6 Instämmer helt 

 
9.   Jag tycker om att utföra de nya arbetsuppgifterna jag fått lära mig. 

Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 
 

10. Jag tycker att jag har fått sämre arbetsuppgifter i och med införandet av 
arbetsrotation. 
Instämmer inte alls 1 ������ 6 Instämmer helt  

 
11. Det finns arbetsuppgifter inom butiken som betraktas som manliga resp. 
kvinnliga.  

Instämmer inte alls 1 ������ 6 Instämmer helt 
Vilka arbetsuppgifter betraktas i så fall som 
kvinnliga?…………………………….. 
 

12. Det finns arbetsuppgifter inom butiken som anses som ”bättre” än andra.  
Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 
Vilka arbetsuppgifter har i sådana fall högre 

status?.................................................. 
Vad anses som en ”sämre” / mindre viktig 

arbetsuppgift?......................................... 
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13. Jag har gjort allt jag har kunnat för att underlätta införandet av arbetsrotation. 

Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 
 
 
14. Anser du att du har haft möjlighet att påverka schemaomläggningen/ 
införandet av arbetsrotation? 
Ja  �  Nej  � 
 
15. Anser du att informationen om införandet av arbetsrotation har varit bra?  
Ja  �  Nej   
 
16. Min hälsa har förbättrats i form av minskad värk och liknande efter införandet 
av arbetsrotationen. 
Instämmer inte alls 1 ������ 6  Instämmer helt 

  
17. Jag tycker att det införandet av arbetsrotation har haft en positiv inverkan på 
det dagliga arbetet. 
Ja  �  Nej   
 
18. Stressen i arbetet har ökat, det finns mindre tid de uppgifter som skall utföras. 
Instämmer inte alls 1 ������ 6 Instämmer helt 
 
19. Jag har arbetat på Obs… Tidsintervallerna?? 
0-5 år  �  5-10 år  �  Sedan starten  �  
 
20. Vilken anställningsform har du?   
Tillsvidare/Fast  �       Tidsbegränsad/Vikariat  �    
 
21. Innan förändringen arbetade jag huvudsakligen med: 
Kassarbete  �   Lager/Butiksarbete   
 
22. Arbetar du  
Heltid  �        Deltid   
 
100%   �  75%�        50%          annat….. 

 
23. Jag är:  
Kvinna �   Man      
 
24. Jag är mellan: 
18-24 år  �       25-34år  �        35-44 år  �       45-54 år  �       55-65 år  
 
25. Vilken utbildning har du?  
Grundskola   Gymnasium  � Högskola/Universitet    
Annan typ av utbildning  � 
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Bilaga 3 
 
Sammanställning av enkätsvaren 
Resultatet redovisas så att på de frågorna med graderingsalternativ, räknas här svaret på 
den sida, åt vilken det var övervikt.  
 

6. När planerna på införande av arbetsrotation presenterades för oss blev jag 
positivt inställd till den planerade förändringen. 
Instämmer inte alls   19   
Instämmer helt  16 
 

7. Min inställning till förändringen har förändrats negativt under processens gång. 
Instämmer inte alls   26 
Instämmer helt  9 

 
8.  Mitt arbete har blivit roligare och mer stimulerande efter förändringen. 

Instämmer inte alls   19 
Instämmer helt  16 
 

9. Jag trivdes bättre med det sätt på vilket vi arbetade tidigare. 
Instämmer inte alls   19 
Instämmer helt  16 

 
10. Införandet av arbetsrotationen har skötts på ett bra sätt av ledningen. 

Instämmer inte alls   15 
Instämmer helt  20 
 

6.    Min arbetsmiljö har förbättrats i och med införandet av arbetsrotation. 
       Instämmer inte alls  22 
       Instämmer helt  13 
  
7.   Stämningen mellan personalen har förbättrats efter införandet av 
arbetsrotationen. 

Instämmer inte alls   14 
Instämmer helt  21 
 

8. Det har varit besvärligt att lära sig nya arbetsuppgifter. 
Instämmer inte alls   28 
Instämmer helt  7 

 
9.   Jag tycker om att utföra de nya arbetsuppgifterna jag fått lära mig. 

Instämmer inte alls   18  
Instämmer helt  17 
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10. Jag tycker att jag har fått sämre arbetsuppgifter i och med införandet av 

arbetsrotation. 
Instämmer inte alls   24 
Instämmer helt   11 

 
11. Det finns arbetsuppgifter inom butiken som betraktas som manliga resp. 
kvinnliga.  

Instämmer inte alls   17 
Instämmer helt  18 
Vilka arbetsuppgifter betraktas i så fall som kvinnliga?  
Nämnda exempel: Kassa, skor, hygien  

 
12. Det finns arbetsuppgifter inom butiken som anses som ”bättre” än andra.  

Instämmer inte alls   19 
Instämmer helt  16 
Vilka arbetsuppgifter har i sådana fall högre 

status?.................................................. 
Vad anses som en ”sämre” / mindre viktig 

arbetsuppgift?......................................... 
Nämnda exempel på uppgifter med högre status: Bygg, radio/TV 
Nämnda exempel på uppgifter med lägre status:  Städning, kassa, arbete i 

burkrummet 
 

13. Jag har gjort allt jag har kunnat för att underlätta införandet av arbetsrotation. 
Instämmer inte alls   2 
Instämmer helt  33 

 
 
14. Anser du att du har haft möjlighet att påverka schemaomläggningen/ 
införandet av  
      arbetsrotation? 
      Ja     6  
      Nej     29 
 
15. Anser du att informationen om införandet av arbetsrotation har varit bra?  
      Ja     30 
      Nej   5 
 
16. Min hälsa har förbättrats i form av minskad värk och liknande efter införandet 
av  
      arbetsrotationen. 
      Instämmer inte alls   23 
      Instämmer helt  12 
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17. Jag tycker att det införandet av arbetsrotation har haft en positiv inverkan på 
det  
      dagliga arbetet. 
      Ja     17 
      Nej     18 
 
18. Stressen i arbetet har ökat, det finns mindre tid de uppgifter som skall utföras. 
      Instämmer inte alls   8 
      Instämmer helt  27 
 
19. Jag har arbetat på Obs… Tidsintervallerna?? 
      0-4 år       18 5-9 år   9                   10-12 år   8 
 
20. Vilken anställningsform har du?   
      Tillsvidare/Fast     26     
      Tidsbegränsad/Vikariat 9 
 
21.  Innan förändringen arbetade jag huvudsakligen med: 
       Kassarbete    12   
       Lager/Butiksarbete   23 
 
22. Arbetar du  
      Heltid    21 
      Deltid    14 
 

      23. Jag är:  
      Kvinna  26     
      Man       9 
 
24. Jag är mellan: 
     18-24 år   6       25-34år   11        35-44 år   10       45-54 år   7       55-65 år   
1 
 
25. Vilken utbildning har du?  

      Grundskola  7          Gymnasium  28    Högskola/Universitet   0 
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