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Sammanfattning 
Kompetens kan ses som förmågan att utföra en arbetsuppgift vid en given tidpunkt och med 
givna resurser. Förmågan kan bero på kunskaper och färdigheter, men också på erfarenheter, 
attityder och värderingar. StoraEnso Kvarnsveden AB har under en tid strävat efter att gå från 
mycket specialiserade yrkesgrupper till en mer flexibel kår. Genom arbetsrotation vill 
Kvarnsvedens pappersbruk säkerställa att det dagliga arbetets kvalitet och att det finns 
kompetent personal i framtiden.  I och med införandet av arbetsrotation har frågor uppkommit 
om risken för att specialistkompetens går förlorad.  
 
Detta examensarbete är en empirisk fallstudie av tre sektioner med arbetsrotation på 
StoraEnso Kvarnsveden AB. Arbetet är den sista kursen på civilingenjörsprogrammet 
Ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska universitet och omfattar 20 
universitetspoäng. Syftet med examensarbetet är att studera och jämföra de tre sektionernas 
vardag och därigenom identifiera hur arbetsrotationen påverkar lagens utveckling och 
bevarande av kompetens.  
 
I fältstudier, intervjuer, enkäter och samtal studeras vardagen vid sektionerna Laboratoriet, 
TMP och Torränden på pappersmaskin 8. Gemensamt för sektionerna är att de helt eller delvis 
roterar mellan arbetsuppgifter. Litteraturstudier och resultat från studien har analyserats för att 
slutligen resultera i denna rapport.  
 
Utveckling och bevarande av kompetens gynnas av en arbetsplats med goda förutsättningar 
för lärande. De faktorer som identifierats i denna studie är arbetsorganisation, 
arbetsuppgifternas utformning, arbetslagens samarbete, arbetsledningen, motivation och 
delaktighet. 
 
I teorierna går tankarna om arbetsrotationens påverkan på kompetensen isär, vidare studier på 
hur spetskompetensen påverkar efterlyses. Enligt operatörer och laboranter vid StoraEnso 
Kvarnsveden AB finns det både fördelar och nackdelar med arbetsrotation. Den kan ha en 
negativ inverkan på spetskompetensen genom att rotation försvårar upplärning och minskar 
antalet inlärningstillfällen. På samma gång har den en positiv inverkan på förutsättningarna 
för lärande i det dagliga arbetet och arbetsmiljön. För att minimera nackdelarna med 
arbetsrotation är det viktigt att skapa framgångsrika lag. Lag som samarbetar och hjälper 
varandra så att spetskompetensen kan leva kollektivt hos laget istället för hos en enskild 
individ. För att uppnå detta krävs ett gemensamt arbete som innefattar kommunikation, 
återkoppling och anpassad kompetensutveckling. 
 
 
 

 



Abstract 
Competence can be viewed as the ability to perform a work task by using specific resources at 
a given point in time. The ability depends on knowledge and skill, but also, experience, 
attitudes and values. For some time, StoraEnso Kvarnsveden AB has strived for moving from 
specialised task groups to a more flexible work force. By using work rotation, Kvarnsveden’s 
Paper Factory wants to ensure the quality of the daily work and also ensure the existence of 
competent personnel for the future. However, questions on the risk of losing special 
competence have arisen by the implementation of work rotation.    
 
This thesis is an empiric case study on three different sections using work rotation at 
StoraEnso Kvarnsveden AB. The case study is the last course in the Civil Engineer 
Programme, Ergonomic Design and Production, at Luleå University of Technology, and 
includes 20 university credits. The purpose of the thesis is to both study and compare the 
everyday work routine at three sections and thereby identify how the work rotation affects the 
development of the work teams, and, also how competence is maintained.  
 
The everyday work routine is studied at sections - Laboratory, TMP and Paper machine 8, by 
using field studies, interviews, questionnaires and day-to-day conversations. The three 
sections all work partly, or exclusively, by using work rotation. This thesis is based both on 
literature studies and analysis and results from the study itself. 
 
Development and maintenance are greatly encouraged by a work environment which holds 
adequate learning requirements. The factors that are identified in this study are work 
organisation, the work tasks, the cooperation within the working teams, management, 
motivation and participation.  
 
Theories on this subject differ greatly as regard to what effect work rotation actually has on 
competence. Therefore, further studies on this particular subject are needed. According to 
operators and laboratory technicians at StoraEnso Kvarnsveden AB both advantages and 
disadvantages exist with respect to work rotation. Work rotation may have a negative impact 
on special competence by making learning more difficult, and reducing the number of 
opportunities for learning. At the same time, it does have a positive effect on the learning 
situation and work environment. To minimise the disadvantages of work rotation, it is 
important to create successful work teams. Work teams that cooperate and assist each other to 
ensure that special competence spreads throughout the team instead of remaining with one 
specific individual. To achieve this, joint efforts including communication, feedback and 
appropriate competence development, are necessary.  
 

 



Förord 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av StoraEnso Kvarnsveden AB och arbetet har skett 
på plats på StoraEnso Kvarnsveden AB i Borlänge under perioden juni till november år 2005. 
Arbetet är den sista kursen på civilingenjörsprogrammet Ergonomisk design och produktion 
vid Luleå tekniska universitet, inriktning mot produktion och omfattar 20 universitetspoäng. 
Syftet med examensarbetet är att studera utveckling och bevarande i arbetsroterande lag ur 
personalens synvinkel. 
 
Jag vill börja med att tacka alla på StoraEnso Kvarnsveden AB, från första gången jag 
passerade brukets grindar har jag känt mig varmt välkommen. Kvarnsvedens bruk kommer 
alltid ha en plats i mitt hjärta. Det har varit en mycket lärorik tid på flera olika plan. Ämnet är 
mycket spännande, mångfasetterat och stort. Att genomföra intervjuer och samtal har varit en 
stor utmaning för mig och har gett mig massor av erfarenhet som person. Att få lite inblick i 
pappersproduktion ser jag som en bonus, det är en fascinerande process.  
 
Vill speciellt tacka mina handledare Lena Abrahamsson vid Luleå tekniska universitet och 
Hans Ersson på StoraEnso Kvarnsveden AB. 
 
En stor och mycket varm kram till alla på laboratoriet, skiftlagen på PM 8 och TMP, utan er 
hade aldrig detta arbete blivit det nöje som det varit! 
 
Närmare rock’n’roll än såhär kommer jag nog aldrig och måste därför göra det med stil: 
 
Ett varmt tack till: 
• Joachim Fransson • Vivian Bredenberg • Lennart Bredenberg • Ylva Nilsson • Anna 
Johnsdotter • John Svensson • Ulla Svensson • Johan Stern • Siv Olsson • Jenny Löfgren •  
Anna Elsander • Andreas Sjöberg • Leif Söderlind • Lennart Classon • Karin Svenske Nyberg 
• Allan Hedlöf • Mats Tanse • Martin Holm • Anna Ehlén • Tina Bosworth •Johan Landgren •  
Lars-Ove Staff • Markus Nevala • Skiftlag 2, PM8 • Skiftlag 1, TMP • Skiftlag 4, TMP • 
fikapolarna på labbis • Johanna Vännström • Sara Wedin • Anders Strömstedt • 
 
Rock on! 
 
 
 
 
Luleå den 28 november 2005 
 
 
_______________________  
Sofia Bredenberg 
 

 



Innehållsförteckning 
1 INLEDNING................................................................................................................................................ 5 

1.1 PROBLEMFORMULERING ....................................................................................................................... 5 
2 METOD........................................................................................................................................................ 6 

2.1 VAL AV PRODUKTIONSAVDELNINGAR OCH OPERATÖRER ..................................................................... 6 
2.2 INFORMATIONSINSAMLING ................................................................................................................... 6 
2.3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS........................................................................................................ 8 
2.4 DISKUSSION KRING VAL AV METOD OCH URVAL ................................................................................... 8 

3 TEORI .......................................................................................................................................................... 9 
3.1 UTVECKLINGEN AV PROCESSOPERATÖRERNAS ARBETE........................................................................ 9 
3.2 FRÅN SPECIALIST TILL GENERALIST .................................................................................................... 10 
3.3 GRUPPER, LAG OCH TEAM................................................................................................................... 10 
3.4 ARBETSROTATION .............................................................................................................................. 12 
3.5 LÄRANDE............................................................................................................................................ 14 
3.6 KOMPETENS........................................................................................................................................ 16 

4 PRESENTATION AV STORAENSO KVARNSVEDEN AB ............................................................... 20 
4.1 PRESENTATION AV LABORATORIET .................................................................................................... 22 
4.2 PRESENTATION AV TMP..................................................................................................................... 24 
4.3 PRESENTATION AV PAPPERSMASKIN 8 ................................................................................................ 25 

5 RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................................................... 28 
5.1 INSTÄLLNING TILL ARBETSROTATION ................................................................................................. 29 
5.2 INFÖRANDE AV ARBETSROTATION ...................................................................................................... 30 
5.3 FÖRDELAR MED ARBETSROTATION ENLIGT LABORANTER OCH OPERATÖRER...................................... 32 
5.4 NACKDELAR MED ARBETSROTATION ENLIGT LABORANTER OCH OPERATÖRER................................... 32 
5.5 UPPLÄRNING AV NY PERSONAL........................................................................................................... 33 
5.6 ARBETSROTATIONENS PÅVERKAN PÅ SPETSKOMPETENSEN ................................................................ 34 
5.7 KOLLEKTIV KOMPETENS ..................................................................................................................... 36 
5.8 KOMPETENSKRAV............................................................................................................................... 37 
5.9 SEKTIONERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE I DET DAGLIGA ARBETET ..................................... 39 
5.10 SAMMANFATTNING AV RESULTAT & DISKUSSION............................................................................... 39 
5.11 SLUTSATS ........................................................................................................................................... 41 

BILAGOR............................................................................................................................................................ 46 
BILAGA 1 ARBETSMETOD.................................................................................................................................. 47 
BILAGA 2 ENKÄT LABORATORIUM OCH PAPPERSMASKIN 8 .............................................................................. 48 
BILAGA 3 ENKÄT TMP ..................................................................................................................................... 51 
BILAGA 4 INTERVJUGUIDE ................................................................................................................................ 53 
BILAGA 5 ÅLDERSFÖRDELNING ........................................................................................................................ 54 

 



1 Inledning 
Kompetens kan ses som förmågan att utföra en arbetsuppgift vid en given tidpunkt och med 
givna resurser. Förmågan kan bero på kunskaper och färdigheter, men också på erfarenheter, 
attityder och värderingar. Kompetensutveckling är ett sammanfattande begrepp på de olika 
aktiviteter som ett företag använder för att utveckla och förbättra sin kompetens. 
Kompetensutveckling är betydelsefullt inte bara för enskilda individer, utan också för 
organisationer som vill bibehålla sin konkurrenskraft och förmåga till utveckling. Möjligheten 
till utveckling och bevarande av kompetens bestäms av ett antal faktorer. Faktorerna kan vara 
stöd som gynnar kompetensutveckling eller hinder som försvårar densamma. Orsaken till 
detta finns bland annat i arbetsplatskulturen men kan också vara beroende av de fysiska 
villkoren. 
 

1.1 Problemformulering 
StoraEnso Kvarnsveden AB har under en tid strävat efter att gå från mycket specialiserade 
yrkesgrupper till en mer flexibel kår. Genom arbetsrotation vill Kvarnsvedens pappersbruk 
säkerställa det dagliga arbetets kvalitet och att det finns kompetent personal i framtiden.  Det 
dagliga arbetet skall fortlöpa vid frånvaro, samtliga lagmedlemmar skall ha kompetens för att 
kunna täcka upp viktiga funktioner. När det gäller framtiden så är målet att minska 
känsligheten för förluster av nyckelkompetens och förbereda inför pensioneringen av 40-
talisterna. I och med införandet av arbetsrotation har frågor om risken för att 
specialistkompetens går förlorat har uppkommit. Ur detta har frågeställningen om vilken 
betydelse arbetsplatskulturen har för utveckling och bevarande av kompetens inom 
arbetsroterande lag vuxit fram. Ur frågeställningen utkristalliserar sig frågorna; 
 
• Vilka faktorer i arbetslagets vardag påverkar utveckling och bevarande av kompetens? 
• Vilka faktorer stöder utveckling och bevarande av kompetens, vilka kan vara ett hinder?  
• Vilka faktorer är av vikt att beakta vid fortsatt kompetensarbete inom företaget? 
 

1.1.1 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att studera och jämföra tre olika sektioners vardag och 
därigenom identifiera de faktorer som påverkar lagens utveckling och bevarande av 
kompetens.  
 
Fokus ligger på samarbete och interaktion med operatörer och laboranter. Målet är att 
använda deras erfarenheter av att arbeta i arbetsroterande lag för att ta fram ett förslag på 
viktiga faktorer som gynnar kompetensarbetet. Förslaget skall även vara applicerbart på andra 
delar av organisationen.  
 

1.1.2 Avgränsningar 
Examensarbetet är på 20 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. 
Arbetet kommer endast att behandla arbetet i sektionerna på Laboratoriet, TPM och 
Pappersmaskin 8. Det är i första hand arbetsplatskulturen på de tre sektionerna som behandlas 
och inte individer eller organisationen som helhet. Arbetet fokuserar på arbetsrotation i syfte 
att sprida kompetens, andra syften som till exempel minimera förslitningsskador et cetera 
beaktas inte.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de metodologiska utgångspunkter och den analytiska ram som 
ligger till grund för examensarbetet. Inledningsvis görs en kort sammanfattning av 
arbetsprocessen och därefter följer en presentation av arbetsmetoderna. 
 
I början av år 2005 knöt jag den första kontakten med Hans Ersson, chef för 
utvecklingsavdelningen och under våren skedde två förberedande besök på StoraEnso 
Kvarnsveden AB. Dessa besök, samtal med Lena Abrahamsson som varit handledare vid 
Luleå tekniska universitet och litteraturstudier utmynnade i en problemformulering samt en 
tidplan. Examensarbetet har genomförts på plats i Kvarnsvedens Pappersbruk i tre steg. Under 
steg ett kartlades nuläge och framtid. Steg två innefattade analys och åtgärdsförslag. Rapport 
och redovisning skedde i steg tre. Parallellt med samtliga tre steg har litteraturstudier och 
dokumentation av arbetet skett. En schematisk bild av arbetsprocessen finns i bilaga 1. 
 
Detta examensarbete är en empirisk fallstudie. Empiri betyder erfarenhet och en empirisk 
studie är baserad på iakttagelser av verkligheten. Med fallstudie avses en detaljerad 
undersökning av ett särskilt fenomen till exempel en individ eller en grupp och används för att 
nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier. 

2.1 Val av produktionsavdelningar och operatörer 
I examensarbetet ingår tre fallstudier, vilka är valda för att representera olika typer av 
arbetsplatskultur och arbetsrotation. Genom att identifiera likheter och skillnader mellan 
fallen har kunskap om på vilket sätt arbetsrotationen påverkar kompetensen i arbetsroterande 
grupper vunnits. Urvalet av sektioner har skett i samråd mellan mig och Hans Ersson. 
Kriterierna för sektionerna var att de skulle ha: 
 

• Arbetsrotation med avsikt att bredda personalens kompetens 
 
Utifrån detta valdes sektionerna Laboratorium, TMP och Torränden på Pappersmaskin 8. 
Antalet personer som arbetar vid de tre sektionerna varierar mellan sektionerna. För att få en 
så rättvis bild som möjligt intervjuade jag cirka en femtedel av personalen på varje avdelning. 
Vid val av personer till djupintervjuerna har urval skett på tre sätt: 
 

• Personer som har anmält sig frivilligt 
• Personer utvalda i samråd med sektionsledning 
• Personer utvalda av studenten 

 
Detta för att nå personer i alla delar av produktionen, med varierande kön, ålder och 
erfarenheter. 
 

2.2 Informationsinsamling 
I de tre fallstudierna samlade jag in data genom litteraturstudier, dokumentstudier, fältstudier, 
intervjuer och enkäter. De olika informationsinsamlingsmetoderna ger en bred bild som 
möjliggjort triangulering. Vid trianguleringen kombinerades olika metoder för att belysa och 
ge en så riktig beskrivning som möjligt av det komplexa fenomen som studerats. Fenomen 
dubbelkollades genom att data från olika källor jämfördes och ställdes mot varandra, detta för 
att ge en så komplett bild som möjligt (Bell, 1995). Det kan liknas vid den strategi som en 
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navigatör har när han till sjöss utnyttjar olika referenspunkter för att kunna avgöra skeppets 
position (Starrin et al. 1991). 
 
Litteraturstudier 
Genom att läsa vad andra skrivit om ämnet byggde jag upp det teoretiska och analytiska 
ramverk som står som grund för analys och tolkning av insamlad data. Områden som jag har 
studerat är arbetsorganisation, lagarbete, kompetens och lärande. Litteraturen är i första hand 
svensk men även engelsk och amerikansk litteratur har studerats.  
 
Dokumentstudier 
Med dokument menas i detta sammanhang en skriftlig handling och under detta arbete har 
befintlig dokumentation på StoraEnso Kvarnsveden AB studerats. Under dokumentstudierna 
studerades handlingar ur verksamhetsledningssytemet KLAS, broschyrer, 
undervisningsmaterial med mera. KLAS står för Kvarnsvedens lednings och arbetssystem och 
finns i digital form på Kvarnsvedens Pappersbruks intranät. Systemet innefattar miljöledning, 
kvalitetsledning, arbetsmiljöledning och ackrediterat laboratorium. Här finns instruktioner, 
rutiner, befattningsbeskrivningar med mera dokumenterat. 
 
Fältstudier 
För att skapa insikt i och förståelse för hur det vardagliga arbetet ser ut vid de olika 
sektionerna har studiebesök, cirka en vecka per sektion genomförts. Under besöken 
studerades arbetsuppgifter, produktionsflöden tillsammans med den vardagliga sociala miljön 
och språket på arbetsplatsen. Fältstudierna är utförda enligt det upplägg som Taylor och 
Bogden (1998) rekommenderar; Fältstudier innefattar tre huvudsakliga moment: 
 

1. Göra informanterna bekväma och vinna deras acceptans 
2. Samla in data 
3. Dokumentera funnen data i form av fältanteckningar 

 
Då pappersindustrin är en helt ny bransch för mig har dessa veckolånga studiebesök gett mig 
en mycket givande inblick i arbetet på bruket idag och hur det såg ut förr. 
 
Intervjuer och enkät 
Intervjuer och enkäter står för en betydande del av informationsinsamlingen. Fördelen med 
intervjuer framför andra informationsinsamlingsmetoder är dess anpassbarhet. En skicklig 
intervjuare kan följa upp idéer och följa upp motiv och känslor på ett sätt som enkäter inte 
kan. Det sätt som frågan besvaras på (röstens tonläge, ansiktsutryck, tvekan med mera) kan ge 
information som skulle döljas i ett skriftligt svar. Nackdelen är att de är tidskrävande och att 
bias kan uppstå då intervjuarens beteende kan påverka den intervjuades svar. Detta är en av 
anledningarna till att intervjuerna kompletteras av en enkät. Flera olika 
informationsinsamlingsmetoder ger möjlighet till triangulering. Enkätens övriga syfte är att 
skapa en överskådlig bild av sektionerna i stort genomförs en enkät, (enkät, se bilaga 2 och 3). 
 
Intervjuerna var av olika typ, dels ostrukturerade och dels så kallade semistrukturerade 
djupintervjuer. Med ostrukturerad intervju menas en intervju som hålls helt fritt och med 
semistrukturerad en intervju som hålls utifrån en intervjuguide. Meningen med båda typerna 
är att de intervjuade ska prata relativt fritt. Frågornas ordning och dess formulering följer den 
intervjuades takt och tankebanor. Dessa typer av intervjuer ger också möjligheten att ställa 
följdfrågor och ger de intervjuade stort svarsutrymme.  
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De semistrukturerade intervjuerna hölls i organiserad form. Innan intervjuerna informerades 
deltagarna och deras överordnade om syftet med examensarbetet samt vad intervjun i stora 
drag ska handla om. Intervjuguiden sammanställdes i samråd med handledaren på Luleå 
tekniska universitet (intervjuguide, se bilaga 4). Eftersom spontana svar och berättelser 
önskades i intervjuerna delades inte intervjuguiden ut på förhand. Till de semistrukturerade 
intervjuerna kommer en rad ostrukturerade samtalsintervjuer som hölls under fältarbetets 
gång. Intervjuerna dokumenterades skriftligen under intervjuns gång. Nackdelen med detta är 
att det ibland var svårt att hinna anteckna allt som sagts och samtidigt behålla koncentrationen 
på den intervjuade. Anledningarna till att jag valt denna metod framför exempelvis 
bandinspelning är att den intervjuade kan känna sig obekväm med att bli inspelad och det 
faktum att jag velat göra så många intervjuer som möjligt. En bandinspelning måste 
dokumenteras i efterhand och tiden för dokumentation samt analys har varit begränsad. 
 

2.3 Sammanställning och analys 
Insamlat råmaterial analyserades och tolkades. Likheter, olikheter, grupperingar, mönster och 
detaljer av vikt identifierades. Till identifieringen användes det som Starrin et al. (1991) kallar 
för spårhundsbegreppet. Detta innebär att materialet betraktas med nya glasögon och utan att 
läsa in allt för mycket förståelse eller ha några direkta hypoteser som ska testas. Materialet 
kodas med nyckelord som kännetecknar olika delar av materialet. Nyckelorden bearbetas 
sedan för att identifiera mönster. I bearbetnings och analysarbetet kan de mönster som 
framträder konvergera eller divergera inom eller mellan sektionerna (Yin, 2003). Identifierade 
mönster jämfördes inom och mellan olika sektioner, lag och grupper för att sedan tolkas. 
 

2.4 Diskussion kring val av metod och urval 
En nackdel med empiriska fallstudier är risken att bli involverad i de sociala processer som 
utforskas. Detta kan göra det svårt att ställa sig utanför och beskriva social fakta på ett neutralt 
och distanserat sätt. Å andra sidan skall en empirisk fallstudie vara en iakttagelse av 
verkligheten, en verklighet som man kanske skulle stå helt utanför om man inte blev 
involverad i den sociala processen. Genom att göra fältstudier och därigenom delta i den 
sociala interaktionen på arbetsplatsen ökar risken för att involveras. En risk som jag definitivt 
tycker är försvarbar då dessa dagar på arbetsplatserna har gett så mycket insikt i sektionernas 
vardag. Risken för bias finns där och under hela examensarbetet har jag arbetat aktivt med att 
ha så få förutfattade meningar som möjligt.  
 
Under större delen av studietiden har många av de studier som gjorts mer eller mindre 
baserats på hård kvantitativ data. Därför har det varit en utmaning som medfört stort nöje att 
få genomföra en mjuk kvalitativ studie. 
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3 Teori 
Det finns få likheter mellan tillverkningen av papper i Kina på 100 talet med den produktion 
som sker på StoraEnso Kvarnsveden AB idag. Under det senaste århundradet har det moderna 
industrisamhället genomgått stora förändringar. 
 
En man som bidragit till skapandet av modern massproducerande storindustri är den 
amerikanske ingenjören Frederick Winslow Taylor. I början av 1900-talet utvecklade han ett 
system för rationell arbetsdelning. Systemet bygger på tanken att det finns ett rätt sätt att 
utföra en uppgift på och att det finns en rätt person som kan utföra den (Taylor, 1916). Arbetet 
delades in i flera arbetsmoment och utfördes av en arbetare som specialiserat sig på just det 
momentet. Denna metodiskt genomförda uppdelning av arbetet var en förutsättning för det 
löpande bandets utveckling (Greiff, 2003). De rationaliserade arbetscyklerna skulle 
effektivisera arbetet och göra det mer lönsamt men var svåra att samordna (Brulin; Nilsson, 
1995) 
 
Taylor har inte på något sätt suttit ensam på arbetsorganisationens tron under det senaste 
århundradet. Kritikerna har varit många och nya trender löser ständigt av varandra. När vi nu 
är en bit på väg in i ett nytt millennium önskas större flexibilitet. Marknadens växlande krav 
på företagen anges ofta som skäl till att både arbetsorganisationen och de anställda måste vara 
mer flexibla (Hansson, 2004). En flexibel produktion sker ofta i mindre sociala grupper där 
befattningarna är bredare och grupporganisation samt arbetsrotation eftersträvas. Studier visar 
en syn på arbetskraften som en produktionsresurs som bäst tas tillvara genom att skapa 
arbetsuppgifter inriktade på helheten och försöka utveckla personalens kompetenser 
(Sederblad, 1993). 
 

3.1 Utvecklingen av processoperatörernas arbete 
Tillverkningsmetoderna för pappersproduktion har utvecklats dramatiskt under de senaste 
hundra åren. I början av 1900-talet tillverkades hela Kvarnsvedens pappersbruk cirka 30000 
ton per år. Det är lite mer papper än vad bruket tillverkar per dygn idag. Processen har blivit 
snabbare och ställer krav på operatören att ta snabba beslut och handla snabbt och korrekt 
(Davidsson; Svedin, 1996). Samtidigt som hastigheten ökar har tillverkningsprocessen blivit 
allt mer komplex och driftsäker. Detta medför att operatörernas uppgifter blir ovanligare och 
svårare. Bergman visar i Moderna lagarbeten (1995) på att förändringen inom 
processindustrin medför att operatörernas yrkeskunskaper måste vidareutvecklas. Då 
tillfällena att öva ingrepp på blir mer sällsynta kan operatörerna inte längre bara förlita sig på 
sitt erfarenhetsbaserade kunnande. Istället måste teoretiska kunskaper om processen användas 
(Bergman, 1995. Ellström; Gustavsson, 1996). De allt högre kraven på förmåga till 
problemlösning kräver också ökad förmåga att kommunicera, eftersom operatörsarbetet allt 
oftare sker i lag (Ellström, 1996). 
 
Intellektualiseringen av processoperatörsarbetet medför en ökad betydelse för språklig 
förmåga; att operatören har en djup förståelse för processen baserad på teoretiska kunskaper; 
har förmågan att visualisera processen; har en ökad förmåga att upptäcka och analysera 
problem; kan basera planering, problemlösning och beslut på analytiskt tänkande och 
explicita kunskaper (Ellström; Gustavsson, 1996). 
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3.2 Från specialist till generalist 
Det är inte bara själva arbetet som utvecklats under det gångna århundradet, även 
yrkesrollerna förändras med tiden. Bertil Gardell utförde under åren 1965-1975 
socialpsykologiska studier av industriellt arbete vid olika svenska företag. Studierna 
utmynnade bland annat i boken Arbetsinnehåll och livskvalitet (1976) vilken handlar om 
arbetsglädjens påverkan. Han påvisar här att inom massa och pappersindustrin var 
upplevelsen av anseende den faktor som hade störst påverkan på det psykiska välbefinnandet. 
 
Pappersindustrin har en lång tradition av strikt hierarki och fasta roller, roller som i och med 
utvidgning av arbetsuppgifter förändras. Förr var man anställd för en specialiserad uppgift, 
genom att i tayloristisk anda endast utföra denna blev man specialist inom sin specifika 
yrkesroll. Idag när rollerna förändras kan en person arbeta över flera av de gamla 
yrkesrollerna, man blir mer generalist än specialist. En generalist är motsatsen till en 
specialist, han eller hon vill skapa överblick och sammanhang.   
 
Det är viktigt att beakta att man inte blir specialist enbart genom att utföra en specialiserad 
uppgift. En specialist kan sköta såväl rutinmässiga och välkända problem som nya okända 
situationer (Juell-Skielse; Askerfeldt, 1997). Juell-Skielse et al hänvisar till forskning gjord på 
specialister inom schack och medicin som visar på att det tar minst tio år av daglig, 
målmedveten träning och praktisk aktivitet för att nå specialistnivån.  
 
Enligt Wenger (1998) finns det ett nära samband mellan en persons yrkesroll och hennes 
identitet. Hon belyser problematiken som uppstår då yrkesgränser överskrids och de 
fastställda rollerna ifrågasätts. Detta tvivel kan framkalla spänningar mellan tidigare 
erfarenheter och olika kompetenser. Ifrågasätts yrkesroll och därigenom även anseende kan 
man via Gardells (1976) undersökning koppla detta till att det i sin tur kan påverka det 
psykiska välbefinnandet.  
 

3.3 Grupper, lag och team 
Det går trender i organisationsstrategier, fenomen som verkar vara mer än en tillfällig fluga är 
grupper, lag och team. Team har enligt Lind och Skärvad (2004) blivit ett viktigt inslag i de 
nya organisationsformer som ska leda till att företagen blir mer kundfokuserade, 
kvalitetsinriktade, serviceorienterade, effektiva och innovativa. I avhandlingen Moderna 
lagarbeten visar Bergman (1995) att processoperatörsarbete numera ofta är ett lagarbete som 
kräver samverkan. I sina studier av kemisk processindustri visade sig samarbetet i många 
situationer vara präglat av aktiviteter som felsökning och problemlösning, ofta under hård 
tidspress. Skiftlags samlade kompetens blir därför avgörande för möjligheten att klara av 
sådana uppgifter. Bergmans studier pekar på detta som en viktig faktor som kan påverka 
utveckling och bevarande av kompetens i arbetsroterande lag. Vad skiljer då dessa 
närbesläktade fenomen åt och vad säger teorin om dessa? 
 
Grupp, lag och team 
En grupp definieras ofta som två eller flera individer som interagerar/samspelar med varandra. 
Sederblad (1993, sidan 120) definierar i sin avhandling arbetsgrupper som ”en samling 
människor som under arbetets gång kommunicerar och interagerar med varandra och 
identifieras som en grupp”. 
 
Lind och Skärvad (2004, sidan 20) definierar team som ”Ett team består av ett antal individer 
– vanligtvis inte så många – med olika kompetenser som arbetar tillsammans eller med 
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integrerade arbetsuppgifter i syfte att nå vissa mål”.  Kock (2002, sidan 37) spaltar upp sin 
definition av produktionsteam i fem punkter:  
 
• ”en social grupp med ett begränsat antal medlemmar (c:a 5-12) där teamet/gruppen 

existerar över en längre tidsperiod; 
• gruppen tar ett kollektivt ansvar för arbetsuppgifter och har ett aktivt samarbete inom 

gruppen; 
• gruppen har ansvar och befogenhet att planera, genomföra och utvärdera arbetsresultat 

samt ta beslut som tidigare var arbetsledarens uppgift; 
• gruppens arbete syftar till att uppnå mål på gruppnivå, där gruppen varit delaktig i 

formuleringen av gruppens mål och där gruppens måluppfyllelse (resultat) är kopplat till 
belöningssystemet; samt att 

• gruppens arbete syftar till att erfarenheter och kompetens sprids och utvecklas inom 
gruppen/andra grupper.” 

 
Den svenska översättningen av team är i Nationalencyklopedin grupp, gäng; lag, arbetslag, 
men finns även med i den svenska ordlistan. Team har enligt samma källa sitt ursprung i 
spann av hästar eller oxar och betyder mindre grupp som samarbetar i bestämt syfte 
(www.ne.se). Lind och Skärvad (2004) använder ordet team i stället för lag då lag är starkt 
förknippat med idrottslag och team har blivit ett etablerat begrepp också på svenska. Jag 
tycker att ordet team har en teoretisk klang och innebär ett språk som är distanserat från de 
verkliga teamen. Jag har därför valt att i denna rapport använda ordet lag med samma 
definition som team ovan. Med detta vill jag poängtera att detta är en studie ur lagspelarnas 
synvinkel och lämnar oxspannet i utvisningsbåset. 
 
Vad skiljer grupper från lag? 
Av ovanstående definitioner av grupper, team och lag förstår man att grunden för ett lag är en 
grupp. Hughes, Ginnett och Curphy (2002) pekar på fyra primära skillnader:  
 
• Lagmedlemmar identifierar sig mer med varandra än vad medlemmar i en grupp gör. 

Vanligtvis kan även utomstående identifiera vilka som är med i laget 
• Lag har gemensamma mål. 
• Medlemmar i ett lag är ömsesidigt beroende av sina lagkamrater för att utföra en 

uppgift. 
• Lagmedlemmar har mer särskilda och specialiserade roller än deltagarna i en grupp. 

 
Vinnande lag 
Höga tillverkningskostnader ger sämre marginaler och därmed sämre chans till överlevnad. 
Många företag både i Sverige och utomlands har svårt att få lagen att bli högpresterande 
(Lind, Skärvad 2004). I sin bok Nya Team i organisationernas värld presenterar Lind och 
Skärvad tre grundförutsättningar för att lag skall bli effektiva: 
 
• Laget måste få klara uppgifter och insikt om vad de förväntas utföra 
• Uppgifter måste vara meningsfulla för att laget skall bli motiverat och effektivt 
• Lagets medlemmar måste kunna fungera som ett lag 

 
Fungerande lag 
Som tredje punkt i stycket ovan poängteras vikten av att lagets medlemmar måste kunna 
fungera som ett lag. En grupp eller ett lag som fungerar bra består enligt Myrgård (2005) av 
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individer som både kan handla självständigt och interagera med andra. I en sådan grupp finns 
en öppenhet för egna och andras idéer, olika sorters kunskap kan kombineras, medlemmarna 
bygger vidare på varandras förslag samt har förmågan att både ge och ta ris såväl som ros. 
Samarbete och respekt leder till arbetsglädje och effektivitet. 
 
Att få alla individer i ett lag att dra åt samma håll kan vara svårt. Dynamiken i grupper är ett 
intrikat socialt spel med bland annat olika roller och normer som spelbrickor. Personlig 
prestige och revirtänkande kan leda till att många på en arbetsplats aldrig får chansen att 
använda sin kompetens. Normer och status kan leda till att alla inte har tillträde till vissa 
arbetsområden (Myrgård 2005). Grupparbete ökar möjligheten till social samvaro men kan 
också vara stressande för dem som inte kan dra nytta av fördelarna. Det kan också gå så långt 
att de slås ut från arbetsgrupperna (Sederblad, 1993). 
 
”Effektiva team måste byggas och denna byggprocess tar tid.” 
 Citat från Lind och Skärvad (2004) sidan 189. 
 

3.4 Arbetsrotation 
I och med industrisamhällets frammarsch specialiserades arbetsuppgifterna. Genom att 
arbetare fokuserade på små, avgränsade delar av tillverkningsprocessen skulle produkten 
färdigställas snabbare och kvaliteten på slutprodukten skulle bli högre. Fördelarna med 
rationalisering och specialisering var många gånger betydande för industrisamhället. Idag 
strävar många företag mot motsatsen – kompetensbreddning. De specialiserade 
arbetsuppgifterna skall ersättas av mer berikande arbetsuppgifter till förmån för ökad 
flexibilitet och effektivitet (Lind och Skärvad, 2004). 
 
Arbetsrotation är en metod för att bredda personalens kompetens. Det finns olika typer av 
arbetsrotation exempelvis vid projekt, mellan avdelningar och inom den egna arbetsgruppen. 
Rotation inom den egna arbetsgruppen är den typ som är vanligast och det är den som 
behandlas i detta examensarbete. Vid denna form av rotation är arbetet i gruppen organiserat 
på ett sätt så att arbetsprocessen är indelad i olika arbetsmoment även kallat roller. Varje 
anställd arbetar i en roll under en begränsad tid, för att sedan skifta till en annan uppgift enligt 
en bestämd ordning. Man kan likna organisationen av arbetet vid en cirkelrörelse, en rotation, 
se figur 1.  
 

T

R

O

E

RA
 

 

R + O + T + E + R + A = ROTERA 
 Figur 1. Arbetsrotation. 
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Tiden vid varje moment kan variera från några minuter till månader, beroende på 
arbetsuppgiftens innehåll. Sederblad (1993) identifierar två skilda former av arbetsrotation. 
En form där rotationen sker mellan olikartade arbetsuppgifter av både mental och manuell 
karaktär, till exempel övervakning av en maskin och enklare reparationer. Arbetscyklerna är 
relativt långa och bytet av arbetsuppgifter sker med intervall som kan sträcka sig över flera 
månader ibland upp till ett år. Sederblad hävdar att denna form av arbetsrotation kan leda till 
en betydande kompetenshöjning hos personalen. 
 
I den andra formen av arbetsrotation som Sederblad identifierat sker rotationen mellan 
likartade arbetsuppgifter, ofta av manuell natur. Intervallen är korta, en eller några timmar. 
Denna form av arbetsrotation hävdar Sederblad leder till en begränsad kompetenshöjning. 
Fördelen med rotationsformen är att den medför öka variationen i arbetet och minskar risker 
för förslitningsskador hos personalen. 
 
Fördelar med arbetsrotation 
I litteratur och tidskrifter återkommer bland andra följande argument för arbetsrotation: 
 
• Kompetensutveckling 
• Möjligheten till helhetssyn ökar 
• Förståelsen för andra och andras uppgifter växer 
• Flexibiliteten – alla kan rycka in där det bäst behövs 
• Ökad variationen i arbetsuppgifter  
• Ökat samarbete inom arbetsgruppen 
• Minska risker för förslitningsskador 
• Skapa en mer attraktiv arbetsplats 

 
Fokus ligger i detta examensarbete på kompetensutveckling, men för att förstå helheten och 
identifiera faktorer som påverkar densamma kommer även andra områden att beröras.  
 
Nackdelar med arbetsrotation 
En viktig fråga att beakta är att flera företag har påvisat att arbetsrotation kan vara mer eller 
mindre svårt att hantera (Axelsson, 1996). I litteratur och tidskrifter återkommer bland andra 
följande nackdelar med arbetsrotation: 
 
• Monotona arbetsuppgifter finns kvar  
• Oklar påverkan på specialistkompetens 
• Oklart om arbetsformen har önskad effekt på företagets totala kompetens 
• Ökade kostnader för upplärning av nyanställda  
• Ökad personalomsättning 
• Negativ påverkan på arbetsmoralen om arbetsrotationen inte fungerar 
• Kommunikationssvårigheter 

                                                                                                                                                                               
Vid den organisationsförändring som införandet av arbetsrotation innebär kan det finnas ett 
motstånd hos många anställda (Sederblad, 1993). En av många orsaker till detta motstånd kan 
enligt Björkman och Lundqvist (1986) vara att arbetsrotation kan leda till att en del av de 
anställdas yrkesidentitet går förlorad. Detta gäller i synnerhet om den anställdes 
kärnkompetens hotas av utarmning. Kärnkompetens påverkar självkänslan, yrkesstoltheten 
och konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Att tvingas överge sin kärnkompetens kan väcka 
ångest och motstånd. Denna typ av förändring påverkar fördelningen av makt och kontroll i 
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organisationen, förändringar som kan leda till förändrad identitet, frustration och vilsenhet 
(Augustinsson, 2000). 
 

3.5 Lärande 
Begreppen kompetens och lärande är nära besläktade och sammanvävda i varandra. Lärande 
är grundläggande för all kompetensutveckling. Ordet lärande får mig att associera till skolan, 
svarta tavlan, pekpinnar och måsten. Men vid närmare eftertanke innefattar lärande så mycket 
mer. Ellström (1994, sidan 67) definierar lärande på följande sätt: 
 
”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning.” 
 
Vi förändras ständigt, även utanför klassrummet; exempelvis när vi arbetar, spelar hockey 
eller lagar mat. Förändringarna kan gälla kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter, 
attityder, sociala färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper. Förändringar kommer 
till stånd genom samspel med omgivningen (Augustinsson, 2000). 
 
I detta arbete berörs det formella lärandet som sker i organiserad form, den största vikten 
ligger dock på det informella lärandet, det som sker varje dag och överallt. Lärandet innefattar 
bemästrande samt stärkande av nytt kunnande såväl som förmågan att bryta och byta 
befintliga kunskaper och metoder. Med detta synsätt går lärande och utveckling av processer 
hand i hand (Ellström, 2000). 
 
En kreativ och utvecklande miljö för lärande är en anda som präglar en hel grupp eller ett helt 
företag. Ellström (1992, 1994) visar på att följande faktorer gynnar lärandet på arbetsplatsen: 
 

• stort handlingsutrymme 
• möjlighet till att påverka exempelvis arbetstempo och arbetstidsförläggning. 
• möjlighet till kunskapsutveckling och helhetsförståelse av både organisation och 

arbetsuppgifter 
• möjlighet att lära av erfarenheter 
• uppgifterna skall vara varierande 
• samarbete och direkt kontakt med andra människor såväl inom som utanför 

organisationen uppmuntras 
 
Ordet lärande har en positiv klang och återkommer tillsammans med ordet 
kompetensutveckling som ett mantra inom management litteraturen. Men allt lärande är inte 
av godo utan lärande kan också innebära passivisering, minskad kompetens och verka 
negativt på motivationen (Ellström, 2000). Ellström hävdar att det negativa lärandet är ofta 
oavsiktligt och mer eller mindre omedvetet till sin karaktär.  
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Situationer för lärande 
Axelsson (1996) och andra pekar ut två typer av situationer där den enskilda individen lär sig 
i arbetslivet.  
 
• Formella utbildningssituationer, 

 ”Utbildning är en medvetet planerad aktivitet och den genomförs ofta av särskilda 
institutioner, t ex skolor, universitet och utbildningsföretag. Den kan dock även 
arrangeras och bedrivas av företagsinterna enheter.”  

  Axelsson (1996, sidan 45) 
• Lärande i det praktiska yrkeslivet så kallad ”on-the-job-training” 

 ”On-the-job-training är aktiviteter som är inriktade på att stödja, strukturera och följa 
upp medarbetarnas lärande. Det avser vanligen ett vardagligt lärande på arbetsplatsen 
och/eller i anslutning till arbetsuppgifterna. Det kan ske såväl med som utan 
inblandning av eventuella utbildningsenheter i företaget.”  

  Axelsson (1996, sidan 45) 
 
Vilken metod som är bäst lämpad beror på vad som ska läras in, Axelsson hänvisar till Ulrich 
och Coles (1987) pedagogiska strategier. De lyfter fram fyra strategier för olika typer av 
inlärning: 
 
Förändring av: 
 
Skicklighet och attityder 
 
 
Förväntningar och 
värderingar 
 
 
Förståelse 
 
 
 
 
Kunskap 

Strategi: 
 
Aktivt experimenterande och 
konkret handlande 
 
Reflektiv observation och 
konkret handlande 
 
 
Aktivt experimenterande och 
teoretiserande 
 
 
 
Reflektiv observation och 
teoretiserande 

Exempel på aktivitet: 
 
Rollspel och fältprojekt 
 
 
Dialog/diskussion och 
praktiskt inriktade 
föreläsningar 
 
Argumentationsinriktade 
diskussioner, 
experiment/forskning och 
analys av litteratur 
 
Teoretiska föreläsningar och 
teoretisk litteratur som 
bearbetas. 

 
“Om ni vill förvärva kunskap måste ni delta i praktiken för att förändra verkligheten. Om ni 
vill veta hur ett päron smakar, måste ni förändra päronet genom att själva äta det. All äkta 
kunskap har sitt ursprung i erfarenheten.” 
 Mao Tse-tung 
 
Ulrich och Coles pedagogiska strategier kan utläsas i ordförande Maos ord. För att veta 
(förstå) hur päronet smakar krävs ett aktivt experimenterande. Experimentet är att ta en tugga 
av päronet och utforska hur det smakar. På så sätt sker en inlärning av hur ett päron smakar. 
Men först och främst måste viljan att veta hur päronet smakar finnas. Axelsson (1996) pekar 
ut motivation som en särskilt viktigt vid kompetensutveckling. För att inlärning skall kunna 
ske måste individens uppmärksamhet fångas och han eller hon måste vilja ta emot budskapet. 
”Den som är motiverad har lättare för att lära och är också mer villig att försöka. Kanske är 
det också omvänt. När vi lär oss blir vi motiverade.” skriver Axelsson (1996, sidan 39). 
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3.6 Kompetens 
Kompetensutveckling utpekas från flera håll som en bidragande faktor till ökad ekonomisk 
tillväxt (Kock, 2002). I företagens strävan efter att utveckla och behålla god kompetens spelar 
medarbetarna en mycket viktig roll. Företagets framgång är enligt Axelsson (1996) avhängigt 
av hur de lyckas påverka tillgången på individer med vissa kompetenser. Tillgången styrs 
bland annat med hjälp av rekrytering, formell och informell utbildning samt 
organisationsförändringar.  
 
Det finns många olika tankar om vad ordet kompetens står för, en i svensk litteratur vanligt 
förekommande definition är den av Ellström (1992, sidan 21): 
 
”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna 
eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.” 
 
 
En individs potentiella handlingsförmåga beror enligt Ellström av:  
 
• Uppfattningsförmåga och manuella färdigheter, så kallade psykomotoriska faktorer 

 
• Kunskaper och intellektuella färdigheter, så kallade kognitiva faktorer 
 
• Engagemang och värderingar, så kallade affektiva faktorer 
 
• Personliga förutsättningar, så kallade personlighetsfaktorer.  

 
• Sociala färdigheter, så kallade sociala faktorer. 

 
Kompetens är ett mångfasetterat fenomen och begrepp, dessa teorier är endast ytterst 
grundläggande. De faktorer som påverkar en persons kompetens ger en fingervisning om 
ämnets komplexitet. 
 
Kollektiv kompetens 
Detta examensarbete speglar laboranternas och operatörernas syn på hur det är att arbeta i 
arbetsroterande lag. Fokus ligger inte på individen utan på arbetslaget, detta leder till en syn 
på kompetensen ur ett kollektivt perspektiv.  
 
Genom att titta på kompetens som ett kollektivt fenomen och använda begreppet kollektiv 
kompetens fångas helheten. Begreppet innefattar de processer som bygger på arbetsgruppers 
gemensamma arbete Kollektiv kompetens skapas genom att man i en arbetsgrupp samspelar 
med varandra och på så sätt utvecklar kompetens (Hansson, 2003). Hanson delar in 
kompetens i tre byggstenar, interpersonell, praktisk och sympatisk kompetens.  
 
• Interpersonell kompetens, 

förmågan att samspela med en grupp för att utföra en specifik uppgift. 
 
• Praktisk kompetens, 

 förmågan att interagera med arbetsuppgiften och utföra uppgiften. 
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• Sympatisk kompetens, 

 förmåga till social samvaro utan koppling till arbetsuppgiften 
 
De tre byggstenarna utgör tillsammans teknisk- respektive social kompetens. Den kollektiva 
kompetensen är uppbyggd av praktisk och interpersonell, det vill säga de områden som är 
kopplade till en arbetsuppgift, se figur 2 inspirerad av Hansson. 
 
 

Praktisk kompetens Interpersonell kompetens Sympatisk kompetens 

Kollektiv kompetens 

Teknisk kompetens Social kompetens 
 

Figur 2. Byggstenarna i kollektiv kompetens. 
 
 
Framgångsfaktorer 
I sin bok Kollektiv kompetens (2003) studerar Hansson lagarbete inom skilda grenar av 
industri samt inom elitidrotten. Hans studier visar på följande framgångsfaktorer för kollektiv 
kompetens: 
 
• laget skall ha rumslig närhet, det fysiska avståndet får inte vara för stort 
• utrymme för både kollektiv och individ ska finnas 
• ledarskapet är uppmärksamt 
• typ av verksamhet 
• det ska finnas en öppen attityd och empati 
• konflikthantering 
• praktisk kompetens skall utvecklas 

 
Framgångsfaktorer har en nära koppling till Myrgårds (2005) definition av fungerande lag. 
 
Utveckling och bevarande av kompetens 
Arbetet med att utveckla individuell och kollektiv kompetens bygger på samspelet mellan 
organisation och medarbetare. Liksom kaptenen på segelbåten i Hanssons studie måste 
organisationen planera rutt och mål för kompetensutvecklingen, bestämma behov och skapa 
förutsättningar. För att båten skall kunna nå hamn och vinna tävlingen måste alla i 
besättningen samarbeta, vilja och våga utvecklas, vara aktiva och ta egna initiativ till 
utveckling. 
 
Litteraturen om kompetens är inriktad på utveckling av kompetens. Hur bevarar man den 
kompetens som en gång utvecklats, hur underhåller man den handlingsförmåga som finns 
inom företaget? Påverkande faktorer såsom personalomsättning, rekrytering, utbildning 
innefattas i kompetensutvecklingsbegreppet. Något som sällan förekommer i denna typ av 
litteratur är teori om orsaker till att kunskaper förfaller och hur man undviker detta.  
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Egidius et. al (2002) beskriver förenklat att sådant som ständigt upprepas också blir 
lättillgängligt i vårt minne. Förhållandevis betydelselösa och relativt sällsynta erfarenheter blir 
svåra att framkalla ur minnet och ligger kanske helt otillgängliga i något skrymsle av hjärnan. 
Hjärnans lagringsfunktion har även beskrivits som ett nät av stigar. Stigarna till sådant som är 
viktigt och används ofta är väl upptrampade medan stigarna till information som sällan eller 
aldrig används med tiden växer igen. Detta kan vara orsaken till att en del men inte alla 
färdigheter försvagas med tiden. Som tidigare nämnts finns farhågor för att 
processoperatörsarbete innebär få tillfällen för lärande och med detta följer få tillfällen till att 
trampa upp stigarna.  
 
 
Tankar om kompetens 
Ovanstående kan sammanfattas i tre ord: 
 
• förutsättningar 
• vilja 
• möjlighet 

 
Låt tänka att vi skall kompetensutveckla Lisa till att bli en av världens bästa simhoppare. Lisa 
kan tyvärr inte simma och bassängen är inte tillräckligt djup, förutsättningarna kunde med 
andra ord vara bättre. Att Lisa dessutom är inbiten frimärkssamlare och inte vill bli 
simhoppare försvårar situationen ytterligare. Att hitta sponsorer till den icke simkunnige, 
frimärkssamlande Lisa är mycket svårt vilket i sin tur begränsar möjligheterna till träning och 
tävling. Med lite planering och mycket engagemang kan man naturligtvis komma runt dessa 
hinder. Hade vi istället begrundat förutsättningar, vilja och möjligheterna innan vi drog igång 
projektet hade nog oddsen för att lyckas blivit betydligt bättre. Vi hade besparat både oss 
själva och Lisa en massa besvikelse och frustration. 

3.6.1 Arbetsrotation och kompetens 
När vi nu tittat lite på områdena arbetsrotation och kompetens går vi vidare och tittar på hur 
arbetsrotation påverkar kompetens. Frågan är naturligtvis komplex och det finns flera olika 
synsätt. Hansson (2003), Sederblad (1993) med flera hävdar att arbetsrotation kan användas 
som ett strategiskt sätt att överföra och utveckla kompetens. Brulin och Nilsson (1997) varnar 
för att arbetsrotation inte medför någon direkt kompetensutveckling för organisationen. Men 
de hävdar vidare att personalen kan inspirera varandras uppgifter genom att ha kunskap om 
dem. Ellström (2000) hänvisar till empiriska studier som visar på att potentialen för 
kompetensutveckling i denna typ av arbetslag är ganska begränsad. Initialt förbättras 
möjligheterna till kompetensutveckling, men denna förbättring avtar med tiden för att sen 
återgå till tidigare nivå. 
 
Bergmans (1995) studier av modern processindustri visar att denna industri representerar en 
ny typ av arbete med sina högt automatiserade och kvalificerade arbeten. I takt med att 
processtyrningen blir allt mer sofistikerad och driftsäker blir de inlärningstillfällen som 
återkommande felavvikelser erbjuder allt färre. I och med detta ökar kravet på de enskilda 
operatörernas förmåga att vidarebefordra sina erfarenheter till skiftlaget. Bergman visar 
exempel på att när topprestationer krävs så sällan kan skiftlagens kritiska kunskapsmassa inte 
säkras genom inlärning i form av arbetsrotation. Då en enskild operatör inte har tillräckligt 
med kunskap för att bemästra hela processen, måste flera operatörers kunskaper komplettera 
varandra. Skiftlagen utvecklar ett kollektivt lärande vilka många gånger baseras på 
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diskussioner om hur anläggningen fungerar och historier av typen ”Var du med den där 
gången då…”. 
 
Även personalens utbildningsstatus och tidigare arbetslivserfarenhet kan påverka 
möjligheterna till kompetensutveckling på arbetsplatser med arbetsrotation. För dem som har 
utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med tekniskt avancerad, maskinell utrustning kan 
arbetsrotation leda till en höjning av kompetensen (Sederblad, 1993). 
 
En viktig fråga för detta examensarbete är arbetsrotationens påverkan på spetskompetensen. 
Appelbaum och Bratt (1994) varnar för att mångkunnighet hotar djupet i kompetensen. Jag 
har inte hittat några studier på denna påverkan men bland andra efterlyser Ellström (2000) 
vidare studier av vad som händer med specialistkompetensen i denna typ av organisation och 
hur man skapar arbeten som förenar mångkunnighet med specialistkompetens. 
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4 Presentation av StoraEnso Kvarnsveden AB 
StoraEnso Kvarnsveden AB är ett modernt pappersbruk beläget i det pittoreska 
brukssamhället Kvarnsveden, en stadsdel i industristaden Borlänge. Borlänge ligger i Dalarna, 
en skogs- och industribygd som i tusentals år har förädlat naturens resurser i form av bland 
annat koppar, järn och trä. I Borlänge stad bor cirka 40000 invånare och de tre största 
arbetsgivarna är Borlänge kommun, SSAB Tunnplåt samt StoraEnso Kvarnsveden AB 
(Borlänge statistik 2005). 
 
Bruket är beläget utefter Dalälven, vid Kvarnforsen. Dalälven var länge verksamhetens hjärta, 
då bidrog forsen med energi till produktionen och timmer flottades på älven från de egna 
skogarna. 
 
Den 22 oktober år 1900 producerades det första pappret på Kvarnsvedens pappersbruk. 
Bruket var då fem gånger större än vad som var brukligt vid den tiden. Mer än 100 år senare 
sker produktionen enligt samma koncept: ”Vi har ved in i ena änden och färdiga produkter ut 
ur den andra. Det är raka linjer, en sammanhållen massafabrik och fyra pappersmaskiner som 
följer samma layout som de första sex.” säger VD Lars-Ove Staff i jubileumsboken 
Kvarnsvedens pappersbruk 1900-2000 (sidan 5). En ny pappersmaskin, PM12 är under 
byggnation och väntas köra igång i november 2005. Företagets historia är också bygdens 
historia och många av de 1013 anställda (Personalrapport, september 2005) är sedan 
generationer knutna till bruket. Tillverkningen sker dygnet runt, året runt och arbetet i 
fabriken bedrivs i kontinuerligt 3 skift med sex skiftlag. Fördelning av anställda, se tabell1. 
 
Antal anställda september 2005 
 
Arbetare 
Tjänstemän 
Totalt 

Kvinnor 
92 
81 
173 

Män 
633 
207 
804 

Totalt 
725 
288 
1013 

Tabell 1. Antal anställda på StoraEnso Kvarnsveden AB september 2005 enligt personalstatistik. 
 
 
Under år 2004 hade StoraEnso Kvarnsveden AB en omsättning på 3100 miljoner kronor och 
producerade 704000 ton papper varav cirka 88 % gick på export. (StoraEnso Kvarnsveden 
AB introduktionspärm för nyanställda). Kunderna finns bland annat i Storbritannien, 
Tyskland, Sverige, Frankrike, Kina och Holland. 
 
Koncernen StoraEnso 
StoraEnso Kvarnsveden AB är en del av StoraEnso koncernen och tillhör divisionen 
StoraEnso Publication Paper. StoraEnso är en integrerad skogsindustrikoncern som är 
världsledande på tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong samt träprodukter. 
StoraEnsos omsättning under 2004 uppgick till 12,4 miljarder EUR. Koncernen har cirka 
45000 anställda i mer än 40 länder. På fem kontinenter finns en årlig produktionskapacitet på 
16,4 miljoner ton papper och kartong, huvudmarknaderna är Europa, Nordamerika och Asien 
(insite.storaenso.com, 2005). 
 
Produktionen 
Det som slår en när man kommer som oinvigd till Kvarnsvedens Pappersbruk är att alla är 
otroligt trevliga och välkomnande. Det är tur för fabriken och tillverkningsprocessen är både 
stor och intrikat.  
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Granarna som blir papper i Kvarnsveden fälls i de mellansvenska skogarna och timret 
kommer till stor del från StoraEnsos egna skogar och av varje träd blir det ungefär 400 
tidningar. Produkterna som tillverkas vid bruket är tidningspapper, förbättrat tidningspapper 
och obestruket journalpapper för veckopress. Inriktningen inom varje produktområde är 
högkvalitativa produkter anpassade till den enskilda kundens önskemål. 
 
Råvaran vid tillverkningen är granved och flis från sågverk, den kommer till Kvarnsveden 
med lastbil eller tåg. I renseriet förbereds veden inför den mekaniska massaproduktionen. Den 
största delen av veden huggs här till flis och resten går vidare till sliperiet. Som namnet anger 
frigörs fibrerna i träet genom att stockarna slipas mot roterande slipstenar. Denna typ av 
massa kallas slipmassa och används främst vid tillverkning av journalpapper. Den flis som 
höggs i renseriet går vidare på band till TMP fabriken. TMP står för thermomechanical pulp 
det vill säga termomekanisk massa, flisen värms upp och mals i så kallade raffinörer. Den 
termomekaniska massan används främst till tidningspapper.  
 
Massan leds i rör vidare till pappersmaskinerna för att där behandlas och blandas med olika 
fyllmedel exempelvis lera och färgämnen. Blandningen kallas mäld och späds med vatten 
innan den pumpas ut på pappersmaskinens viraparti. Där formas den våta pappersbanan som 
sedan pressas och torkas. Den torra pappersbanan passerar genom en glätt eller, för 
journalpapper en superkalander som gör pappersytan slätare, lite som ett ångstrykjärn. Pappret 
som nu är rullat på stora järn till så kallade tambourer rullas och skärs i rullmaskinen till den 
storlek som kunden beställt. De färdiga rullarna transporteras på transportband till 
emballeringen där de förpackas snyggt och görs färdiga för leverans. Transporten till kunden 
sker till största del med tåg men även på lastbil. 
 
Framtid 
Pappersindustrin står under ständig förändring. Kunder investerar i nya tryckpressar och 
teknologin för trycksaker utvecklas. Nya konkurrenter och produkter dyker upp på 
marknaden. Detta ställer ständigt nya krav på Kvarnsvedens produkter och därför bedrivs ett 
kontinuerligt förbättringsarbete vid pappersbruket. Att snabbt anpassa sig är nödvändigt för 
ett företags överlevnad. Tillverkningen av papper är idag en högteknologisk process som 
kräver stort kunnande. StoraEnso Kvarnsveden AB ser personalen som företagets framtid och 
lägger stor vikt vid ständig kompetensutveckling. I november 2005 produceras papper i den 
nya pappersmaskinen PM12. Detta projekt är en av Sveriges största industrisatsningar i år. 
 
Kompetensförsörjning 
StoraEnso Kvarnsveden AB har en fem man stark sektion för kompetensförsörjning. Gruppen 
arbetar med kompetensutveckling, rekrytering och kontakter med skola och arbetsmarknad.  
 
De första stapplande stegen som alla anställda tar på bruket leder till en lektionssal. Samtliga 
nyanställda genomgår ett introduktionsprogram, programmet presenterar pappersbruket och 
ger kunskap om arbetsmiljö, säkerhet och en introduktion av den nyanställdes arbetsområde. 
Behovet av vidare kompetensutveckling identifieras ute på sektionerna bland annat vid 
utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och avdelningsmöten. Avdelningscheferna ansvarar för 
att utvecklingsplaner upprättas för varje avdelning och de beslutar om lämpliga insatser för 
sin personal. Kompetensförsörjningssektionen fungerar som ett stöd för denna process. 
 
I Kompetensförsörjnings regi hålls obligatoriska och kompletterande utbildningar av formell 
natur. Praktisk upplärning och ”on-the-job-training” utförs av arbetskollegorna vid respektive 
sektion. 
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Kvarnsvedens pappersbruk ser långsiktigt på rekrytering och rekryterar inte bara till dagens 
behov. Denna långsiktighet visar sig i fokus på kvaliteter som bland annat god 
grundutbildning, samarbetsförmåga, helhetssyn och vilja att utvecklas. Denna fokusering blir 
extra tydligt då det under senare år i första hand rekryteras operatörer med högskolebakgrund. 
 

4.1 Presentation av Laboratoriet 
Laboratoriet är en del av utvecklingsavdelningen, här sker driftkontroll, utvecklingsarbete, 
miljökontroll och tekniska utredningar. Avdelningen är indelad i fyra huvudområden 
produktionsstöd, tryckteknik, miljöteknik och skiftlaboratorium. Som namnet indikerar 
bemannas skiftlaboratoriet dygnet runt medan övrig verksamhet är förlagd till dagtid. 
Arbetsrotation sker delvis i grupperna Produktionsstöd och Miljöteknik därför fokuserar 
fallstudien på dessa två grupper, se figur 3. 
 

Laboratoriechef

Produktionsstöd Tryckteknik Miljöteknik Skiftlaboratorium
 

Figur 3. Organisationsschema för laboratorium, de berörda grupperna är markerade. 
 
Laboratoriechefen är ansvarig för att driva och utveckla både verksamheten och 
medarbetarna. Vid sektionen arbetar 31 personer (Personalrapport, september 2005). Till sin 
hjälp har hon en samordnare för varje grupp, samordnaren skall fungera som spelande 
lagledare för respektive grupp. Denna organisationsform har mindre än ett år på nacken.  
De senaste åren på laboratoriet har varit fyllda av organisationsförändringar och chefsbyten.  
 
De olika grupperna har olika inriktning och arbetsuppgifterna varierar mellan dem. Dock är 
huvuddragen för laborantens arbetsuppgifter den samma oavsett till vilken grupp han eller 
hon tillhör. Prover hämtas från de olika produktionsavdelningarna och provningar utförs. 
Resultaten sammanställs och levereras till uppdragsgivarna inom bruket. Utrustning och 
material som används vid provningen kontrolleras, underhålls och kalibreras så att 
tillförlitliga provningsresultat fås. Utöver provningen så har de flesta laboranterna även ett 
fördjupningsavsnitt inom gruppens arbetsområde där han eller hon har specialistkompetens. 
Till laborantens arbetsuppgifter hör att ”ansvara för att mångkunnigheten upprätthålls” 
(KLAS, AUtv/815). 
 

4.1.1 Produktionsstöd 
Gruppen Produktionsstöd har de primära kunderna pappersmaskinerna och 
massatillverkningen. Gruppen är även delaktig i kundrelaterade projekt och i provning av 
konkurrenters produkter. Inom produktionsstöd arbetar cirka åtta personer, samordnaren 
inräknad, två av dessa delar sin tid mellan produktionsstöd och miljögruppen. Två personer 
sköter pappersprovning och cirka fem personer massaprovning. Gruppen är sedan cirka ett år 
tillbaka en sammanslagning av de tidigare fristående grupperna Massaprovning och 
Pappersprovning, denna uppdelning lever kvar i det dagliga arbetet. Målet är att alla i gruppen 
skall kunna utföra samtliga rutinuppgifter och hjälpas åt om det saknas personal. Inom 
fraktionerna sker delvis en arbetsrotation mellan rutinuppgifter samtidigt som man har sina 
egna specialistområden. Rotation mellan massa- och pappersprovningen sker vid behov. Båda 
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personerna på pappersprovningen har arbetat med massaprovning så de kan enkelt hjälpa till 
om det behövs assistans. Massaprovarna har inte erfarenhet av pappersprovning vilket gör att 
de inte har samma möjligheter att hjälpa till med pappersprovning. Pappersprovningen sköter 
själva sin samordning och arbetar i praktiken som en fristående grupp. 
 
 
Massaprovning  
På Kvarnsvedens pappersbruk tillverkas två typer av pappersmassa; slipmassa och 
termomekanisk pappersmassa (TMP). Sulfitmassa köps från en extern leverantör och dessa tre 
massatyper kombineras beroende på vilket papper som ska tillverkas. Massan provas på plats 
i massafabrikerna av laboranter och med ett automatiskt provningssystem PQM (Pulp Quality 
Monitoring). Som en kontroll av och ett komplement till den automatiska provningen utför 
Produktionsstöd provning på det centrala laboratoriet. Proverna syftar till att kontrollera 
massakvaliteten i hela tillverkningskedjan och identifiera kvalitetsbrister. Provningen går till 
så att massa hämtas i massafabrikerna för att provas. Bland annat mäts fibrernas storlek, hur 
väl massan släpper ifrån sig vatten och pappersark tillverkas för att testa optiska och 
mekaniska egenskaper. Provningen är ett blött jobb och i vardagslag kallas massaprovning 
även för våtprovning. Under sommaren har ett nytt automatiskt provningssystem installerats 
vilket innebär att ovanstående manuella provning i framtiden kommer att utföras av en 
maskin. 
 
Pappersprovning 
Pappersprovningen arbetar med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete. Kvalitetssäkringen 
innefattar provning av papper i produktion och reklamationer från slutkund. Som en del av 
produktutvecklingen deltar pappersprovningen i olika projekt och utför provning på 
konkurrenters papper.  
 
Under löpande produktion tas pappersprover på det papper som lämnar pappersmaskinen 
ungefär varannan timme under hela dygnet. Denna löpande kvalitetsprovning sköts av 
skiftlaboratoriet. Pappersprovningen utför den provning som inte är lika regelbundet 
återkommande. Provresultaten används av pappersmaskinerna bland annat för att optimera 
produktionen, säkerställa produktens kvalitet och identifiera problem i processen. Ett exempel 
på detta är att en gång per vecka görs bland annat manuella fukthaltsbestämningar av papperet 
på tambour. Fukthalten bestäms för att kontrollera det Measurex mätsystem som 
pappersmaskiner och kalandrar är utrustat med, Measurex mäter kontinuerligt fukthalten på 
papperet i pappersmaskinen och under kalandreringen. Exempel på annan provning som 
utförs är askhalt, ytvikts- och tjockleksprofiler samt pappersrullarnas hårdhet.  
 

4.1.2 Miljöteknik 
Kvarnsvedens Pappersbruk har både externa och interna miljöföreskrifter att följa.  
Miljöteknik arbetar bland annat med miljöprovning, kemisk analys, bullermätning och 
kemikaliehantering. Inom gruppen jobbar fem personer inklusive samordnare och en 
laboratorietekniker. Två personer delar sin tid mellan produktionsstöd och miljöteknik 
Till miljöprovningen hör provning av vattenreningsprocessen. Fabrikens 
processavloppsvatten renas i reningsanläggningen innan det släpps ut i Dalälven, reningen är 
uppbyggd av flera olika steg vilka noggrant provas. Slam är en restprodukt vid reningen, 
slammet blandas bland annat med aska för att bli täckmassa till exempelvis slagg- och 
soptippar. Miljöteknik jobbar just nu aktivt i ett projekt för att hitta den slamblandning som 
har rätt egenskaper för detta. Till kemisk analys hör analys av pannhusets vatten och utsläpp. 
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Det är till exempel viktigt att pannhusets vatten håller rätt pH för att inte slitaget på ledningar 
och ska bli för stort. Det är mellan dessa två huvudområden som rotation sker och 
rotationscykeln är uppdelad veckovis. Utöver den rutinmässiga provningen har personalen i 
miljögruppen sina specialistområden. 
 

4.2 Presentation av TMP 
I TMP-fabriken tillverkas pappersmassa av råvarorna flis, vatten och elenergi. Flisen som 
används är dels så kallad jungfruflis som framställs av granved i renseriet och externflis som 
är en restprodukt från sågverksindustrin. Före användning basas och tvättas flisen för att 
sedan malas till massa mellan två mönstrade malsegment i raffinörer. Flisen mals under högt 
tryck och hög temperatur samtidigt som vatten tillsätts. Massan silas och renas för att sedan 
avvattnas och lagras. För produktion av papperskvaliteter med högre ljushet än standard 
tidningspapper kan delar av massan blekas i ett blekeri. Värme är en biprodukt vid processen 
vilken tillvaratas som ånga, mer än hälften av den ånga som används för att torka pappret i 
pappersmaskinerna kommer från TMP. 
 
Tillverkningen sker i två produktionsenheter TMP1 och TMP2. Massan som tillverkas av 
TMP används på pappersmaskinerna 10, 11 och i framtiden av PM12 till tidningspapper och 
förbättrat papper.  
 
TMP:s historia 
När TMP-fabriken byggdes1983 rekryterades personal från de andra sektionerna inom bruket. 
Ingen hade tidigare erfarenhet av att arbeta med termomekanisk massaframställning. När de 
nyanställda skulle delas in i förste, andre och tredje operatör satte de stopp. Eftersom alla 
kunde lika lite så tyckte personalen att det kändes märkligt med lönesättning och ansvar efter 
gängse hierarki. Istället ville de att alla skulle ha graden förste operatör och rotera mellan 
uppgifterna. Cheferna satte till en början stopp för dessa planer men när personalen hotade 
med att gå tillbaka till sina avdelningar så tilläts en provperiod. Nu mer än 20 år senare har 
TMP fått stå modell vid införandet av arbetsrotation på andra sektioner. 
 

4.2.1 Operatörer 
I TMP-fabriken arbetar cirka fyra operatörer per skift, de styr den i hög grad automatiserade 
processen via styrsystem. Rollerna är förste operatör, TMP1, TMP2 och provare. Målet är att 
samtliga i skiftlaget skall vara försteoperatörer och att fördelningen av roller skall rotera varje 
skift. Alla sex skiftlag roterar enligt samma mönster. Att utbilda sig till försteoperatör är en 
lång process som tar minst tre år. Utbildningen är uppbyggd av både teori och praktik. 
Teoridelen består av formell utbildning som sker i skolmiljö utanför TMP-fabriken. Den 
praktiska upplärningen sker på plats i fabriken av skiftlaget. Lärlingen börjar med att lära sig 
att hitta både ute i fabriken och på motsvarande sätt i processtyrningssystemet. I början körs 
fabriken tillsammans med en mer erfaren mentor vilken vart efter eleven lär sig kan övergå till 
att finnas tillgänglig då frågor uppstår. I TMP-fabriken sker en oavbruten dialog där alla i 
skiftlaget hjälps åt med att lösa uppgifter och problem. Detta kunskapsutbytande är ett signum 
för skiftlagen på TMP. 
 
Förste operatör 
Försteoperatören är ansvarig för massatillverkningen från det att flisen levererats till TMP-
fabriken till dess massan levererats till pappersmaskinerna. Detta innebär ett kvalitetsansvar 
för allt arbete som utförs av arbetslaget. Han eller hon samordnar arbetslagets verksamhet, är 
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driftsledare vid underhållsinsatser och är säkerhetsansvarig för allt arbete som utförs av 
skiftlaget. På Kvarnsvedens pappersbruk hålls i början av varje skift ett skiftmöte där 
representanter från de olika processtegen träffas och går igenom dagens arbete, vid dessa 
möten representerar försteoperatören TMP. Försteoperatören finns även som en tillgänglig 
resurs när en annan operatör måste lämna sin post för att exempelvis arbeta ute i fabriken eller 
ta rast. 
 
Andre operatör – TMP2 
TMP2 operatören sköter tillverkningen av TMP2-massa av rätt kvalitet och kvantitet från det 
att flisen levereras till TMP2-fabrikens flishanteringssystem till massan levererats till 
pappersmaskinen.  
 
Tredje operatör – TMP1 
TMP1 operatören sköter tillverkningen av TMP1-massa av rätt kvalitet och kvantitet från det 
att flisen levereras till TMP1-fabrikens flishanteringssystem till massan levererats till 
pappersmaskinen.  
 
Fjärde operatör – provare 
Ansvarar för provning av färdigmassan och finns som en tillgänglig resurs för arbete ute i 
fabriken eller när en annan operatör måste lämna sin post för att exempelvis arbeta ute i 
fabriken eller ta rast.  
 

4.3 Presentation av pappersmaskin 8 
PM8 är en av de fyra pappersmaskinerna på bruket, här tillverkas cirka 120000 ton 
journalpapper per år. Maskinen byggdes 1931 och är ombyggd 1983 och 1994. 
Pappersmaskinen är indelad i en våtände och en torrände. I våtänden sker processen då massa 
blir till papper. Mälden fördelas jämnt på den duk som kallas vira och det mesta vattnet 
pressas ut. Pappret som nu sitter ihop i en lång bana är fortfarande fuktigt och behöver torkas. 
Torkningen sker i torkpartiet som består av en serie cylindrar som är uppvärmda med ånga. 
Efter pressning och torkning rullas pappret upp på stora tambourer, hur mycket papper som 
rullas upp på tambouren avgör kundens beställning. Här tar torränden vid, tambouren skickas 
till kalandreringen där pappret glättas. Man kan se kalandern som ett gigantiskt ångstrykjärn, 
pappret körs genom ett system av varma valsar och under processen tillförs ånga, produkten 
blir ett papper med högre glans och jämnare yta. Kunden har beställt den storlek på rullar som 
passar till just hans tryckpress, i rullmaskinen skärs pappret på tambouren till rätt bredd 
samtidigt som det rullas upp på flera mindre rullar. Finns det skarvar eller hål i pappret 
skickas rullen till omrullning där hålen lagas och nya fina skarvar görs. Den färdiga rullen 
förses med en streckkod och skickas vidare för emballering och leverans. 
I denna fallstudie studeras torränden. 
 
Arbetsrotation 
Det finns en lång tradition gällande yrkesrollerna på pappersmaskinen. Dessa roller började 
mjukas upp i och med införandet av arbetsrotation 2001. Arbetsrotation infördes med syfte att 
öka flexibiliteten och mångkunnigheten. Införandet har skett i lugn takt och de olika 
skiftlagen har själva uppmanats att hitta en form som passar dem bra. År 2003 infördes 
lönesättning efter hur många roller som bemästras. Det är stora skillnader i formen för 
arbetsrotation hos de olika skiftlagen, ett skiftlag roterar varannan timma medan vissa lag inte 
roterar alls. Enkäten visar att ett visst mått av rotation sker i samtliga lag men cirka 67 % av 
skiftlagen har någon form av regelbunden rotation. Vid rotation är det vanligast att man växlar 
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mellan rollerna varje skift. Ingen anställd är formellt tvingad till rotation, därför finns det 
roller i rotationscykeln som i flertalet av lagen inte deltar i rotationen. Rotationen sker till 
största delen inom rullmaskin respektive kalander. Ett visst utbyte av personal sker även 
mellan dessa två grupper då det är ont om personal 
Arbetsledning 
Sektionschefen ansvarar för att den löpande verksamheten med avseende på att produktion, 
kvalité, driftsäkerhet och miljö drivs mot uppsatta mål inom budgeterade ramar. 
Maskinmästaren har det dagliga ansvaret för produktion, kvalité, driftsäkerhet och arbetsmiljö 
enligt de riktlinjer som upprättas av sektionschefen. Maskinmästaren svarar för 
personalplaneringen inom sektionen och inköp av bland annat maskinbeklädnad. (APm8/802) 
Skiftledaren ansvarar för driften av pappersmaskinen och är kvalitetsansvarig för allt arbete 
som utförs av arbetslaget.  
 

4.3.1 Torrändesoperatörer 
Arbetsrotationen berör i första hand torränden därför är det personalen i torränden som är med 
i denna studie. I torränden förädlas pappret genom kalandrering och färdigställs i de rullar 
som kunden beställt. Torränden är inte organisatoriskt delad men det stora fysiska avståndet 
och ett kontrollrum vid kalandrarna och ett vid rullmaskinen ger en praktisk uppdelning. I 
arbetsgruppen på rullmaskinen jobbar fyra personer per skift. De olika rollerna är passare, 
rullare, hjälprullare och omrullare. I superkalandrarna arbetar tre personer per skift i rollerna 
som glättare, hjälpglättare och valssvarvare. Vid stopp är all personal i torränden behjälplig 
inom hela PM8. 
 
Passare 
Som namnet indikerar skall passaren vara på pass och vara redo när han behövs.  Passaren 
sköter transporten av tambourer från pappersmaskinen till kalandern och från kalandern till 
rullmaskinen. Transporterna sker med hjälp av travers och en automatisk tambourvagn som 
trafikerar sträckan mellan pappersmaskinen och kalandern. Passaren ser till att det finns 
tomjärn på plats i pappersmaskinen innan skiftning och lyfter den färdiga tambouren ur 
maskinen. Passaren ska vara behjälplig i pappersmaskinen vid stopp, igångkörning och 
provtagning. Då det vanligtvis (beroende på antalet set) tar cirka 50 minuter för en tambour 
att bli klar i pappersmaskinen och cirka 90 minuter i kalandern så skall även passaren varar en 
tillgänglig resurs för pappersmaskinen övrig tid. 
 
Rullare 
Rullaren tillverkar rullar utefter en körplan och tillverkningsföreskrifter. Rullmaskinen rullar 
av pappret från tambouren, skär det till rätt bredd och rullar upp det på hylsor enligt kundens 
önskemål. Rullaren sköter, ställer in och övervakar maskinen, skarvar mellan tambourer samt 
inspekterar produkten okulärt och taktilt. Rullaren utför även mindre underhållsarbete som till 
exempel att byta knivar. I pappersmaskinen finns ett system som identifierar hål och fläckar 
och positionsbestämmer dessa. När det finns indikationer på exempelvis ett hål så saktar 
rullaren ned maskinen i närheten av hålet och kontrollerar arket. Finns det en defekt så 
skickas den rullen vidare till omrullning, även rullar med skarvar i skickas dit. När en rulle är 
klar i maskinen besiktas den, är den perfekt får den en streckkodsmärkning och skickas vidare 
till emballering och leverans. Är rullen defekt åtgärdas detta genom omrullning eller om 
skadan är ytlig åtgärdas felet på plats i rullmaskin genom att de skadade varven på rullen 
sprättas bort. Är skadan för stor kasseras rullen.  
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Hjälprullare 
Hjälprullaren är rullarens högra hand. Bland annat sköter hjälprullaren spetsdragning i 
rullmaskinen, hämtar och lägger i hylsor, klistrar arket på hylsorna, hjälper till vid skarvning 
samt rapporterar alla fel och brister till rullaren. 
 
Omrullare 
I omrullningsmaskinen den så kallade nollan åtgärdas de defekta rullarna. Exempel på 
defekter är hål och så kallade omtag det vill säga skarvar. Den defekta rullen rullas upp på en 
ny hylsa, i god tid innan defekten saktas farten ned så att omrullaren med handen kan 
identifiera defekten och stanna maskinen. Hål lagas hed hjälp av en klisterlapp, vid omtag 
sprättas området runt skarven bort och en ny mer noggrann skarv läggs med hjälp av 
dubbelhäftande tejp. Omrullaren har befogenhet och skyldighet att kassera papper som inte 
fyller uppställda kvalitetskrav. 
 
Glättare 
Glättaren är ansvarig för produktionen genom kalandrarna. På PM8 finns två stycken så 
kallade superkalandrar som glättar pappret. Glättaren lyfter tambouren på plats högst upp i 
kalandern med hjälp av travers. Hjälpglättaren och valssvarvaren drar spetsen genom 
valsstapeln så att glättaren från manöverrummet kan starta processen. Han justerar bland 
annat parametrar som hastighet, nyp och ånga för att få den kvalitet på pappret som 
föreskrivs. När pappret är glättat rullas det upp på en tambour som sedan skickas vidare till 
rullmaskinen. Glättaren ansvarar för att maskinerna hålls rena och att pappersvalsarna byts 
med jämna mellanrum. 
 
Hjälpglättare 
Hjälpglättaren är glättarens händer på plats i maskinen. Han drar fram spetsen på pappret vid 
byte av tambour. Kontrollerar pappersbanans kvalitet och att det inte finns några föroreningar 
på valsarna. Är glättaren behjälplig vid byte av pappersvalsar och vid upphängning och 
nedtagning av svarvade respektive slitna pappersvalsar i reservstället. Hjälpglättaren sköter 
även den så kallade giljotinen där kasserade pappersrullar skärs ned för raffinering till massa.  
 
Valssvarvare 
Pappersvalsarna i superkalandrarna slits hårt och byts var tredje dag. För att de skall återfå sin 
rätta form svarvas de av valssvarvaren. Han eller hon utför även diverse mekaniska arbeten 
med pappersvalsar och stålvalsar. Valssvarvaren hjälper glättaren och hjälpglättaren i den 
löpande produktionen, bland annat med att dra fram spets.  
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5 Resultat och analys 
Personalen på Laboratoriet, TMP och Pappersmaskin 8 har i intervjuer, enkäter (se bilaga 2-4) 
och samtal delat med sig av sina erfarenheter av att jobba i arbetsroterande lag.  Resultatet 
redovisas i detta kapitel. 
 
Enkäter 
Laboratoriet 8 laboranter  
TMP 22 operatörer 
Rullmaskinen PM8 18 operatörer 
Kalandern PM8 11 operatörer 
Totalt 59 personer 
 

Intervjuade 
Laboratoriet 4 laboranter 
TMP 4 operatörer  
Rullmaskin 6 operatörer 
Kalander 3 operatörer 
Totalt 17 personer 
 

     
Det finns en stolthet för papperstillverkning på Kvarnsvedens pappersbruk. Man kan nästan 
likna det med ett kärleksförhållande till papper, men som i alla relationer är förhållandet en 
berg- och dalbana. För att bekanta mig med de bra och dåliga sidorna av arbetet vid de tre 
sektionerna fick operatörerna och laboranterna i enkäten lista de tre saker som är bäst 
respektive sämst med deras arbeten. 
 
Topp tre bästa 
Skiftgången 
Arbetskamraterna 
Fritt och självständigt arbete 

Topp tre sämsta 
Arbetsmiljö 
Skiftgången 
Arbetsledning 

 
Resultatet från enkäten bekräftade mitt intryck av att kamratskapet är oerhört viktig på 
StoraEnso Kvarnsveden AB och att personalen uppskattar att själv styra sitt arbete. I 
teoriavsnittet påvisas vikten av lagarbete för att arbetsrotation skall fungera. Ett fungerande 
lag samspelar och utbyter både erfarenheter och åsikter (Myrgård, 2005). I många skiftlag och 
grupper finns en mycket fin laganda, tyvärr finns det även lag som helt eller delvis saknar 
samspel. Att få dessa grupper att lämna invanda mönster och normer är ett styvt jobb, men ett 
måste för att få arbetsrotationen att fungera och för att miljön på arbetsplatsen skall vara 
trivsam. 
 
Självständighet och möjlighet att påverka sitt eget arbete är framgångsfaktorer för bland annat 
lärande (Ellström, 1992, 1996). Självbestämmande grupper kan i vissa fall vara mycket 
produktiva (Appelbaum; Bratt, 1994). 
 
Den negativa respons som framkommit gällande arbetsledningen gäller i första hand 
kommunikation och feedback. För att ett lag skall kunna fungera måste laget förstå vad de 
förväntas åstadkomma (Lind; Skärvad, 2004). Därför rekommenderas förbättringar gällande 
feedback och kommunikation i alla led på företaget. 
 
En grupp eller ett lag som fungerar bra består enligt Myrgård (2005) av individer som kan 
agera självständigt och i samspel med andra. I en sådan grupp finns en öppenhet för egna och 
andras idéer, olika sorters kunskap kan kombineras, medlemmarna bygger vidare på varandras 
förslag och har förmågan att både ge och ta ris såväl som ros.  
 
Svaren visar både på framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att skapa en gynnsam 
miljö för arbetsrotation och kompetensutveckling. 
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5.1 Inställning till arbetsrotation 
Arbetet, miljön och kulturen vid de olika sektionerna skiljer sig mycket från varandra, så även 
formen av arbetsrotation.  På laboratoriet sker rotationen mellan rutinuppgifter samtidigt som 
personalen har egna fördjupningsavsnitt; TMP är ett väl sammansvetsat gäng med lång 
erfarenhet av en välutvecklad arbetsrotation och vid rullmaskin och kalander på PM 8 varierar 
formen och graden av rotation mellan de olika skiftlagen.  
 
Skillnader i hur man ser på arbetsrotation kan utläsas mellan och inom sektioner, skiftlag, och 
grupper. Generellt är inställningen till arbetsrotation positiv trotts detta är farhågorna många. 
Några av dessa farhågor presenteras i kapitel 5.4. I enkäten fick personalen poängsätta ”Vad 
tycker du om att rotera mellan arbetsuppgifter?”. Skalan är ett för illa till fem för mycket bra, 
resultatet blev följande: 
 
TMP  5 poäng 
Laboratoriet  4 poäng 
Kalander PM8 4 poäng 
Rullmaskin PM8 3 poäng 
Totalt 4 poäng  
 
TMP utmärker sig genom att vara eniga om att de tycker mycket bra om att rotera. Personalen 
vid rullmaskinen på PM 8 är inte lika positivt inställda. Här finns dock rejäla skillnader 
mellan de olika skiftlagen, de skiftlag som i praktiken roterar fullt ut mellan arbetsuppgifter 
har en mycket positiv inställning medan de skiftlag som inte roterar är skeptiska.  
 
Vid rullmaskinen och Kalandern på PM8 finns det även meningsskiljaktigheter inom 
skiftlagen, där delar av lag roterar medan en eller flera av rollerna är fast. I intervjuer och 
samtal kommer detta upp som ett problem när skiftlaget inte kan arbeta som ett enat lag och 
rotera fullt ut. Detta leder till konflikter, begränsat lagarbete och svårigheter vid upplärning av 
nya roller. Dessa roller måste operatörerna kunna för att stiga i lönegrad.  
 
Anledningarna till att några operatörer inte vill delta i arbetsrotationen kan vara många. Bland 
annat nämns i intervjuer och samtal att operatören känner trygghet i den befintliga rollen, inte 
orkar med att lära sig nytt och det höjs ett varnande finger för att spetskompetens försvinner.  
 
Motståndet mot arbetsrotation kan bottna i att yrkesidentiteten och självkänslan får sig en törn 
i och med att de tidigare godtagna rollerna ifrågasätts (Wenger, 1988; Björkman; Lundqvist 
1986). Med förändringen av de gamla yrkesrollerna följer förändrade normer. Att gå ifrån att 
ha varit specialist inom sitt gebit till att vara novis inom de nya rollerna kan vara tungt. Det 
anseendet som specialisten tidigare hade nerklassas då fler personer kan utföra uppgiften. 
Med förändringarna följer en omfördelning av makt och kontroll i organisationen, vilket kan 
leda till förändrad identitet, frustration och vilsenhet (Augustinsson, 2000). Citatet från 
enkäten nedan speglar den förändring i krav och den stress som några operatörer känner i och 
med att fler roller ska bemästras. 
 
”Ju mer man kan, ju mer känner man att kraven ökar, det blir som en spiral och stressen 
ökar.” 
 
Arbetsrotation innebär ökat lagarbete vilket kan vara stressande för dem som inte kan dra 
nytta av fördelarna. Att välja tryggheten i den invanda rollen kan orsaka utfrysning från laget 
vilket kan orsaka ytterligare stress (Sederblad, 1993). I längden påverkar konflikter hela lagets 
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välbefinnande och med detta påverkas kompetensutveckling. Går mycket tid och ork åt till 
konflikter kan detta i sin tur även inverka på produktiviteten och kvalitén. 
 
Inställning hos olika åldersgrupper och utbildningsbakgrund 
Fraser som ”Det var bättre förr” och ”på den gamla goda tiden” förekommer sällan i studien. 
Hos många i det gamla gardet finns stor energi och vilja att förmedla sitt kunnande gällande 
papperstillverkning och hos de unga finns ett intresse av att suga i sig så mycket kunskap som 
möjligt. På TMP och kalandern är den största åldersgruppen 31 till 40 år, på Laboratoriet 
toppar grupperna 31-40 år och 51-65 år. Rullmaskinen utmärker sig genom att den största 
åldersgruppen är mellan 41-50 år, hela 61 % av de tillfrågade har passerat sin förtitioförsta 
födelsedag. De som har besvarat enkäten är mellan 20 till 65 år, den procentuella fördelningen 
bland åldrarna beskrivs i bilaga 5.  
 
Inställningen till arbetsrotation skiljer sig något mellan de olika åldersgrupperna. Slår man 
samman de tre sektionerna utmärker sig gruppen 21-30 år som tycker mycket bra om att 
rotera och 51-65 år som varken tycker att det är bra eller dåligt att rotera, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Vad tycker olika åldersgrupper om att rotera? 
 Laboratoriet TMP Rullmaskin PM8 Kalander 

PM8 
Alla 

Ålder 18-20 år      
Ålder 21-30 år  5 5  5 
Ålder 31-40 år 5 5 3 4 4 
Ålder 41-50 år  5 4 4 4 
Ålder 51-65 år 4 5 3 1 3 
Total 4 5 3 3 4 
 
Som nämnt tidigare ges det lite uttryck för känslan av att det var bättre förr, att bara se ålder 
som orsak till åtskillnaderna visar inte hela bilden. Detta har lett till att andra bakomliggande 
orsaker har undersökts. Resultatet från enkäten visar på att utbildningsbakgrunden påverkar 
inställningen mer än åldern. Operatörer och laboranter som har högskolestudier eller tidigare 
arbetslivserfarenhet bakom sig tycker bra eller mycket bra om att rotera. De som endast har 
grundskoleutbildning är förutom på TMP generellt negativa till arbetsrotation. Här finns 
säkert fler och mer djupgående orsaker till motstånd så som tidigare erfarenheter, yrkesroller, 
trygghet och normer. Sederblad (1993) pekar på att de som har utbildning och/eller erfarenhet 
av tekniskt avancerad utrustning har bättre förutsättningar för att höja kompetensen i och med 
arbetsrotation. Stämmer detta bör personal med högre utbildning och/eller tidigare 
yrkeserfarenhet ha lättare att lära sig nya uppgifter och tillgodogöra sig de goda sidorna av 
arbetsformen. Detta kan i sin tur påverka attityden till arbetsrotation. 
 

5.2 Införande av arbetsrotation 
På TMP infördes arbetsrotation redan vid starten 1983, nu 22 år senare är det bara en mindre 
andel av operatörerna som var med då. Därför har TMP fått en enkät som inte berör 
införandet, se bilaga 4. I intervjuer och samtal har ämnet behandlats och det som är 
utmärkande för införandet av arbetsrotation på TMP är att initiativet kom från personalen. 
Personalen utformade själva arbetsformen och ställde krav på ledningen för att få igenom 
införandet. Läs mer om detta i kapitel 4.2. TMP har fått stå modell för arbetsformen vid 
införandet på Laboratoriet och Pappersmaskin 8.  
 

 30



Varför infördes rotation? 
Bland personalen finns det många olika tolkningar av varför arbetsrotation infördes. Här är 
några citat från enkäterna: 
  
”För att kunna ersätta varandra” 
”För att vi ska lära oss mer” 
”Mer stimulerande arbetsuppgifter” 
”Mångkunnighet” 
”Det är bestämt så inom organisationen” 
”Troligtvis för att få en bättre och större inblick vara mer delaktig” 
”Inte lika monotont” 
”För att förhindra belastningsskador” 
”Personalminskning” 
 
Citaten får representera de vanligast förekommande svaren i intervjuer, enkäter och samtal. 
 
Införandet på övriga sektioner har kanske inte inspirerats av TMP-operatörernas 
initiativförmåga i samma utsträckning, organisationsförändringen initierades av ledningen 
vilket ger en helt annan utgångspunkt. På frågan om de var med och bestämde hur 
arbetsrotation skulle ske i arbetsgruppen svarar 80 % av de svarande på Laboratoriet, 38 % på 
Rullmaskinen och 55 % på Kalandern att de var helt eller delvis delaktiga. Det finns en 
skillnad mellan de lag som roterar och dem som inte gör det. I de roterande lagen känner sig 
personalen delaktig i större utsträckning och tycker bättre om att rotera. Om man tittar på 
enkätsvaren från Laboratoriet och Pappersmaskin 8 som en helhet så svarar de: 
 
 Hur gick införandet Vad tycker du om att rotera 
 1 för dåligt – 5 för mycket bra 1 för illa – 5 för mycket bra 
 
Ja, jag var med och bestämde 4,4 4,4 
Jag var delvis med och bestämde 3,5 4,2  
Nej, jag var inte med och bestämde 2,2 2,9 
 
Man kan se att de som var med och bestämde har ett betydligt mer positivt intryck av hur 
införandet gick och tycker bättre om arbetsformen. I samtal framkommer också tecken på att 
de som är negativa till arbetsrotation inte vill delta i införandet av ett arbetssätt som de tycker 
är undermåligt.  
 
Tittar man på hur laboranter och operatörer vid Rullmaskin och Kalander anser att införandet 
av arbetsrotation gick så svarar de (1 för dåligt – 5 för mycket bra): 
 
Laboratoriet 4,0  
Rullmaskinen PM8  3,2 
Kalander PM8 2,7 
 
Vid Rullmaskinen och Kalandern finns interna skillnader i värderingen av hur införandet gick. 
Skillnaderna kan härledas till att enligt ledningen har skiftlagen själva fått styra 
organisationen av arbetet inom gruppen och graden av införande. Skiftlagen roterar i olika 
grad och hastighet, ett lag roterar varannan timma, andra varje dag och vissa inte alls.  
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Delaktighet, ansvar och befogenhet kan ses som hörnstenar i byggandet av moderna 
produktionsteam (Kock, 2002). Detta pekar på vikten av att få alla att känna sig delaktiga vid 
organisationsförändringar.  
 

5.3 Fördelar med arbetsrotation enligt laboranter och operatörer 
I teoriavsnittet presenteras fördelar med arbetsrotation som exempelvis att arbetsformen 
skapar möjligheter till kompetensutveckling, mer variation i arbetet, ökad flexibilitet, ökat 
samarbete inom gruppen, att möjligheten till helhetssyn ökar och att förståelsen för andra och 
andras uppgifter växer. Detta speglas även i intervjuer, enkäter och samtal. Följande tre citat 
kommer från enkäten och är ett smakprov på operatörernas och laboranternas reflektioner: 
 
”Ett plus när jag sökte jobbet då jag gärna vill ha variation och utmaningar i arbetet.  
Om den egna ambitionen räcker så har man flera områden att lära sig och bli bra på.” 
  
”Jag tycker att det är bra med arbetsrotation då alla får ansvar för hela fabriken. Om någon 
blir sjuk kan nästan alla ersätta den personen.”   
 
”Man får lära sig många saker som man skulle gå miste om, om man gjorde samma sak varje 
dag.”  
 
De flesta av de tillfrågade operatörerna och laboranterna kan se både fördelar och nackdelar 
med att arbeta i arbetsroterande lag, detta är de vanligast förekommande fördelarna enligt 
samtliga sektioner.  
 

1. Omväxling 
2. Kan hjälpa varandra 
3. Mångkunnighet 
4. Lättare att hitta ersättare och kunna byta med varandra 
5. Lära sig mer 
6. Få överblick över produktionen och förståelse för varandra  

 
Argumenten är samma för de olika sektionerna och rangordningen är i stort sett den samma. I 
materialet syns ingen koppling till inställningen till arbetsrotation.  
 
Lärande på arbetsplatsen gynnas av en kreativ och utvecklande miljö. Samtliga av de fördelar 
som laboranter och operatörer tagit upp kan kopplas till några av de punkter som enligt 
Ellström (1992, 1994) gynnar lärandet på arbetsplatsen. 
  

5.4 Nackdelar med arbetsrotation enligt laboranter och operatörer 
Samtliga sektioner är överens om att det finns nackdelar med att arbeta i arbetsroterande lag 
och de är ganska överens om vilka dessa nackdelar är.  
 

1. Spetskompetens 
2. Svårare att fördjupa sig 
3. Ansvarstagande 
4. Kan lite om mycket 
5. Upplärning 
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Åsikterna om vilka nackdelar som väger tyngst, går isär något. Jag har valt att ta med topp tre 
listan från de grupper och skiftlag som roterar fullt ut, de bör ha den största erfarenheten av 
vilka problem som kan uppstå. 
 

1. Bristande ansvarstagande 
2. Upplärning av ny personal 
3. Spetskompetens utarmas 

 
Personalens erfarenheter bekräftar teorin som pekar på att arbetsrotation kan medföra 
kommunikationssvårigheter (Augustinsson, 2000), ökade kostnader för upplärning (Sullivan, 
1998) och dess påverkan på spetskompetens behöver undersökas (Ellström, 2000).  
 
”Arbetsrotation är lysande i vissa fall. Om man får bra utbildning, information mm. 
Arbetsrotation kan också skapa ett stort antal klåpare pga. dålig utbildning, rutin.”  
 Citat från enkät 
 
”Finns kompetens och motivation så ger det effektivitet både för arbetstagare och 
arbetsgivare. Arbetsrotation (beroende på dess omfattning) är till fördel speciellt om arbetet 
innehåller mycket rutinjobb. Balansgång mellan ansvarstagande, i några fall förlorad 
spetskompetens mot arbetsrotation i större omfattning kan också diskuteras.” 
 Citat från enkät 
 
Med teori, citat och resultat från enkät, intervjuer och samtal som utgångspunkt har jag 
anammat problemställningarna med upplärning och arbetsrotationens påverkan på 
spetskompetens. Ansvarsfrågan faller delvis under diskussionen om fungerande lag och 
kommunikation. 
 

5.5 Upplärning av ny personal 
Upplärning av ny personal har i intervjuer och samtal setts som ett problem på samtliga 
sektioner. Stor del av utbildningen är on-the-job-training med laboranter och operatörer som 
lärare. Arbetsrotation ställer större krav vid upplärning av ny personal. Om jag antar att 
upplärningsprocessen innan arbetsrotation tog A timmar, så tar upplärningen av fyra roller  
A + B + C + D timmar. Fler roller ska läras in vilket tar längre tid i anspråk, detta ställer krav 
på både elev och lärare. Eleven måste vara mottaglig för en större mängd information och 
läraren måste lägga ner mer tid. Läraren eller lärarna har även ansvar för eleven under en 
längre period. 
 
”Man måste få tid att lära sig varje moment riktigt. Det behövs mera personal för att det ska 
fungera. Jag upplever det som svårt idag.” 
 Citat från enkät 
 
I intervjuer och samtal efterlyser både elever och lärare riktlinjer för vad som ska läras ut. Stor 
frustration finns hos lärarna som kan känna att ansvaret för upplärningen och själva 
läroprocessen tar mycket tid och kraft från det egna arbetet. Det som kommit fram som 
särskilt nedslående är då den nya personalen efter upplärning går vidare till ett annat skiftlag 
eller en annan uppgift.  
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”Kompetensen blir klart lidande när man ska lära en ny så ska den personen lära sig allt på 
säg 3 månader som förut kunde ta 1-2år. Värst är det med nya utifrån som inte kan papper 
och tror att man kör och kan allt på några månader.”  
 Citat från enkät 
 
Lärande omfattar inte bara praktiskt handlande, den som kommer ny till en arbetsplats 
förvärvar teoretisk och praktisk kunskap såväl som attityder och sociala färdigheter. 
Kunnandet utvecklas i samspel med omgivningen (Augustinsson, 2000). För att detta samspel 
ska kunna ske måste möjlighet (tid, vilja, engagemang och kunnande) finnas. En lärare som 
inte har viljan, orken eller kunnandet blir en dålig lärare.  
 
Lärande på arbetsplatsen gynnas bland annat av handlingsutrymme och möjlighet att styra 
arbetstempot (Ellström, 1992, 1994). För läraren begränsas dessa faktorer när han eller hon 
undervisar och ansvarar för en eller flera elever. Detta kan på lång sikt missgynna lärarens 
egen inlärning och på så sätt lärandet på arbetsplatsen. 
  
Det är därför av stor vikt att se över rutiner och metoder för upplärning av ny personal, för att 
skapa en bra miljö för lärande för både elever och lärare. 
 

5.6 Arbetsrotationens påverkan på spetskompetensen 
32 % av dem som besvarat enkäten har angivit att spetskompetensen blir bristfällig eller 
försvinner helt vid rotation mellan arbetsuppgifter. I enkäter och intervjuer betonas tid vid 
uppgiften som viktigt för att få spetskompetens, om så är fallet innebär införandet av 
arbetsrotation att spetskompetens riskerar att förfalla. Få studier har utförts inom området, 
bland annat efterlyser Ellström (2000) insatser inom detta område. Nedan följer några citat 
från de enkäter som besvarats. 
 
”Spetskompetens går förlorad. Samarbete vid ex. problemlösningar är ett måste.” 
  
”Mer allmän kunskap mindre expertis!” 
 
”Hävdar bestämt att det är bättre att ha ett större perspektiv. Då gör man ett bättre jobb här. 
Sen får man ta in specialister om det behövs i speciella fall.”  
 
”På sikt tror jag att kompetensen sjunker man kommer att kunna fler jobb men väldigt lite om 
jobben.”      
 
”Kompetensen ökar och man får större insikt i andra arbetsuppgifter.”  
 
Lärande går hand i hand med kompetensutveckling och för att lärande skall kunna ske krävs 
situationer där inlärning är möjlig. Om vi tar en titt på arbetet i rullmaskinen, här finns fyra 
arbetsområden mellan vilka man roterar. Innan arbetsrotation infördes var arbetet specialiserat 
och en person var ansvarig för sitt eget arbetsområde.  
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Vi gör det antagandet att varje person utgjorde en spetskompetens och arbetade 100 % av 
arbetstiden inom sitt område, det orangefärgade blocket i figur 4 får representera arbetstiden. 
 

100 % ARBETSTID 
 

Figur 4. Blocket visualiserar arbetstidens fördelning på en arbetsuppgift innan arbetsrotation infördes. 
 
 
I och med införandet av arbetsrotation läggs tre nya roller till. Enligt ett antagande där 
arbetstiden delas lika mellan de fyra arbetsområdena. De fyra blocken representerar 
fördelningen av arbetstid mellan rollerna, se figur 5. 

25 % + 25 % 25 %25 % + + = 100 % ARBETSTID 

 
Figur 5. Blocken representerar arbetstidens fördelning på en arbetsuppgift med arbetsrotation. 
 
Lärtillfällena för respektive roll infaller om man generaliserar endast under arbetstiden vid 
arbete vid just den rollen och lärtillfällena minskar till en fjärdedel av vad de varit tidigare. 
Detta bör leda till att det tar mycket längre tid att uppnå samma kompetensnivå, det vill säga 
spetskompetens. Om man bara ser till lärtillfällena så kommer arbetsformen att påverka 
spetskompetensen negativt. 
 
Detta är en generalisering som inte räknar med de lärtillfällen som exempelvis uppstår när 
operatörerna hjälps åt eller kommunicerar. Bergman (1995) tar upp berättande av historier av 
typen ”vad du med då…” som en viktig del av processoperatörers lärande. Denna typ av 
samtal förmedlar inte bara kunnande om tillverkningsprocessen utan även om sociala normer 
med mera.  En specialist bemästrar både det rutinmässiga arbetet och nya okända 
problemsituationer (Juell-Skielse et al, 1997). En annan aspekt som inte beaktas är huruvida 
samtliga laboranter och operatörer var specialister och hade specialistkompetens i den tidigare 
organisationen. 
 
Jag använde mig av en tankemodell där jag visualiserade individens kompetens som fyllda 
burkar av kunnande. Den som har spetskompetens inom ett visst område har alla sina burkar 
fyllda. Om vi använder samma exempel som ovan, rullmaskinen så skulle kompetensen ha 
sett ut såhär innan arbetsrotationen infördes, figur 6. 
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Figur 6. Tankar om kompetensnivåer utan arbetsrotation, exempel från rullmaskinen. 
 
När arbetsrotation infördes roterar personalen mellan de fyra rollerna som representeras av 
varsin stapel. Förste operatör är röd, hjälprullare orange, passare gul och omrullare ljusgul. 

Operatör I Operatör II Operatör III Operatör IV

Med arbetsrotation

Bredd 

D
ju

p 

 
Figur 7. Tankar om kompetensnivåer med arbetsrotation, exempel från rullmaskinen. 
 
Saker som upprepas ofta finns mer lättillgängligt i minnet (Egidius et. Al, 2002). När 
uppgiften inte utförs lika ofta kan djupet i det specialistområde som operatören haft tidigare 
sjunka något. Samtidigt breddas kompetensen när fler roller läggs till repertoaren. De vita 
burkarna i figur 7 illustrerar de kompetensområden som behöver fyllas, det vill säga vilka 
burkar som behöver fyllas. Frågan är hur man fyller burkarna på bästa sätt och om alla burkar 
behöver fyllas? 
 

5.7 Kollektiv kompetens 
Vi börjar med frågan om alla burkar behöver fyllas? 
 
Att se operatörerna på TMP arbeta är som att se på balett; de för och följer; lyfter varandra; 
hoppar; snurrar och när man minst anar kommer det in en ny dansare. Detta och att de grupper 
på Laboratoriet, TMP och rullmaskinen som har en fungerande arbetsrotation inte tar upp 
bristande spetskompetens som en nackdel fick mig att titta på kompetens ur en annan 
synvinkel, som ett kollektivt fenomen.  
 
”Arbetslagets gemensamma kompetens ökar genom rotation. Detta medför att olika 
situationer kan lösas snabbare.”  
 Citat från enkät 
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Det totala antalet timmar som arbetsuppgiften kräver är i stort sett detsamma både före och 
efter införandet av arbetsrotation. Fortsätter vi att ha rullmaskinen som exempel så är 
rullmaskinen i drift dygnet runt oavsett om arbetslaget roterar eller inte. Förste operatören är 
ansvarig för produktionen under denna tid. Vid arbetsrotationen mellan de fyra rollerna turas 
operatörerna om att vara förste operatör. De fyra operatörerna tillsammans möter samma 
utmaningar och problem som den ende förste operatören skulle ha gjort innan rotation 
infördes. Erfarenheterna finns samlade men på flera ställen. För att skapa kollektiv kompetens 
är det viktigt med ett lag som samspelar (Hansson 2003).  
 
Några av de framgångsfaktorer som Hansson nämner är öppen attityd och empati; 
uppmärksamt ledarskap och utveckling av praktisk kompetens. I flera av de lag som delvis 
eller inte alls roterar finns konflikter och motsättningar. I vissa fall är arbetsrotation orsaken 
till motsättningar då laget inte är enigt om formen, i andra fall finns andra bakomliggande 
orsaker. För att kunna samspela och på så sätt skapa en kollektiv kompetens måste det till 
öppenhet och förståelse för andras situation. I dessa fall när konflikter och motsättningar styr 
arbetsdagen är det extra viktigt med ett uppmärksamt ledarskap. Dessa grupper och lag kan 
behöva extra stöd och uppmuntran.  
 
I enkäter, intervjuer och samtal efterlyses bättre kommunikation med och mer feedback från 
arbetsledningen. Både ledarskapets påverkan på den kollektiva kompetensen och det faktum 
att väsentlig kritik framkommit gör att detta är ett utvecklingsområde. 
 
Utveckling av praktisk kompetens, att fylla burkarna är viktigt för att den kollektiva 
kompetensen skall utvecklas i en riktning som gynnar produktionen. Denna utveckling kan 
bland annat ske genom ”on-the-job-training” och i formella utbildningssituationer (Axelsson, 
1996). 
 
Med detta återkommer jag till frågan om alla burkar behöver fyllas. Mitt svar på detta med 
hänvisning till den framgång som TMP haft med arbetsformen arbetsrotation och teori är att 
alla burkar behöver inte fyllas till bredden om man kan hjälpas åt och gemensamt fylla 
burkarna med kompetens. För att arbetslagen skall klara av detta behövs självständighet, stöd 
och uppmuntran från arbetsledningen, utbildning och framförallt lagarbete. 
 

5.8 Kompetenskrav 
I och med att arbetsrotation infördes förändrades inte bara arbetssituationen utan också kraven 
på den enskilda personen. Från att ha haft sitt avgränsade arbetsområde har fler roller lagts till 
repertoaren. En förändring som välkomnats av många men som har varit och är hotfull och 
skrämmande för andra. För att titta närmare på hur personalen uppfattar förändringar i krav 
och förmåga sedan arbetsrotation infördes ställde jag följande frågor; 
 
Vilka krav ställer ditt arbete på dig gällande: 

a) teoretisk kompetens 
b) praktisk kompetens 
c) samarbetsförmåga 
d) ansvarstagande 
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Hur är din förmåga att hantera nedanstående områden: 
a) lösa akuta problem som uppstår  
b) sköta det löpande dagliga arbetet 
c) samarbeta  

 
Personalen vid Laboratoriet, Rullmaskinen och Kalandern fick bedöma krav och sin förmåga 
före och efter införandet av arbetsrotation. Lägger man samman sektionerna ser man att 
laboranter och operatörer känner att kraven förändrats; 
 
• Kraven på teoretisk kompetens har ökat 
• Kraven på praktisk kompetens har ökat 
• Kraven på samarbetsförmåga har ökat 
 
Resultatet ger en fingervisning om var insatser behövs. Teoretisk såväl som praktisk 
utbildning samt stöd så att lagen både kan och vill samspela. 
 
Skillnader i uppfattad förändring 
Detta medan kraven på ansvarstagande och den egna förmågan uppfattas som oförändrade. 
Det finns vissa skillnader mellan de olika grupperna och sektionerna men även beroende på 
inställning till arbetsrotation som arbetsform. Vid torränden på PM8, i Rullmaskin och 
Kalander så finns skillnader i hur man uppfattar förändringarna beroende på om man tycker 
bra eller dåligt om arbetsrotation.  
 
Positivt inställda känner att: 
• Kraven på teoretisk kompetens har ökat 
• Kraven på samarbetsförmåga har ökat 
• Kraven på ansvarstagande har ökat 
• Förmågan att sköta det löpande arbetet 

har minskat 
 

Negativt inställda känner att: 
• Kraven på praktisk kompetens har minskat 
• Kraven på ansvarstagande har minskat 
• Förmågan att lösa akuta problem har 

minskat 
• Förmågan att sköta det löpande arbetet har 

minskat 
 

 
Detta visar på att införandet av arbetsrotation har medfört olika förändringar av uppfattade 
krav och förmåga för olika individer. De krävs olika insatser för olika individer och olika 
skiftlag. På torrände PM8 känner både de som är positiva och de som är negativa till 
arbetsrotation att förmågan att sköta det löpande arbetet har minskat.  
 
Intellektualiseringen av processoperatörsarbetet ställer nya krav på operatörerna gällande 
språklig förmåga, förståelse för processen, förmåga att visualisera processen, problem och 
beslutsfattande (Ellström; Gustavsson, 1996). 
 
Operatörerna efterlyser utbildning inom det egna arbetet. Hur den egna maskinen fungerar 
och hur man på bästa sätt optimerar produktionen. Flera har goda erfarenheter från så kallade 
erfarenhetsutbyten med andra bruk. Operatörer från arbetsplatser med samma typ av 
utrustning kan samlas för att få utbildning och diskutera arbetet. Utbytet kan ske mellan olika 
bruk men även inom Kvarnsvedens pappersbruk, mellan skiftlag eller olika sektioner. 
 
Operatörernas uppfattning tillsammans med de nya kraven som Ellström och Gustavsson sett 
indikerar starkt på att åtgärder måste ske inom detta område. 
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5.9 Sektionernas förutsättningar för lärande i det dagliga arbetet 
Förutsättningarna för lärande beror av många påverkande faktorer. Produktions- och 
arbetsorganisationen, det vill säga var, hur, varför och av vem produkten tillverkas 
(Davidsson; Svedin, 2004). Operatörernas inställning till och vilja att lära är oerhört viktig 
(Gustavsson, 2004). För att uppskatta förutsättningarna för lärande vid de olika sektionerna 
har jag inspirerats av Ellström (1992, 1996) där arbetsuppgifternas utformning ses som 
grundbultar för lärande i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna skall ge individen stort 
handlingsutrymme; möjlighet att råda över sin tid och sitt arbetstempo; möjliggöra 
utvecklande av kunnande och helhetsförståelse. Teknik, organisation eller normer ska inte 
utgöra hinder för individen. Alla ska erbjudas skiftande intryck och varierande fysisk 
aktivitet. De ska uppmuntras till samarbete och direkt kontakt med andra människor. Jag har 
skattat sektionernas förutsättningar för lärande i arbetet till följande: 
 
Laboratoriet Medelgoda förutsättningar för lärande i arbetet 
 Bättre för dem som jobbar med mindre rutinartade uppgifter. 
 
TMP Goda förutsättningar för lärande i arbetet 
 Mycket beroende på möjligheterna för att påverka  
 processen, styra arbetet, helhetsförståelse och  
 samarbete. 
 
Rullmaskinen PM8 Begränsade möjligheter till lärande i arbetet 
Kalandern PM8 Detta bland annat på grund av den tidsmässiga bundenheten  
 som finns knuten till produktionen; handlingsutrymmet är  
 relativt litet och begränsas ytterligare av tekniska och sociala  
 hinder. 
 
Detta är ett exempel som visar på sektionernas olika förutsättningar. Då lärande i arbetet är en 
stor del av den kompetensutveckling som sker på StoraEnso Kvarnsveden AB är det viktigt 
att beakta dessa skillnader. Exempelvis sträcker sig upplärningen av nya medarbetare över 
lång tid i en organisation med arbetsrotation. Framgången hos upplärningen påverkas av 
arbetsplatsens förutsättningar för lärande. Som en effekt av detta påverkas även 
spetskompetensen och i slutändan även hur väl arbetsrotationen fungerar inom sektionen. 
Därför är det viktigt att anpassa de kompetensutvecklande insatserna efter sektionernas olika 
förutsättningar genom att använda en lämplig strategi. Ett tillvägagångssätt som är anpassat 
både till vad som ska läras ut men också var och till vem (Axelsson, 1996). 
 

5.10  Sammanfattning av resultat & diskussion 
Syftet med detta examensarbete är att ta del av den erfarenhet av att arbeta i arbetsroterande 
lag som finns på StoraEnso Kvarnsveden AB. Detta har gjorts genom att studera och jämföra 
tre olika sektioners vardag identifiera faktorer som påverkar lagens utveckling och bevarande 
av kompetens. I detta avsnitt följer en kort sammanfattning av resultat och diskussion. 
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Inställningen till arbetsrotation är god hos de tillfrågade sektionerna, tillsammans tycker de 
bra om att rotera (4 poäng av 5 möjliga). 

 

 
Figur 8. Arbetsrotation får 4 rullar av 5 möjliga. 

 
Det finns dock variationer i inställning hos sektioner, skiftlag, grupper och individer. 
  
Fördelar och nackdelar med arbetsrotation 
Fördelarna med arbetsrotation är enligt laboranter och operatörer bland annat omväxling, att 
kunna hjälpa varandra och mångkunnighet, faktorer som gynnar lärandet på arbetsplatsen 
(Ellström, 1992, 1996). 
 
Nackdelarna är enligt de skiftlag och grupper som roterar fullt ut bristande ansvarstagande, 
upplärning av ny personal och att spetskompetensen utarmas.  
 
Delaktighet vid organisationsförändringar 
De som har varit delaktiga vid införandet av arbetsrotation tycker mycket bra om 
arbetsformen. De som inte var med och bestämde hur arbetsrotation skulle ske i 
arbetsgruppen har en betydligt svalare inställning. Det kan också bero på att de som motsätter 
sig arbetsrotation inte velat vara med och införa arbetsformen. Oavsett orsaken så visar 
resultatet på hur viktig känslan av delaktighet hos personalen är vid omorganisation för 
resultatet av densamma. 
 
Arbetsrotationens påverkan på spetskompetensen 
Ser man till antalet lärtillfällen per roll i rotationscykeln så minskar de då tiden vid varje 
arbetsuppgift minskar. Spetskompetensen kan påverkas negativt av detta. Men ser man 
kompetens som ett kollektivt fenomen där arbetslaget hjälps åt med problemlösning kan 
spetskompetensen finnas hos hela laget gemensamt istället för hos en enda individ. För att 
detta skall fungera måste skiftlag och grupper arbeta som väl fungerande lag (Myrgård, 2005). 
Effektiva lag uppstår inte av sig själva utan måste byggas och detta arbete tar tid (Lind; 
Skärvad, 2004). För att arbetslagen skall klara av detta behövs självständighet, stöd och 
uppmuntran från arbetsledningen samt teoretisk och praktisk utbildning. 
 
Förändrade krav och förmåga 
I och med införandet av arbetsrotation känner laboranter och operatörer att kraven på 
samarbetsförmåga, teoretisk och praktisk kompetens har ökat. Det finns skillnader på individ- 
och lagnivå på hur känslan av att kraven och den egna förmågan har förändrats. Detta 
indikerar att olika typer av insatser krävs för olika individer och olika skiftlag. Vid torränden 
PM8 känner både de som är positiva och de som är negativa till arbetsrotation att förmågan att 
sköta det löpande arbetet har minskat. Detta är en stark indikation på att åtgärder måste vidtas 
inom detta område. 
 
Sektionernas förutsättningar för lärande i arbetet 
Operatörernas motivation för att lära är oerhört viktig för lärandet (Davidsson; Svedin, 2004). 
Något annat som påverkar valet av insatser är sektionernas förutsättningar för lärande i det 
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dagliga arbetet. Arbetsuppgifternas utformning utgör grundbultar för lärandet i det dagliga 
arbetet (Ellström, 1992, 1996). En uppskattning av förutsättningarna för lärande vid de olika 
sektionerna inspirerad av Ellström visar att: 
 
• Laboratoriet har medelgoda förutsättningar; 
• TMP har goda förutsättningar och 
• Torränden PM8 har begränsade förutsättningar för lärande i det dagliga arbetet. 

 
Förutsättningarna påverkar både inlärning av nya roller och lärandet i det dagliga arbetet 
vilket i sin tur påverkar spetskompetensen. Det är därför viktigt att anpassa insatserna för 
kompetensutveckling efter respektive sektions förutsättningar. 
 
Upplärning 
Upplärning av ny personal i ett arbetsroterande lag tar lång tid och kräver mycket av både 
lärare och elev. Detta kan påverka möjligheterna till lärande på arbetsplatsen negativt både för 
lärare och för elev. Vid samtliga sektioner lyfter man fram problemställningar runt upplärning 
av ny personal. Därför rekommenderas vidare arbete med att förbättra rutinerna för 
upplärning. 
 

5.11 Slutsats 
I början av arbetet ställdes frågorna: 
 
• Vilka faktorer i arbetslagets vardag påverkar utveckling och bevarande av kompetens? 
• Vilka faktorer stöder utveckling och bevarande av kompetens, vilka kan vara ett hinder?  
• Vilka faktorer är av vikt att beakta vid fortsatt kompetensarbete inom företaget? 

 
I denna slutsats skall jag försöka besvara dessa. 
 
Faktorer som påverkar utveckling och bevarande av kompetens 
Utveckling och bevarande av kompetens gynnas av en arbetsplats med goda förutsättningar 
för lärande. De faktorer som identifierats i denna studie är:  
 
• Arbetsorganisation 
• Arbetsuppgifternas utformning, exempelvis arbetsrotation 
• Arbetslagens samarbete 
• Arbetsledningen 
• Motivation 
• Delaktighet 

 
Faktorer som stöder utveckling och bevarande av kompetens 
Kompetensutveckling och lärande går hand i hand och kollektiv kompetens och lagspel är 
nyckelord för utveckling och bevarande av kompetens vid Kvarnsvedens pappersbruk. 
 
Faktorer som hindrar utveckling och bevarande av kompetens 
Faktorer som begränsar lärandet kan vara knutna till arbetsuppgifternas utformning, 
arbetsorganisationen med mera. De viktigaste faktorerna som hindrar utveckling och 
bevarande av kompetens på StoraEnso Kvarnsveden AB är konflikter på arbetsplatsen. 
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Mellan arbetsledning och operatörer eller laboranter, mellan eller inom skiftlag och grupper. 
För att gynna kollektiv kompetens måste sådana hinder övervinnas. 
 
Framgångsfaktorer 
Den framgång som TMP har haft med arbetsrotation kan härledas till: 
 
• Lagarbete och samverkan 
• Kollektiv kompetens 
• Frihet 
• Delaktighet 
• Befogenhet 
• Ansvar 

 
Rekommendationer inför vidare kompetensarbete inom företaget 
Studien visar att arbetsrotation är uppskattat av många laboranter och operatörer. En återgång 
till den tidigare organisationsformen med fasta roller är inte möjlig i dagens produktion. 
Därför måste man arbeta för att bibehålla och höja kompetensnivåerna inom sektionerna, 
framförallt genom att gynna kollektiv kompetens. Detta är betydelsefullt i det arbete som 
krävs för att förbereda organisationen för framtidens krav på operatörerna inom 
processindustrin.  
 
De nackdelar som operatörer och laboranter såg med arbetsrotation är bristande 
ansvarstagande, upplärning av ny personal och att spetskompetensen utarmas. För att 
minimera dessa nackdelar rekommenderar jag: 
 
Lagspel 

o Samspel 
o Kollektiv kompetens 
o Kommunikation i alla led 

 
Kompetensutveckling 

o Upplärning av nya 
o Teoretisk och praktisk utbildning 
o Uppmuntra till och möjliggöra fördjupning av kunnandet 
o Spridandet av befintlig kompetens 

 
Att bygga effektiva lag är en byggprocess som tar lång tid. Insatserna måste anpassas efter 
sektionernas och individernas förutsättningar. Delaktighet och möjlighet att påverka det egna 
arbetet är viktigt både i det löpande arbetet och vid organisationsförändringar. Grupper och 
lag behöver ett uppmärksamt ledarskap och god kommunikation för att kunna utvecklas. 
 
Slutligen 
Att utveckla och bevara kompetens är en löpande process. Många faktorer spelar in och detta 
arbete belyser endast en del av ämnet.  Även om teorin är osäker på arbetsrotationens 
påverkan på kompetensen känner personalen vid sektionerna att kraven på kompetens och 
samarbetsförmåga har förändrats samtidigt med den egna förmågan. Detta belyser vikten av 
insatser för att bibehålla kompetensnivåer och förbereda organisationen inför framtiden. Detta 
är ett stort arbete som kräver planering och engagemang i alla led. Jag vill uppmärksamma 
vikten av personalens inflytande, och vill uppmuntra till att laboranter och operatörer får vara 
delaktiga i att ta fram utbildningsplaner, kurser et cetera. 
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Bilagor 
 
Arbetsmetod 1 
Enkät Laboratorium och Pappersmaskin 8 2 
Enkät TMP 3 
Intervjuguide skiftgående personal och laboranter 4 
Åldersfördelning 5 
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Bilaga 1 Arbetsmetod 
Skapa översikts bild över de 
olika sektionerna, 
informationsinsamling 
genom PRAO och 
ostrukturerade intervjuer. 

Grundläggande 
antaganden kring 
kompetens & kultur 

Problemdefinition 

Bakgrunds beskrivning 

Djupintervjuer 

Analys, kodning 

Identifiering av mönster 

Vad kännetecknar 
respektive sektion? 

Bearbetning av material 
tvärs, mellan och inom 
sektioner 

Identifikation av mönster 

Teorianknytning 

Analys, kodning 

Analys av material per 
sektion 

Åtgärdsförslag 

Analys i relation till 
empiriska texter 

Empiriska texter skrivs 

Teorianknytning 

Analys och värdering 

Rapport 

Litteraturstudier 

Val av metod 

Urvalsprocess 

Redovisning 
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Bilaga 2 Enkät Laboratorium och Pappersmaskin 8 
Kön Kvinna  Man  
 
Ålder 18-20 år   
 21-30 år   
 31-40 år   
 41-50 år  
 51-65 år  
 
Utbildning mm. Grundskola  
 Gymnasium  
 Eftergymnasiala studier   
 Annan  ge exempel ____________________  
  
 Tidigare yrkeserfarenhet  
 
 
Sektion Labb Miljöteknik  
  Tryckteknik  
  Produktionsstöd  
   
 PM 8 Rullmaskin  
  Kalander  
 
 
Har jobbat på KP sedan år__________________  
 
 
Har jobbat på sektionen sedan år ____________  
 
 
Andra sektioner på KP som jag har jobbat vid är: ______________________________  
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Vad är det bästa med ditt arbete? Nämn tre saker.  
 
 
Vad är det sämsta med ditt arbete? Nämn tre saker. 
 
 
Sker arbetsrotation i ditt arbetslag? Inte alls  Delvis  Helt  
 
 
Hur ofta roterar ni? Varje skift  Varje vecka  Varje månad  
 
 
När infördes arbetsrotation? År______________________  
 
 
Varför infördes arbetsrotation? _________________________________  
 
 
Var du med och bestämde hur arbetsrotation skulle ske i din arbetsgrupp? 
Ja  Nej  Delvis  
 
 
Hur gick införandet av arbetsrotation?   M bra 3 5 ycket 1 2 4Dåligt 

Kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med hur du tycker att införandet av 
arbetsrotation gick, 1 dåligt – 5 mycket bra. 
 
 
Ser du några särskilda fördelar med att arbeta i arbetsroterande lag? Ja  Nej  
Om ja, i så fall vilka: _________________________________________  
 
Ser du några särskilda nackdelar med att arbeta i arbetsroterande lag?  Ja  Nej  
Om ja, i så fall vilka: _________________________________________  
 
 

Illa Mycket bra1 2 3 4 5 Vad tycker du om att rotera mellan arbetsuppgifter? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med vad du tycker om att rotera mellan 
arbetsuppgifter, 1 illa – 5 mycket bra. 
 
 
Vilka krav ställer ditt arbete på dig? 
I den vänstra kolumnen kryssar du i den ruta som stämmer bäst överens med de krav arbetet 
innan arbetsrotation infördes ställde på dig. I den vänstra kolumnen kryssar du i de krav 
arbetet ställer på dig idag. Om du inte arbetade på sektionen innan införandet svarar du bara 
på frågorna om kraven idag. Graderingen går från 1 för inga krav till 5 för mycket stora 
krav.  

 
 
 

 49



Hur är din förmåga att hantera nedanstående områden? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med din förmåga att a) lösa akuta problem, b) 
sköta det dagliga arbetet och c) samarbeta. I den vänstra kolumnen svarar du på hur det var 
innan arbetsrotation infördes och i den högra hur det är idag. Om du inte arbetade på 
sektionen innan införandet svarar du bara på frågorna om kraven idag.  
1 för liten förmåga – 5 för stor förmåga.  
    
Tycker du att du har tillräcklig kompetens för att klara  
dina nuvarande arbetsuppgifter? Ja  Nej  
 
Om nej, vad skulle ge dig den kompetens som du behöver?  
 
Skriv gärna ned dina tankar om arbetsrotation och om dess påverkan på kompetens. 
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Bilaga 3 Enkät TMP  
 
Kön Kvinna  Man  
 
Ålder 18-20 år   
 21-30 år   
 31-40 år   
 41-50 år  
 51-65 år  
 
Utbildning mm. Grundskola  
 Gymnasium  
 Eftergymnasiala studier   
 Annan  ge exempel ____________________  
  
 Tidigare yrkeserfarenhet  
 
Har jobbat på KP sedan år__________________  
 
 
Har jobbat på sektionen sedan år ____________  
 
 
Andra sektioner på KP som jag har jobbat vid är: ______________________________  
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Vad är det bästa med ditt arbete? Nämn tre saker.  
 
 
Vad är det sämsta med ditt arbete? Nämn tre saker. 
 
Sker arbetsrotation i ditt arbetslag? Inte alls  Delvis  Helt  
 
 
Hur ofta roterar ni? Varje skift  Varje vecka  Varje månad  
 
 
Ser du några särskilda fördelar med att arbeta i arbetsroterande lag? Ja  Nej  
Om ja, i så fall vilka: _________________________________________  
 
Ser du några särskilda nackdelar med att arbeta i arbetsroterande lag?  Ja  Nej  
Om ja, i så fall vilka: _________________________________________  
 
 
 

Illa Mycket bra1 2 3 4 5 Vad tycker du om att rotera mellan arbetsuppgifter? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med vad du tycker om att rotera mellan 
arbetsuppgifter, 1 illa – 5 mycket bra. 
 
 
Vilka krav ställer ditt arbete på dig gällande nedanstående kategorier? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med de krav ditt arbete ställer på dig gällande f) 
teoretisk kompetens; g) praktisk kompetens; h) samarbetsförmåga; i) ansvarstagande. 
Graderingen går från 1 för inga krav till 5 för mycket stora krav.  

 
 
Hur är din förmåga att hantera nedanstående områden? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med din förmåga att a) lösa akuta problem; b) 
sköta det dagliga arbetet och c) samarbeta. 1 för liten förmåga – 5 för stor förmåga.  
    
 
Tycker du att du har tillräcklig kompetens för att klara  
dina nuvarande arbetsuppgifter? Ja  Nej  
 
Om nej, vad skulle ge dig den kompetens som du behöver?  
 
 
Skriv gärna ned dina tankar om arbetsrotation och om dess påverkan på kompetens. 
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Bilaga 4 Intervjuguide 
 
Datum 
Plats 
Tid 
Intervjuperson 
Intervjuare 
__________________________________________________________________________  
 
Informell inledning  
 
Presentation av examensarbetet  
 
Personens bakgrund 
 Tjänst 

Ålder 
 Utbildning 
 Har jobbat på KP sedan år 

Har jobbat med med 
 
Berätta om gårdagens arbetsdag 
 
Rotation 
 Upplägg 
 Hur infördes det 
 Hur fungerar det 
 Hur påverkar det upplärningen av nya? 
 Bra/dåligt 

Hur kan det förbättras 
 
Specialist/generalist, tankar om hur spetskompetensen påverkas 
 
Avslutning 
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Bilaga 5 Åldersfördelning 
 
 

Åldersfördelning

0

10

20

30

40

50

60

18-20 21-30 31-40 41-50 51-65

år

%

Laboratorium
TMP
Rullmaskin PM8
Kalander PM8
Alla

 
 
Diagrammet visar den procentuella fördelningen mellan åldrarna på de olika sektionerna och 
avdelningarna. Data är taget från enkätsvaren. 
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