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Sammanfattning  

För att bryta den så kallade ”deltidsnormen” inom omsorgssektorn genomförs 

flertalet kommunala förändringsprojekt runt om i Sverige. Den här studien syftade till 

att undersöka ett av dessa projekt för att se vad införandet av ”Heltid som norm” får 

för konsekvenser när det kommer till de anställdas arbetsmiljö, med särskilt fokus på 

möjligheter till kontroll i arbetet. I projektet testades en arbetstidsmodell 

benämnd ”85/10/5”, där siffrorna åsyftar arbetstid i procent. Totalt studerades sju 

kommunala verksamheter, fyra gruppboenden och tre äldreboenden. I varje 

respektive verksamhet utfördes semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med ett 

varierande antal anställda. För att skapa en förståelse för de förändringar som sker i 

verksamheterna användes Joan Ackers teoretiska ramverk kring ojämlikhetsregimer 

inom organisationer. För att uppfylla studiens syfte besvarades följande 

frågeställningar: Hur upplever anställda att möjligheterna till kontroll i arbetet har 

förändrats till följd av arbetstidsmodellen? På vilket sätt skiljer sig anställdas möjligheter till 

kontroll i arbetet mellan verksamheter inom vård och omsorg och stöd och omsorg? Studiens 

huvudsakliga resultat visar på en problematik när det kommer till minskad 

arbetstagarkontroll av arbetstid, vilket skapar en oförutsägbarhet som försvårar 

individens möjlighet att planera sitt liv.    
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Introduktion  

Arbetsmiljön i den svenska omsorgssektorn har under en längre tid beskrivits som ett 

problemområde. I forskning och offentlig debatt framgår bilden av en ansträngd 

arbetssituation, där fysiska och mentala krav är höga (Elstad & Vabø, 2008; 

Trydegård, 2012). Samtidigt finns det stora svårigheter att rekrytera ny personal till 

omsorgsarbeten och vårdsektorn riskerar inom de närmsta åren att drabbas av ett 

betydande bemanningsunderskott. SKL (2015a, 9) belyser hur ett av de stora 

problemen är den höga andelen deltidsarbetande inom sektorn. Deltidsarbetet ses 

som bekymmersamt ur flera aspekter. Bland annat på grund av nämnda 

arbetskraftsbehov, men också ur ett ekonomiskt jämställdhetsperspektiv. En 

övervägande majoritet av de anställda i vårdsektorn är kvinnor och deltidsarbete ger 

lägre lön, vilket på sikt resulterar i lägre pension.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska 

Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) beslutade 2016 om partsgemensamt arbete 

i frågan om att införa heltid för alla medarbetare i Sveriges kommuner. Hur detta görs 

och vilka strategier som används är upp till varje enskild kommun att bestämma 

(SKL, 2015b).  I den kommun vilken figurerar som underlag till den här studien 

påbörjades ett pilotprojekt kallat ”Heltid som norm” under våren 2018. Projektet 

syftade till att testa en ny arbetstidsmodell med fokus på omstrukturering av arbetstid 

för att skapa fler heltidstjänster, samt att heltid skulle vara praxis vid nyanställningar. 

I projektet ingick sju verksamheter inom kommunen, tre äldreboenden (vård och 

omsorg) och fyra gruppboenden (stöd och omsorg). Tanken med arbetstidsmodellen 

var att den bland annat skulle leda till en ökad kontinuitet i bemanningen. Studier 

som gjorts kring liknande arbetstidsprojekt i omsorgssektorn visar dock på en 

komplex situation. Exempelvis kan det skapa en större oförutsägbarhet för 

arbetstagare kring arbetspass (Ede & Rantakeisu, 2015). Ett annat problem är att 

lösningar av detta slag inte tar tillräcklig hänsyn till individens val över arbetstid 

(Sjöstedt Landén, 2017). En betydande del av den problematik som ses handlar 

således om faktorer som går att koppla till en minskad kontroll för arbetstagare. Att 

som arbetstagare ha kontroll över sitt arbete har i forskning visat sig vara av hög 

betydelse, inte minst ur ett hälsoperspektiv (Leineweber 2013; Spector 2002).  

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vad införandet av ”Heltid som norm” får 

för konsekvenser när det kommer till de anställdas arbetsmiljö, med särskilt fokus på 

möjligheter till kontroll i arbetet. 

Frågeställningar  

 Hur upplever anställda att möjligheterna till kontroll i arbetet har förändrats 

till följd av arbetstidsmodellen?  

 På vilket sätt skiljer sig anställdas möjligheter till kontroll i arbetet mellan 

verksamheter inom vård och omsorg och stöd och omsorg? 
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Bakgrund 

Den svenska välfärdssektorn  

Välfärdssektorn i Sverige är kraftigt segregerad efter kön. Statistik från SCB (2018, 66) 

visar att den sammanslagna yrkesgruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och 

äldreboende har en könsfördelning där 92 procent av de anställda är kvinnor. Enligt 

SCB (2017, 5) är detta även den största yrkesgruppen bland kvinnor i Sverige sett till 

antal. Den kommunala sektorn har alltid varit uppbyggd av en övervägande andel 

kvinnor och under 1980- och 90-talet arbetade ungefär lika många kvinnor i 

kommunal som i privat sektor. Under senare år återfinns dock allt fler kvinnor i den 

privata sektorn som under 2000-talet har gått om den kommunala sektorn sett till 

antal kvinnliga anställda (SCB, 2018, 58).  

Jonsson (2011, 514) beskriver den svenska offentliga sektorn som mycket 

heterogen, där en mängd olika yrken och professioner kombineras. Vidare tas upp 

hur den bygger på tre olika nivåer, vilka är stat, landsting och kommuner. 

Kommunerna har en central roll i det svenska systemet och är i många avseenden 

relativt självstyrande. Merparten av skattepengarna som betalas går också till 

kommunalskatt i utbyte mot att kommunen tillhandahåller offentliga tjänster som 

barnomsorg, skolor och äldreomsorg med mera. Historiskt sett har den kommunala 

sektorn varit den största och viktigaste arbetsgivaren för kvinnor, där arbetet 

framförallt varit inriktat mot service och omsorg.   

Jonsson (2011, 515) tar upp hur den svenska offentliga sektorn är uppbyggd kring 

vad som beskrivs som en ”deltidsregim”. Av alla kvinnor som arbetar deltid 

uppskattas mer än 40 procent göra detta i omsorgsarbeten. Uppkomsten av denna 

deltidsregim har beskrivits utförligt av historieprofessorn Yvonne Hirdman. 

Exempelvis i Hirdman (2011) anges hur deltidsarbete från början var ett sätt för 

kvinnor att kunna kombinera hem- och lönearbete under 1900-talets första hälft. Detta 

skapade i praktiken ett dubbelarbete där en normal arbetsdag kunde innebär en 

arbetstid på 9-11 timmar, proportionerligt fördelat mellan arbete på arbetsplatsen och 

i hemmet. Under 1960-talet skedde stora normativa samhällsförändringar, där allt 

större fokus hamnade på jämlikhet mellan kvinnor och män. Med bakgrund i detta 

började den kvinnliga arbetsstrukturen ses som problematisk, vilket resulterade i en 

arbetstidsförskjutning till den manliga normen bestående av åttatimmars arbetsdag. 

Sådant som tidigare skötts i hemmet och inom familjen övergick till att falla under 

samhällets ansvar, vilket var en grundläggande faktor till uppkomsten av den 

offentliga sektorn. Att kvinnor och män började förekomma i mer jämlika antal inom 

lönearbete innebar dock inte att arbetstiden var densamma. I vissa avseenden uppstod 

till och med ”en egen kvinnlig arbetsmarknad” som byggde på kort (fyra timmar) 

eller lång (sex timmar) deltid. Denna arbetstidsstruktur kom att bli dominerande i den 

offentliga sektorn, men även i andra kvinnodominerade branscher, till exempel inom 

handel. Hirdman (2011) menar dock inte att det kvinnliga deltidsarbetet enbart bör 

betraktas som negativt. Bland annat då det i vissa avseenden är mer anpassat efter 
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kvinnors krav och behov. Istället problematiseras den nuvarande heltidsnormen, 

vilken ställs i relation till en förändrad heltidsnorm om sex timmars arbetsdag. 

Enligt Jonsson (2011, 515) beskrivs ofta bristen på heltidstjänster som ett stort 

problem, vilket bland annat uttrycks i antalet deltidsarbetslösa i sektorn. Att vara 

deltidsarbetslös innebär i regel att jobba ett visst antal timmar i veckan, samtidigt som 

man även får ersättning från a-kassan. Deltidsarbete skiljer sig enligt SCB (2018, 59) 

mellan könen sett till den totala populationen. Närmare 30 procent av alla kvinnor 

arbetar deltid, medan motsvarande andel män är 10 procent. SCB (2018, 61) belyser 

också hur den vanligaste uppgivna orsaken till deltidsarbete, både bland kvinnor och 

män, är att lämpligt heltidsarbete saknas.   

Att bryta deltidsnormen 

Vilka insatser har då gjorts för att lösa problematiken kring ofrivilligt deltidsarbete 

inom offentlig sektor? Här har jag valt att fokusera på två exempel. Först en 

beskrivning av det så kallade HELA-projektet, som går att betrakta som den första 

riksövergripande insatsen i avseendet. Det andra exemplet utgår ifrån var vi befinner 

oss i dagsläget, genom en återgivning av de pågående förändringar som genomförs 

till följd av beslutet att införa ”Heltid som norm”.  

HELA-projektet 

Jonsson (2011, 513) anger hur en växande politisk oro över den ökande andelen 

deltidsarbetslösa1 ledde till beslut om att starta upp det så kallade ”HELA-projektet”. 

Projektet var verksamt mellan år 2002 till och med 2006, och var ett samarbete på 

nationell nivå mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, 

Jämställdhetsombudsmannen, Arbetslivsinstitutet och Svenska ESF-rådet. Syftet med 

projektet var att minska deltidsarbetslösheten genom att exempelvis stimulera ny 

forskning och stödja lokala utvecklingsprojekt genom ekonomiska medel. Sett över 

hela landet påbörjades totalt 70 olika projekt inom ramen för det övergripande HELA-

projektet, där över häften av dessa berörde offentlig sektor på lokal nivå.  

Vidare beskriver Jonsson (2011, 515-16) hur de lokala projekten i regel hade mycket 

gemensamt sett till angiven problembeskrivning. Att minska deltidsarbetslösheten 

sågs som ett sätt att skapa en större individuell valfrihet kring arbetstid, få fler män att 

söka sig till omsorgsarbeten, främja ökad jämställdhet, förbättra arbetsförhållanden i 

allmänhet, samt att minska sjukfrånvaro genom mer hälsofrämjande 

arbetstidsarrangemang. De åtgärder som utfördes gick att dela in i tre övergripande 

kategorier: schemaläggning, vikariepooler och validering av yrkeskunskaper. Ofta 

innefattade de olika projekten inslag av samtliga. Schemaläggning var dock det 

vanligaste fokusområdet. 25 projekt, vilket innefattade cirka 8000 anställda, hade detta 

som central fråga. Lösningar i schemafrågan bestod ofta i användandet av 

 

1 I Sverige används begreppet ”deltidsarbetslöshet” ofta synonymt med ofrivilligt deltidsarbete. Begreppen är dock 

inte helt utbytbara då de inte bygger på samma kriterier och således mäts olika (Jonsson, 2011, 512).  
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dataprogram som applicerades på redan existerande modeller för fördelning av 

arbetstid. Att sänka vikariekostnaderna var också en grundläggande anledning till 

uppstartandet av projekten. Här testades i många fall en typ av vikariepool, som 

utgjordes av permanent anställda som en del i deras heltidsanställning. Vikariepassen 

ledde till att anställda i högre mån cirkulerade mellan olika verksamheter och därför 

blev även validering av anställdas yrkeskunskap, samt arbetsplatsförlagd utbildning, 

centrala delar av de olika projekten. 

Heltid som norm 

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport Om fler jobbar mer – Heltidsfrågan i 

välfärden beskrivs hur frågan om heltid är viktig på flera sätt. En första aspekt handlar 

om att möta det stora rekryteringsbehov som finns inom välfärdssektorn. Om inga 

förändringar görs beräknas ett betydande bemanningsunderskott till år 2023. Att fler 

övergår från deltids- till heltidsarbete skulle bidra till att minska rekryteringsbehovet. 

Att färre personer arbetar mer anses också kunna leda till en högre stabilitet i 

bemanningen, vilket bidrar till att säkra upp kvalitet och kontinuitet i 

verksamheterna. Slutligen är heltidsfrågan även av betydelse ur ett 

jämställdshetsperspektiv. Andelen kvinnor som arbetar deltid är betydligt högre än 

andelen män, vilket ses som ett problem då deltidsarbete ger sämre lön och 

följaktligen lägre pension (SKL, 2015a, 9).  

Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) ser heltidsfrågan som central 

för sina medlemmar. En betydande andel av Kommunals medlemmar, inte minst 

inom äldreomsorgen, arbetar deltid. Detta ses bland annat som problematiskt ur 

försörjningssynpunkt då det inverkar på individens ekonomiska trygghet och 

självständighet (Kommunal, 2017, 8). Deltidsarbete förekommer även som en strategi 

bland arbetstagare för att hantera ett tungt och stressfyllt arbete och motverka 

negativa hälsoeffekter. För att fler ska orka arbeta heltid krävs således en förbättring 

av arbetsmiljön och de villkor som arbete sker under (Kommunal, 2017, 16). Vidare 

beskrivs hur deltidsarbete inom välfärden i hög utsträckning är en fråga som går att 

koppla till faktorer som klass, kön och födelseland. Sett till Kommunals lönestatistik 

från 2015 arbetar sju av tio arbetstagare inom äldreomsorgen deltid. Det går att utläsa 

stora skillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrken när det kommer till andel 

som arbetar heltid, vilket tyder på ett samband mellan kvinnodominerade yrken och 

deltidsarbete. Med kvinno- och mansdominerade yrken avser Kommunal yrken där 

ett kön utgör minst 80 procent av alla anställda.2 Vidare finns även ett tydligt 

samband mellan sysselsättningsgrad och anställningsform, där deltidsarbete är 

betydligt mer vanligt när det handlar om tidsbegränsade anställningar. Generellt sett 

har sysselsättningsgraden också varit lägre bland Kommunals medlemmar som är 

födda utanför Sverige (Kommunal, 2017, 10-11).  

 

2 Vanligen definieras en jämn könsfördelning som 40 till 60 procent män respektive kvinnor i en yrkesgrupp (SCB, 

2017, 3).  
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Andelen anställda som arbetar heltid skiljer sig även åt mellan kommunerna. För 

att försöka lösa problemet och bryta den så kallade ”deltidsnormen” inom 

välfärdssektorn slöts 2016 ett avtal mellan Kommunal och SKL. En nyckelpunkt berör 

partsgemensamt arbete i frågan om införandet av heltid.  Avtalet innebär även att alla 

kommuner från och med 2017 ska ha tagit fram en handlingsplan som syftar till att 

öka andelen personal som arbetar heltid (Kommunal, 2017, 8). Hur heltidsmålet ska 

uppnås är upp till varje enskild kommun, och olika kommuner har arbetat fram sina 

egna strategier för ändamålet. I SKL (2015b) tas åtta exempel upp på kommuner där 

andelen heltidsarbetande är hög. I rapporten ges en utförlig beskrivning av dessa 

kommuner och deras arbetssätt, men den tar även upp mer generella riktlinjer som 

alla kommuner bör ha som utgångspunkt i förändringsarbetet. Det rör sig exempelvis 

om att utgå från lokala förutsättningar, där aspekter som kommunens storlek och det 

geografiska avståndet mellan brukare vägs in. Det tas även upp att det bör finans ett 

tydligt politiskt beslut som ligger till grund för de förändringar som görs. Vilka 

verksamheter som berörs, samt vad exakt man vill uppnå är exempel på som alltid 

bör finnas med i beslutsunderlaget. En tredje viktig aspekt är att arbetet ska utgå från 

en realistisk tidsplan. Detta innebär att ha förståelse för att införandet av heltid är ett 

förändringsarbete som tar tid och måste ske utifrån ett långsiktigt perspektiv. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning från områden av särskild relevans för 

min studie. Jag har valt att presentera denna forskning utifrån fyra huvudsakliga 

kategorier: arbetstid, arbetsvillkor, kontroll och flexibilitet. Dessa fyra områden bör dock 

inte betraktas som helt separata då de i många avseenden går in i varandra. Den 

strukturering som gjorts här bygger mer på den presenterade forskningens 

huvudfrågor och resultat. 

Arbetstid 

En central aspekt i min undersökning berör förändringar i arbetstid. Därav är det av 

vikt att titta på tidigare forskning kring hur arbetstid strukturerats, och vad det fått 

för innebörd för anställda. Först och främst är det lämpligt att se till vad som faktiskt 

styr och påverkar de normer som finns kring arbetstid. Rubery, Smith och Fagan 

(1998, 71-72) har studerat hur jämlika möjligheter i arbetslivet för kvinnor och män 

hänger ihop med vad man kallar för ”national working-time regimes”. I korta drag 

bygger detta på juridiska, valbara och allmänt vedertagna normer och regelverk som 

styr och påverkar länders arbetstidspraktiker. Dessa regimer påverkar bland annat 

variationer i antal arbetstimmar som räknas som heltidsarbete, främjar eller begränsar 

deltidsarbete, samt styr villkoren för hur övertid och obekväm arbetstid regleras. 

Studien bygger på statistisk data över Europeiska unionens medlemsländer och visar 

på stora variationer mellan länderna, men också hur dessa regimer inte är statiska 

utan förändras över tid. Exempelvis till följd av politiska åtgärder och beslut. Att 

arbetstidsregimer skiljer sig mellan länder exemplifieras även i Lott (2015, 270), som 

också visar på hur olika typer av arbetstidsarrangemang får skilda innebörder för 

kvinnor och män.  

Rubery, Smith och Fagan (1998, 89-90) identifierar ett antal punkter vilka man 

menar är signifikativa för en arbetstidsregim som är fördelaktig ur 

jämställdhetssynpunkt. För att nämna ett fåtal så handlar det exempelvis om relativt 

korta heltidstimmar (det vill säga att hur många timmar i veckan som anses vara 

heltid är förhållandevis lågt), liten skillnad mellan könen i genomsnittlig arbetstid och 

slutligen en relativt jämn könsfördelning i obekväm arbetstid, där denna tid inte fylls 

upp av kvinnligt deltidsarbete. Vidare menar Rubery, Smith och Fagan (1998, 99) att 

det är viktigt att försvara konceptet kring en standardiserad arbetsvecka, med en 

tydlig avgränsning mellan vad som är arbete och inte. Särskilt i en tid då allt större 

fokus hamnar på individuell flexibilitet som ett sätt att kunna konkurrera på 

arbetsmarknaden. Alla typer av mer flexibla arbetsarrangemang riskerar att få 

negativa konsekvenser för klass- och könsjämlikhet. Flexibel och oförutsägbar 

arbetstid riskerar att sudda ut gränsen mellan vad som är arbete och fritid, vilket 

bland annat försvårar möjligheten att kombinera arbets- och familjeliv. Det riskerar 

även att upprätthålla existerande löneskillnader bland kvinnor och män på 

arbetsmarknaden.  
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Arbetstidstrukturer är inte beständiga utan förändras över tid. Det skiljer sig även åt 

mellan olika branscher. Ett sätt att förändra strukturen kring arbetstid är genom olika 

arbetstidsmodeller. Ett exempel på detta är arbetstidsstrukturering som görs genom 

modeller som bygger på ROWE (Results Only Work Environment). Detta innebär att 

den anställda får betalt utifrån prestation och resultat istället för antalet arbetade 

timmar. Moen, Kelly, Tranby och Huang (2011, 404) har i en experimentell studie 

undersökt ROWE och vad det har för påverkan när det gäller anställdas hälsa. 

Resultatet visade framförallt en förändring i hälsofrämjande beteende hos de 

anställda, exempelvis ökade antalet sömntimmar under arbetsveckan. Moen et al. 

(2011) bygger dock sin studie på anställda i kontorsmiljö på ett större företag. Det är 

även i den typen av miljö som arbetstid utifrån ROWE blir möjlig. Det skulle 

exempelvis vara mycket svårt att implementera en liknande arbetstidsstruktur i mer 

relationella arbeten som exempelvis inom vård och omsorg.   

För att istället övergå till att ta upp forskning kring arbetstid i den svenska vården, 

och i synnerhet äldreomsorgen, så är ett exempel Ede och Rantakeisu (2015, 57-61) 

som studerat fem arbetstidprojekt inom kommunal äldreomsorg i fem olika 

kommuner. Alla projekt syftade till att skapa fler heltidstjänster med hjälp av så 

kallad verksamhetsflexibel arbetstid. De slutsatser som dras underbyggs av totalt 63 

intervjuer med omsorgsarbetare, antingen enskilt eller i grupp, och 20 chefsintervjuer. 

Analysen visar på hur verksamhetsflexibel arbetstid leder till vad som beskrivs som 

en ”organiserad osäkerhet” som individen måste hantera med hjälp av olika 

strategier. Dessa strategier delas in i två fält, ”att stå till pass” och ”att passa in”. ”Att 

stå till pass” handlar om kravet på att vara konstant tillgänglig och beredd att täcka 

upp för sina arbetskamrater. Möjligheten finns förstås att säga nej till ett arbetspass, 

men den begränsas av ekonomiska och sociala förpliktelser. De ekonomiska 

förpliktelserna avser den skuld gentemot arbetsgivaren som uppstår då lön betalas ut 

för arbetstid som inte fullgjorts, medan de sociala förpliktelserna handlar om 

solidaritet gentemot sina arbetskamrater som man inte vill försätta i en jobbig 

situation. ”Att passa in” berör istället de svårigheter som uppstår när det gäller att 

anpassa sig till nya verksamheter, arbetsgrupper och brukare som man inte alltid är 

bekant med.  

Ede och Rantakeisu (2015, 64-65) för flera resonemang där bland annat 

jämställdhetsaspekten av verksamhetsflexibel arbetstid diskuteras. Exempelvis i 

relation till de samhälleliga strukturer som fortfarande existerar där kvinnor tar större 

ansvar för det oavlönade hemarbetet. Detta skulle således innebära en ökad total 

arbetsbörda och man mynnar ut i slutsatsen att:  

Även om en jämställdhetsaspekt tillgodoses, det vill säga kvinnor erbjuds nu heltidsarbete 

med ökad möjlighet att försörja sig med eget arbete, saknas kunskap om hur denna 

arbetstidsförändring påverkar arbetsbörda och familjeliv, inte minst hur förhandlingar och 

relationer mellan män och kvinnor påverkas. 

Ett ytterligare exempel är Jonsson (2011, 521-22), som studerat könade 

arbetstidsregimer i svensk offentlig sektor genom en uppföljning av det så 

kallade ”HELA-projektet”. I de slutsatser som tas upp beskrivs en komplex och 
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mångbottnad situation. Även om fler heltidsmöjligheter i en del fall har lett till mer 

fördelaktiga anställningsförhållanden är det inte alltid säkert att de heltidstjänster 

som erbjuds är anpassade för kvinnliga anställda. I många fall verkar det snarare som 

att de osäkra deltidsanställningarna ersatts av vad som kan beskrivas som osäkra 

heltidsanställningar. Exempelvis var det inte ovanligt att arbetsorganisationerna, som 

ett sätt arrangera heltidstjänster, introducerade användandet av avancerade 

schemaläggningssystem som slog ihop flera deltider till en heltidsanställning. Ofta 

blev det arbetstagarna själva som sedan ansvarade för att få ut tillräckligt antal 

timmar och situationen beskrivs som att behöva ”lösa ett pussel”. Detta kopplas till 

den pågående moderniseringen av den offentliga sektorn, där allt större fokus läggs 

på att skapa effektiva arbetsorganisationer.  

Sjöstedt Landén (2017, 11) har studerat ett liknande heltidstidsprojekt i en mindre 

svensk kommun. Även här beskrivs en komplex situation. Ett problem identifieras i 

hur rätten till heltid framställs som ett individuellt val för arbetstagaren. Detta trots 

att de grundläggande villkoren för arbetet, gällande organisering och relation till 

övriga livet, inte förändras. Projektet innebar även en ökad flexibilisering, då 

arbetstagare istället för att enbart vara knutna till en arbetsplats varierade mellan 

andra liknande verksamheter i kommunen, vilket skapade en mer otrygg och 

oförutsägbar arbetssituation. 

Arbetsvillkor 

Arbetsvillkoren inom vård och omsorg är en fråga som blivit alltmer 

uppmärksammad och omdiskuterad. Detta gäller även för den forskning som bedrivs 

kring arbetsvillkor och arbetsförhållanden på området. Ett exempel är Trydegård 

(2012, 119) som studerat hur arbetstagare inom äldreomsorgen i de nordiska länderna 

Danmark, Finland, Norge och Sverige upplever sina arbetsförhållanden. Studien 

bygger på en enkätundersökning som besvarats av totalt 2583 personer verksamma 

inom antingen hemtjänst eller på äldreboenden. Resultatet visar på att de anställda 

upplever sina arbetsförhållanden som mycket ansträngande, både fysiskt och mentalt. 

Många upplever även hur detta har försämrats över tid, vilket inverkar på 

möjligheterna att göra ett bra omsorgsarbete. Ett ytterligare resultat som går att 

betrakta som oroväckande är att var tredje anställd haft seriösa funderingar på att 

säga upp sig. Detta ses också som ett potentiellt växande problem inför framtiden, då 

äldreomsorgen har svårt att behålla personal samtidigt som andelen äldre i 

befolkningen blir allt större. Mycket av den problematik som ses kopplar Trydegård 

(2012, 121) till omsorgsarbetets förändrade kontext till följd av NPM.  

Termen ”New public management” (NPM) myntades av Hood (1991) och syftar till 

den internationella förändringsprocess som skett i organisering av offentlig sektor. 

Enligt Hood (1991, 4-5) består NPM av sju grundläggande komponenter. Dessa 

innefattar en tydlig hierarki och fördelning av ansvar, uttryckta standarder och 

mätning av prestationer, tydligare emfas på resultat, uppdelning av offentlig sektor i 

mindre enheter, större fokus på konkurrens, ledning inspirerad av det privata 

näringslivet och slutligen en betoning på en ökad sparsamhet med resurser. En stor 
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del av de förändringar som setts i den svenska välfärdssektorn under de senaste 

årtiondena går att koppla till NPM. Gustafsson och Szebehely (2005, 8-9) tar upp hur 

NPM i en svensk kontext kortfattat handlat om en förändringsprocess där den 

offentliga sektorn övergått till att styras mer likt ett företag. Bland annat genom att 

privata utförare, så kallade entreprenader, kontrakterats för att praktiskt genomföra 

poliska beslut. En central förhoppning var att detta skulle höja produktivitet och 

effektivitet i organisationer och stärka ekonomiska incitament. Som en följd av detta 

gjordes under 1990-talet övergripande omstruktureringar av den svenska 

välfärdssektorn, ofta i kombination med ekonomiska nerdragningar. Många av dessa 

omstruktureringar handlade i grunden om en förskjutning av det politiska ansvaret, 

som avgränsas till att enbart gälla övergripande prioriteringar.   

NPM har inte minst lett till stora förändringar inom äldreomsorgen. Kamp och 

Hvid (2012, 13) beskriver för det första hur omsorg av äldre i sig är ett område som 

genomgått kraftiga förändringar från och med 1950-talet och framåt. Från att 

historiskt sett betraktats som en informell företeelse som sker inom den egna familjen, 

till att bli en professionaliserad och systematiserad aktivitet. Detta har skett gradvis 

över en längre tidsperiod, där yrket till att börja med mer sågs som en 

sidosysselsättning för hemmafruar, till att numera ha statusen av ett primäryrke. 

Vidare anger Kamp och Hvid (2012, 14) hur äldreomsorgen är ett av de områden där 

NPM-inspirerade principer har fått allra störst genomslag. När det kommer till de 

skandinaviska länderna beskriver författarna sektorn i termerna av: ”a testing ground 

for neoliberal management”. En anledning till att detta görs bygger till stor på 

utmaningen att bemöta en kraftigt ökande andel äldre i befolkningen, vilket på sikt 

beräknas leda till höga ekonomiska kostnader och resursmässiga påfrestningar. En 

mer effektiviserad och detaljstyrd verksamhet ses således som ett sätt att bemöta 

denna utmaning.  

NPM har i flera avseenden problematiserats i forskning och offentlig debatt. I en 

rapport från Tillitsdelegationen sammanfattar Bringselius (2017, 5) den främsta 

kritiken som riktats mot NPM på senare år. Kritiken har framförallt handlat om en 

omfattande och ”förlamande” detaljstyrning av verksamheter i den offentliga sektorn, 

där flexibilitet, kvalitet och arbetsglädje till stor del gått förlorad. Begrepp som 

gransknings- och administrationssamhälle har kommit att användas alltmer i relation 

till NPM, där granskningens omfattning leder till en ökad administration för att göra 

processen hanterbar. I denna procesess har även skett en försvagning av de klassiska 

professionernas roll och betydelse, vilket lett till vad som kallas för 

en ”avprofessionalisering” av anställda inom den offentliga sektorn.  

Det finns ett stort antal studier som visar hur NPM förändrat arbetsvillkoren i 

offentlig sektor, både i svensk och internationell kontext. Vanligt förekommande 

undersökningsgrupper har varit sjuksköterskor och hemtjänstpersonal, där 

resultateten bland annat visat på försämrade arbetsförhållanden och arbetsmiljö, samt 

en mer krav- och stressfylld arbetssituation (Denton, Zeytinoglu, Davies & Lian 2002; 

Falkenberg, 2010; Newman & Lawler, 2009; Olsson & Ingvad, 2006). En annan 

yrkesgrupp som uppmärksammats inom forskning på senare år är socialsekreterare 



12 
 

inom socialtjänsten. Även här finns studier som belyser NPM-relaterade effekter i 

form av höga arbetsrelaterade krav som hög arbetsbelastning, tidspress, 

konflikterande roller, samt bristande resurser och möjligheter till inflytande (Astvik & 

Melin, 2013; Welander, Astvik & Hellgren, 2017). 

Mycket av den forskning som bedrivits kring arbetsvillkor inom offentlig sektor 

syftar till att studera detta i relation till hälsoeffekter. Aronsson, Astvik och 

Gustafsson (2013, 1654) har i en enkätstudie undersökt hur arbetsförhållanden med 

bristfälliga möjligheter till återhämtning påverkar anställdas hälsa. I studien ingick 

anställda inom offentlig sektor utifrån områdena förskola, hemtjänst och socialtjänst. 

Genom en klusteranalys avgränsades tre olika arbetsförhållanden, vilka benämndes 

som ”återhämtade” (36 %), ”ej återhämtade” (25 %) och en mellangrupp (39 %). 

Resultatet visade bland annat att gruppen med låg återhämtning hade signifikant 

högre risk för lägre självskattad hälsa i jämförelse med övriga grupper.  

Dåliga arbetsvillkor hänger också ihop med högre sjuktal, exempelvis till följd av 

stress. Elstad och Vabø (2008, 467) har tittat närmare på hur sjukfrånvaro inom 

äldreomsorgen går att koppla till just upplevd stress på jobbet. Denna studie byggde 

på samma enkätmaterial som använts av Trydegård (2012), och som tidigare samlats 

in i ett nordiskt forskningssamarbete. De analyser som gjordes visade på hur nivå av 

sjukfrånvaro ökade då nivån av upplevd stress på jobbet gjorde det samma. Intressant 

var dock att det fanns ett ännu tydligare samband mellan hög stressnivå och så kallad 

sickness presenteeism, vilket på svenska kallas för ”sjuknärvaro”, och innebär att man är 

på jobbet trots att man känner sig så pass sjuk att man borde stannat hemma. Enligt 

Aronsson och Gustafsson (2002, 15) är sjuknärvaro särskilt förekommande i 

yrkesgrupperna barnskötare, lärare inom grund- och förskolan samt personal inom 

vård och omsorgssektorn. Gemensamt för yrkesgrupper med hög sjuknärvaro är ett 

nära och personligt samspel med exempelvis sjuka, små barn och äldre, det vill säga 

klientgrupper som i viss mån kännetecknas av beroende och sårbarhet.  

Elstad och Vabø (2008, 473-74) beskriver en tänkbar förklaring till hur stress på 

jobbet, sjukfrånvaro och sjuknärvaro hänger ihop och följer en bestämd dynamik. I 

organisationer med relativt knapp bemanning, till exempel på grund av otillräckliga 

medel och svårighet att anställa nya medarbetare, kommer sannolikt den upplevda 

stressnivån att öka och med den även sjukfrånvaron. Om bemanningen däremot blir 

ännu mer otillräcklig och stressnivån ökar ytterligare leder detta till att individen 

upplever sin arbetssituation som så pass kravfylld att frånvaro blir oacceptabel. Det 

finns helt enkelt inget utrymme för frånvaro eftersom detta riskerar att få direkt 

allvarliga konsekvenser för brukare då det inte finns någon annan som kan komma in 

och täcka upp. Sjuknärvaro blir således särskilt vanligt inom äldreomsorgen. Bland 

annat som en följd av de yrkesnormer som finns, men också på grund av upplevda 

moraliska skyldigheter som skapas i ansvaret för andra människors hälsa och 

välbefinnande.  

Keisu, Öhman och Enberg (2016, 32) har studerat hur bilden av en bra arbetsplats 

framställs av chefer och yrkesverksamma inom svensk äldreomsorg. Detta kopplas 

sedan till den övergripande diskursen kring NPM i den offentliga sektorn. Studien 
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bygger på intervjuer med 10 chefer och 17 anställda inom yrkena sjuksköterskor, 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter från sammanlagt nio olika verksamheter inom 

äldreomsorgen. Av resultatet framgår fyra tydligt olika innebörder, eller ”storylines”, 

av vad som betraktas vara en bra arbetsplats. Av dessa går tre att relatera till en 

nyliberal diskurs kring organisatorisk effektivitet, medan den fjärde bygger på en 

diskurs över traditionella arbetsrelationer. Den fjärde diskursen, benämnd som ”the 

critic”, innefattade ett kritiskt förhållningssätt gentemot exempelvis den tunga 

arbetsbördan och dess potentiella konsekvenser för brukare. En aspekt av studien som 

stack ut var att denna fjärde diskurs förekom i hög utsträckning bland anställda, men 

var helt frånvarande bland chefer (Keisu, Öhman och Enberg (2016, 42-43). 

Kontroll 

Kontroll i arbetet är en faktor som i forskning framförallt kopplats till olika 

hälsoeffekter, exempelvis stress. I en forskningsöversikt belyser Spector (2002, 136) 

hur upplevd kontroll i arbetet visat sig hänga ihop med bland annat stressnivå och 

upplevd ansträngning. Kontroll kan innefatta en mängd olika aspekter av ett arbete, 

exempelvis vart det genomförs, vid vilken tidpunkt och hur uppgifter utförs. 

Individer som upplever att de har hög kontroll i sitt arbete kommer sannolikt uppfatta 

sin arbetsmiljö som mindre stressfylld och ansträngande, vilket på sikt även påverkar 

den allmänna fysiska och psykiska hälsan.  

Det finns även studier som bidrar till att problematisera innebörden av kontroll. 

Ett exempel är Hvid (2009, 28) som förvisso menar att kontroll fortfarande är ett 

centralt begrepp när det kommer till att förstå sig på psykosocial arbetsmiljö, men att 

det är i behov av att vidareutvecklas. Detta på grund av de förändringar som skett i 

arbetslivet från och med 1970-talet, då kontrollbegreppet först började få fäste inom 

arbetslivsforskningen, och framåt. Framförallt avses den ökade standardisering som 

även skett i arbeten med hög grad av autonomi och krav på kompetens. Att ha 

autonomi i sitt arbete, och kunna ”leda sig själv”, behöver nödvändigtvis inte 

innebära hög kontroll i form av inflytande över det faktiska arbetet. Hvid (2009, 28) 

menar att kontrollbergreppet, utöver individbaserade aspekter, också bör innefatta 

yrkets relationella förutsättningar. Detta kan exempelvis handla om sociala relationer 

medarbetare emellan, och sociala utbyten mellan medarbetare och kunder, 

leverantörer och brukare. Ett annat exempel är Holt och Hvid (2014, 75) som har 

studerat hur industriarbetares kontroll påverkas av den ”upplösning” som till viss del 

skett när det kommer till organisationsstrukturer och förhållandet mellan anställda 

och chefer. Potentiellt kan denna upplösning leda till ökat inflytande och 

självbestämmande för arbetstagare. Samtidigt riskerar detta att otydliggöra arbetes 

gränser, vilket i sin tur kan inverka negativt på arbetstagares möjlighet att kontrollera 

sitt arbete gällande vad, och hur mycket, som ska göras. 

Kontroll kan även handla om möjligheten att påverka och kontrollera sin arbetstid. 

Leineweber, Kecklund, Theorell, Åkerstedt, Alexandersson och Westerlund (2013, 90) 

har undersökt vilka effekter inflytande över arbetstid har på sjuknärvaro och 

sjukfrånvaro. Inflytande över arbetstid operationaliserades i form av frågor kring 
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anställdas möjligheter att påverka arbetspassets längd, start- och sluttid, pauser och 

raster under arbetspasset, och vilka dagar man arbetar. Enligt Leineweber et al. (2013, 

96) visade studiens resultat på ett samband mellan låg inflytande över arbetstid och 

ökad sjukfrånvaro. Möjligheten att påverka arbetspassets längd var den dimension av 

inflytande med enskilt störst påverkan på nivå av sjukfrånvaro.   

En viktig aspekt av arbetstidskontroll är möjligheten att påverka sitt eget schema. 

Detta blir av särskilt relevans i yrken med oregelbunden arbetstid. Åkerstedt, Ingre 

och Gecklund (2012, 5) har i en rapport studerat vad som kännetecknar bra och dåliga 

skiftscheman från ett arbetstagarperspektiv. Studien bygger på telefonintervjuer med 

2031 personer vars arbetstid i någon mån låg utanför dagtid, det vill säga klockan 19-

07. Ett antal faktorer tas upp som särskilt problematiska. Dessa var: för lite inflytande 

på arbetstiden, kort framförhållning, kort dygnsvila, delade arbetspass, flera 

arbetspass i rad, periodplanering, långa arbetspass och variabla starttider. Gemensamt 

för de uppräknade faktorerna är att de belyser begränsningar i individens 

livssituation med särskilt fokus på det sociala livet. Det var också en betydligt större 

andel kvinnor än män som upplevde stora problem med schemarelaterade faktorer. 

Utan att ha studerat detta närmare menar författarna att det troligtvis beror på att 

kvinnor utöver arbetet tar större ansvar för familjens sociala situation. Åkerstedt, 

Ingre och Gecklund (2012, 18) har även med heltids-/deltidsarbete som en faktor i 

analysen, även om det inte var ett av studiens huvudsakliga fokusområden. Här 

visade resultatet att det fanns ett starkt samband mellan deltidsarbete och minskad 

upplevd arbetsrelaterad hälsorisk. Det fanns även samband, om än svagare, mellan 

deltidsarbete och minskad trötthet, störd sömn och olycksrisk. 

Flexibilitet 

Jonsson (2007, 30) beskriver hur flexibilitet i arbetslivet är en mycket omdiskuterad 

fråga. Ändå går det inte att betrakta flexibilitet som ett väldefinierat och tydligt 

avgränsat koncept. Detta leder ibland till kontroverser och förvirring, vilket 

egentligen troligtvis beror på att man talar om olika saker. Flexibilitet är inte, vilket 

det ibland misstas för, en inneboende egenskap. Istället är det alltid någonting relativt 

som skapas i relation till någonting annat, vilket uttrycks i termerna: ”flexibility is 

always ‘flexibility for somebody’” (Jonsson, 2007, 30). Vidare menar Jonsson (2007, 31) att 

en ytterligare problematik med begrepp som ”flexibel” och ”flexibilitet” är att de har 

positiva konnotationer. Det är så att säga svårt att uppge sig vara emot flexibilitet. 

Även om definitioner och innebörder kan skilja sig åt i vissa avseenden så har 

flexibilitet i forskning i hög utsträckning handlat om kapacitet till anpassning, till 

exempel att effektivt kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar. Det är också 

av vikt att definiera vem eller vad som är föremål för flexibilitet. En grundläggande 

distinktion görs mellan aktörer och system. Aktörer innefattar individer, men även 

företag och andra organisationer. System kan exempelvis avse produktionssystem, 

arbetsmarknad och större företagsnätverk.  

Costa, Sartori och Åkerstedt (2006, 1125) skiljer på två typer av flexibla 

arbetstidsarrangemang. Den ena, vilken kallas för variabilitet, handlar om 
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organisationens kontroll och bestämmanderätt över anställda. Den andra typen, 

benämnd som flexibilitet, utgår istället från arbetstagarens möjligheter till 

handlingsfrihet och autonomi i sitt arbete. I studiens resultat, vilket underbyggs av en 

större europeisk enkätundersökning, framgår att de mest fördelaktiga hälsoeffekterna 

bland anställda sågs vid hög flexibilitet samtidigt som variabiliteten var låg. Bland 

annat på grund av att det ledde till en ökad individuell stabilitet vilket förenklade 

planering av det vardagliga livet och sociala interaktioner, exempelvis med familj 

(Costa, Sartori och Åkerstedt, 2006, 1135).  

Jonsson (2007, 37) föreslår en systematisk typologi över flexibilitet i arbetslivet, 

med fokus på utbytesrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Typologin 

bygger inte enbart på flexibilitet, utan också stabilitet. Skillnaden mellan dessa ligger i 

att flexibilitet handlar om en önskvärd variation, medan stabilitet belyser en önskvärd 

icke-variation, eller en vilja att saker förblir som de är. Punkterna som tas upp av 

Jonsson (2007, 37-38) är följande:    

 Anställningsvillkor: En central aspekt av flexibilitet och stabilitet i arbetslivet 

återfinns i villkoren för anställning. Flexibilitet för arbetsgivaren kan 

exempelvis innebära att enkelt och utan större kostnad göra sig av med 

arbetstagare då behov inte längre finns. Detta skulle samtidigt innebära en 

mycket instabil situation för arbetstagaren.  

 Arbetstid: Även här ses skillnader utifrån ett arbetsgivar- eller 

arbetstagarperspektiv. Flexibilitet för arbetsgivaren innebär till exempel att 

anställdas arbetstid styrs efter verksamhetens behov. För arbetstagare innebär 

tidsmässig flexibilitet istället att kunna styra och strukturera sin arbetstid efter 

privatlivet.  

 Arbetsplats: Att geografiskt kunna flytta en arbetsplats är ett tydligt tecken på 

flexibilitet för arbetsgivaren. För arbetstagare innebär detta dock en instabil 

arbetssituation.   

 Arbete: När det kommer till arbetet i sig, det vill säga flexibilitet i 

arbetsuppgifter, så finns ofta en större överenstämmelse mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Exempelvis kan variation i arbetet ses som önskvärt för 

arbetstagare då det gör jobbet mer intressant. Samtidigt leder detta till ökad 

produktivitet, vilket är i arbetsgivarens intresse.  

 Remuneration: Den sista punkten avser den ekonomiska transaktion som sker 

mellan arbetsgivare och arbetstagare som kompensation för utfört arbete. För 

arbetsgivaren innebär remunerativ flexibilitet möjligheten att anpassa löner 

efter marknadsförhållanden, och att vid exempelvis låg lönsamhet sänka 

löner. För arbetstagaren skapar dessa förhållanden följaktligen en motsatt 

situation av remunerativ instabilitet.   

Flexibilitet i arbetslivet är alltså ett fenomen med flera dimensioner, och kan 

varken sägas vara ensidigt positivt eller negativt. Istället handlar det om vem 

flexibiliteten är till för. Detta framgår exempelvis i Joyce, Pabayo, Critchley och 



16 
 

Bambra (2010, 2) som i en internationell forskningsöversikt visar på hur flexibilitet, 

när det handlar om anställdas valfrihet och kontroll över arbetstid, leder till positiva 

hälsoeffekter. Flexibilitet som enbart är avsedd att främja organisationens intressen, 

exempelvis osäkra anställningsvillkor av typen visstidsanställning eller ofrivillig 

deltid, visade sig istället medföra negativ påverkan på anställdas hälsa.   

Grönlund (2004, 44-45) har i en avhandling studerat flexibilitet i organisationer 

utifrån ett genusperspektiv. Genom en omfattande enkätundersökning undersöktes 

tre till könssammansättningen mycket olika branscher: vården, finansbranschen och 

verkstadsindustrin. Syftet var bland annat att studera om flexibilitet utformas på olika 

sätt i dessa branscher, men också om det skiljer sig åt mellan män och kvinnor i 

samma bransch. Grönlund (2004, 200-201) anger hur studiens resultat visar på olika 

innebörder beroende på vilken typ av flexibilitet som avses. En aspekt av detta är att 

kvinnor har mindre verksamhetsflexibla arbetstider i jämförelse med män. Med 

verksamhetsflexibel arbetstid avses flexibilitet efter organisationens behov. Detta 

kopplas till den fortsatt existerande samhällsnormen, där män betraktas som 

familjeförsörjare och kvinnor i högre uträckning tar hand om hem och barn. Även om 

dessa normer är under förändring beskrivs en situation där kvinnor måste hantera 

både förvärvsarbete och familj, medan män mer obehindrat står till arbetsmarknadens 

förfogande. Studiens resultat tyder dock på att kvinnor trots detta har mindre 

möjligheter än män att variera sina arbetstider. Detta på grund av att flexibel arbetstid 

mer hänger ihop med hög organisatorisk position och status. Däremot hade kvinnor 

en högre nivå av funktionell flexibilitet än män. Denna typ av flexibilitet avser istället 

bredden i arbetsuppgifter. Exempelvis roterade kvinnor oftare mellan arbetsuppgifter, 

arbetsgrupper och arbetsplatser, vilket kopplas till att denna typ av flexibilitet var mer 

vanligt förekommande på lägre positioner.  

Vidare menar Grönlund (2004, 201) att finns ett tydligt samband mellan 

deltidsarbete och branschens könsammansättning. Deltidsarbete är betydligt mer 

vanligt förekommande inom vården än i de övriga branscherna. Här återfanns även 

den klart största andelen ofrivilligt deltidsarbetande. Detta relateras till flexibilitet i ett 

organisatoriskt perspektiv med syftet att gynna arbetsgivaren, bland annat som ett 

sätt att bemanna annars svårbemannade arbetstider. Vården beskrivs som en bransch 

där deltidsarbete kommit att bli en inbyggd del av organiseringen, vilket inte gäller 

för de andra branscherna. 

Sammanfattning  

I detta avsnitt har tidigare forskning utifrån kategorierna arbetstid, arbetsvillkor, kontroll 

och flexibilitet presenterats. Den forskning som tas upp har valts för att ge en kontext 

till den här undersökningens studieområde: förändrade arbetsvillkor till följd av 

införandet av en arbetstidsmodell. Även om områdena presenterats separat hänger de 

i hög utsträckning ihop, och studier som placerats i en kategori hade möjligtvis även 

kunnat fungera i någon av de andra. Övergripande är arbetstid en central faktor när 

det kommer till arbetets struktur. Detta uttrycks bland annat i de arbetstidregimer 

som påverkar de normer som finns kring arbete (Lott, 2015; Rubery, Smith & Fagan, 
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1998). Arbetstid inom svensk offentlig sektor, och i synnerhet äldreomsorgen, har 

varit föremål för omfattande förändringsprocesser, där problemet ansetts vara den 

höga andelen deltidsarbetande (Ede & Rantakeisu, 2015; Jonsson, 2011; Sjöstedt 

Landén, 2017). Att arbeta heltid i dessa typer av yrken har dock visat sig vara 

problematiskt. Exempelvis på grund av arbetsvillkor som leder till fysiska och 

mentala påfrestningar (Elstad & Vabø, 2008; Trydegård, 2012). En stor del av detta går 

att koppla till NPM och de förändringsprocesser som skett gällande hur arbete i 

sektorn organiseras (Newman & Lawler, 2009; Olsson och Ingvad, 2006). Två aspekter 

som visat sig vara av stor betydelse för hur arbetstagare upplever sina 

arbetsförhållanden är möjligheten till kontroll och flexibilitet. Kontroll kan innefatta 

en mängd olika aspekter, men en gemensam nämnare är att det har att göra med 

självbestämmande i arbetet, till exempel när det kommer till möjlighet att påverka 

arbetstid, arbetsmängd och arbetsuppgifter (Leineweber et al., 2013; Spector, 2002). 

Flexibilitet handlar istället i grunden om anpassning (Jonsson, 2007). Här måste en 

distinktion göras angående vem som anpassar sig. Flexibilitet utifrån arbetstagarens 

perspektiv, har visat sig ha positiv inverkan på hälsa och välmående. Den andra typen 

av flexibilitet, även kallad variabilitet, utgår istället från verksamhetens behov och har 

visat sig ha mer negativa hälsoeffekter för anställda (Costa, Sartori och Åkerstedt, 

2006; Joyce et al, 2010). Ofta ses en tydlig motsättning mellan dessa typer, där 

flexibilitet från ett arbetstagarperspektiv visat sig hänga ihop med hög position i 

organisationshierarkin (Grönlund, 2004).  

Utöver benämnda områden är även jämställdhet en central aspekt i den här 

studien. Dock ges det inte ett eget avsnitt här. Detta på grund av att jag valt att 

behandla jämställdhet som ett mer övergripande fenomen, vilket på många sätt 

genomsyrar alla områden. Arbetstidsstrukturer skapas och formas exempelvis efter 

normativa könsmässiga skillnader, och får således skilda innebörder för kvinnor och 

män (Lott, 2015). När det handlar om arbetsvillkor är kön en grundläggande del, 

vilket blir särskilt tydligt i den kraftigt kvinnodominerade offentliga sektorn. Studier 

kring kontroll visar till exempel att en större andel kvinnor upplever sin 

schemaläggning som problematisk (Åkerstedt, Ingre och Gecklund, 2012). I avseendet 

flexibilitet existerar också skillnader mellan kvinnor och män, vilket exempelvis blir 

synligt i de branscher där kvinnor och män arbetar (Grönlund, 2004). 

Den tidigare forskningen ger också en förförståelse kring vilka förändringar som 

går att förvänta sig av arbetstidsmodellen. En problematik går att se redan i de 

grundläggande arbetsvillkoren, vilka ofta upplevs vara fysiskt och mentalt krävande. 

Tidigare studier av liknande arbetstidsprojekt (ex. Ede & Rantakeisu, 2015) blir 

således särskilt relevanta då de bidragit till att problematisera de tidigare åtgärder 

som tagits i sektorn.  
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Teori 

Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av arbetsmiljö som teoretiskt fält med en 

genomgång av de teoretiska modeller som varit av särskild betydelse, framförallt när 

det kommer till att belysa relationen mellan arbetsmiljö och arbetstagares hälsa. Efter 

det presenteras Joan Ackers teori kring ojämlikhetsregimer i organisationer, vilken 

figurerar som det huvudsakliga analysverktyget i den här studien.  

Arbetsmiljö 

Sjöström, Bolin och Schmidt (2019, 393) beskriver hur arbetsmiljö i grunden handlar 

om de förhållanden under vilka arbete utförs på en arbetsplats. Arbetsmiljö som 

begrepp innefattar både en strukturell och individuell dimension. Exempelvis kan en 

arbetsmiljö delas av flera individer då de är en del av samma arbetsplats. Samtidigt 

bygger arbetsmiljö på individens subjektiva upplevelser och olika individer kan 

således påverkas på skilda vis av samma objektiva arbetsförhållanden. Arbetsvillkor 

och arbetsförhållanden har i forskning visat sig vara en påverkansfaktor för anställdas 

hälsa. Ett sätt att studera och mäta detta har varit genom ett flertal olika teoretiska 

modeller som varit effektiva för att påvisa kopplingen mellan en individs 

arbetssituation och hälsa och välmående. Den mest kända är troligtvis krav-

kontrollmodellen, vilken utvecklats av Karasek och Theorell. Karasek och Theorell 

(1990, 31) beskriver att syftet med modellen är att påvisa hur faktorer som krav i 

arbetet, möjlighet att använda färdigheter och kontroll över arbetsuppgifter kan 

användas för att förutse en mängd hälso- och beteendemässiga risker kopplat till 

arbetsstrukturer.  

Genom att jämföra höga och låga nivåer av psykologiska krav och 

självbestämmande har det enligt Karasek och Theorell (1990, 32-35) gått att urskilja 

fyra distinkta typer av arbetssituationer. Dessa benämns som jobb med hög 

belastning, aktiva jobb, jobb med låg belastning och passiva jobb. Tanken är att varje 

grupp utifrån sina egenskaper på sikt riskerar att antingen leda till olika 

hälsoproblem, eller få mer positiva utfall. Exempelvis antas jobb med hög belastning 

och liten egenkontroll på sikt kunna leda till trötthet, ångest, depression och psykisk 

ohälsa. Ett aktivt jobb där möjligheten till självbestämmande är stor anses istället 

medföra positiva effekter när det kommer till allmänt välmående. Karasek och 

Theorell (1990, 58) beskriver hur deras definition av begreppet kontroll innefattar en 

kombination av två dimensioner. Dessa benämns som “decision authority” och “skill 

utilization”. Den förstnämnda handlar om den anställdas mandat att fatta egna beslut 

angående sitt arbete, medan den andra dimensionen berör individens möjligheter att 

använda sina färdigheter i arbetet. Vidare menar författarna att kontroll således 

handlar om “the worker’s ability to control his or her own activities and skill usage.” 

(Karasek & Theorell, 1990, 60). Karasek och Theorell (1990, 68-69) även har med socialt 

stöd som en tredje faktor i modellen. Det handlar i huvudsak om sociala relationer i 

arbetet, där arbetstagare upplever ett socialt stöd från chefer och kollegor.  
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Ett annat exempel är ”The job demands-resources model” som bland annat tar upp 

risken för utbrändhet. Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schaufeli (2001, 501) 

beskriver hur job demands avser fysiska, sociala och organisatoriska aspekter av ett 

arbete som kräver fysisk eller mental ansträngning. Job resources innefattar och sin sida 

de fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska aspekterna av arbete som kan bidra 

till måluppfyllelse, reducera fysisk eller mental ansträngning och stimulera personlig 

utveckling hos individen. Vidare belyser Demerouti et al. (2001, 508) hur symptom på 

utbrändhet går att koppla till specifika arbetsförhållanden. Då job demands är på en 

hög nivå, det vill säga när jobbet kräver stor fysisk eller mental ansträngning, ökar 

risken för utmattning bland anställda. Om det saknas job resources kommer detta 

sannolikt att leda till bristande engagemang (disengagement). Risken för utbrändhet 

har visat sig vara störst vid en hög nivå av job demands samtidigt som nivån av job 

resources är låg. 

En ytterligare välanvänd teoretisk modell är den så kallade ”High-effort/Low-reward 

model”. Siegrist (1996, 30) visar på hälsorisker som uppstår då det finns en obalans 

mellan ansträngning och ”belöning” i arbetet. I den här specifika studien undersöktes 

exempelvis sambandet mellan denna typ av arbetsförhållanden och kardiovaskulära 

sjukdomar. Brist på belöning kan exempelvis handla om låg lön, låg status och 

bristande framtidsmöjligheter i arbetet. Det görs även en distinktion mellan extrincic 

och intrincic, ungefärligt översatt ”yttre” och ”inre”, när det handlar om typ av 

ansträngning i arbetet. Ansträngningar av typen extrincic härstammar från yttre 

faktorer utanför individen, till exempel hög press och höga krav i arbetet. När det 

gäller ansträngningar av typen intrinsic avses istället individens motivation och 

strategier för att klara av krävande arbetssituationer. 

Ojämlikhetsregimer  

Tidigare forskning och teoretiska modeller belyser bland annat betydelsen av ha 

kontroll i sitt arbete, inte minst när det kommer till hälsoeffekter. Det som inte fångas 

upp här är de systematiska skillnader som skapas i arbetsorganisationer när det 

kommer till vem som har kontroll och vem som inte har det, och varför dessa 

skillnader uppstår. Utöver teoretiska modeller så har därför även Joan Ackers koncept 

kring inequality regimes, eller ”ojämlikhetsregimer” i svensk översättning, valts för den 

här studien. Enligt Acker (2006, 443) existerar ojämlikhetsregimer i alla organisationer, 

men i olika grad. Ojämlikhetsregimer tar sig uttryck i form av löst sammanhängande 

praktiker, processer, handlingar och innebörder som resulterar i att ojämlikheter 

utifrån faktorer som klass, kön och etnicitet upprätthålls i organisationer. Acker (2006, 

443) definierar ojämlikhetregimer som systematiska skillnader i människors 

möjligheter att på olika sätt påverka beslut och kontrollera sin position i en 

arbetsorganisation. Det kan exempelvis handla om beslut kring hur arbete ska 

organiseras, möjlighet att bli befordrad, anställningstrygghet, förmåner, lön och status 

på arbetsplatsen. Ojämlikhetsregimer är inte beständiga utan beskrivs som flytande 

och föränderliga. Övergripande processer i det samhälle som organisationen är en del 

av, till exempel dess politik, historia och kultur, har stor betydelse.   
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Tabell 1. Översiktlig tabell av ojämlikhetsregimers dimensioner i Ackers 
modell.  

Ojämlikhetens bas Klass, kön och ras (etnicitet)  

Form och grad av ojämlikhet Hierarkins branthet och 
segregationsmönster 

Organisationsprocesser Arbetets förutsättningar, klasshierarkier, 
rekrytering och anställning, lönesättning och 
informella interaktioner  

Ojämlikheters synlighet Medvetenhet kring ojämlikhet i 
organisationer 

Ojämlikheters legitimitet  Skillnader i acceptans mellan olika 
organisationer 

Kontroll och följsamhet Direkt, diskret och internaliserad kontroll 

Acker (2006, 444-45) menar att ojämlikhetsregimer består av flera dimensioner, 

vilka bygger på varandra (se tabell 1 ovan). Den mest fundamentala dimensionen, 

eller ”basen” för ojämlikhet i organisationer kan i viss utsträckning variera sett till 

innehåll. I regel är dock ojämlikhet med ursprung i klass, kön och etnicitet alltid 

närvarande i någon form. När Acker talar om klass avses varaktiga och systematiska 

skillnader mellan människor när det kommer till tillgång och kontroll över resurser 

för försörjning och överlevnad. I det moderna industriella samhället har detta i 

huvudsak kommit att handla om monetära medel. Kön, i det här fallet i form av 

genus, handlar om socialt konstruerade skillnader mellan män och kvinnor när det 

kommer till föreställningar och identiteter som stödjer differentiering och ojämlikhet. 

Ras belyser socialt definierade skillnader baserade på fysiska attribut, kultur och 

historisk över - eller underordning. Här beskrivs även begreppet etnicitet som 

någonting som kan gå hand i hand med ras, men också studeras som en separat 

företeelse.3 Jag kommer dock hädanefter att kontinuerligt använda mig av begreppet 

etnicitet i den här uppsatsen.  

Klass, kön och etnicitet bör inte betraktas som separata fenomen utan något som 

korsar och går in i varandra. Acker använder sig således av ett intersektionellt 

perspektiv på ojämlikhet i organisationer, vilket också är en av hennes huvudsakliga 

poänger. Det är också värt att poängtera att Acker utöver dessa grundläggande tre 

faktorer även nämner andra markörer som upprätthåller ojämlikhetsregimer i 

organisationer, exempelvis sexualitet, religion, ålder och funktionsvariation (Acker, 

2006, 445).   

Den andra dimensionen i Ackers koncept belyser ojämlikhetsregimers form och 

grad. Acker (2006, 445-46) anger att en central aspekt här handlar om hur brant 

organisationens hierarki är, det vill säga hur många organisationsnivåer som 

beslutsstrukturen bygger på. Traditionella byråkratier ses som de brantaste 

hierarkierna, med en tydlig stegvis uppdelning mellan den lägsta och högsta nivån av 

organisationen. Detta jämförs med så kallade platta organisationer, vilka 

 

3 Ursprungligen var ”ras” ett begrepp för att beskriva biologiska egenskaper, medan ”etnicitet” handlade om 

kulturella fenomen. Det råder ingen riktig konsensus kring hur begreppen bör användas och ibland används de 

synonymt (Gendered Innovations, 2011).  
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kännetecknas av färre organisatoriska nivåer och en större decentralisering när det 

kommer till ansvar och beslut. I denna dimension innefattas också nivå och mönster 

av segregation. Segregering utifrån kön och etnicitet inom arbete är komplext då 

segregationen är hierarkisk mellan jobb på olika klassnivåer inom en organisation, 

mellan jobb på samma nivå, men också inom samma jobb. Här görs även en 

distinktion mellan yrke och jobb. Ett yrke är en typ av arbete, medan ett jobb består av 

en sammansättning arbetsuppgifter som utförs i en specifik organisation.  

Den tredje dimensionen handlar om hur ojämlikhet skapas genom 

organisationsprocesser. Acker (2006, 447) tar upp fem olika sätt på vilka detta görs. För 

det första finns de grundläggande förutsättningarna för arbete. Generellt sett anses 

allt arbete vara anpassat efter normen kring en vit man som är helt dedikerad till sitt 

arbete och inte behöver ta hänsyn till andra aspekter av livet. Ett exempel på detta är 

den nuvarande arbetstidsnormen som bygger på åtta timmars kontinuerligt arbete. 

Individuell flexibilitet och andra faktorer som kan underlätta relationen mellan arbete 

och privatliv är mer förknippat med höga organisatoriska positioner och ses sällan i 

jobb på lägre nivåer. I organisationer upprätthålls även klasshierarkier, vilka bland 

annat organiseras genom byråkratiska tekniker. Ett exempel är olika typer av 

klassifikationssystem där arbetsuppgifter definieras och rankas hierarkiskt. Jobben 

passas sedan in i lönekategorier, där jobb med liknande ranking hamnar i samma 

kategori. Denna typ av kategorisering innefattar ofta en uppdelning som bygger på 

ojämlikhet utifrån klass, kön och etnicitet, exempelvis när det kommer till vilka jobb 

som tilldelas hög ranking och lön (Acker, 2006, 448).  

Acker (2006, 449-50) beskriver rekrytering och anställning som en process vilken 

går ut på att hitta den mest lämpade personen för en aktuell position. Detta sker dock 

inte förutsättningslöst. Exempelvis finns forskning som belägger att vita människor 

föredras i anställningsprocesser, samt hur vissa jobb ses som tydligt kodade efter kön 

och därför antingen lämpar sig för en kvinna eller man. Lönesättning är ofta en 

byråkratisk organisationsprocess som är sammanlänkad med skapandet av hierarkier. 

Det finns en mängd olika lönesättningssystem, där många har en inneboende tendens 

att skapa och upprätthålla löneskillnader efter faktorer som kön och etnicitet. 

Människors kön och etnicitet påverkar bland annat antaganden kring skicklighet, 

ansvarstagande och uppfattningen av vad som anses vara en rättvis lön för ett visst 

arbete. Informella interaktioner handlar enligt Acker (2006, 451) om människors 

vardagliga möten där ojämlikhet reproduceras. Exempelvis använder både kvinnor 

och män på en arbetsplats rutinmässigt kön, ras och klassbaserade antaganden i 

interaktioner med andra människor. Detta leder till att det skapas förväntningar på 

hur olika personer bör agera. Ett exempel som tas upp handlar om hur chefer 

förväntar sig en viss aktning och respekt från underordnade, och att detta även skiljer 

sig åt beroende på den anställdas kön och etnicitet.  

Acker (2006, 452) anger hur ojämlikheters synlighet, och medvetenheten kring den, 

varierar mellan olika organisationer. Bristande organisatorisk medvetenhet kan både 

vara avsiktlig eller oavsiktlig. Till exempel har det visat sig vara svårt för personer 

som tillhör en dominant grupp att se sina egna privilegier. Ojämlikhet uppfattas 
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således som en företeelse som sker någon annanstans, långt ifrån en själv. 

Ojämlikheters legitimitet beskrivs av Acker (2006, 452-53) också som varierande mellan 

organisationer. I vissa typer av organisationer, till exempel kooperativ, 

yrkesorganisationer och frivilligorganisationer, finns överlag en syn på ojämlikhet 

som något illegitimt vilket bör minimeras. I mer traditionella och ”stela” byråkratier 

ses inte ojämlikheter som ett problem på samma sätt. Legitimiteten styrs även av 

rådande politiska och ekonomiska samhällsförhållanden. Ett exempel som tas upp 

belyser hur medborgarrättsrörelsen i USA på 1960- och 70-talet utmanade och 

ifrågasatte legitimiteten av ojämlikhet utifrån ras och kön. Detta ledde till flera 

övergripande förändringar på samhällsnivå, vilket i sin tur även påverkade 

ojämlikhet i arbetsorganisationer. 

Den sista dimensionen som tas upp av Acker (2006, 454) innefattar kontroll och 

följsamhet (control and compliance). Det finns en mängd olika tillvägagångsätt för 

organisationer att utöva kontroll över anställda och i huvudsak tas tre typer upp. Den 

första benämns som direkt kontroll. Här innefattas byråkratiska regler och de 

påföljder som implementeras om dessa regler bryts. Det kan också på motsatt vis 

handla om olika typer av belöningssystem, till exempel ekonomiska bonusar. Diskret 

kontroll, vilket är den andra typen, sker mer indirekt och består ofta av varierande 

former av övervakning. Exempelvis att med teknologiska hjälpmedel övervaka 

anställdas telefontid eller tid som spenderas online. Det kan också handla om 

rekrytering av socialt utsatta människor i beroendeställning. Ett exempel som tas upp 

berör illegala invandrare, som på grund av begränsade arbetsmöjligheter inte kan 

ställa motkrav gentemot arbetsgivare.  

Slutligen finns även den internaliserade kontrollen. Acker (2006, 454-55) beskriver 

hur internaliserad kontroll innefattar trosföreställningar som legitimerar byråkratiska 

strukturer. Det handlar om att rådande maktförhållanden, exempelvis mellan chefer 

och underordnade, ses som givna och naturliga. Här skapas även kontroll då detta 

resulterar i att det kan upplevas som meningslöst att utmana och ifrågasätta denna 

ordning som ofta bygger klass-, köns- och etnicitetsbaserade grunder. Acker menar att 

internaliserad kontroll även handlar om egenintresse. Egenintressen innefattar 

faktorer kopplat till ekonomi, status och identitet. Identiteter skapas i 

organisationsprocesser med bakgrund i kön, klass och etnicitet, vilket i sin tur skapar 

skillnader kring vem som har hög status och ekonomiska fördelar i organisationen. De 

individer som innehar en hög nivå av nämnda intressen har möjligheten att 

kontrollera andra som ett sätt att bevara dessa. Samtidigt blir strävan efter att 

upprätthålla dessa egenintressen även en kontroll av det egna beteendet. 

Teoretisk avgränsning 

I den här studien är ”kontroll” ett centralt begrepp. Därav har särskilt vikt lagts på de 

teoretiska ingångar som fångar upp denna aspekt. För det första finns den typ av 

kontroll som beskrivs av Karasek och Theorell (1990), vilken innefattar dimensionerna 

“decision authority” och “skill utilization”. Det andra perspektivet på kontroll handlar 

istället om ”control and compliance”, vilket tas upp av Acker (2006). Den typ av kontroll 
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som tas upp av Karasek och Theorell har ett tydligt arbetstagarperspektiv, det vill 

säga att den utgår från den anställdas möjligheter till handlingsfrihet i arbetet, samt 

att kunna använda sig av sina färdigheter. Acker beskriver kontroll utifrån ett 

organisationsperspektiv genom de olika tillvägagångsätt och strategier som 

organisationer använder sig av för att utöva kontroll över anställda. Genom att 

använda båda dessa perspektiv på kontroll skapas en bredare, men även djupare, 

förståelse för begreppet där kontroll är någonting som arbetstagaren har, men också 

blir utsatt för. Utöver Ackers perspektiv på kontroll, kommer även de övriga 

dimensionerna av ojämlikhetsregimer att användas för att förstå och förklara orsaken 

till de skillnader i kontroll som ses inom organisationen. Exempelvis blir den andra 

dimensionen, som handlar om ojämlikheters form och grad, särskilt relevant för att 

belysa organisationens hierarki i avseendet vem som har kontroll och vem som inte 

har det.  
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Metod 

För denna studie, med syftet att undersöka vad införandet av arbetstidsmodellen får 

för konsekvenser när det kommer till anställdas arbetsmiljö gällande kontroll, har en 

kvalitativ ansats valts. Creswell och Poth (2017, 45) beskriver hur kvalitativa metoder 

är lämpliga att använda sig av då forskningsproblemet bland annat kräver en 

komplex och detaljerad förståelse för den kontext och miljö som studiedeltagarna är 

en del av. Det är även ett sätt att lyfta fram berättelser från individer som har direkt 

erfarenhet av det problem som studeras. I den här studien blir en kvalitativ ansats 

lämplig då målet är att tillägna sig en djupare förståelse för hur arbetsvillkor 

förändrats genom att tala med de individer som blir föremål för den organisatoriska 

förändring som införandet av arbetstidsmodellen innebär.     

Studiens kontext   

Den här uppsatsen skrivs inom ramen för ett följeforskningsprojekt som genomförs av 

Mittuniversitetet. Forskningen syftar till att följa en kommuns pilotprojekt kring heltid 

som norm och belysa eventuella för- och nackdelar från ett organisations- och 

arbetstagarperspektiv. I forskningsprojektet samlas två typer av data in. För det första 

används en mer kvalitativ ansats i form av fokusgruppsintervjuer med personal och 

enskilda intervjuer med enhetschefer, schemaläggare och kommunansvarig. Utöver 

detta görs även en kvantitativ enkätundersökning. Personal i verksamheterna har vid 

två separata tillfällen, en gång innan och en gång ett antal månader efter att 

arbetstidsmodellen började användas, fått besvara en enkät. Enkäten syftar till att 

mäta organisatorisk och social arbetsmiljö för att belysa eventuella förändringar till 

följd av arbetstidsmodellen. Följeforskningen redovisas sedan i form av en 

slutrapport. 

Kommunen 

För att värna om verksamheternas och studiedeltagarnas anonymitet kommer inte 

kommunens namn att skrivas ut. För ändå ge en beskrivande bild av kommunen som 

studeras går det att använda sig av den kommungruppsindelning som gjorts av SKL. 

Den här kommunen faller in i kategorin ”Större stad”, vilket innebär ”minst 40 000 

och mindre än 200 000 invånare i kommunens största tätort” (SKL, 2016, 7). Arbetet 

med att införa heltid som norm påbörjades i kommunen under våren 2018, efter att 

beslut fattats året innan. Detta sker i form av ett pilotprojekt kallat ”Heltid som norm” 

som innefattar totalt sju av kommunens verksamheter, fyra gruppbostäder inom stöd 

och omsorg och tre äldreboenden. Den lösning som har valts i kommunen är en 

arbetstidsmodell som går under beteckningen ”85/10/5”, där siffrorna representerar 

arbetstid i procent. Åttiofem procent av arbetstiden är förlagd till den anställdes 

ordinarie verksamhet. Tio procent utgör vikarietid, antingen i den egna verksamheten 

eller på en annan, förslagsvis närliggande arbetsplats där personen är inskolad. De 

sista fem procenten motsvarar tid avsatt för arbetsplatsträffar, administrativt arbete, 

ombudstid och kompetensutveckling, exempelvis i form av kurser och utbildningar. 
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Nytt för projektet var också en centralisering av schemaläggningen. Tidigare hade 

schemaläggningen genomförts på varierande vis, men det vanligaste var att det 

sköttes individuellt av varje verksamhet. Som en del i projektet anställdes två 

schemaplanerare som arbetade från kommunhuset. Scheman gjordes för varje 

fyraveckorsperiod där anställda fick lämna önskemål om lediga dagar. 

I handlingsplanen för införandet av ”Heltid som norm” i kommunen tas det upp 

ett antal argument till varför heltid är en viktig fråga. Argumenten återspeglar till stor 

del de tänkbara förbättringsområden som tagits upp av SKL och Kommunal och 

innefattar fyra huvudsakliga punkter. Dessa handlar om bättre arbetsmiljö, skapa en 

mer attraktiv arbetsplats, möta rekryteringsbehovet och en ökad ekonomisk 

jämställdhet (Personalnämnden, 2017, 4). En ytterligare central aspekt för just den här 

kommunen har varit problematik kring höga sjuktal med höga vikariekostnader som 

följd. Tanken är att modellen ska minska dessa kostnader då verksamheterna istället 

för att ta in vikarier utifrån har en konstant övertalighet där behov av vikarier i hög 

utsträckning kan täckas upp av de tio procent i arbetstidsmodellen som motsvarar 

vikarietid.  

Materialinsamling   

Denna uppsats är helt fristående från tidigare nämnda projektrapport, men däremot 

bygger uppsatsen på samma intervjumaterial som samlats in i forskningsprojektet. Då 

syftet med den här studien utgår från arbetstagarnas perspektiv har en avgränsning 

gjorts till att enbart ta med personalintervjuerna. Den här studien innefattatar totalt 

sju av kommunens verksamheter, vilka är av typen vård och omsorg och stöd och 

omsorg. Vård och omsorg är mer ”ordinära” äldreboenden, medan stöd och omsorg 

består av olika typer av gruppboenden, exempelvis för personer med olika 

funktionsvariationer. Den totala undersökningspopulationen när projektet startade 

var 169 personer, fördelat på 134 anställda inom vård och omsorg och 35 inom stöd 

och omsorg.  

Fokusgruppsintervjuer 

Materialet har insamlats genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Eborall och 

Morton (2017, 112) menar att intervjuer i fokusgrupper kan skapa nya och annorlunda 

perspektiv jämfört med intervjuer som görs med en person åt gången. Bland annat på 

grund av att det skapas en interaktion mellan flera individer där alla kan tillföra sitt 

perspektiv till diskussionen. Den här typen av intervjusituation kan även göra det 

enklare för personer som på något sätt är motvilliga att berätta om sina upplevelser 

och synpunkter. Informanterna upplever en större ”tillåtelse” att vara ärliga och 

kritiska i sina resonemang. Detta på grund av att det inte skapas ett lika stort tryck på 

en enskild individ. Enskilda intervjuer blir i viss utsträckning mer utsatta, där 

informanten upplever en större press att prestera och ge de svar som den tror att 

forskaren förväntar sig.  

Newman, Tepjan och Rubincam (2017, 93) tar samtidigt upp hur det kan finnas 

situationer där det inte är lämpligt att använda sig av fokusgrupper. Detta rör främst 
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intervjusituationer där ämnet är av sådan karaktär att det kan vara känsligt att tala om 

i grupp. Som tidigare nämnt riskerar intervjuer som görs med personer individuellt 

att försätta informanten i en mer utsatt situation. Här uppstår alltid en fråga om 

avvägning kring lämplighet. Det finns inga givna svar utan denna avvägning måste 

göras för det specifika fallet. Sedan går det också att resonera kring om det i vissa fall 

istället kan vara lättare att tala om någonting i en grupp. Exempelvis kan det tänkbart 

också vara lättare att tala om en företeelse med flera personer som har varit med om 

liknande händelser. I det här fallet gjordes bedömningen att ämnet inte var av så pass 

känslig karaktär att det vore olämpligt att diskutera i grupp. Istället sågs flera 

intervjudeltagare som en fördel då det skapade utrymme för de anställda att diskutera 

sina upplevelser av arbetstidsmodellen, vilket antogs kunna bidra till en djupare 

förståelse. Att intervjua flera anställda på samma gång möjliggjorde även att fler 

personer kunde delta i studien.  

Urval 

Då det redan på förhand var bestämt vilka verksamheter som var en del av 

pilotprojektet behövde inget urval göras i denna aspekt. Däremot var ett urval 

nödvändigt gällande informanter från verksamheterna. Urvalet av informanter i den 

här undersökningen gjordes genom att respektive verksamhetschef tillfrågade ett 

antal anställda om de kunde tänka sig att delta. Instruktionerna som gavs till cheferna 

var att, om möjligt, sätta samman grupper med spridning i kön, etnicitet, ålder och 

arbetad tid i verksamheten. Dock skulle alla ha arbetat så pass länge att de hunnit 

uppleva den förändring som skett i och med arbetstidsmodellen. På två av de större 

äldreboendena, vilka bestod av flera separata avdelningar, genomfördes två 

personalintervjuer per verksamhet. Sett till det totala antalet informanter var en 

övervägande andel kvinnor. Detta speglar dock den könsfördelning som fanns i de 

olika verksamheterna. Det fanns således en skillnad i detta avseende mellan stöd och 

omsorg och vård och omsorg, där förhållandevis fler män återfanns i den 

förstnämnda gruppen.  

Tabell 2. Verksamheter och informanter 

Stöd och omsorg 1  5 kvinnor och 2 män 

Stöd och omsorg 2  5 kvinnor och 1 man  

Stöd och omsorg 3  4 män och 3 kvinnor 

Stöd och omsorg 4  3 kvinnor 

Vård och omsorg 1.1 

Vård och omsorg 1.2 

4 kvinnor  

5 kvinnor 

Vård och omsorg 2.1 

Vård och omsorg 2.2 

8 kvinnor 

7 kvinnor 

Vård och omsorg 3 5 kvinnor 
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Utförande  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på de anställdas respektive arbetsplats. Detta 

då det var mest praktiskt för informanterna. Intervjuerna genomfördes i avgränsade 

och stängda rum, för att få till en så lugn och avskild miljö som möjligt. Enligt Gillham 

(2008, 97) är en viktig aspekt av fokusgruppsintervjuer att skapa en situation där alla 

inblandade känner sig delaktiga. När det kommer till intervjuernas praktiska 

utformning så låg fokus i det här fallet på att skapa en situation som främjade 

diskussioner, exempelvis genom att sitta kring ett runt bord där alla kunde se 

varandra och ingen hamnade ”utanför”. Intervjuerna genomfördes under 

informanternas arbetstid. Tidsmässigt varierade intervjuerna i längd, men samtliga 

befann sig i tidsspannet en till en och en halv timme. Vid varje intervjutillfälle deltog 

förutom jag själv även ytterligare en person från forskargruppen. I genomförandet av 

intervjuerna användes en intervjuguide (se Bilaga 1) som ett stöd och ett sätt att styra 

gruppdiskussionen efter det som efterfrågades. Då intervjuerna även är en del av det 

övergripande följeforskningsprojektet innefattar intervjuguiden, utöver sådant som 

var av relevans för den här studien, också en mängd andra aspekter.  

Det inspelade ljudmaterialet från intervjuerna transkriberades externt av ett 

företag. Gillham (2008, 167) menar att fördelen med att låta någon annan transkribera 

materialet är att det sparar tid. Däremot bör man vara medveten om vissa potentiella 

nackdelar. Framförallt kan det vara svårt att lyssna på och tolka en intervju som man 

inte gjort själv, vilket blir ännu tydligare i en gruppintervju där flera personer 

exempelvis talar samtidigt. I värsta fall kan detta innebära att information går förlorad 

i transkriberingsprocessen. I det här fallet blir detta märkbart i en del 

intervjutranskriptioner, då vissa delar av uttalanden ibland betecknats som ”hör inte”. 

Dock går det ändå oftast att förstå ungefär vad som avses på grund av sammanhanget 

det sägs i.  

Etiska överväganden  

När det kommer till etiska överväganden har den här studien använt sig av de fyra 

allmänna huvudkraven på forskning, framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Det första 

kravet, kallat informationskravet, handlar om att forskaren ska informera 

undersökningsdeltagare om deras roll och uppgift i studien, samt att deltagande är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002, 7). I denna studie har 

detta krav beaktats genom att inför varje intervju muntligt informera deltagarna om 

forskningsprojektets bakgrund, att medverkan är frivilligt och kan avbrytas vid 

önskemål. Det andra kravet berör samtycke. Enligt Vetenskapsrådet (2002, 9) ska 

forskaren alltid inhämta undersökningsdelatagares samtycke till deltagande i studien, 

samt att detta när som helst kan återtagas. Även detta tydliggjordes för deltagarna 

inför varje intervju, där informanterna även gav sitt muntliga samtycke till att delta i 

studien, samt att de förstått hur deras uppgifter skulle användas. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, innefattar att all information om personer som deltar i en 

undersökning ska behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt. Detta innebär 
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även att uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, 12). I det här fallet var anonymisering en viktig aspekt av 

undersökningen, vilket också tydliggjordes för informanterna. Informanterna gav 

även vid varje tillfälle sitt medgivande till att intervjuerna spelades in. Det inspelade 

intervjumaterialet har enbart behandlats av de inblandade i forskningsprojektet, samt 

av de personer som skött transkriberingen. Materialet redovisas även på ett sådant vis 

att enskilda verksamheter och personer inte ska gå att identifiera. Slutligen finns det 

fjärde kravet, benämnt som nyttjandekravet. I korta drag handlar detta om att alla 

insamlade uppgifter som berör enskilda personer enbart får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, 14). Detta beaktas då det insamlade 

materialet enbart kommer att användas i vetenskapliga syften i den här uppsatsen, i 

den övergripande projektrapporten, samt eventuellt i framtida forskningsartiklar.  

Analysmetod 

Det transkriberade materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Gillham (2008, 183-85) beskriver hur det inte finns ett universellt och detaljstyrt 

tillvägagångsätt för denna typ av analys, men tar upp ett antal mer generella riktlinjer. 

Dessa presenteras stegvis och innefattar att noggrant läsa igenom materialet, att 

identifiera substantiella uttalanden, samt att bestämma sig för kategorier. Att 

identifiera substantiella uttalanden handlar om att sortera bort allt överflödigt 

material från de transkriberade intervjuerna och markera uttalanden som kan 

betraktas som meningsbärande. Kategoriseringen är ingen linjär process med en 

tydlig början och slut. Istället är det ett arbete där kategorierna revideras och 

omstruktureras i takt med att nytt material tillförs och analyseras.  

När det kommer till den här studien inleddes analysprocessen med att samtliga 

transkriberade personalintervjuer noggrant lästes igenom för att få en översiktlig 

uppfattning om innehållet. Nästa steg var att markera och ”plocka ut” uttalanden som 

var av särskild relevans för studiens syfte och frågeställningar. Dessa uttalanden 

tillskrevs rubriker som syftade till dess meningsinnehåll. När detta var gjort för alla 

intervjuer gjordes en avvägning angående vilka uttalanden som passade ihop 

innehållsmässigt och kunde slås ihop till en kategori. Detta resulterade i de 

övergripande kategorierna det krävande arbetet, förutsägbarhet och kontroll, vilka även 

har delats upp i ett antal tillhörande underkategorier.  
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Analys  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån kategorierna det krävande arbetet, 

förutsägbarhet och kontroll. Kategorierna exemplifieras med ett antal yttranden från 

intervjuerna, vilka i sin tur analyseras med hjälp av valda teorier och tidigare 

forskning. Då den här studien undersöker hur anställdas möjligheter till kontroll i 

arbetet förändras till följd av införandet av en arbetstidsmodell, kommer olika 

aspekter av kontroll att genomsyra samtliga teman. För att förklara innebörden av att 

ha kontroll ur ett arbetstagarperspektiv används i huvudsak Karasek och Theorells 

(1990) tvådelade definition, vilken innefattar decision authority och skill utilization. Som 

ett verktyg för att förstå varför kontrollen påverkas på ett visst sätt tillämpas Ackers 

(2006) teori kring ojämlikhetsregimer i organisationer.  

Det krävande arbetet  

För att inleda analysavsnittet är det relevant att ge en bild av hur informanterna 

upplever sin arbetssituation mer generellt. Flertalet studier, exempelvis Trydegård 

(2012), visar på att anställda inom äldreomsorgen ofta upplever sin arbetssituation 

som mycket krävande. När informanterna beskriver sin arbetssituation framkommer 

också ofta en bild av ett tungt och kravfyllt arbete, både vad gäller fysiska och 

psykiska krav. Denna bakgrund blir betydelsefull då den säger något om den kontext 

som arbetstidsmodellen appliceras i, vilket är viktigt för att förstå den ursprungliga 

problematiken. Det intressanta blir att se hur modellen antingen kan bidra till att 

underlätta den kravfyllda arbetssituation och skapa bättre förutsättningar, eller om 

den istället gör situationen värre.  

Bland informanterna fanns en relativt samstämmig uppfattning kring de mer 

generella kraven som finns i vårdarbeten.  

Och det är ett jävla tungt jobb och det är fysiskt och psykiskt. Det är det. Alla 

har krämpor hit och dit och ont här och där och … och dem vi jobbar med, de 

blir bara sämre. Så det är väldigt tungt (Kvinna, stöd och omsorg). 

Den ansträngda grundsituationen hade även betydelse för hur man på förhand såg på 

projektet och arbetstidsmodellen. Här fanns således ett visst motstånd där projektet 

upplevdes som någonting betungande, som man egentligen inte hade tid med. 

Det kändes som att man hade redan fullt upp med allting annat. Så ett projekt 

uppe i alltihopa, det kändes bara som att det vart för mycket. Och det tror jag 

att det är många som kände likadant (Kvinna, vård och omsorg). 

Det framgick även exempel där kombinationen av höga fysiska krav i arbetet och 

osäkerhet kring arbetsförutsättningar skapade bilden av ett särskilt krävande arbete.  

Men med allting runt omkring med scheman, att man får inte vara utvilad och 

allt det där, så känner jag bara att det här tänker inte jag jobba med tills jag blir 

pensionär, inte, det kan ni bara glömma. För det är ständigt så här vad ska jag 

göra, hur ska jag ta mig härifrån, tyvärr. (Kvinna, vård och omsorg). 
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Yttrandet berör även en aspekt som framkommer i Trydegård (2012), nämligen hur 

arbetsvillkoren inom äldreomsorgen upplevs som så pass dåliga att var tredje anställd 

haft seriösa funderingar på att säga upp sig. Detta framgick i flera fall, då många 

kände en oro inför framtiden och en tveksamhet till att kunna fortsätta inom yrket om 

inte villkoren förändras. Citatet tar också upp en ytterligare viktig aspekt kring 

arbetet. Det vill säga att det inte enbart är arbetsuppgifterna i sig som är slitsamma. 

Istället ses även de övergripande arbetsförutsättningarna som problematiska. Att inte 

ha kontroll över viktiga kringliggande aspekter av arbetet, som i det här fallet sitt 

schema, leder också till upplevelsen av en krävande arbetssituation. I anslutning till 

detta blir modellen relevant då upplevelsen i det här fallet visar hur den istället för att 

underlätta snarare leder till ökade krav när det kommer till aspekter utanför själva 

arbetet.         

Det bör även poängteras att informanterna uttryckte en del positiva aspekter med 

sitt arbete. I samtliga verksamheter blir det tydligt att en central del i detta rör sig om 

den gemenskap och det sociala stöd man upplever från kollegor.  

Det jag ska säga först och främst, det är arbetskollegor emellan varandra tycker 

jag. Det är jävligt bra. Så det är det som gör också att man är heltidare (Man, 

stöd och omsorg). 

När det varit tungt så har vi haft varandra och stöttat varandra (Kvinna, vård 

och omsorg). 

Ofta sågs det sociala stödet rent av som avgörande för att klara av och orka arbeta 

inom yrket. Detta kan relateras till Karasek och Theorell (1990, 68) som anger socialt 

stöd som den tredje faktorn i krav-kontrollmodellen. Exempelvis är socialt stöd från 

chefer och kollegor en faktor som går att koppla till reducerad stress.  

Tidsanvändning  

I många fall framgår även hur arbetsvillkoren inte enbart förändrats på grund av 

tidsmässigt närliggande faktorer, som exempelvis arbetstidsmodellen. I stället 

beskrivs en förändring som skett över en längre tidsperiod, vilket kan relateras till 

arbetsvillkor till följd av NPM. Informanterna beskriver en förändring som skett, med 

minskade ekonomiska resurser i verksamheten där allt färre personer ska göra en 

större mängd arbete.  

Men så har vi ju gått ner i bemanning. Det har det gjorts succesivt hela tiden. 

Det är klart att det sätter spår, för vi ska göra samma saker fast till och med lite 

mer nu då. Men jag menar, att ta hand om de äldre, det är samma sak som det 

alltid har varit. Men att vi har fått mer kringsysslor (Kvinna, vård och omsorg). 

Om vi säger, när jag började … Gud, jag har jobbat i nästan 20 år nu. Men vi 

hade ett litet kontor här, men det var inte ofta jag var inne på ett kontor, kan jag 

säga, utan jag var ute på golvet, om man säger så. Satt och spelade Bingolotto i 

godan ro. Sånt där hinner man inte nu. Det är ombud och ombud (Kvinna, vård 

och omsorg). 
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Dessa uttalanden överensstämmer med de studier som gjorts kring NPM i offentlig 

sektor, vilka bland annat visar på hur det ofta medfört en mer stress- och kravfylld 

arbetssituation (Newman & Lawler, 2009; Olsson & Ingvad, 2006). Det andra yttrandet 

belyser också hur detta har förändrats över en längre tidsperiod, där informanten 

upplever en stor skillnad i sitt arbete idag jämfört med när hon började för 20 år 

sedan. Informanten hänvisar även till de ombudsroller som kommit att bli en del av 

hur arbetet organiseras inom äldreomsorgen. En ombudroll kan exempelvis vara att 

en person har ett särskilt ansvar för en specifik aspekt av verksamhetens arbete, till 

exempel administrativa uppgifter. Administrativa uppgifter i form av dokumentation 

har kommit att bli en betydande del av arbetet inom vården. Ombudrollen är således 

ett sätt att stödja sina kollegor i dessa uppgifter. Organiseringen med ombudroller går 

också att koppla till NPM när det kommer till den detaljstyrning och ökade 

administrativa krav som kommit att bli signifikativt för den offentliga sektorn, vilket 

bland annat tas upp av Bringselius (2017, 5). Sammantaget beskrivs en förändring av 

själva arbetsinnehållet där vad man har tid att göra numera enbart innefattar det mest 

nödvändiga omsorgsarbetet. Exempelvis finns det sällan någon tid kvar för sociala 

aktiviteter med brukare.  

Jag tyckte förr att vi hade tid mer med brukarna, kunna göra aktiviteter med 

dem. […] (Kvinna, stöd och omsorg). 

Det är då man vill ha liksom den här tiden som man trodde att … i och med att 

vi skulle börja bli bemannade här nu då på heltid som norm, att vi skulle kunna 

ge lite guldkant och … liksom under hela dagen, men det är fortfarande samma 

sak. För lite folk på morgonen, folk är sjuka, fattas folk, stress... (Kvinna, vård 

och omsorg). 

I tidsanvändningen, där informanterna upplever att tiden inte räcker till för de mer 

sociala delarna av arbetet, tydliggörs även en viktig aspekt av kontroll. Det handlar 

om det individuella handlingsutrymmet, eller att kunna bestämma vad man faktiskt 

gör i sitt arbete. Denna dimension tas upp av Karasek och Theorell (1990) och 

benämns som decision authority. Att i det här fallet kunna ägna sig åt mer sociala 

aktiviteter är en frihet som många upplever inte längre finns i arbetet. Att denna 

handlingsfrihet har sjunkit går också att relatera till NPM, som i flera avseenden 

inneburit ett minskat individuellt handlingsutrymme för arbetstagare inom 

äldreomsorgen, exempelvis till följd av låg bemanningsgrad (Trydegård, 2012). 

Det sista yttrandet belyser bristen på tid för att kunna skapa det som benämns som 

”guldkant” för brukarna. Med guldkant avses de mer sociala aspekterna av arbetet 

som går utanför omsorgsarbetet, men ändå upplevs som en mycket viktig och 

betydelsefull del. En generell uppfattning bland informanterna verkade vara att det 

fanns alldeles för lite av denna ”sociala tid” och de med längre erfarenhet upplevde 

även att detta försämrats under tiden de arbetat i yrket. I vissa fall fanns en 

förhoppning om att projektet, till följd av en ökad bemanning, skulle bidra till att 

skapa mer social tid för exempelvis aktiviteter med brukare. Det förekom dock sällan 

konkreta fall där informanter i de olika verksamheterna upplevde att projektet lett till 
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mer frigjord tid. En central fråga blir därav varför projektet, som bland annat syftade 

till att öka bemanningen och skapa en större kontinuitet i verksamheterna, inte lett till 

upplevelsen av mer frigjord tid och större handlingsfrihet för arbetstagarna. En del i 

det hela verkade handla om höga sjuktal som i vissa fall ”ätit upp” den extra 

bemanningen. I en del verksamheter talade man även om vad som såg ut att vara en 

systematisk sjukfrånvaro, där vissa dagar och tider var särskilt underbemannade. Vad 

detta beror på går inte att veta med säkerhet. Eventuellt kan det handla om ett sätt för 

arbetstagare att utrycka sitt missnöje med rådande arbetsförhållanden. Exempelvis 

uttryckte en kvinnlig informant inom äldreomsorgen det som att ”om man skulle 

kunna påverka och förändra saker, så behöver man inte vara sjuk utan man kan få 

som man vill ändå”. Detta skulle dock till viss del gå emot tidigare studier, till 

exempel Elstad & Vabø (2008, 473), som tar upp hur professionella och moraliska 

normer inom vårdyrken istället leder till hög sjuknärvaro, särskilt i underbemannade 

verksamheter.  

Som ett sätt att försöka förstå varför arbetsvillkoren i dessa verksamheter ser ut 

som de gör är det lämpligt att använda sig av Acker (2006) och teorin kring 

ojämlikhetsregimer. Detta handlar om maktstrukturer där bland annat arbeten 

värdesätts i en organisation, vilket görs utifrån ojämlika grunder beroende av 

människors klass, kön och etnicitet. Omsorgsarbeten är kraftigt kvinnodominerade 

och på senare tid har det även kommit att bli en arbetssektor för människor med 

invandrarbakgrund. Samtidigt handlar det om lågavlönade yrken, vilket även gör det 

till en fråga om klass. Alla dessa faktorer i samverkan hur jobb på olika nivåer i 

organisationer definieras och värderas, vilket kommer att utvecklas i kommande 

kategorier.   

Förutsägbarhet 

En första central aspekt i avseendet förutsägbarhet handlar om den förförståelse som 

informanterna hade kring projektet. I flera fall beskrivs upplevelsen av en bristfällig 

förhandsinformation från chefer och kommunledning. Detta innebar en stor osäkerhet 

kring vad projektet egentligen innebar, och varför det påbörjats. 

Vi visste ju ingenting, vi förstod ingenting. Det var ju typ klart veckan innan vi 

skulle börja, att vi skulle vara med (Kvinna, stöd och omsorg).  

Vi har fått väldigt lite information. Alltså, det känns som att även cheferna … 

att de har inte heller vetat. När vi har frågat, ”Nej, men vi vet inte”. Alltså, det 

har varit mycket lite så. Att man inte kunnat fått svar på frågor. Har jag upplevt 

i alla fall (Kvinna, vård och omsorg). 

När det kommer till informanternas generella attityd till att vara en del av projektet 

fanns vissa skillnader mellan verksamheterna. I ett fall sågs projektet exempelvis som 

en möjlighet till ökat inflytande. Informanterna i den här verksamheten hade relativt 

nyligen varit föremål för en förändring i schemaläggningen. Denna förändring hade 

lett till vad som uppfattades som mindre påverkansmöjligheter i utformningen av sitt 

eget schema. Därför sågs projektet som chans till en återgång mot hur det var innan.  
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Så att när det här kom så såg vi en liten öppning, att nu kan vi få påverka igen. 

Och då ville vi vara med (Kvinna, vård och omsorg).  

I andra verksamheter uttrycktes en mer negativ inställning redan från start. Bland 

annat på grund av man inte upplevt sig få tillräckligt med information kring vad 

projektet faktiskt gick ut på och vad det skulle komma att innebära för ens arbete.  

Jag tycker att, man känner själv ett motstånd. Också för man hade inte fått 

information riktigt (Kvinna, stöd och omsorg). 

I intervjuerna framgick, förutom bristen på information inför uppstarten av projektet, 

även en viss tveksamhet kring de bakomliggande motiven. I SKL (2015a) framgår att 

heltidsprojekt av denna typ genomförs utifrån ett antal syften. Bland annat ett 

jämställdhetssyfte med fokus på ökad ekonomisk jämställdhet som ett resultat av att 

fler kvinnor börjar arbeta heltid. Ett annat syfte handlar om att lösa 

rekryteringsbehovet och undvika ett bemanningsunderskott i sektorn. När det 

kommer till informanternas tankar framkommer upplevelsen av att projektet enbart är 

något som görs för att främja kommunens ekonomiska intressen.              

Det här projektet måste ju vara för att kommunen ska kunna spara pengar. 

Visst måste det vara det, det handlar om? (Kvinna, stöd och omsorg). 

Yttranden av denna typ tyder på en bristande tillit till ledningen, där det inte känns 

som att man tas på allvar eller att ens åsikter räknas. Detta kan ses utifrån Acker (2006, 

443) när det kommer till hur värden skapas och definieras i organisationer. 

Exempelvis när det handlar om de mål som finns, samt de strategier som används för 

att nå dit. Här skapas tydliga strukturella skillnader mellan de som befinner sig på 

högre positioner med möjlighet att påverka, och de som inte gör det.    

När det kommer till bristande tillit är det ofta är det den högre kommunledningen 

som åsyftas, då informanterna från de olika verksamheterna i regel ser sin närmsta 

verksamhetschef som någon som står upp för arbetsgruppens intressen.  

När det är längre upp, då känns det ofta som att det kan komma väldigt 

mycket grejer som inte alls är verklighetsförankrade. Vår närmsta chef har ju 

ändå koll på läget här […] (Kvinna, vård och omsorg). 

Informanternas upplevelse av att inte riktigt räknas går att relatera till den 

organisationsstruktur man arbetar inom. Detta går att betrakta utifrån Ackers (2006, 

445-46) ojämlikhetsregimer, och i synnerhet den dimension som berör form och grad. I 

det här fallet blir det tydligt att man som anställd upplever att beslut tas långt ifrån en 

själv av personer som inte har tillräcklig förståelse för de faktiska arbetsförhållandena. 

Detta blir också relevant i förhållande till Ackers resonemang kring traditionella och 

platta byråkratier. När det handlar om beslut som påverkar de övergripande 

förutsättningarna för arbete blir det synbart att organisationen, i detta fall kommunen, 

bygger på en centraliserad beslutsstruktur där beslut tas flera ”nivåer” bort från de 

anställda. Detta möjliggör att det skapas en diskrepans mellan vad ledningen vill 

åstadkomma och hur de anställda faktiskt vill arbeta, där ledningen blir mer 
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fokuserad mot effektiva lösningar utan att alltid se vad det kommer få för 

konsekvenser för de anställdas arbetsförutsättningar. Då de anställda befinner sig på 

en lägre nivå i organisationshierarkin är det sannolikt ledningen som har makten i 

frågan, i alla fall i en organisation av denna typ. Vad som verkar vara än mer 

problematiskt för de anställda är den tidigare nämnda bristen på 

förhandsinformation. Här skapas en oförutsägbarhet kring de grundläggande 

villkoren för ens arbete, där arbetets förutsättningar snabbt kan förändras, utan att 

man som arbetstagare har möjlighet att påverka detta.  

Flexibilitet  

Ett område där det går att se en tydlig förändring för informanterna efter införandet 

av arbetstidsmodellen handlar om de krav som ställs på individuell flexibilitet. En 

grundläggande del av arbetstidsmodellen bestod i att tio procent av de anställdas 

heltidstjänster skulle utgöra vikarietid, antingen i sin egen eller i en annan 

närliggande verksamhet. Denna vikarietid var i många fall en faktor som ledde till en 

upplevelse av bristande förutsägbarhet för informanterna. Både när det gäller 

oförutsägbarheten i att inte riktigt veta när man ska jobba och exempelvis kunna 

kallas in med kort varsel. Vikariepassen var dock utformade på så sätt att de skulle 

skapa en ökad förutsägbarhet då de blev en inbyggd del av schemaläggningen. 

Problemet var att dessa pass kunde ändras snabbt inpå och ibland till och med under 

samma dag. Det kunde även handla om den osäkerhet som många upplevde i att 

komma till en ny arbetsplats där man inte är helt bekant med rutiner, personal och 

brukare, vilket var en del av förutsättningarna för vikariepassen i de mindre 

verksamheterna inom stöd och omsorg.  

Den dag man har vikariepass, då vet man egentligen inte hur man jobbar 

(Kvinna, stöd och omsorg). 

Bara hoppa in som vikarie någon gång så här på en annan verksamhet, det är 

inte det absolut lättaste (Kvinna, stöd och omsorg). 

I andra fall framkommer även mer positiva aspekter med att variera mellan olika 

avdelningar. I det här fallet handlade det om ett större äldreboende, där man 

varierade mellan avdelningar inom samma verksamhet.  

Och sen är det ganska nyttigt … Fast du säger som att man vill gå på sin egen 

avdelning. Men man ser … Jag har varit på alla avdelningar jättemycket. Och 

det är nyttigt att flytta på sig och träffa lite folk. Och det kan vara ganska skönt. 

Speciellt om man har en långvecka, så kan det vara ganska skönt att få ett break 

från sin avdelning också. […] (Kvinna, vård och omsorg). 

Yttrandet belyser fördelarna med variation i arbetet. Exempelvis tar Jonsson (2007, 38) 

upp hur variation i arbetet är en faktor som kan göra jobbet mer intressant. Den typ av 

variation som berörs av Jonsson avser dock mer historiskt monotona arbeten, till 

exempel inom industrin. Här handlar det, istället för en variation av arbetsuppgifter, 

om en variation av omgivning och sammanhang. Hur man upplever detta verkar 

dock, utifrån informanternas tankar och upplevelser, vara väldigt individuellt. Medan 



35 
 

vissa upplever variation av detta slag som omväxlande, finns det andra som ser det 

som en stark stressfaktor. Även om man väljer att se variationen som positiv eller 

negativ hör det hursomhelst ihop med minskad förutsägbarhet i arbetet gällande 

platsen det utförs på.  

I vissa fall har vikariepassen också lett till en större förutsägbarhet angående vilka 

personer man arbetar tillsammans med.  

Och det har också varit bra, tycker jag, med de här vikariepassen för man vet 

alltid vem man jobbar med. Man får alltid jobba med bra personal i och med att 

det är ens arbetskamrater. Det är inte en massa nya vikarier som kommer och 

går (Kvinna, vård och omsorg). 

Detta berör dock den aspekt av vikariepassen som handlar om vikarietid i den egna 

verksamheten. För att tolka yttrandet vidare så skulle vikarier som kommer in från 

andra utomstående verksamheter, vilket också är en tanke med i arbetstidsmodellen, 

istället upplevas som negativt. Detta belyser även den mer generella upplevelsen 

kring vikariepassen, där pass som utförs inom den egna verksamheten upplevs som 

relativt oproblematiska, medan vikariepass i helt andra verksamheter ses som en källa 

till oförutsägbarhet.  

I utformningen av vikariepassen framkommer en tydlig motsättning mellan vad 

som går att betrakta som verksamhetens behov och de anställdas förutsägbarhet i sitt 

arbete. Här spelar flexibilitet en betydande roll och en viktig fråga blir flexibilitet för 

vem? Sett till tidigare forskning har flexibilitet kategoriseras utifrån två perspektiv: 

flexibilitet för verksamheten, också kallat variabilitet, och flexibilitet ur ett 

arbetstagarperspektiv. För arbetstagare kan flexibilitet handla om flera aspekter, 

exempelvis möjligheten att styra över arbetstider (Costa, Sartori & Åkerstedt, 2006; 

Joyce et al., 2010). I det här fallet är det märkbart att informanterna upplever en hög 

nivå av variabilitet där ens arbetspass styrs efter verksamhetens behov. Således blir 

även Ackers (2006, 447) resonemang kring de grundläggande förutsättningarna för 

arbete relevant för att belysa vad som händer i det här fallet. När arbeten skapas i en 

organisation görs det utifrån normen av en man som är helt dedikerad till sitt arbete 

och inte har några andra ansvarsområden utöver detta.  

I intervjuerna framkom även exempel där denna motsättning mellan individuell 

flexibilitet och variabilitet beskrivs.  

Nej, det går inte för jag har vikariepass och där kan allting hända. Det tycker 

inte vi känns humant, om man säger vi som går på golvet. Men jag tror att en 

chef upplever det som väldigt bra, för man kan snabbt få in en person så här 

(Kvinna, vård och omsorg). 

Informanten beskriver i det här fallet de svårigheter som vikariepassen skapade när 

det kommer till att planera sin fritid, där hon exempelvis måste tacka nej till 

aktiviteter då hon inte vet om hon kommer att arbeta. En annan kvinnlig informant 

inom vård och omsorg beskriver det på ett likande vis som att ”man ska stå standby 

med telefonen dagen innan”. Uttalanden av denna typ tyder på att gränsen mellan 

arbete och fritid suddas ut, där man som arbetstagare upplever en stor 
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oförutsägbarhet kring sina arbetspass och måste vara konstant tillgänglig även på sin 

lediga tid. Detta kan relateras till Grönlunds (2004) resonemang kring funktionell 

flexibilitet inom vården. För Grönlund (2004, 48) innebär funktionell 

flexibilitet ”organisationens möjlighet att omgruppera personal genom arbetsrotation 

eller andra former av uppgiftsväxling”. Att anställda som i det här fallet måste variera 

sin arbetstid mellan olika avdelningar och verksamheter, är ett exempel som ligger i 

linje med Grönlunds beskrivning av arbetsstrukturen inom vård och omsorgssektorn. 

Där, i huvudsak, kvinnor arbetar på lägre positioner där det krävs en hög grad av 

anpassning efter verksamhetens behov. Ett sätt att strukturera upp arbetet har varit 

genom deltidstjänster för att kunna bemanna oregelbundna arbetstider. Även om det 

här projektet syftar till att röra sig bort från deltidsarbete och istället skapa ”heltid 

som norm”, så ändras inte de grundläggande strukturerna för arbetet, och det ställs 

fortsatt höga krav på funktionell flexibilitet hos arbetstagarna.  

Det ökade kravet på att vara flexibel för att gynna verksamheten innefattar således 

en minskad kontroll när det kommer till möjligheten att kunna styra och kombinera 

sitt vardagliga liv med arbetet. Här blir Ackers (2006, 447) dimension kring 

organisationsprocesser av relevans för att se till vilka förutsättningar som skapas för 

olika yrken på olika nivåer i en organisation. Informanterna i den här studien befinner 

sig, utifrån Ackers definition, på en lägre nivå i organisationshierarkin. Arbeten på 

lägre nivåer innefattar i regel låga nivåer av kontroll för arbetstagaren när det 

exempelvis kommer till individuell flexibilitet och andra faktorer som kan göra 

relationen mellan arbete och privatliv mindre komplicerad. Istället hänger denna typ 

av förmåner ihop med hög organisatorisk position. Det går således att säga att ju lägre 

nivå, desto mindre hänsyn tar arbetet, och organisationen, till individens övriga 

livssituation.  

En vidare intressant aspekt av detta är de bakomliggande orsakerna till att arbeten 

struktureras och värderas olika i organisationer. Acker (2006, 448) belyser hur detta 

exempelvis sker genom olika klassifikationssystem där arbetets innebörd och status 

definieras. Denna kategorisering sker dock inte förutsättningslöst utan bygger på 

ojämlikheter utifrån faktorer som klass, kön och etnicitet. Utan att ha studerat detta 

närmare blir det synbart, sett till verksamheterna som är en del i den här studien, att 

en övervägande majoritet av arbetstagarna är kvinnor och att en del även har utländsk 

bakgrund.  

Kontroll 

Kontroll är ett brett begrepp som innefattar flera aspekter. I ett arbetstagarperspektiv 

kan det handla om att kunna styra vad man gör i sitt arbete och de möjligheter som 

finns till att använda färdigheter (Karasek och Theorell, 1990). En annan viktig del av 

kontroll handlar om möjligheten att kunna påverka och kontrollera sin arbetstid 

(Leineweber et al., 2013). I denna sista analyskategori undersöks olika dimensioner av 

kontroll i relation till de förändringar som arbetstidsmodellen medfört.  
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Tid  

I det här fallet blir tidsdimensionen särskilt relevant eftersom att projektet i huvudsak 

handlar om en förändringsprocess från deltid- till heltidsarbete. Just tid i relation till 

kontroll berördes av informanterna i flera avseenden. Ofta framträdde en konflikt 

gällande arbetstid och fritid. När informanterna beskriver hur man upplevt införandet 

av ”heltid som norm” blir det tydligt att det fanns ett motstånd som framförallt 

berörde känslan av att bli ”tvingad” till att arbeta heltid.  

Man kände det att man orkar inte jobba heltid. Vad är det här de kommer med? 

Heltid som norm. Men vi vill ju inte ha heltid, vi orkar inte det (Kvinna, vård 

och omsorg).   

Det är skillnad att ha rätt till en heltid och måsta jobba en heltid (Man, stöd och 

omsorg). 

Viktigt att poängtera är att de flesta informanter som intervjuades för den här studien 

arbetade heltid redan innan projektet startade. Mycket av det motstånd som 

uttrycktes var av mer principiellt slag, där man menade att arbetstid borde bygga på 

valfrihet. Således fanns en upplevelse av att modellen medfört en minskad individuell 

kontroll och begränsat möjligheterna till självbestämmande när det gäller ens 

arbetstid. Det första yttrandet belyser även hur kravbilden i yrket, vilket tas upp i den 

tidigare kategorin Det krävande arbetet, gör att heltidsarbete kan vara problematiskt då 

man helt enkelt inte orkar. Detta kan jämföras med Kommunal (2017), som tar upp 

hur deltidsarbete använts som en strategi av arbetstagare för att hantera påfrestande 

arbetssituationer och motverka negativa hälsoeffekter.  

Känslan av att inte riktigt kontrollera sin egen tid belystes vidare i beskrivningen 

av hur organisationen i vissa avseenden ”äger” ens tid.      

Men vi har blivit lite livegen, det är liksom arbetsgivarna äger mycket utav vår 

tid nu som det ser ut. (Kvinna, vård och omsorg). 

Vi har ju det här, vi får inte neka om vi blivit beordrade säger man. Så vi är 

liksom lite livegen, tycker jag, så man får alltid ställa upp (Kvinna, vård och 

omsorg). 

”Livegen” är i sammanhanget ett intressant begrepp då det på sätt och vis innebär 

raka motsatsen till att ha kontroll. Detta kan också återkopplas till föregående 

kategori, och beskrivningen av hur oförutsägbarheten kring arbetspass leder till 

svårigheter att planera sitt privatliv då man måste vara konstant tillgänglig. De 

yttranden tas upp här belyser även en slags beroendeaspekt som är värd att titta 

närmare på. Det blir tydligt att man upplever att verksamheten kontrollerar ens liv, 

och att detta skapar en känsla av maktlöshet.  

En förklaringsfaktor till detta skulle kunna vara det Acker (2006) kallar för diskret 

kontroll, vilket handlar om maktförhållandet mellan organisationen och 

arbetstagaren. Det är således relevant att resonera kring informanternas möjligheter 

att ställa motkrav gentemot sin arbetsgivare. Exempelvis kan denna möjlighet vara 

begränsad på grund av en mängd anledningar, exempelvis avsaknad av utbildning 
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eller att man inte riktigt behärskar det svenska språket. Som tidigare nämnt är lönerna 

i omsorgsarbeten generellt låga. Det blir således även en ekonomisk fråga där man 

som arbetstagare hamnar i en låst position, då man inte kan lämna jobbet eftersom att 

man inte har råd att vara arbetslös. En kvinnlig informant inom äldreomsorgen 

uttryckte det som att ”våra löner kräver att man lever med någon”. Här påvisas ett 

slags dubbelt beroendeskap. Både till arbetet som man inte har råd att säga upp sig 

från, men också i det privata livet där det istället skapas en annan typ av beroende, 

exempelvis till en partner. Mycket av detta går att känna igen från ett historiskt 

perspektiv. Det går till exempel att se tydliga kopplingar till Hirdman (2011) och 

Kamp och Hvid (2012) och den beskrivning som görs kring välfärdssektorns 

uppkomst. Från början byggde arbetet i sektorn på en deltidsregim, där kvinnor 

arbetade deltid vid sidan av sin huvudsakliga roll som hemmafru. En stor 

problematik verkar ligga i att mycket av denna deltidsregim ligger kvar än idag sett 

till hur arbetet organiseras i sektorn. En intressant fråga i sammanhanget blir såklart 

varför det ser ut som det gör. I stora drag handlar detta troligtvis om makt. Acker 

(2006) belyser anledningarna till att maktstrukturer i organisationer ser ut som de gör, 

samt varför de är svåra att förändra. I huvudsak handlar det om vem som har makt i 

en organisation. Ofta bygger detta på att personer som innehar de högsta positionerna 

uppfyller de normativa kraven kring en vit man som kan vara helt engagerad i 

arbetet. En del i detta handlar om svårigheter att se sina egna privilegier och sätta sig 

in i mindre priviligierade gruppers situation.  

Acker (2006, 455) menar även att försök till att förändra ojämlikhetsregimer ofta 

misslyckas då personer på högre positioner inte vill förlora sina fördelar. I det här 

sammanhanget blir detta särskilt relevant då heltidsprojektet är ett försökt till att 

bryta deltidsnormen och förbättra ekonomisk jämställdhet. Problemet verkar vara att 

det inte tas någon hänsyn till den kravfyllda arbetssituation som finns i vårdyrken, 

där många arbetstagare inte upplever att de orkar arbeta heltid under rådande 

förutsättningar. Här belyses återigen vem som har makt, och vem som inte har det, 

när det kommer till att definiera vad som krävs i ett arbete. För arbetstagare på lägre 

positioner skapas egentligen bara ett val mellan två ofördelaktiga alternativ: antingen 

jobba heltid och riskera att slita ut sig, eller gå ner i tid men med en lön som inte går 

att försörja sig på.     

Maktlösheten som beskrivs, där man upplever sig ”tvingad” att vara 

organisationen till lags, kan också handla om internaliserad kontroll. Acker (2006, 455) 

menar att detta handlar om att rådande maktförhållanden i en 

organisation ”internaliseras” av arbetstagare och ses som givna och naturliga. Här 

skapas således kontroll då underordnade upplever det som meningslöst att ifrågasätta 

dessa förhållanden. Detta framkom till viss del i intervjuerna då det ofta fanns en 

medvetenhet bland informanterna kring beslutshierarkin i verksamheten. Det här 

innebar dock inte man för den sakens skull ”accepterade” de beslut som togs, men det 

fanns ändå en uppfattning att det inte gick att göra någonting åt det. Införandet av 

projektet var ett exempel på när man kände på detta sätt. 
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Det är mycket därför att vi inte får vara med och ha en åsikt eller någonting. Vi 

får väl ha det, men det påverkar inte projektet någonting (Kvinna, stöd och 

omsorg). 

Mycket av den ”livegenskap” som upplevdes av informanterna går att koppla till 

schemaläggning, vilket också var en fundamental del av projektet. Detta var troligtvis 

också den aspekt som var föremål för störst missnöje bland de anställda, vilket var en 

anledning till att merparten av verksamheterna ganska snabbt frångick 

fyraveckorscheman för att istället börja med scheman som sträckte sig över åtta 

veckor. Centraliserad schemaläggning kom senare även att bli valfritt, och många 

verksamheter beslutade om att återgå till att göra sina egna scheman. Detta innebär 

dock en viss svårighet när det kommer till att sammanställa informanternas 

upplevelser och tankar i frågan. Då intervjuerna genomfördes under olika tidpunkter i 

denna process såg schemasituationen inte likadan ut för de olika verksamheterna. Det 

går dock ändå att få en relativt klar uppfattning kring informanternas erfarenheter i 

frågan.    

Generellt sett var förändringen kring schemaläggningen en orsak till oro och 

upplevelsen av att förlora kontroll.  

Alltså man hade inget liv. Det enda vi gjorde var att fundera på schemat, hur 

man ska jobba. Nej, det var inte alls något bra (Kvinna, vård och omsorg). 

Att ha kontroll över sitt schema har i tidigare forskning visat sig vara betydelsefullt på 

flera sätt. Exempelvis tar Åkerstedt, Ingre och Gecklund (2012) upp hur det är viktigt 

för individens sociala liv vid sidan av arbetet. Här går det att se en motsättning utifrån 

Ackers (2006, 448) beskrivning av idealtypen för en arbetare i en organisation. Som 

nämnt handlar detta om en person, oftast en man, som kan lägga ner merparten av sin 

existens i arbetet. Problemet blir att majoriteten av de som arbetar inom 

omsorgsarbeten inte uppfyller denna idealbild, då man ofta har en mängd åtaganden 

vid sidan av sitt jobb. En aspekt av det hela är att dessa yrken är kraftigt 

kvinnodominerade. Även om dessa normer är under förändring så tar kvinnor 

generellt mer ansvar för hem och barn, vilket i det här fallet kan leda till en krock 

mellan arbetet och privatlivet.   

För verksamheterna inom stöd och omsorg framkommer även en bild av hur den 

centraliserade schemaläggningen lett till att man förlorat mycket av den konkreta 

kontroll man tidigare upplevt sig ha i frågan.  

Förut när man började här. Då kunde man göra så att då kunde man ringa till 

någon liksom att ”Ja, men jag är sjuk i dag. Kan du byta med mig? Får jag jobba 

åt dig liksom”. Men det sker aldrig nu (Man, stöd och omsorg). 

Men nu är ju allting så styrt. För det har fallerat. Det går inte att göra 

någonting. Vi kan inte gå in och jobba för varandra (Kvinna, stöd och omsorg). 

Även om man exempelvis fortfarande kunde önska lediga dagar så försvann den 

mer ”direkta” möjligheten till att kontrollera sin arbetstid. Tidigare, om man till 

exempel behövde vara ledig en dag, så kunde man lösa detta internt med sina 
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kollegor. Lösningar av denna typ förekom inte i samma utsträckning inom vård och 

omsorg. Troligtvis på grund av verksamheternas olika förutsättningar och 

personalantal. Informanterna från stöd och omsorg beskrev överlag en större 

inblandning i schemaplaneringen för verksamheten, och därför blev det också en mer 

märkbar skillnad i dessa verksamheter när schemaläggningen centraliserades.  

Centralisering av schemaläggning går att betrakta som ett yttrande av det Acker 

(2006) ser som ”kontroll och följsamhet”. Även i det här fallet går det att argumentera 

för att centraliseringen av schemaläggning är ett sätt för kommunen att utöva diskret 

kontroll över arbetstagare. För att exemplifiera diskret kontroll tar Acker (2006, 454) 

upp olika former av övervakning. Mer konkreta exempel på detta finns framförallt 

inom hemtjänsten där arbetet blivit alltmer standardiserat och reglerat efter bestämda 

tidsramar (Trydegård, 2012). Även i det här fallet märks dock vad som kan anses vara 

ett minskat självstyre för verksamheterna, vilket i sin tur också inverkar på 

arbetstagarna som blir föremål för en högre grad av organisatorisk kontroll. Detta blir 

tydligt i exemplet kring schemaläggning, där den individuella kontrollen minskar till 

förmån för kommunens möjlighet att kontrollera och detaljstyra verksamheterna. Här 

går det att se en förändring där informanterna tidigare upplevde att de hade relativt 

stort handlingsutrymme när det handlade om att styra sina arbetspass. Detta 

möjliggjorde en större individuell flexibilitet där arbetstagare kunde byta pass med 

varandra, men också ha ett schema som var mer anpassat till individuella 

förutsättningar, exempelvis familjeliv.   

Möjligheter till kompetensanvändning   

När det kommer till arbetstagares möjligheter att använda sina färdigheter i arbetet 

finns det egentligen ingenting som tyder på att själva arbetet har förändrats till följd 

av modellen. Däremot framkommer en del tankar kring hur man upplever att ens 

skicklighet och kompetens värdesätts.  

Nej, men det kan man känna med arbetsgivarna, å ena sidan så betonar de att 

det är viktigt med vår lämplighet och kompetens och de här brukarna behöver 

stabilitet och kontinuitet. Å andra sidan är det liksom bara ”vi behöver två 

händer” och då kan vi skicka vem som helst, ungefär (Kvinna, stöd och 

omsorg).  

[…] en sån här verksamhet där vi jobbar med svåra människor och har svårt för 

att ta in vikarier utifrån och så (Kvinna, stöd och omsorg). 

Yttranden av denna typ var mer vanligt förekommande inom stöd och omsorg. 

Anledningen är troligtvis att arbetet inom dessa verksamheter bygger på en nära 

kontakt med ett mindre antal brukare med särskilda behov. Man menar således att det 

är omöjligt att bara ”hoppa in” som vikarie och göra ett bra arbete, vilket 

informanterna upplever vara ledningens åsikt. Detta tas även upp till viss del inom 

äldreomsorgen, också här i anslutning till yrkets relationella karaktär.  

Framför allt så tar det sån otrolig tid att lära känna 19 pensionärer, därför att 

man kan inte göra samma saker med den ena som man gör med den andra. Det 
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tar verkligen tid att bli varm i kläderna på ett demensboende (Kvinna, vård och 

omsorg).   

Kontentan blir att de anställda i relativt hög utsträckning kan, och måste, använda sig 

av sina kunskaper och färdigheter för att göra ett bra arbete. Problemet som beskrivs 

är att detta inte är någonting som värdesätts av ledningen. De mer relationella 

aspekterna, eller ”guldkant” för brukarna som det benämndes i ett tidigare yttrande, 

glöms ofta bort. En förhoppning fanns att projektet, som en följd av ökad bemanning, 

skulle kunna skapa mer av denna tid. Detta har dock inte inträffat och informanterna 

upplever egentligen ingen förändring när det kommer till möjligheterna att kunna 

fokusera mer på de relationella aspekterna av arbetet. Här tydliggörs återigen en 

motsättning mellan ett arbetstagar- och ledningsperspektiv. Informanternas vilja att 

arbeta relationellt och kunna ge mer tid till varje enskild brukare ställs i kontrast till 

organisationens syn på en kostnadseffektiv verksamhet. Exempelvis när det kommer 

till bemanning, där informanterna ofta upplever att verksamheterna är bemannade i 

minsta möjliga mån.  

Det finns alltså en motsättning mellan arbetstagarnas och vad som upplevs vara 

ledningens syn på innebörden av arbetet. Detta blir, även om det också tas upp inom 

äldreomsorgen, än mer tydligt i stöd och omsorg där man arbetar närmare ett färre 

antal brukare. Här skapar förändringar som skett till följd av NPM större problem. 

När informanterna beskriver sitt arbete framträder en bild av ett jobb fokuserat på 

relationer och med specifika kompetenskrav. Här betonas också vikten av kontinuitet 

för brukarna. I det avseendet kan projektet betraktas som ett uttryck av NPM, där det 

i huvudsak handlar om att få till en mer effektiv bemanning, eller ”två händer” som 

det benämns i ett yttrande. Således tas ingen hänsyn till relationen mellan 

yrkesutövande och brukare. Detta hänger exempelvis ihop med den 

avprofessionalisering som skett inom den offentliga sektorn, vilket bland annat tas 

upp av Bringselius (2017, 5).  

Som Acker (2006, 447) anger är organisationsprocesser en avgörande faktor när 

olika jobb definieras och värderas i en organisation. De uppgifter som utförs i jobb på 

lägre nivåer sällan värdesätts av ledningen där exempelvis kompetens ses som mindre 

betydelsefullt. Detta skulle i det här fallet kunna innebära att faktorer som inte är 

synliga och mätbara, exempelvis den sociala dimensionen av omsorgsarbetet, 

begränsas. Här framkommer betydelsefulla skillnader i informanternas tankar och 

upplevelser kring arbetets innebörd och hur kompetens värderas i organisationen. 

Detta går tillbaka långt i tiden gällande den generellt sett låga status som varit 

förknippad med omsorgsarbeten. En anledning till den låga statusen yttrar sig 

exempelvis i de anställningskrav som finns för arbetet. I regel krävs en 

undersköterskeutbildning, men det är inte alltid som detta beaktas då verksamheterna 

är underbemannade och i behov av arbetskraft. Hos arbetstagare skapas en 

upplevelse där man känner sig undervärderad och att ens kompetens inte betyder 

någonting eftersom att man hela tiden ses som utbytbar.   
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Diskussion 

Den här studien har syftat till att undersöka förändringar i arbetsmiljö, med särskilt 

fokus på anställdas kontroll, till följd av införandet av en arbetstidsmodell. För att 

förstå innebörden av kontroll från ett arbetstagarperspektiv har Karasek och Theorells 

(1990) kontrollbegrepp, vilket innefattar decision authority och skill utilization, använts i 

studien. Kontroll i arbetet har i tidigare forskning visat sig vara av betydelse, 

framförallt för arbetstagares hälsa och allmänna välmående (Leineweber et al., 2013; 

Spector, 2002). I den här studien innefattades sju kommunala verksamheter i 

en ”större stad” i Sverige. Verksamheterna fanns inom områdena vård och omsorg 

(äldreboenden) och stöd och omsorg (gruppboenden). Materialinsamlingen gjordes 

genom fokusgruppsintervjuer med ett antal anställda från varje verksamhet. Samtliga 

informanter i studien hade vid intervjutillfället arbetat utifrån modellen under ett 

antal månader.  

Studiens första frågeställning avsåg att besvara hur anställda upplever att 

möjligheterna till kontroll i arbetet har förändrats till följd av arbetstidsmodellen. En 

första kategori som framträder ur informanternas berättelser handlar om de mer 

grundläggande förutsättningarna för arbete inom vårdsektorn. Här framgår en bild av 

arbetsvillkor och arbetsförhållanden som försämrats över en längre tidsperiod, vilket 

kan relateras till de många studier som gjorts kring NPM i offentlig sektor (ex. Astvik 

& Melin, 2013; Newman & Lawler, 2009). Detta skapade en förförståelse för den 

kontext som arbetstidsmodellen appliceras i. Exempelvis framkom vid flera tillfällen 

en upplevelse av motstånd gentemot projektet och modellen då det sågs som en extra 

belastning i en redan ansträngd situation.  

Den andra kategorin handlar om förutsägbarhet. Förutsägbarhet handlar i grund 

och botten om de svårigheter som skapas då man som arbetstagare inte upplever sig 

ha något inflytande över arbetsförutsättningar, vilket exempelvis leder till svårigheter 

att ha framförhållning. Detta tog sig uttryck på flera sätt. Ett första exempel handlar 

om uppstarten av projektet, där en relativt vanlig bild bland informanterna var att 

man inte blivit tillräckligt informerad om vad förändringen skulle komma att 

innebära för ens arbete. Här belyses även en mer generell brist på tillit gentemot 

ledningen, där det känns som att ens tankar och åsikter inte räknas. En viktig del när 

det kommer till förutsägbarhet handlar om flexibilitet och den motsättning som 

skapas mellan att vara flexibel för verksamheten (variabilitet) och möjligheterna till 

individuell flexibilitet i arbetet. Vikariepassen, som var en inbyggd del av 

arbetstidsmodellen, sågs ofta som en källa till variabilitet, vilket även inverkade på 

informanternas möjligheter till att ha framförhållning och kunna planera sitt liv vid 

sidan av arbetet.   

Utöver minskad förutsägbarhet framkom ett antal aspekter kring kontroll. Det 

tydligaste exemplet handlar om en förlorad kontroll i av tid. Detta går också att 

koppla till arbetstidsmodellen i avseendet kring schemaläggning och vikariepass. 

Framförallt när det kommer till förändringar kring när ett vikariepass ska utföras, 

vilket kan ske snabbt inpå. Sammantaget skapas en upplevelse av att 
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verksamheten ”äger” ens tid, då det inverkar på individens möjligheter att planera sitt 

privatliv. Här går det således att se en tydlig parallell där kontroll och flexibilitet 

hänger ihop. För att kunna förstå varför kontrollen påverkas på ett visst sätt har 

Ackers (2006) teori kring ojämlikhetsregimer använts som analysverktyg. Detta har 

genererat en djupare förståelse kring de förutsättningar som finns inbyggda och 

reproduceras i organisationer. Särskilt relevant är den dimension som benämns som 

organisationsprocesser. Här skapas de grundläggande förutsättningarna för arbete, 

ofta utifrån ojämlika villkor i klass, kön och etnicitet (Acker, 2006, 447).  

Studiens andra frågeställning avsåg skillnader i anställdas möjligheter till kontroll 

mellan verksamheter inom vård och omsorg och stöd och omsorg. Frågeställningen 

valdes då det är intressant att se hur samma arbetstidsmodell får olika innebörder i 

olika verksamhetstyper. De olika verksamhetstyperna hade skilda förutsättningar och 

arbetssätt, där en annan skillnad även var att det fanns en betydligt större andel män i 

stöd och omsorg. En märkbar skillnad var att man tidigare inom stöd och omsorg 

upplevt sig ha en större kontroll över arbetspass inom arbetsgruppen. I dessa mindre 

personalgrupper kunde man täcka upp för varandra och byta arbetspass sinsemellan. 

Något som har blivit betydligt mer komplicerat efter införandet av 

arbetstidsmodellen, och i synnerhet när schemaläggningen centraliserades. Således 

upplever man sig inte längre ”självgående” på samma sätt som tidigare. En ytterligare 

skillnad mellan verksamhetstyperna går till viss del att se i synen på möjligheterna till 

kompetensanvändning i arbetet. Bland verksamheter inom stöd och omsorg framgick 

ofta en bild av hur arbetstidsmodellen inte tar hänsyn till yrkets relationella aspekter, 

vilka skapas i nära kontakter med ett litet antal brukare med individuella och 

varierande behov. Dock framgick liknande resonemang i vissa fall även bland 

anställda inom äldreomsorgen. Till exempel i de omvårdnadsfall som ansågs kräva 

särskilda kunskaper, som vård av äldre med demenssjukdomar.   

En aspekt av den här studien som är relevant att resonera kring i ett vidare 

perspektiv handlar om att mottagandet bland arbetstagare i verksamheterna varit så 

pass negativt. Detta trots att det framgår i bakgrunden till den här typen av projekt att 

förändringarna bland annat görs med syftet att uppnå en ökad ekonomiskt 

jämställdhet (SKL, 2015a, 9). Problemet som jag ser det handlar om att skapas en 

klyfta mellan ett organisatoriskt perspektiv, med fokus på effektiva och rationella 

lösningar, och ett arbetstagarperspektiv. När SKL beskriver sina mål och varför det är 

viktigt att fler arbetar heltid blir det tydligt att mycket handlar om att täcka upp ett 

stort rekryteringsbehov och motverka ett potentiellt bemanningsunderskott. 

Arbetsvillkor och förutsättningar för arbete är inget som ges särskilt stort utrymme i 

den bakgrundsinformation som finns för heltidssatsningen. I SKL (2015a, 9) och i 

kommunens handlingsplan (Personalnämnden, 2017, 4) berörs dock hur en tanke är 

att fler heltidsarbetande i sig ska ha en effekt på arbetsmiljön genom att kontinuiteten 

i bemanningen ökar. Sett till slutsatserna som går att dra av den här studien så verkar 

detta vara mer beroende av den enskilda verksamheten, och det framgår flera fall där 

informanterna inte upplevde att bemanningen ökat. Detta kunde exempelvis bero på 

konstant höga sjuktal i verksamheten.   
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Återigen framträder en motsättning mellan ett organisatoriskt perspektiv och ett 

arbetstagarperspektiv. Bland annat i organisationsprocesser där arbeten definieras och 

värderas, men också när det kommer till organisationens hierarki där det skapas ett 

avstånd mellan beslutsfattare och arbetstagare. Att över- och underordnade inte alltid 

ser samma saker som betydelsefulla framträder exempelvis i studien av Keisu, Öhman 

och Enberg (2016), där chefer i äldreomsorgen tenderade att lägga större vikt på 

organisatoriska aspekter som effektivitet, medan anställda var mer orienterade mot 

goda arbetsrelationer med brukare.    

Det också att går dra flera paralleller mellan den här studien och de tidigare 

studier som gjorts kring arbetstidsprojekt inom äldreomsorgen. Ett exempel är Ede 

och Rantakeisu (2015) som studerat konsekvenser av verksamhetsflexibel arbetstid. 

De belyser hur detta skapade en slags ”organiserad osäkerhet”, där arbetstagaren 

upplever en osäkerhet kring när denna tid ska inarbetas. I kontexten av den här 

studien fanns liknande exempel. Tydligaste blir de problem som gick att se kring 

vikariepassen, där informanterna upplevde en mer oförutsägbar arbetssituation som 

skapade svårigheter att planera sitt liv vid sidan av arbetet.  

Ett annat exempel är Sjöstedt Landén (2017), som följt ett heltidsprojekt i en mindre 

svensk kommun. De slutsatser som dras handlar bland annat om att det finns ett 

problem i att frågan om heltid-deltid framställs som ett val för arbetstagaren. Sjöstedt 

Landén (2017, 11) beskriver hur detta skapar en motsägelsefull position för personalen 

då ”villkoren i arbetets organisering och livet som helhet för att göra sådana val inte 

ifrågasätts eller förändras”. I den här studien framgår en liknande problematik i 

avseendet kontroll av arbetstid. I flera fall beskrivs en upplevelse där heltidsarbetet 

ses som ett ”tvång”. Bland annat på grund av att yrkets förutsättningar, exempelvis 

gällande arbetsbörda, inte ses som anpassade för heltidsarbete.    

Begränsningar   

En svårighet i den här studien har varit att särskilja arbetstidsmodellen med de mer 

verksamhetsspecifika förutsättningar som redan fanns på arbetsplatserna. När 

informanterna beskriver sin arbetssituation görs detta ofta utifrån ett 

helhetsperspektiv, där exempelvis sådant som har hänt i nutid och längre tillbaka i 

tiden blandas. Då syftet i den här studien handlade om förändringar av anställdas 

möjligheter till kontroll i arbetet till följd av arbetstidsmodellen lades också störst vikt 

på detta.  

En annan svårighet handlar om att alla verksamheter inte gjort riktigt likadant, 

utan har i vissa fall gjort egna modifikationer av modellen. Framförallt har det handlat 

om schemaläggning, vilket också var en företeelse som förändrades mer övergripande 

under projektets gång.  

Framtida forskning  

För att se till framtida studier ska det först och främst bli intressant att se de fortsatta 

resultaten av följeforskingen som görs av heltid som norm i kommunen. Det finns 
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mycket insamlat material som inte används i den här studien. Det handlar exempelvis 

om enhetschefers tankar och upplevelser kring projektet, men också en 

enkätundersökning som mäter förändringar över tid gällande anställdas psykosociala 

arbetsmiljö. Detta kan förhoppningsvis ge ett mer konkreta resultat kring 

förändringar kring hur anställda har upplevt sin arbetsmiljö under tiden som 

projektet pågått.    

Det är också av relevans att se till andra diskussioner kring arbetstid som i nuläget 

förs på samhällsnivå. Ofta rör det sig om olika typer av arbetstidsförkortningar. Ett 

exempel är inom socialtjänsten, vilket är ett annat område där arbetsmiljön varit 

omdiskuterad. Här har exempelvis modeller kring 7-timmars arbetsplatsförlagd 

arbetstid testats (Bolin & Klockmo, 2018). Fokus har bland annat varit på arbetstagares 

möjligheter till återhämtning. Således går det att i relation till den här studien se en 

skillnad i hur olika yrkesgrupper prioriteras. Arbetstagares möjligheter till 

återhämtning är inget som uppmärksammas i någon högre utsträckning i 

styrdokumenten för införandet av heltid som norm. Ett förslag är att pröva liknande 

arbetstidsförkortningar även inom omsorgsyrken, vilket i vissa fall också 

efterfrågades i intervjuerna.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Vem är du/ni? 
 Kön, chef/medarbetare, befattning, i vilken avdelning jobbar ni? 

Heltid/deltid/helger (24/7) delade turer 

 Om ni arbetat deltid tidigare – hur arbetar ni nu?  

Arbetstidsmodellen 
 Vad tänkte ni när ni hörde talas om modellen? Vad hoppades ni på/ befarade? 

 Hur har modellen påverkat – arbetet med klienterna/arbetsgruppen/externa 

relationer utanför enheten 

 Har vikariesituationen förändrats/förbättrats? 

Hur är det att arbeta här 
 Vad är det som gör att ni trivs/inte trivs? 

Arbetstempo, stress, arbetsmängd 
 Hinner du med dina arbetsuppgifter? 

 Kan du påverka din arbetssituation – når, hur och hur snabbt något ska 

göras? 

 Finns det arbetstoppar under dagen/veckan eller ser det lika ut? 

Fysisk belastning 
 Beskriv en vanlig dag på jobbet 

 Tunga lyft, repetitiva rörelser osv. 

 Känner ni av några kroppsliga besvär som har med arbetet att göra? Vilka? 

Hur länge? 

 Har besvären gjort att ni stannat hemma från jobbet/sjukskriven? 

Mental ansträngning 
 Är ditt arbete känslomässigt krävande? 

 Känns det meningsfullt? 

 Måste du ta snabba beslut/hitta lösningar 

 Har du jobbiga möten med t.ex. klienter/anhöriga? 

Utvecklingsmöjligheter 

 Tas kompetens och utvecklingsmöjligheter tillvara för alla oavsett kön? 

 Finns det skillnader i kvinnors och mäns möjligheter? 

Sociala relationer 
 Hur är stämningen på jobbet? (Sammanhållning, relation till arbetskamrater, 

öppet samtalsklimat, machokultur?) 

 Hur fungerar samarbetet?  

 Upplever ni att ni kan få stöd av varandra när ni behöver? 

 Ger ni varandra feedback?  
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Ledarskap 
 Lyssnar din chef på förslag eller problem som rör ditt arbete? 

 Upplever du att du får det stöd du behöver från din chef? 

 Får du feedback från din chef? 

 Planeras arbetet på ett bra sätt? 

 Tas konflikter och problem på allvar från ledningen – och åtgärdas? 

Information 
 Får du all information du behöver för att utföra ditt arbete? 

Hot, våld 
 Har du varit med om någon situation där du känt dig rädd/hotad i arbetet? 

 Vad gjorde du då? Fick du stöd och hjälp? Hur då? (Berätta) 

 Känner du till någon annan som varit utsatt? 

Särbehandling 

Har du, eller vet du om någon, som: 

 Känt sig annorlunda behandlad pga. sitt kön? 

 Känt sig mobbad? 

 Förbisedd vid möten osv? 

 Beslut tagits på ett informellt möte där du inte fick vara med? 

 Framställts som löjlig, oviktig? 

 Tafsande, sexuella anspelningar? 

Återhämtning 
 Hur känner du dig efter en normal arbetsdag? Berätta. (fysiskt eller psykiskt 

trött) 

 Kan du slappna av när du kommit hem? 

 Känner du dig utvilad när du börjar nästa dag? 

Framtid 
 Känner du att du utvecklas i ditt arbete? 

 Hur tänker du om framtiden? Jobba kvar? Plugga? Byta jobb? 

 Vill du arbeta mer/heltid? Om inte varför? 
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