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Förord  
I vår CD-uppsats har vi haft förmånen att få arbeta med ett ämne som vi känner mycket 

för, nämligen det nya schemaläggningsprogrammet Time Care. Intresset väcktes när vi 

jobbade som timvikarier på äldreboende och hörde talas om Time Care. Vi vill tacka vår 

handledare Elisabeth Berg som kommit med värdefulla råd och tips och uppmuntrat och 

stöttat oss när det känts tungt. Vi vill även tacka samtliga informanter som vi intervjuat 

för att de har avsatt tid för oss. 

 

Luleå 2005-05-03 

 

Mahnaz Kelishani 

Gunborg Lindmark 



Sammanfattning  
Time care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både 

arbetsgivare och de anställdas individuella önskemål angående arbetstider. Utgående från 

den ram verksamhetens bemanningsbehov utgör registerar personalen in individella 

önskemål om arbetstider inför en given schemaperiod. Det är också möjligt att lägga veto 

för tider då man av olika orsaker inte kan eller önskar arbeta. Detta gör att varje 

arbetstagare får en möjlighet att utforma sitt personliga schema för den angivna 

tidsperioden.  

 

Fokus på denna uppsats kommer att ligga på vad denna organisationsförändring 

(TimeCare) medför på personal och arbetsgivare i fråga om flexibilitet och effektivitet.  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur Time Care har mottagits av 

personalen inom vård och omsorg samt att även undersöka vilken effekt TimeCare har på 

personal med barn till skillnad från personal utan barn. De frågeställningar vi utgår från 

är: I vilken grad kan de anställda styra sin arbetstid och fritid? Vilka fördelar och 

nackdelar ger TimeCare de anställda? Vilka fördelar och nackdelar ger TimeCare 

arbetsgivaren?  

 

Vår undersökning består av litteraturstudier, internet, media och intervjuer. Det empiriska 

materialet består av intervjer med sammanlagt sjutton personer som är anställda i en 

norrlandskommun. Dessa personer är en systemansvarig, arbetsledare, undersköterskor 

och en facklig företrädare.  

 

Vi fokuserar på effektivitet och flexibilitet men först avser vi att beskriva en 

organisationskontext för att därmed sätta in begreppen flexibilitet och effektivitet i ett 

organisationssammanhang. 

 

De positiva sidorna som nämndes av både arbetsledarna och undersköterskorna var 

möjligheten att kunna påverka, välja sysselsättningsgrad och att man kan jobba bättre 

mellan avdelningarna. Flexibiliteten i schemat gör att personalen kan planera utifrån de 

behov och önskningar som finns i privatliv till exempel att kunna gå en kurs som ligger 



på en bestämd tid varje vecka. Barnfamiljer tycker att det blir lättare att planera och lägga 

in ett schema som passar familjlivet. Dock framhålls på intervjuerna att det är 

verksamheten som styr i slutändan. Nackdelan är att de upplevar att TimeCare är en 

tidstjuv, den stjäl tid från verksamheten och det har blivit en större arbetsbörda samt mera 

stress. 



 

Abstract  

Time Care is a computer based scheduled programmer that takes consideration to both 
employer and the employees’ individual whishes regarding working hours.  
 

The focus on this paper will be on what this organizational change, Time care cause on 

staff and employer regarding in the matter of flexibility and efficiency. The overarching 

purpose with the study is to examine how Time Care has been received by the staff in 

care and also examines what effect Time Care has on staff with children in contrast to 

staff without children. 

 

The questions that we proceed from are: In what matter can staff decide their working 

hours and their spare time? What advantages and disadvantages give Time Care to the 

employer? What advantages and disadvantages give Time Care to the staff? 

 

The positive parts that were mentioned of both the supervisor and the staff were the 

possibility to be able to influence, choose employment degree and that you can work 

better between words. Flexibility in the schedule able the staff to plan from the needs and 

the whishes that are in their private life for example to be able to take a course that is on a 

scheduled time every week. Family with children thinks that it becomes easier to plan 

and schedule that suits the family life. Yet the interviews emphasize that it is the activity 

that governs in the end. Disadvantages are that they experience that Time Care is a time 

stealer, it steels time from the work and the workload and stress has increased. 
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Inledning  
 

Bakgrund  
Vårt ämnesval av Time Care grundar sig på att vi båda arbetar som timvikarier inom vård 

och omsorg och därför känner ett intresse att ta reda på hur schemaläggningsprogrammet 

Time Care har mottagits av personal på äldreboende. Vi har ej själva varit berörda av 

schemaläggningsprogrammet. 

 

Det har i media framkommit mycket missnöje från vårdpersonalen. De anser bland annat 

att det finns för få heltidstjänster, att de är underbemannade, underbetalda och lågt 

värderade. Jenny Wennberg anser att för att lyckas säkra det framtida rekryteringsbehovet 

krävs bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, ökade möjligheter till utveckling i arbetet 

och även högre löner. Lyckas vi inte med detta, fortsätter hon, kan vi heller inte räkna 

med att Sveriges ungdomar kommer att välja vare sig yrkesutbildning eller arbete inom 

den offentliga sektorn i framtiden. NSD (Norrländska socialdemokraten) 050402 

 

Enligt en motion till riksdagen, så är kompetensutveckling ett av de viktigaste redskapen 

för att öka tryggheten i ett föränderligt arbetsliv. För individen är kompetensutveckling 

en förutsättning både för att få behålla och utvecklas i sitt arbete men också för att kunna 

få ett nytt arbete om arbetsbrist uppstår. Samtidigt är kompetensutveckling en 

förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en väl fungerande offentlig sektor. 

(www.riksdagen.se, 2005 04 29) 

 

En läkare på karolinska sjukhuset, Andris Kreichbergs, tröttnade på att sköterskor och 

annan personal sa upp sig. Dåliga arbetstider och låg lön var de främsta orsakerna. 

Tillsammans med en IT-kunnig kollega tog han fram första versionen av företaget Time 

Care, det startade 1993. Marknaden finns idag inom tjänsteföretag, detaljhandel, 

sjukvård, post och bank, tillverkningsindustri, hotell- och restaurangbranschen, landsting, 

kommuner och statliga organisationer. Time Care är ett bemannings- och 

arbetstidsplaneringssystem vars två grundpelare är: bemanning utifrån belastning och 

arbetstider utifrån individuella önskemål. Syftet med programmet är att skapa balans 
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mellan arbetsplatsens varierande behov av personal vid olika tidpunkter och de anställdas 

behov att styra sin arbetstid och fritid. Företaget ägs av grundare och idéskapare Andris 

Kreichbergs, professor vid karolinska sjukhuset och Håkan Zetterberg 

privatpraktiserande ortoped i Norrköping och datakonsult, riskkapitalbolagen 

Företagsbyggarna och SEB företagsinvest samt personalen. I april 2001 har även 

fackförbunden Kommunal och Metall gått in som ägare i Time Care. (Kommun broschyr 

Time Care) 

 

Runt 150 000 anställda, främst inom vård, polis, detaljhandel, telecom och industri, 

använder sig av tidsplaneringssystem som kallas Time Care. Personalens välmående blir 

effekten av att de får ta eget ansvar och har valmöjligheter. Detta genererar vinst hos 

arbetsgivaren genom sänkt sjukfrånvaro, lägre personalomsättning, mindre övertid och 

högre produktivitet. Time Care ger användarna större arbetsglädje och frihet. 

(www.timecare.se 2005 04 29) 

 

Anders Molin enhetschef för Toftaåsens vård- och äldreboende i Tynnered säger att Time 

Care är det bästa systemet han har jobbat med för att schemalägga personal. Vinsterna är 

tydliga. De har sänkt sin årliga personalkostnad med 100 000 kronor därför att de sällan 

behöver ta in vikarier. (www.goteborg.se 2005 04 29) 

 

Så här fungerar Time Care  
Time Care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både 

arbetsgivare och de anställdas individuella önskemål angående arbetstider. Själva 

dataprogrammet är indelat i logiska moduler. Grunddatamodulerna beskriver tidsregler, 

personal och bemanningskrav. Övriga moduler är önskemål, preliminärt och färdigt 

schema. Programmet fungerar så att personalen lämnar in individuella önskemål om 

arbetstider inför en given schemaperiod. Det är också möjligt att lägga veto för tider då 

man av olika orsaker inte kan eller önskar arbeta. Detta gör att varje arbetstagare får en 

möjlighet att utforma sitt personliga schema för den angivna tidsperioden. (Kommun 

broschyr Time Care) 
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Arbetsgivare definierar tillsammans med personalen verksamhetens bemanningsbehov. I 

verksamheter med varierande belastning kan en min- och maxbemanning anges timme 

för timme. Det är just i dessa verksamheter med varierande belastning som Time Care 

verkligen kommer till sin rätt. Så gott som varje verksamhet kan, om man noggrant 

granskar den, uppvisa ett varierat bemanningsbehov. Time Care matchar sedan ihop 

personalens önskemål med verksamhetens bemanningsbehov och presenterar ett schema 

som personalen får möjlighet att ta ställning till och eventuellt göra ändringar i, innan 

programmet skriver ut det slutliga schemat. I det slutliga schemat ser programmet till att 

personalen fördelas så att min- bemanningsbehovet alltid blir uppfyllt. (ibid) 

 

Med Time Care finns också en möjlighet att tillåta att personalen under vissa perioder 

arbetar mer eller mindre än sin tjänstgöringsgrad. Aktuellt timsaldo för året beräknas 

automatiskt och sparas i en Timbank. En person kan alltså ha tid ”tillgodo” eller vara 

”skyldig” tid. I timbanken justerar man också efter akuta förändringar eller flextid. 

Semesterfaktor och kalenderfaktor beräknas automatiskt. (ibid)   

 

När alla matat in sina önskemål beräknas med programmets hjälp ett preliminärt schema 

som därefter skrivs ut. På detta preliminära schema syns om det under vissa timmar 

saknas personal och om det under andra timmar finns för mycket tillgänglig personal. Det 

förekommer alltså differenser mellan kravspecifikationen och personalens önskemål. 

Dessa differenser kan åtgärdas på två sätt. Antigen genom att personalen frivilligt 

kommer överens om att göra förändringar från sina ursprungliga önskemål eller, om det 

inte går, överlämna lösandet av dessa differenser till programmet som kommer att fördela 

arbetstiderna så att alla differenser försvinner, ett så kallat datapussel. (ibid) 

 

I samband med beräkning av det slutgiltiga schemat ser programmet till att personalens 

arbetstider överensstämmer med verksamhetens krav på bemanning. Programmet flyttar 

arbetspass enligt en rättvis princip som i korthet kan beskrivas på följande sätt: den som 

tidigare ofta arbetat på populära arbetspass kommer först i fråga när det gäller att åtgärda 

differenser. Vad som betecknas som populära arbetspass bestämmer personalgruppen 

själv genom sina önskemål. (ibid) 

 3



 

I en artikel av Stefan Lindberg säger Leendert Venema, vd för Time Care det är orimligt 

att en viss arbetstid ska passa allas liv. Alla är olika, och det är det vi måste utnyttja om vi 

ska få ett samhälle som fungerar bättre. En undersköterska säger i samma artikel att att 

Time Care fungerar bäst om det finns en mångfald bland personalen, de med familj och 

utan, de som firar julafton och de som inte har något emot att jobba då. (www.timecare.se 

2004-09-09) 

 

Syfte och frågeställningar 
Fokus på denna uppsats kommer att ligga på vad denna organisationsförändring (Time 

Care) medför på personal och arbetsgivare i fråga om flexibilitet och effektivitet.  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur Time Care har mottagits av 

personalen inom vård och omsorg samt att även undersöka vilken effekt Time Care har 

på personal med barn till skillnad från personal utan barn. Frågeställningarna är således. 

 

I vilken grad kan de anställda styra sin arbetstid och fritid? 

Vilka fördelar och nackdelar ger Time Care de anställda? 

Vilka fördelar och nackdelar ger Time Care arbetsgivaren? 

 

Begreppsdefinition  
Effektivitet definieras vanligtvis som grad av måluppnåelse och kan ses som nyttan av 

den utförda prestationen. Detta kan vara något annat än produktivitet. En förändring kan 

vara bra utförd men ändå inte föra till att man når målet. Om resurserna kan användas till 

en annan verksamhet, som ger högre måluppnåelse, finns det mer effektiva vägar till 

framgång. (Abrahamsson & Andersen 1998:198) 

 

Flexibilisering syftar på organisationens strävan efter att snabbt och smidigt kunna 

anpassa produktion och personal till svängningar på marknaden och att undanröja hindren 

för en sådan anpassning- hinder som sägs ligga i de regleringar som på olika sätt 

begränsar arbetsgivarnas handlingsutrymme. (Grönlund 2004:14) 
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Avgränsning  
Studien avgränsas i genomförande på tre äldreboende i en Norrlandskommun. 

Undersökningsgruppen består av endast kvinnor på grund av att äldreomsorgen är en 

kvinnodominerad arbetsplats. Undersköterskorna är mellan 26 år och 51 år. Vi valde att 

bara inrikta oss på dagpersonal på grund av att nattpersonalen är så få och därmed 

begränsade i sitt användande av Time Care. Vi valde också bort administratörerna för 

Time Care eftersom vi tror att de kan vara partiska till Time Care. 

 

Disposition  
Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Den inleds med en bakgrund om Time Care. 

Därefter följer en redogörelse som presenterar val av metod, urval och insamling samt 

bearbetning av materialet. Sedan följer teoridelen som beskriver begrepp och teorier som 

finns med i denna studie. Intervjumaterialet presenteras under resultatdelen i form av 

löpande text och citat av intervjupersonerna. Avslutningsvis diskuteras och analyseras 

resultaten. 
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Metod  
Syftet med studien är att vi vill undersöka hur Time Care har mottagits av personalen 

inom vård och omsorg samt att även undersöka vilken effekt Time Care har på personal 

med barn till skillnad från personal utan barn. Vårt fokus kommer att ligga på vad denna 

organisationsförändring (Time Care) medför på personal och arbetsgivare i fråga om 

flexibilitet och effektivitet vilka är våra centrala begrepp i denna studie. Dessa begrepp 

har varit vägledande vid vår analys av materialet.  

 

Vi som författare har en egen förförståelse eftersom vi arbetat/arbetar inom 

äldreomsorgen. Vi har dock inte själv varit berörda av Time Care eftersom vi enbart har 

varit anställda som timvikarier. Vi är medvetna om att det för oss finns en risk att inte ha 

tillräcklig distans till det vi studerar men vår ambition är dock att ha en strävan efter 

opartiskhet och värderingsfrihet i vår undersökning. Vi anser att det är viktigt för 

forskaren att kunna distansera sig till forskningsfrågan.  

 

Vid intervjutillfället använde vi oss av separata intervjuguider för systemansvarig, 

arbetsledare, undersköterskorna och facket. Vi tänkte över vad som kunde vara 

problematiskt eller intressant när det gällde det ämne som vi skulle studera. Jacobsen 

(1993:19) beskriver en intervjuguide som en uppsättning teman eller ämnen som ska 

utforskas i en rad intervjuer med olika svarspersoner. Den har till syfte att se till att alla 

intervjupersoner får möta relevanta och likartade teman. Man har i stor utsträckning 

öppna frågor och då och då sammanfattar man vad som hittills sagts.  

 

Utifrån vårt syfte valde vi intervju. Huvudargumenten för den kvalitativa 

forskningsansatsen är enligt Starrin (1991:9) förståelse, intersubjektivitet, 

teorigenerering, validitet, upptäckt, variation och kanske framför allt nyfikenhet. Holme 

& Solvang (1997:78) menar att en kvalitativ metod primärt har ett förstående syfte. Det 

centrala är att genom olika sätt samla in information, få en djupare förståelse av det 

problemkomplex man studerar samt beskriva helheten av det sammanhang som detta 

inryms i. Metoden kännetecknas av närhet till den källa man hämtar sin information ifrån.  
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Vi ville att våra informanter skulle få möjlighet att delge sina egna upplevelser av 

schemaläggningsprogrammet Time Care vilket var anledningen till att vi valde intervju. 

Vi ville ej styra deltagarna genom att använda enkäter med redan färdigt formulerade 

svar. Våra intervjuer var individuella för enligt Andersson B (1985:25) så finns det en 

påtaglig risk att man svarar på ett annat sätt i en grupp än i en individuell intervju, därför 

att man vet att övriga gruppmedlemmar förväntar sig en viss typ av svar. Vi anser att 

intervjuer ger de intervjuade möjlighet att med egna ord beskriva sin upplevelse. Det ger 

också möjlighet till uppföljning av intressanta tankegångar vilket ej hade varit möjligt om 

enkäter använts. Man har möjlighet att förklara och omformulera frågorna, så att den 

tillfrågade förstår frågans innebörd. (Andersson B 1985:24) 

 

Vi hade frågor av öppen karaktär för att undvika ledande frågor. Enligt Andersson B 

(1985:73) karakteriseras öppna frågor av det inte finns några färdiga svar eller 

svarskategorier att välja mellan, utan intervjupersonen får själv fundera ut sitt svar och 

intervjuaren måste i efterhand försöka tolka svaret. Fördelen med öppna frågor anser han 

är att man till exempel inte styr eller begränsar försökspersonen till i förväg bestämda 

svar och att man ger utrymme för försökspersonen att ge ett utförligt och nyanserat svar. 

Nackdelen är att svaren blir svårtolkade och svåra att jämföra sinsemellan.  

 

I uppsatsen användes en strukturerad intervju men informanterna gavs möjlighet att göra 

tillägg i slutet av intervjun i fall vi skulle ha missat något som kunde vara av betydelse. 

Enligt Andersson B (1985:76) innebär en mycket starkt strukturerad intervju att alla 

frågor och frågeområden och deras inbördes ordning är bestämda i förväg. Intervjuaren 

har bara att läsa upp dem och anteckna svaren, eventuellt förtydliga frågan eller be om 

förtydliganden av svaren.  

 

Alla intervjuer har förlagts på informanternas arbetsplatser. Samtliga intervjuer har skett 

med bandspelare efter informanternas godkännande. Vi ansåg att det skulle vara krävande 

att både prata, lyssna och föra anteckningar. Risken finns att man förlorar en hel del 

innehåll. Fördelen med att spela in intervjuerna på band är att det förenklar 

dokumentationen av svaren samt att man kan koncentrera sig på själva intervjuandet. 
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Som en säkerhetsåtgärd gjorde vi dock stödanteckningar ifall att bandspelaren inte skulle 

fungera tillfredsställande.  

 
Urval och insamling av empiriskt material 
Vi började vår undersökning med att göra litteraturstudier för att få en djupare förståelse 

för ämnet. Vi sökte även artiklar i olika databaser och i media. Vi intervjuade totalt 

sjutton personer i vår undersökning. Följande kriterier gällde för informanterna för att på 

så vis få en heltäckande bild av hur Time Care har mottagits av personalen. 

 

• En systemansvarig med ansvar för programvaran 

• Tre arbetsledare med personal- och ekonomiansvar 

• Tolv undersköterskor med vårdande uppgifter 

• En facklig företrädare  

 

Vi har bara kvinnor i vår studie på grund av att vårdpersonal inom äldreomsorg till 

övervägande delen består av kvinnor. Vi bad arbetsledarna i varje boende att ta ut 

tilltänkta grupper. Vi grupperade personalen i två grupper, en grupp som hade barn 

mellan 1 och 16 år och en grupp som hade barn över sexton år eller var utan barn. Detta 

för att se om dessa två grupper har olika uppfattning vad gäller Time Care eftersom deras 

livssituation ser olika ut. Undersköterskorna är mellan 26 år och 51 år. Vår första intervju 

var med en systemansvarig och en facklig företrädare. Därefter utförde vi våra övriga 

femton intervjuer på tre olika äldreboenden i en Norrlands kommun. Vi fick dock ta en 

ny kontakt med systemansvarig för att komplettera vår intervju eftersom det framkom i 

våra intervjuer med undersköterskorna att de efterfrågade datautbildning samt efterlyste 

fler datorer. Vi tyckte det var viktigt att få svar på dessa frågor. 

 

Vi valde ut äldreboende där Time Care har funnits under att antal år därför att vid 

organisationsförändringar så tar det ett tag innan man kan säga hur det fungerar. På de 

arbetsplatser där vi genomförde våra intervjuer hade Time Care funnits mellan tre och 

fem år vilket vi anser vara godtagbar tid för personalen att grundligt ha hunnit bilda sig 

en uppfattning om Time Care systemet. Vi intervjuade tolv anställda, fyra från varje 
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boende, och tre arbetsledare i respektive boende. Varje boende hade fem avdelningar och 

en personalstyrka på mellan trettiofem till fyrtio undersköterskor.  

 

Vi tog kontakt med personerna en tid innan intervjutillfället för att delge studiens syfte 

och lämnade därefter över de frågor som vi tänkte ställa vid intervjun. De som deltog i 

intervjuerna lovades full anonymitet och frivillighet att delta samt att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt. I samband med detta informerade vi intervjupersonerna om 

möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser. Av hänsyn till informanterna valde vi att göra intervjuerna 

var och en för sig. Vi bestämde oss för att spela in intervjuerna på band för att det 

förenklar dokumentationen av svaren. Våra intervjuer varade mellan tjugo och fyrtio 

minuter. Enligt Jacobsen (1993:189) brukar man ofta hävda att bandspelaren kan göra en 

intervjuperson nervös, vilket ibland kan te sig riktigt. Men rent proffesionellt måste man 

slå fast att det är intervjuaren och inte de verktyg som kommer till användning som 

skapar nervositeten.  

 

Innan vi började intervjun frågade vi om bandspelare utgjorde något hinder för dem. 

Ingen av de tillfrågade ansåg att detta var något problem. Vi bandade därför alla 

intervjuer för att kunna koncentrera oss på informanterna och intervjusituationen. En 

bandinspelning gör det också möjligt att gå tillbaka till intervjusituationen om så skulle 

behövas. Validiteten blir hög eftersom man inte missar något svar. Var och en av 

intervjuerna skrevs ut ordagrant, detta för att minska risken för att förlora informationen. 

Eftersom vi inledningsvis i våra intervjuer utlovat anonymitetsgaranti har vi tagit hänsyn 

till detta när vi senare analyserat vårt intervjumaterial. 

 

Bearbetning av materialet 
Materialet analyserades med en kvalitativ ansats. Intervjumaterialet bandades och skrevs 

därefter ner ordagrant. Det bestod av 28 sidor som lästes och genomgicks noggrant. 

Ingenting utelämnades trots att det kanske inte verkade relevant till våra frågeställningar. 

Vår inställning var att inte ignorera annat värdefullt som kom fram i intervjuerna 

eftersom detta kan fungera som en förståelsebakgrund. Därefter gjorde vi en 
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sammanställning av varje intervju. Intervjuerna sammanställdes i flera steg och denna 

process tog lång tid. När det var nödvändigt för förståelsen omformulerades talspråk vid 

bearbetningen något, men de citat som förekommer i resultatdelen är endast i 

undantagsfall friserade.  

 

Reliabilitet och validitet  
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförts, beteckningen syftar till 

tillförlitligheten och noggrannheten i själva mätproceduren. 

 

Validiteten beror av vad det är som mäts, om det verkligen är de egenskaper som 

problemställningen gäller. Validiteten har alltså att göra med datas relevans för 

undersökningens problemställning. Hellevik menar också att för att data ska ha validitet, 

räcker det inte med att de olika leden i datainsamlingen och bearbetning av data är 

noggrant utförda. Det räcker inte heller med att respondentens svar registreras korrekt 

och överförs felfritt från en fas till nästa fram till den slutgiltiga tabellen, om detta svar 

inte säger forskaren något om den egenskap han avsåg att mäta. (Hellevik 1996:137) 

 

I vår undersökning valde vi ut de boende som haft Time Care mellan tre och fem år vilket 

vi anser vara godtagbar tid för intervjupersonerna att grundligt ha hunnit bilda sig en 

uppfattning om Time Care systemet. Vi anser därför att reliabiliteten i vår studie kan 

bedömas god genom att urvalsgruppen hade använt sig av Time Care under en längre tid 

plus att urvalsgruppens villkor och erfarenheter var ungefär densamma i samtliga 

boenden. 

 

Vi anser att uppsatsens validitet är god eftersom vi anser att insamlad data har relevans 

för undersökningens problemställning. Vi har valt att redovisa stora delar av det 

empiriska materialet som citat. På så sätt ger det läsaren en chans att själv sätta sig in i 

materialet samt få en uppfattning om dess relevans.  
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Etiska ställningstaganden 
Under arbetets gång har hänsyn tagits till Humanistiska samhällsvetenskapliga rådets 

(HSFR) etiska krav. 

 

Enligt Forsman (2002) kan forskningsetiken indelas i tre nivåer, en primär-, en sekundär- 

och en metanivå. Den primära nivån handlar om den moraliska halten i forskningen. Den 

sekundära nivån handlar om hur den moraliska halten upprätthålls i forskningen. 

Metanivån är den nivå utifrån vilken den primära- och sekundära nivån kan studeras. 

 

Två andra distinktioner är motsatsparen inomvetenskaplig- utomvetenskaplig och intern- 

extern forskningsetik. Den inomvetenskapliga etiken handlar om forskningens kvalitet. 

Den utomvetenskapliga etiken handlar om hänsyn till alla berörda. Distinktionen intern- 

extern handlar om vem eller vilka som är aktörer i forskningsetiken. (ibid) 

 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har en etisk kommitté för 

forskningsetiska frågor och ingår sedan 2001 i Vetenskapsrådet. Det grundläggande 

individskyddskravet kan konkretiseras i fyra följande allmänna huvudkrav:  

 

Informationskravet- forskaren skall informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan.  

 

Samtyckeskravet- deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Deltagarna har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta.  

 

Konfidentialitetskravet- uppgifter om alla identifierbara personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta den av dem. Detta gäller särskilt etiskt känsliga uppgifter.  
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Nyttjandekravet- uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. De får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke- vetenskapliga syften. (ibid) 
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Teoretisk referensram  
Vi fokuserar på effektivitet och flexibilitet men först avser vi att beskriva en 

organisationskontext för att därmed sätta in begreppen flexibilitet och effektivitet i ett 

organisationssammanhang. Time Care:s införande är ett nämndsbelsut initierat av 

politiker. Det handlar om en organisationsförändring där det gäller att nå bestämda mål. 

Det finns alltså en klar koppling mellan organisation och ledarskap. 

 

Organisationer och människor  
Abrahamsson & Andersen (1998:13) definierar organisation på följande sätt: ”En 

organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av personer vilka har  syftet att 

nå vissa mål.” Abrahamsson & Andersen (1998:250) menar att organisationer är inte 

naturliga utan konstruerade fenomen. De är något som människor har skapat. De är 

sociala fenomen och de uppstår som en möjlig lösning på mänskliga problem. 

Organisationer uppstår inte av sig själva utan de uppkommer för att bestämda människor 

har velat det och de upphör av samma skäl.  

 

Ahrne & Hedström (1999:13) beskriver organisationer på följande sätt: organisationer 

består av människor som kan bytas ut, ändå finns organisationen kvar. Organisationer har 

en självständig existens. Organisationer kan existera oberoende av enskilda individer, 

samtidigt för att en organisation ska kunna fungera är den beroende av individer, på 

grund av de handlingar som individerna utför. Tillhörigheten och formen för tillhörighet 

är grundläggande för all organiserad verksamhet. Tillhörigheten till en organisation 

(anställning) har valts frivilligt av människor och de har också möjlighet att avsluta 

frivilligt. Men de som redan är med i organisationen bestämmer vilka får vara med, även 

om tillhörighet är frivilligt. Inträdet i organisationen innebär ett åtagande som är ett löfte 

om att komma tillbaka, att komma i tid och att göra vissa saker. Därmed har man som 

anställd också godkänt att de andra i organisationen har vissa förväntningar på ens 

handlingar. Enligt Ahrne & Hedström (1999:13) menar Coleman (1990:66) att man 

genom att ansluta sig till en organisation genom en anställning ger upp kontrollen av en 

del av sina handlingar. Men det här är något som människor faktiskt väljer i utbyte mot 

de fördelar som tillhörigheten ändå kan innebära. 

 13



 

 

Enligt Abrahamsson & Andersen (1998:116) har Allport (1962) påpekat att vårt 

medlemskap i en grupp eller en organisation och vårt förväntade beteende i gruppen 

generellt sett bara omfattar en mindre del av oss. Organisationen behöver inte hela 

människan utan bara en del av människan. Mycket av det som människor besitter i form 

av färdigheter, erfarenheter, kunskaper, önskningar, behov, ambitioner, förväntningar och 

kreativitet får aldrig utlopp så att det kan ge tillfredsställelse i arbetslivet. Organisationer 

är inte skapade för detta mål och skulle heller inte kunna överleva om alla medlemmars 

totala förväntningar skulle infrias. 

 

Enligt Ahrne & Hedström (1999:15) är grunden i all organisering en auktoritetsrelation. 

Organisering innebär att individer samarbetar, ställer krav på varandra och kontrollerar 

varandra. Grunden i all organisering är en exklusiv tillhörighet vilket innebär att 

acceptera att följa vissa beslut. Det måste i grunden finnas vissa gemensamma intressen 

annars skulle organisationen inte fungera därför måste alla som tillhör organisationen 

åtminstone ha några gemensamma intressen och vara angelägna om att organisationen 

ska fungera. Att de anställda åtminstone är angelägna om att få behålla sina jobb och att 

arbetsplatsen inte läggs ned. Ahrne & Hedström (1999:22) menar att auktoriteten i de 

flesta organisationer och de flesta tillhörighetsformer bygger på ett formellt frivilligt 

deltagande och auktoriteten eller motivet för att komma tillbaka till organisationen, 

arbetet, bygger på ett moget övervägande från varje människa att det är värt besväret i det 

långa loppet, att man får ut något av det. Auktoriteten bygger på att de som tillhör 

organisationen och fortsätter att göra det får ut något av sin medverkan. Men 

motivationen att ställa upp kan svikta och sjunka hos den anställde. Motivationen varierar 

över tid men organisationen är beroende av ett regelbundet deltagande. Det gäller alltså 

för organisationens representanter att underhålla och återskapa de anställdas beroende av 

organisationen för att få dem att komma tillbaka och för att stärka auktoritetsrelationerna. 

I organisationer skapas därför olika incitament för att underbygga sammanhållningen och 

auktoriteten och för att möjliggöra en fortsatt koordinering av verksamheten. Enligt 

Ahrne & Hedström (1999:22) har Barnard (1968) urskiljt ett antal sådana incitament: 

Incitamenten kan vara pengar eller andra materiella belöningar, prestige, utmärkelser, 
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goda fysiska arbetsförhållanden, anpassning till rådande normer, tillfredsställelse av 

personliga ideal och värderingar samt en känsla av gemenskap och deltagande. 

 

Ahrne & Hedström (1999:23) menar att en typ av incitament till människors engagemang 

i organisationer som har betonats inom organisationsteorin under de senaste decennierna 

är begreppet organisationskultur vilket kan motsvaras av skapandet av gemenskap i 

organisationen. 

 

Enligt Ahrne & Hedström (1999:17) kan man säga att människor handlar på 

organisationens vägnar eller på uppdrag av organisationen därför att när människor i 

organisationer gör saker är det ändå inte helt och hållet deras egna handlingar. Ahrne 

menar att eftersom det ändå är människor som handlar med egna erfarenheter och tankar 

så finns det alltid en spänning mellan det organisationen kräver och den mänskliga 

aktören. Organisatoriskt handlande är därför en social hybrid. Den som utför handlingen 

är en mänsklig individ men handlingen är ändå organisatorisk. Och handlingens effekter 

är beroende av att den samordnas med andra organisationsmedlemmars handlingar. Detta 

liknar Ahrne & Hedström vid organisatoriska kentauer, delvis människa och delvis 

organisationer. Den organisatoriska kentaurens handlande har en kluven inställning. 

Människor gör saker därför att de tillhör organisationen men inte alltid helhjärtat och 

ibland gör de saker de egentligen inte tror på.  

 

Organisationers mål och resurser  
Ahrne & Hedström (1999:27) menar att en organisation inte bara behöver ha ett mål med 

sin verksamhet utan organisationen kan ha flera olika mål. Det hanteras genom att 

försöka skapa en turordning för olika mål eller olika delar av en och samma organisation 

kan arbeta mot olika mål. Det är genom koordinering av människors handlingar som det 

ges möjligheter att uppfylla organisationers mål och syften och genom dessa handlingar 

ackumuleras kollektiva resurser (pengar, varor, kunskaper). Alla organisationer är former 

av kollektiva försök att uppfylla människors strävanden och önskningar. Koordineringen 

av handlingar i organisationer skapar resurser som kan användas för organisationens (och 

medlemmarnas) mål och dessa resurser anger också ramarna för de mål som kan ställas 
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eller formuleras. Och regleringen av tillhörigheten blir av stor betydelse genom att 

organisationer ofta har stora resurser, samtidigt som man får tillgång till redan 

ackumulerade resurser måste man acceptera de regler och normer som byggts upp under 

årens lopp. Ahrne & Hedström (1999:32) menar att organisering handlar mycket om 

kontinuitet, om att bygga upp en tillgång till resurser, både materiella och mänskliga. 

Därför blir organisering mer en fråga om stabilitet än flexibilitet. Organisationer anklagas 

ofta för att vara tröga men det är det som är poängen med dem, organisationer ska vara 

tröga. De ska förvalta resurser som ska finnas kvar för att kunna användas av 

medlemmarna. 

 

Inflytande  
Enligt Kronvall (1991:17) är det nödvändigt inom den offentliga sektorn att försöka leva 

upp till tesen om personalen som den viktigaste resursen. För att åstadkomma detta krävs 

en del förändringar på den strategiska nivån. Politikerna bör lämna ett stort utrymme för 

personalen att självständigt finna former, metoder och en arbetsorganisation som är bäst 

ägnade att åstadkomma en bra verksamhet. Under 1980-talet har kommuner och landsting 

tagit viktiga kliv i riktning mot decentralisering av såväl förtroendemannaorganisationen 

som förvaltningsapparaten. Det har blivit en plattare organisation, kortare beslutsvägar, 

mindre stela sektorsgränser och ökad integration mellan olika näraliggande verksamheter. 

En vidare utveckling av dessa strävanden är en nödvändig förutsättning för ett bättre 

personalinflytande och ett ökat engagemang från de anställdas sida.  

 

Ahrne & Hedström (1999:34) menar att motsatsen till auktoritet är inflytande. Inflytande 

kan beskrivas som organisationens beroende av sina anställda. Ju mer beroende en 

organisation är av en viss person desto större krav kan den personen ställa på 

organisationen och de andra medlemmarna i fråga om lön, arbetsuppgifter och övriga 

förhållanden. Ju svårare en person är att ersätta desto mer inflytande kan den personen få 

om hon/han vill. Det är en fråga om i vilken utsträckning en viss person är utbytbar. 

Enligt Ahrne & Hedström (1999:34) skiljer Bacharach & Lawler mellan tre olika 

anledningar till att människor kan få ett ökat inflytande i organisationer: expertkunskaper, 

tillfälle och personlighet. 
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Enligt Ahrne m. fl (1996:189) utgörs arbetarklassen i den offentliga sektorn till stor del 

av sjukvårdsbiträden, undersköterskor och biträden i äldreomsorg samt i hemtjänsten. Ett 

fruktbart sätt att beskriva olika typer av jobb är att se till dels det beslutsutrymme som 

den anställde har, dels till hur höga kraven är i jobbet. I jobb med stort beslutsutrymme 

kan den anställde i stor utsträckning bestämma över hur han/hon vill lägga upp arbetet 

och på vilket sätt det ska göras och kanske också vad som ska göras. Den som har ett litet 

beslutsutrymme i sitt jobb måste däremot göra saker i den takt och på det sätt som 

bestäms genom rutiner och regler eller av arbetsledare och chefer. Enligt Ahrne m. fl 

(1996:190) menar Szulkin & Tåhlin (1994) att högstressarbeten med höga krav och litet 

beslutsutrymme har blivit vanligare under åttiotalet framför allt bland kvinnor inom 

utbildning, vård och omsorg. Det är nästan uteslutande de psykiska kraven i jobben som 

ökat, medan beslutsutrymmet varit i stort sett konstant. 

 

Organisationsstruktur  
Abrahamsson & Andersen (1998:60) anser att ett av de universella dragen i 

organisationer är att det finns en arbets- och auktoritetsfördelning. Termen 

”organisationsstruktur” står för hur arbetet har arrangerats och fördelats mellan de 

personer som arbetar i organisationerna. En god struktur medför stabilitet och pålitlighet i 

det arbete som utförs. Detta är en förutsättning för gott resursutnyttjande och god 

målupplevelse. Förändringar i organisationsstrukturen kan vara ett medel att öka 

anpassningen mot omgivningen.  

 

Struktur begreppet beskriver den arbetsdelning och auktoritetsfördelning som finns i en 

organisation. För att förtydliga strukturbegreppet kan det indelas i tre strukturelement: 

specialisering (komplexitet), formalisering och centralisering/decentralisering. I vart och 

ett av dessa tre element finns i olika grad grunddimensionerna arbets- och 

auktoritetsfördelning. Specialisering delas in i tre följande delar: horisontell 

differentiering, vertikal differentiering och geografisk utbredning. Horisontell 

differentiering gäller huvudsakligen hur arbetet fördelas bland människor i 

organisationen. Den är först och främst baserad på den kompetens som finns i relation till 
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de arbetsuppgifter som ska utföras. Den omfattar alltså yrken, professioner och 

specialiteter. Ju fler yrken som en organisation har desto mer komplex är den. Vertikal 

differentiering avser antalet nivåer i organisationen, det vill säga hur spetsig eller platt 

pyramiden är. Geografisk spridning beskriver organisationens fysiska lokalisering. En 

hög grad av geografisk spridning finns om organisationen är lokaliserad till många platser 

i landet eller över flera länder. Det att en organisation är lokaliserad till flera platser gör 

den i sig mer komplex eftersom motsättningar kan uppstå mellan ”oss här” och ”de där 

borta”. (ibid) 

 

Abrahamsson & Andersen (1998:64) menar att graden av specialisering bestäms av den 

horisontella och vertikala differentieringen och  av den geografiska spridningen. Ju mer 

specialiserade människorna i organisationen är med hänsyn till kompetens, 

arbetsuppgifter och arbetsfördelning, och ju fler organisatoriska enheter som finns desto 

svårare blir det att kommunicera och samordna arbetet och desto mer komplex blir 

organisationen.  

 

Formalisering gäller styrning genom regler, rutiner och procedurer. Avsikten med 

formaliseringen är att styra och kontrollera arbetet. Den beskriver i hög grad hur arbetet 

ska fördelas, vem som gör vad och på vilka sätt eller vilket resultatet av arbetet förväntas 

bli. (ibid) 

 

Centralisering/decentralisering beskriver var i organisationen som beslut fattas 

(auktoritetsfördelningen), vem som har rätt befogenhet och makt att fatta beslut. Maximal 

centralisering innebär att beslut tas på den högsta nivån medan maximal decentralisering 

betyder att beslut tas så långt ner i organisationen som möjligt. (ibid) 

 

Abrahamsson & Andersen (1998:76) beskriver att det finns olika teorier om varför en 

organisation får en viss struktur. Dessa teorier kan förenklas till en enda tes: 

organisationsstruktur kan väljas. Valet av struktur beror på vilken uppgift som ska lösas. 

Organisationens verkningssätt (funktion) är överordnad dess form (struktur). Stukturen 
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väljs i hög grad av ledningen. Strategin, storleken, teknologin och omgivningen utgör 

begränsningar av ledningens valmöjligheter av strukturen.  

 

Abrahamsson & Andersen (1998:80) anser att vilken form (struktur) en organisation har 

är ändå långt ifrån avgörande för hur organisationen i praktiken fungerar. I 

organisationens struktur ges inga direkta kopplingar till exempelvis graden av demokrati 

eller byråkrati i organisationen ej heller hur de anställda trivs i sitt arbete. Det är inte 

givet att det är bättre för de anställda att arbeta i en platt organisationsstruktur än vad det 

är i en hierarkisk organisationsstruktur. Abrahamsson & Andersen (1998:252) menar att 

till förståelsen av begreppet organisationsstruktur hör distinktionen mellan å ena sidan 

organisationens form (dess struktur) å andra sidan dess funktion (hur organisationen 

verkar). En sammanblandning av form och funktion gör det svårt att förstå t ex att 

organisationsformen hierarki i praktiken kan fungera på olika sätt.  

 

Ledarskap  
Abrahamsson & Andersen (1998:81) menar att de mest kända ledarskapsdefinitionerna 

omfattar ett eller flera av följande element: mål, måluppfyllelse, grupper eller 

organisation, struktur och mellanmänsklig interaktion. Författarnas definition av 

ledarskap är: ”det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet 

eller organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt 

att gruppen eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål.” 

Denna definition ger en klar koppling mellan organisation och ledarskap. Definitionen är 

dessutom precis när det gäller mål, nämligen att det rör sig om organisationens mål. 

Interaktion och mellanmänsklig relation ger kopplingen till legitimitet. Ledarskapet bör 

vara såväl effektivt som legitimt. Abrahamsson & Andersen (1998:86) beskriver vad en 

ledares uppgifter består i: Planering vilket innebär att sätta mål och avgöra vilka 

aktiviteter som kommer att föra till måluppfyllelse. Organisering vilket innebär att 

fördela mänskliga och materiella resurser i en genomtänkt kombination för att genomföra 

planen. Vägledning vilket innebär att förklara, uppmuntra och motivera medarbetare till 

en insats som leder till måluppfyllelse. Kontroll vilket innebär verkställande och 

uppföljning av aktivitet och sammanlänkning av resultat med mål. Kontroll är en process 
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som omfattar datainsamling, analys och tolkning av avvikelser i förhållande till planen. 

En sådan analys kan ge underlag för aktiviteter vilket i sin tur kan ge bättre 

måluppfyllelse och bättre underlag för framtida målformuleringar. Abrahamsson & 

Andersen (1998:114) menar att ledarskap är att uppnå resultat genom och med hjälp av 

andra människor. Resultatet är alltid relaterat till organisationens mål.  

 

I de allra flesta organisationer är makten ojämnt fördelad. Makten i organisationer är en 

konsekvens av strukturen, av fördelningen av befogenheter. Chef är den som har resultat- 

och personalansvar. Chefen har rätten att påverka beteende och handling hos andra i 

organisationen. (ibid) 

 

Mulinari menar i sin rapport, Flexibilitetens gränser (2004:30) att kopplat till idén om de 

flexibla arbetstiderna finns även tanken på de flexibla arbetsplatserna som är platta och 

ickehierarkiska och som man antar ska leda till en starkare koppling mellan chefer och 

anställda. 

 

Effektivitet          
Vi har tagit del av andra studier om effektivitet bland annat Gallstad & Ögård (1994) I 

Total Inre Effektivitet där de fokuserar på projekt i linje/projekt-matriser och riktar sig 

främst till företagens och projektens ledande personer. Det överrensstämmer inte med 

vårt syfte men det finns ändå vissa delar i deras bok som vi kan tillämpa i vår studie. 

 

Kronvall (1991:9) anser att den kommunala delen av den offentliga sektorn har vuxit 

kraftigt. Denna utveckling gynnades länge av en god ekonomisk tillväxt som gav ett 

ständigt ökande utrymme för nya offentliga åtaganden. Men under åttiotalet utsattes den 

kommunala sektorn för ett allt hårdare tryck med uppmaning om att bespara pengar och 

effektivisera sin verksamhet. En viktig orsak till komunernas försämrade ekonomi är att 

de fått bära en tung del av kostnaderna för att minska det stora underskottet i statens 

budget. 
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Kronvall (1991:18) anser vidare att om man sammanfattar de förändringar som skett 

under åttiotalet beträffande utvecklingsstrategier i kommuner och landsting uppträder 

följande bild beträffande motiv för förändring. Effektivitetsmotivet där det med yttre 

effektivitet förstås sådant som påverkar den kommunala verksamheten i stort och 

kommunens förmåga att lösa sina uppgifter. Inre effektivitet har att göra med hur väl 

resurserna- pengar, personal, utrustning- används för att producera en viss typ av tjänster, 

till exempel sjukvård. Ett annat uttryck för detta är produktivitet. Ett exempel på åtgärder 

för ökad yttre effektivitet är verksamhetsutveckling. En åtgärd för att öka den inre 

effektiviteten är till exempel ekonomisk eller administrativ rationalisering. 

Ekonomimotivet är nära förknippat med effektivitetsmotivet. Det är närmast valet av 

medel som skiljer effektivitetsmotivet från ekonomimotivet eftersom strävandena är 

snarlika.  

 

Enligt Abrahamsson & Andersen (1998:199) definieras effektivitet vanligtvis som grad 

av måluppnåelse och kan ses som nyttan av den utförda prestationen. Detta kan vara 

något annat än produktivitet. En förändring kan vara bra utförd men ändå inte föra till att 

man når målet. Om resurserna kan användas till en annan verksamhet, som ger högre 

måluppnåelse, finns det mer effektiva vägar till framgång.  

 

Abrahamsson & Andersen (1998:218) anser att forskningen inte ger något entydigt svar 

på vilken organisationsstruktur, som bör väljas generellt sett. Likväl finns det grund att 

anta att vissa strukturer är bättre än andra för bestämda organisationer vid bestämda 

tidpunkter. Ofta framförs argument för decentralisering med tanke att detta är den mest 

effektiva organisationsformen. Ett stort antal företag och organisationer har de senaste 

åren ökat graden av decentralisering. De goda effekter som tillskrivs decentralisering är  

till exempel ökad effektivitet och mer demokrati på arbetsplatsen.  

 

Enligt Abrahamsson & Andersen (1998:219) anser Ohlsson & Rombach (1997) att 

strävandet efter plattare organisationer ofta leder till maktkoncentration, byråkratisering 

och stagnation. De menar att det finns en poäng med hierarki. Det är inte alls säkert att 
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kommunikationen mellan ledning och bas ökar när antalet nivåer i organisationen 

reduceras.  

 

Abrahamsson & Andersen (1998:220) anser att vetenskapligt belägga vilken betydelse 

ledningen har för organisationens effektivitet har visat sig vara svårt. Abrahamsson & 

Andersen (1998:221)  hänvisar till Andersen (1994) som menar att ett rimligt antagande 

är att en rad interna förhållanden i organisationen, varav ledarskapet bara utgör ett, samt 

organisationens externa förhållanden (först och främst marknaden) tillsammans avgör 

organisationens effektivitet  

 

Enligt Ögård & Gallstad (1994:42) avses att med plattare organisation blir de 

organisatoriska nivåerna färre samt underförstått att vi minskar byråkratin och ökar 

decentraliseringen. Ett sätt att åstadkomma detta är traditionell delegering och 

kompetensutveckling, vilket leder till att medarbetarna blir mer självständiga och kräver 

mindre ledning. Vilket i sin tur leder till att varje chef kan ha fler direktrapporterande 

arbetare.  

 

Enligt Larsson (1996.58) anser politiker och tjänstemän att följande åtgärder ökar 

effektiviteten: arbetsmetoder och hjälpmedel, till exempel datorisering och förändrade 

administrativa rutiner. Kompetens, att kunniga medarbetare själva skall kunna göra de 

prioriteringar som behövs, varvid detaljstyrningen minskar. Besparingar, att det till 

exempel inte tillsätts vikarier vid frånvaro. 

 

Flexibilitet  
Det finns studier om flexibilitet av bland annat Paula Mulinari (2004) Flexibilitetens 

gränser. Berättelser från golvet om ofrivillig arbetslöshet, solidaritet och flexibilitet. 

Syftet med hennes rapport är en teoretisk förståelse av fenomenet ofrivillig deltid med 

utgångspunkt i detaljhandeln. Den empiriska delen är uppdelad i tre temadelar: 

Flexibilitetens gränser – i arbetstid, fritid och lön. Flexibilitet definieras här av 

informanterna i termer att alltid vara beredd att ställa upp, en egenskap som är central för 

att överhuvudtaget kunna behålla sitt jobb och därutöver nå (genom att arbeta kvällar och 
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helger) en lön som täcker nödvändiga vardagsbehov. Det andra temat Flexibilitetens 

gräns – i arbetet. Här belyses bland annat att personalbristen leder till att anställda inte 

upplever att de kan fullgöra sitt arbete. Det sista temat, Solidaritetsfällan, syftar till att 

synliggöra hur hänsynstagande till själva verksamheten och omsorgstagande om andra 

anställda ligger till grund för accepterandet av orimliga arbetsvillkor.   

 

Personalen i hennes rapport jobbar som nämndes inom detaljhandeln och de har inte 

individuella arbetstider Det överrensstämmer inte med vårt syfte men det finns ändå vissa 

delar i hennes rapport som vi kan tillämpa i vår studie. 

 

Grönlund (2004:14) menar att ordet flexibilisering syftar på organisationens strävan efter 

att snabbt och smidigt kunna anpassa produktion och personal till svängningar på 

marknaden och att undanröja hindren för en sådan anpassning- hinder som sägs ligga i de 

regleringar som på olika sätt begränsar arbetsgivarnas handlingsutrymme.  

 

Enligt Grönlund (2004:17) anger Eklund & Westerberg (1991:4) att en revolution håller 

på att ske inom företag, såväl i industrin som i tjänstesektorn. De gamla tayloristska 

organitionena får allt svårare att hävda sig mot nya, modernna, aggressiva och flexibla 

organisationer. Det nya sättet att organisera verksamheten kan innebära stora 

förbättringar för de anställda- bättre arbetsmiljö, färre arbetsskador, mindre utslagning, 

utvecklande och lärande arbetsuppgifter och bättre personalutbildning -samtidigt som det 

kan öka produktiviteten.  

 

Grönlund (2004:14) menar att det finns två former av flexibilitet. Den ena bygger på att 

arbetstiden varierar med verksamhetens eller anställdes behov. Den andra, den så kallade 

funktionella flexibiliteten, skapas när de anställda får växla mellan olika arbetsuppgifter, 

beroende på var det är mest att göra.  Det intressanta med dessa typer av flexibiltet är att 

den anses gynna inte bara organisationen utan också de anställda. Funktionell flexibilitet 

antas leda till goda, utvecklande jobb och en flexibel arbetstid kan ge tidspressade 

moderna individer möjlighet att förena karriär- och familjeengagemang. Flexibiliten 

förmodas också bryta ned barriärer mellan könen och bidra till ett mer jämställt samhälle. 
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När anställda får växla mellan olika arbetsuppgifter kan föreställningar om ”manliga” och 

”kvinnliga” jobb bli svåra att upprätthålla och om scheman pusslas samman i en flexibel 

mosaik kan män och kvinnor dela mer lika på hem- och förvärvsarbete. 

 

Men det är inte säkert att flexibiliseringen får dessa effekter; flexibilitet för 

organisationen är inte nödvändigtvis detsamma som flexibilitet för de anställde. Istället 

för att ge utveckling och inflytande kan en funktionell flexibiltet – med krav på ständig 

växling mellan olika uppgifter – leda till mer stressiga jobb. En arbetstid som varierar 

med verksamhetens behov kan göra det svårare, inte lättare, att förena arbete och familj, 

men även en fri arbetstid kan upplevas som stressande, då den ställer stora krav på 

individens förmåga att sätta gränser och strukturera sin tillvaro. (ibid) 

 

I vården, där deltidsarbetet är utbrett, har deltidare mer obekväma arbetstider än heltidare, 

samtidigt som nästan en fjärdedel av de kvinnliga deltiderna arbetar ofrivillig deltid. 

Resultaten indikerar att deltidsarbetet i vården är en integrerad del av 

arbetsorganisationen. (ibid) 

 

Mulinari (2004:8) menar att arbetsgivarna har tillgång till en arbetskraft som både är i 

behov av fler timmar och därför tvingas vara flexibel, samtidigt som det blir billigare för 

arbetsgivarna då arbetsgivarna sällan måste betala övertidsersättning eftersom 

deltidsanställda endast betalas mertidsersättning, upp till det antal timmar som motsvarar 

heltid på arbetsplatsen.  

 

Mulinari (2004:35) anger att  Solidaritetsfällan  syftar till att synliggöra hur 

hänsynstagande till själva verksamheten och omsorgstagande om andra anställda ligger 

till grund för accepterande av orimliga arbetsvillkor. Outtalade normer för solidarisk 

handling förstärker enligt hennes mening arbetsgivarens makt över de anställda.   

 

Mulinari (2004:32) menar att handlingsutrymmet för arbetsgivaren är stort. En slutsats 

man kan dra är att ofrivilligt deltidsarbete är inbyggt i organisationsstrukturen då det 

utgör en flexibilitetsbuffert som arbetsplatsen behöver. 
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Ögård & Gallstad  (1994:210) anser att anpassningsbarhet och flexibilitet kan uppnås 

med hjälp av bland annat projekt, flödesorientering, decentralisering/delegering och ökad 

kompetensutveckling. Det handlar alltså om metoder som ställer ökade krav på ledare 

och medarbetare. Ett sätt att åstadkomma detta är traditionell delegering och 

kompetensutveckling, vilket leder till att medarbetarna blir mer självständiga och kräver 

mindre ledning. Vilket i sin tur leder till att varje chef kan ha fler direktrapporterande 

arbetare. 

 

Organisationsförändring/organisationsutveckling 
Enligt Abrahamsson & Andersen (1998:231) använder Wendell French et al. (1989:33) 

följande definition: ”organisationsutveckling är en planlagd insats som omfattar hela 

organisationen; insatsen är styrd av ledningen för att öka organisationens effektivitet, 

genom planenlig intervention i organisationens processer och med hjälp av 

beteendevetenskaplig kunskap.” Med denna definition kan vi skilja 

organisationsutveckling (OU) från organisationsförändring (OF).  

 

Abrahamsson & Andersen (1998:231) menar att alla organisationer förändras. Att man 

till exempel omorganiserar en avdelning, anställer flera personer, inför nya rutiner, startar 

nya aktiviteter eller genomför kompetensutveckling i en organisation – allt detta innebär 

förändring. Sådana förändringar är mer eller mindre kontinuerliga, men är inte samma 

sak som organisationsutveckling. 

 

Enligt Abrahamsson & Andersen (1998:231) anger French et al. (1989:9) att vanliga mål 

för organisationsutveckling är ökad organisationsmässig effektivitet, bättre anpassning 

med hänsyn till marknaden, teknologier och samhällsutveckling i stort och att öka 

organisationens förmåga att nå sina mål etc. Författarna anger att avsikten med 

organisationsutveckling både är att öka effektiviteten och att finna mål att uppnå detta 

(förbättring, anpassningsförmåga). 
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Abrahamsson & Andersen (1998:231) anser att allt som görs för att förbättra eller 

förändra organisationen, är dock inte organisationsutveckling. Med OU avses en speciell 

typ av förändringsprocess, som satts i verket för att ge bestämda slutresultat. Det är ett 

långsiktigt, planerat projekt med bestämda förväntningar på resultat och mål. 

Organisationsutveckling uppfattas som ett projekt, som satts igång vid en bestämd 

tidpunkt och avslutats vid en annan. Organisationens ledning har initierat och styrt 

projektet. Abrahamsson & Andersen (1998:248) menar att impulser till sådana 

förändringsingripanden kan komma utifrån eller från organisationens ledning eller 

anställda. 

 

Abrahamsson & Andersen (1998:232) ger orsaker till varför förändringar inträffar i 

organisationer. Ändringar i förhållanden som människors motivation, antal och 

sammansättning av grupper, arbetsuppgifter och ansvar. Ändringar i dessa förhållanden 

som är naturliga konsekvenser av bland annat personalomsättning, teknologi, 

utbildningspolitik, förändring i efterfrågan om nya produkter och tjänster, nya lagar och 

bestämmelser, nya produktionsförhållanden och nya råvaror och förändringar på 

ägarsidan (i huvudmannaskapet) medför förändringar i organisationen. Ibland är 

förändringarna små och ibland är de dramatiska. 

 

Enligt Abrahamsson & Andersen (1998:233) menar Ahrne (1994:104) att en del 

förändringar är konsekvenser av interna impulser genom att organisationens medlemmar 

eller anställda utför något nytt. Föreställningen om att medvetet kunna förändra 

organisationer inifrån ofta enbart är ett önsketänkande. Det verkar finnas en inre kraft i 

organisationer som driver dem mot tillväxt och expansion. De behöver då komma in på 

nya områden eller finna nya konstellationer med andra organisationer. 

 

(Kronvall 1991:43) anser att kommuner står inför en ny situation när det gäller olika 

områden, bland annat äldreomsorg. Det är känt att 20-25 år inom bland annat sjukvården 

kan innebära invalidiserande yrkesskador. De trygga medelålders kvinnorna har tagit slut 

och det finns inga nya att rekrytera. Ofta ersätts de av unga tjejer och killar som tar 

arbeten som tillfälliga påhugg. Kronvall menar att såväl arbetsorganisationen som 
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arbetets innehåll måste nog förändras radikalt när det gäller arbetets värde. Det kan bli 

nödvändigt att anpassa arbetsmiljön till nya värderingar och krav från en generation som 

ser arbetet som korta cykler på två till tre år. Det involverar risker och effekter om en 

betydande del av medarbetarna ständigt upplever sig vara på väg ifrån sina jobb- vad 

finns det då för skäl att bry sig?  

 

(Kronvall 1991:44) hävdar att decentralisering och delgering fullt ut till de producerande 

enheterna är en nödvändig åtgärd och av avgörande betydelse för möjligheterna att rätt ta 

tillvara och utveckla baspersonalens potential. En sådan utveckling måste bygga på ett 

antal förutsättningar. Dels om självklarheter som god information och anpassning av 

ekonomi- och pa-system och dels om arbetsledarutveckling. Vidare handlar det om att 

tillåta egenutveckling inom verksamheterna. Ett problem är att den enskilde känner sig 

helt utbytbar. Känslan av att någon annan när som helst kan gå in och göra mitt jobb 

befrämjar inte engagemang. Det krävs radikala förändringar i många yrkesroller för att de 

inte ska bli enbart genomgångsjobb.  

 

I dagens offentliga organisation tillskrivs vissa personer/funktioner kunskaperna, andra 

färdigheterna och andra ansvaret. Det är en del av den arbetsdelning som uppstått i den 

hierarkiska tradition som i hög grad präglar verksamheterna. En viktig utgångspunkt för 

förnyelse är att alla yrkesroller bygger på integration av kunskaper, goda färdigheter och 

ett tydligt ansvar och inflytande. Det kan vara en svår process men den är dock 

livsnödvändig. (ibid) 

 
Enligt Ahrne m fl. (1996:198) sker förändringar inom den offentliga sektorn från början 

av nittiotalet med många olika motiveringar. Förändringarnas syfte är ofta både att öka 

människors valmöjligheter och effektiviteten. 
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Resultat 
I följande avsnitt presenteras de intervjuer som genomförts med följande sjutton 

personer: en systemansvarig, tre arbetsledare, tolv undersköterskor och en facklig 

företrädare. Både arbetsledarna och personalen presenteras som två enhetliga grupper. 

Samtliga är anställda inom socialförvaltningen i en Norrlands Kommun. 

Vi har namngett arbetsledarna: Ingrid, Pernilla och Sigrid. Dessa namn är fingerade.  

 

Vid intervju med arbetsledarna uppger de vilka schemaläggningssystem som funnits 

innan Time Care infördes: Så kallade traditionella scheman som bestod av fyra- till 

tioveckors perioder där varje anställd hade sin egen schemarad. Traditionella scheman 

karaktäriseras av att de var förutbestämda. Och det som var förstadiet till Time Care så 

kallade tvättstugeschema Det var ett system där personalen fick planera och bestämma 

sitt arbetspass efter vissa givna ramar. Man lade upp schemat utan datorstöd. Istället 

använde man sig av papper och penna. 

 

Systemansvarig för Time Care 
Arbetsuppgifter: systemansvariga är ansvarig för programvaran för Time Care.  

 

Efter att ha gjort samtliga intervjuer tog vi en ny kontakt med systemansvarig för att 

komplettera vår intervju. Det framkom nämligen i våra intervjuer med undersköterskorna 

att de efterfrågade datautbildning samt efterlyste fler datorer. Vi tyckte det var viktigt att 

få svar på dessa frågor. 

Vad är orsaken till att Time Care infördes? 

Vid intervjun med en systemansvarig för Time Care framkom det att Time Care var ett 

projekt som började i februari 1999 och cirka ett år senare togs ett nämndsbeslut att det 

här var någonting som de ville ha inom Socialförvaltningen (se bilaga 2). Alltså beslutade 

socialförvaltningen sig för att flexibla arbetstider skulle införas och att Time Care skulle 

användas som ett verktyg. Programvaran ägs av Socialförvaltningen och i avtalet med 

facket har de inte exakt bestämt hur det ska se ut framåt i tiden. Enligt systemansvarig har 

Time Care förändrats och utvecklats hela tiden. Det hänger mycket på vad arbetstidslagen 
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kommer att säga nästa år. Hon betonar att den nya arbetstidslagen spelar väldigt stor roll 

för hur det ska se ut. Systemansvarig berättar följande: 

 

Time Care är bara en programvara, avtalet handlar om att personalen ska ha 

individuella och flexibla arbetstider i den mån verksamheten tillåter. Numera pratar de 

sällan om Time Care utan de pratar mest om att ha flexibla arbetstider och istället för att 

använda miniräknare och papper så använder vi ett dataprogram som heter Time Care 

idag. 

Vad är det som upplevs bra med Time Care? 

Enligt systemansvarig beror det på hur situationen ser ut. Man kan ju påverka en viss del 

av sin arbetstid. Systemansvarig säger att:  

 

Men man kan påverka utifrån vad verksamheten kräver. Har man låg bemanning så är 

det svårare att kunna påverka så mycket. Ju högre bemanning desto lättare att kunna få 

igenom sina önskemål. Det är tagande och givande. Så det är ändå alltid verksamheten 

som styr.  

Vad är nackdelarna med Time Care? 

Negativt är tidsåtgången, det är schemaläggningen som tar tid från kärnverksamheten. 

Det har också kommit massor med klagomål under resans gång. En del har vi kunnat 

åtgärda, en del har berott på programvaran och en del har berott på andra saker, 

kommunikation, samarbete och så vidare. 

Vilken slags respons har ni fått av arbetsledarna? Positiv och negativ 

Enligt systemansvarig har arbetsledarna både negativ och positiv inställning till Time 

Care.  Systemansvarig uttrycker sig så här: 

 

Som arbetsledare har du ju inget val, du har ett uppdrag från socialförvaltningen och i 

ditt uppdrag gäller det att använda de programvaror som står till förfogande för dig. 
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Hon uttrycker sig vidare att de flesta kanske börjar bli lite positiva. De ser ju att man kan 

greppa mer om sin verksamhet. De har lite mer överblick hur det ser ut. Hon menar att 

det kräver en del av arbetsledarna också. Bemanningen har de alltid varit ansvarig för och 

den ser väldigt olika ut på olika arbetsplatser. Bemanningskravet beror på 

vårdbehovsbedömningen. Nu har de ett dataverktyg som gör att de kan lägga 

bemanningen lite mer utifrån verksamhetens behov och ändra lite oftare än man har gjort 

förut. 

Vilken slags respons har ni fått av personalen? Positiv och negativ. 

Det finns både och anser systemansvarig. Det beror ju alldeles på hur situationen ser ut. 

Systemansvarig menar att:  

 

Man kan ju påverka viss del av sin arbetstid /…/ Man kan påverka utifrån vad 

verksamheten kräver. Så det är ändå alltid verksamheten som styr. Har man låg 

bemanning så är det svårare att kunna påverka så mycket. Ju större grupp desto lättare 

att kunna få sina önskemål. Det är ett tagande och givande.  

 

Systemansvarig betonar att det som är negativt är tidsåtgången. Det blir mycket arbete 

runt schemaläggningen och det tar tid från kärnverksamheten. Systemansvarig säger att : 

 

Ju bättre samarbete man har ju lättare går det och ju mer konflikter man har ju större 

blir ju konflikterna när man ska samsas om arbetstiderna och komma överens, för det 

kravet läggs ju över på arbetsgruppen. 

Ger Time Care besparingar åt arbetsgivaren? 

Inte besparingar, den ger ju förändrade sätt att arbeta. Det är klart att den besparar 

arbeten, det gör den ju.  

 

Hon menar att istället för att göra schema manuellt så har de ett dataprogram som räknar. 

Ekonomiskt har de inte mätt.  De har inget att jämföra med, de har aldrig haft något 

datoriserat program. 
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Sjukfrånvaro?  

Vad det gäller sjukfrånvaron bland personalen efter Time Care:s införande uppger hon:  

 

 Vi har inte sett att det har varken ökat eller minskat. Vi har inte följt upp det på det 

sättet. Vi har sett att på vissa arbetsplatser har det varit bättre kontinuitet. 

Sjukskrivningarna kan bero på väldigt mycket så det vet man inte om det beror på Time 

Care eller på annat. 

Datorer och utbildning? 

När det gäller utökning av antalet datorer i varje boende och datautbildning för 

undersköterskorna svarar systemansvarig: 

 

Det är inte datorn i sig själv, datorn är inte dyr, utan det är licensen som är dyr för varje 

användare. Vi jobbar väldigt mycket på att utöka antalet datorer /…/Det är välkänt att 

det är för få datorer. Det är en ekonomisk fråga. /…/ Vad det gäller utbildningen så 

kommer vi att göra en uppföljning av hur det har gått på varje arbetsplats nästa år. Vi  

har bokat upp utbildningsdagar. 

 

Arbetsledarna 
Arbetsledarnas arbetsuppgifter är personal – och ekonomiansvar och deras roll vad gäller 

Time Care är följande: Arbetsledaren är ytterst ansvarig för bemanningskraven. (I samråd 

med administratören och den övriga personalgruppen). Arbetsledaren 

beställer/avbeställer användarid samt tar fram en lokal policy för den egna arbetsplatsen 

enligt avtalets intentioner. Arbetsledaren ger också utrymme, på arbetsplatsträffar, för 

frågor som rör Time Care och schema. Till sist så rådgör arbetsledaren med 

administratörerna efter beräkning av önskemål. Behövs det anställas fler, höja procent 

eller klarar verksamheten all eventuell frånvaro och ger administratörerna förutsättningar 

att utföra ett gott arbete genom att tid och hjälpmedel erhålls. 
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Orsaken till Time Care:s införande 

Alla tre intervjuade arbetsledare säger att anledningen till införandet av Time Care är att 

personalen ska få flexibla arbetstider. Personalen har möjlighet att önska schema, sedan 

om det går att genomföra fullt ut det är ju en annan sak, säger Ingrid.  

 

Pernilla berättar att man provade på några hus att ha så kallade tvättstugescheman. 

Tvättstugeschema var förstadiet till Time Care. Det var ett system där personalen fick 

planera och bestämma sin arbetstid själva. Man lade upp schemat utan datorstöd. Istället 

använde man sig av papper och penna. Det är alltså upphovet till Time Care, det är alltså 

det rutiga blocket fast i form av ett dataprogram. Denna arbetsledare anser att: 

 

Jag tycker själv att det är viktigt att personalen ser att nu har vi en tung period och nu 

har vi en lättare period framför oss. Då kan de anpassa sina scheman på ett bra sätt. 

 

Hon uppger vidare: 

 

Det man hör personalen ha klagat över, det var ju att det hette att det skulle vara på prov 

och så blev det permanent. De fick ingen valmöjlighet att välja bort det och där kände de 

sig lite lurade. 

Vad är det som upplevs bra med Time Care? 

Ingrids positiva uppfattning om Time Care är att man har olika stadier i livet och vill man 

gå en kurs till exempel varje torsdag några veckor framöver så kan man planera att inte 

jobba kväll just de dagarna. Och kanske passar mitt liv bäst att jag under en period bara 

vill jobba helger. Hon uppger vidare: 

 

Jag tycker att det är mer positivt än negativt för att man har ju kunnat få igenom saker, 

man har fått igenom sina önskemål ganska bra. /…/ Man kan också få möjlighet att 

jobba mer om man vill en period, om vi har många som planerat in semester så kanske 

jag som har 75 % får jobba lite mer då. Man höjer sysselsättningsgraden då. Samarbetet 

sätts också  på prov och man kan bättre jobba över gränserna mellan avdelningarna.  
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Att undersköterskorna får jobba ihop med flera avdelningar anser Ingrid vara mycket 

positivt. Sigrid tycker också att det är bra att man jobbar väldigt blandat, det blir större 

blandning av personalen och de lär känna varandra bättre. Det som är också är positivt 

med Time Care är att heltider kan lägga två lediga vardagar mitt i veckan vilket man inte 

kunde göra det tidigare. Ibland så jobbar man två helger i rad och är ledig två helger i rad 

så de har större valmöjligheter. Hon menar att vissa kanske föredrar att jobba intensivt 

under en period för att få möjlighet att ta ut längre sammanhängande ledighet senare. Hon 

uttrycker vidare så här: 

 

Jag har den uppfattningen att personalen är nöjd med Time Care. De som har små barn 

har större möjlighet att lägga ledighet vid till exempel sportlov och påsklov. 

 

Pernillas positiva uppfattning av Time Care är att personalen får själva bestämma sina 

arbetstider och när de vill ha mer eller mindre personal. Det är inte arbetsledaren som 

bestämmer det. Med Time Care systemet vågar personalen lite mer och de tar egna 

initiativ på ett helt annat sätt än de vågade göra förut. Det tycker hon att är ett riktigt stort 

plus i kanten: 

 

Time Care inbjuder ju personalen till att fatta egna beslut, och att jobba självständigt. 

Jag tror det blir lättare när det kommer in yngre människor. Yngre människor har mycket 

mycket lättare att fixa det här, helt klart dels tycker de att dator är ingenting dels att det 

går fort, lätt och smidigt. Och komma överens det lär de sig i skolan att jobba i grupp. 

De förbereds för en helt annan verklighet än hur det var tidigare. Det har kommit för att 

stanna helt klart. 

Vad är nackdelarna med Time Care? 

Samtliga arbetsledarna anser att Time Care systemet tar mycket tid och energi från de 

anställda och att det är ett givande och tagande. Det går mycket tid åt att diskutera 

scheman och önskemål och komma överens. Time Care stjäl tid från verksamheten, det är 

en tidstjuv. De betonar att det har lugnat ner sig lite grann, ju fler anställda som rör sig 
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mellan avdelningar desto större chans har de att få igenom det de vill. I intervjuerna 

framkommer också att var och en ska göra ett önskeschema hemma. Sedan sitter de gör 

något som kallas diffkorrigering där alla sitter tillsammans och går igenom vilka helger 

och kvällar som de ska jobba. Ingrid uttrycker sig så här: 

 

Att säga att Time Care är ett önskeschema var en jättemiss som gjordes./…/ Det är ju 

inte bara fördelar, det har ju blivit mycket mera administrativt för mig. Mycket mera tid 

kring datoren/…/ vi övergår till att bli mer och mer administratörer med såna här saker 

precis vem som helst skulle kunna göra. Det är det mest okvalificerade man sitter och 

gör. 

 

Pernilla uppger att många av personalen vill gå tillbaka till papper och penna, så kallat 

tvättstugeschema. Personalen tycker att det är besvärligt att hantera datorer. 

 

Time care föredras framför traditionella scheman 

Innan Time Care:s införande gjorde arbetsledarna så kallade traditionella scheman som 

bestod av fyra- till tioveckors perioder där varje anställd hade sin egen schemarad. 

Traditionella scheman karaktäriseras av att de var förutbestämda.   

 

Ingen av arbetsledarna vill gå tillbaka till traditionella scheman. Sigrid säger att de ser 

vinsten med Time Care och man inte får igenom allt som man önskar men mycket får 

man igenom. Ingrid berättar att tidigare satt man och svettades med att göra scheman, nu 

behöver man bara knyta de till respons. Pernilla och Sigrid anser att Time Care ger större 

möjlighet för småbarnsföräldrar som att tjäna in dagisavgifter och att lägga ledighet vid 

till exempel sportlov och påsklov. 

 

Det har skett stora förändringar i arbetsledarnas arbetsuppgifter också. Det har blivit mer 

arbetsuppgifter till dem. Exempelvis registrerar personalen ansökan om ledigheter samt 

ändringar i arbetspass, därefter måste en arbetsledare bevilja eller avslå detta i datorn.  

Sigrid uppger: 
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Tidigare hade vi ju scheman och folk gick efter det men nu kör de fem eller sex veckors 

perioder och över sommaren kör vi tolv till femton veckor. Var femte sjätte vecka måste 

jag gå in och knyta scheman i respons i datorn och sen blir det ju också att personalen 

vill byta turer med varandra, då måste jag gå in och göra det för att lönen ska bli rätt så 

visst har det blivit mer arbetsuppgifter till mig som arbetsledare. Och jag måste gå in i 

respons och bevilja alla ledigheter.  

 

Ingrid upplever att det har blivit mera administrativt. Det tar mycket tid. Hon berättar: 

 

Om vi gör en sexveckors period så har kanske tre stycken under den perioden sökt 

semester och istället för att jag då tar in vikarier så försöker vi ju stoppa på alla de 

övriga som jobbar så mycket som möjligt men det går ju inte att pressa de för hårt heller. 

 

Hon berättar vidare att: 

 

Om någon höjer sin sysselsättningsgrad så är det ju där jobbet kommer för mig. Vi 

övergår till att bli mer och mer administratörer med sådana här saker som precis vem 

som helst skulle kunna göra det. 

 

Pernilla berättar att hon brukar ge riktlinjer till de anställda vad hon tycker och tänker 

inför varje period. Det kanske är helgdagar att bevaka och istället för att ha en massa 

vikarier så har de höjningar på deltidstjänster hos dem som vill höja och försöker på så 

sätt täcka vikariebehovet.  

Sigrid uppger att: 

 

Vi ser ju också att vi har mycket mindre fyllnadstid nu som betalas ut. Folk jobbar extra. 

 

Alla tre arbetsledarna anser att Time Care systemet har minskat vikariebehovet i och med 

att personalen går in och täcker upp för varandra vid korttidsfrånvaro. De deltidsanställda 
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får möjlighet att gå in och arbeta extra. Det är alltid någon som vill höja sin 

sysselsättningsgrad. Sigrid berättar:  

 

Om de plötsligt vill ha en dag ledigt efter de har lagt schemaperioden på sex veckor 

säger jag att då får gruppen lösa det. Så vi tar in färre vikarier det gör vi. 

Arbetsledarnas uppfattningar på samarbetet hos personalen   

Samtliga arbetsledare anser att samarbetet fungerar bättre än tidigare och att konflikterna 

är mycket mindre idag. Pernilla uttrycker sig så här: 

 

Time Care har kommit för att stanna helt klart. Jag har hotat med att trycka på pussel. 

Om de inte kommer överens med scheman då kan datorn pussla. Det är allas skräck det 

lär visst bli hemska scheman. Då bjuder de till lite extra för att försöka komma överens. 

Och det är bra, samarbete och flexibilitet. 

 

Ingrid uttrycker sig så här: 

 

Det är prövningar hela tiden. Det är toppar och svackor, ibland så går det så bra och 

ibland så är de jätte ovänner och det funkar inte alls/…/ jag lägger mig inte så mycket i 

det faktiskt. Jag sätter upp vilka bemaningskrav som jag har i huset och sedan är det ju 

upp till de att fixa det. 

 

Medan Sigrid uttrycker sig på följande sätt när det gäller samarbetet hos personalen: 

 

Jag tror att det fungerar bra. Det är ju när de sitter och diffkorrigerar/…/men de är nog 

rätt öppna mot varandra. De kommer överens. 

Sjukfrånvaro  

När det gäller sjukfrånvaro har samtliga arbetsledarna olika åsikter. Sigrid menar att: 

 

Jag tror inte att det är någon skillnad, nej det är det inte. Vi har en del som är 

deltidssjukskrivna, men det har de varit i många år. 
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Pernilla säger att: 

 

Jag kan inte uttala mig på den punkten jag har inget att jämföra med men däremot kan 

jag ju säga att sjukskrivningarna successivt har minskat för dem som är 

deltidssjukskrivna.  

De är ju med och skapar sina egna scheman och kan då bevaka sina möjligheter och 

förutsättningar så jag tror det är bra för de också. 

 

Ingrid anser följande: 

 

Nej i det här huset har vi ju en väldigt låg sjukfrånvaro. Jag tror folk är nöjdare nu för 

man får ju ändå bestämma mera och man kan välja. 

 

Undersköterskorna 
Undersköterskornas arbetsuppgifter är vårdande och administrativa. 

 

Vi har intervjuat tolv undersköterskor. Vi grupperade undersköterskorna i följande två 

grupper: de som hade små barn och de som var utan barn. Detta för att se om dessa två 

grupper har olika uppfattning vad gäller TimeCare eftersom deras livssituation ser olika 

ut. Vi har bara grupperat undersköterskorna för de frågor som vi tyckte var relevanta för 

vår frågeställning. 

Vad är det som upplevs bra med Time Care? 

Nästan alla undersköterskor med små barn upplevde att det som var bra med Time Care 

var att man kan styra lite själv. Man kan planera i förväg, om man vill vara ledig vissa 

dagar för att exempelvis gå en kurs eller en utbildning så går det också genomföra. 

Undersköterskorna belyser i våra intervjuer hur arbetstiderna är en av de centrala 

frågorna de brottas med, funderar över och organiserar sina liv kring. En av 

undersköterskorna uttrycker sig så här: 
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Man kan påverka lite grann. Till exempel nu i veckan när barnen haft lov då kunde jag 

lägga in ett schema så jag kunde vara mer ledig. Men det är inte alltid det går det 

heller/…/det beror på arbetskamrater också, om de ställer upp. 

(har barn) 

 

Jag kan ju gå en kurs eller göra det jag vill just den specifika dagen. Jag kan lägga veto 

den dagen och då kan man ju fullfölja en kurs och en utbildning på ett annat sätt än man 

har kunnat innan. Tidigare var det ju så att hade du kväll så hade du kväll i och för sig så 

kunde man kanske byta men det känns ändå lite bättre att kunna schemalägga det i 

förväg, att nu går jag en kurs fem veckor framåt. 

(har barn) 

 

Undersköterskorna utan barn upplever att de kan påverka lite grann och man har ett mer 

varierade schema. Man kan planera sin ledighet i förväg.  

 

Man kan i bättre utsträckning vara ledig de dagar man vill. 

(utan barn) 

 

Vi behöver inte jobba varannan helg alltid, varannan helg är ju mycket. 

  (utan barn) 

Vad är nackdelarna med Time Care? 

Undersköterskorna säger att när Time Care infördes så sa man att alla ska få 

önskeschema. Ingen har önskeschema idag. Klagomål som framkommer bland 

undersköterskorna är att systemet upplevs avancerat, det finns för få datorer, ingen avsatt 

tid för schemaläggning och de saknar också datautbildning i Time Care systemet. 

 

Önskeschema var ett dåligt ord när man startade. Man har gjort det för att spara in 

pengar, att slippa ta in vikarier.  

 

Time Care har införts för att arbetsgivaren tjänar på det. 
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Nästan alla undersköterskor anser att Time Care tar alldeles för mycket tid. Vid  

planeringsperioderna blir det också mycket diskussioner. De boende blir lidande:  

 

Datorer och vikarier. Datorerna upplever jag jobbigast. Det tar alldeles för mycket tid 

från vården.                                                                                                

 

Man känner att alla ska kunna ge och ta att kunna samarbeta att alla ställer upp, ofta 

blir det väl en och samma som ställer upp mera.  

 

Det är väl det att man använder personalen till att täcka upp där det fattas folk. Vi täcker 

upp själva så mycket som möjligt. Jag har själv 75 % och får gå upp i tid ibland. 

Eftersom jag är ensam med tre barn behöver jag få veta i god tid hur jag ska jobba så att 

jag kan planera, och inte att de kommer och frågar klockan tre att kan du stanna över. 

        (har barn) 

 

De gånger vi har jobbigt och riktigt tungt så får ju faktiskt våra deltider gå ut för vi ska 

vara mer folk på morgonen och då vet jag inte vad de tycker om det. Det blir ju fler 

arbetstillfällen i stället för långa dagar men man måste ju göra så. 

 

Ibland får man göra så mycket ändringar så att det inte blir alls som du hade tänkt dig. 

          

Diffa tar väldigt mycket tid. Mera tid än att göra själva schemat. 

 

Det är inte så mycket man kan påverka. 

 

Bland undersköterskorna framkommer även en önskan att de som ska ha semester ska ha 

det när de vill ha det. De menar att man måste planera sin semester innan man lägger 

sexveckors scheman annars måste gruppen ställa upp: 

 

Man undviker att ta semester för man vet att ens  arbetskamrater måste jobba. 
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Time Care föredras framför traditionellt schema 

Nästan alla undersköterskor, utom en, vill inte alls gå tillbaka till den traditionella 

schemaläggningen. De tycker att de ändå kan få igenom lite grann utav det de önskar. De 

kan påverka lite grann. De kan planera långsiktigt:  

 

Hade det varit mer personal så hade det här varit helt suveränt. Då kan du ju göra mer 

på Time Care. Som det är nu så kan du inte göra så mycket men jag kan ändå få igenom 

mitt schema nästa period, då har jag en hel vecka ledigt utan en semesterdag. Jag menar 

det hade jag ju aldrig nånsin fått med det traditionella schemat. 

  

Time Care tar mycket tid och det kan bli för många dagar på raken att jobba.  

 

Jag har vant mig nu vid Time Care och jag tycker att det ändå är en frihet att kunna styra 

lite grann/…/man kan planera mycket mer i förväg. 

 

Man får planera sin egen fritid 

 

Det är också möjligt att lägga veto för tider då man av olika orsaker inte kan eller önskar 

arbeta. 

 

En av undersköterskorna upplevde att Time Care är mer rättvist system, hon menar att 

tidigare fick man jobba fyra jular på raken, nu jobbar man varannan jul.  

Tekniska utformningen 

I fråga om den tekniska utformningen anser nästan samtliga undersköterskorna utom tre 

att det har varit svårt att förstå från början och de var inte vana att sitta vid dator. 

Programmet är trögt och det tar mycket tid. Det kan ofta hända att de blir utkastade från 

programmet och får börja om från början. De har inte fått någon utbildning utan de har 

fått lära sig det allt eftersom av administratörer och av arbetskamrater. De betonar också 

att det är lite avancerat och att vissa saker är krångliga att lägga in på schemat: 
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När Time Care kom så borde alla ha fått lära sig. 

 

Programmet är för slött och det går för sakta.  

 

Man sitter där och plötsligt blir man utkastad. Då är det något tekniskt problem och x 

antal minuter stängs programmet av det händer ju x antal gånger och sedan har vi för få 

datorer i huset för det antal personer vi är. 

 

Jag har inte fått mycket data kunskap, jag har bara varit en gång på data kurs, man fick 

lära sig av kompisarna. Jag tycker att man skulle ha fått mer data kunskap innan Time 

Care infördes. 

 

Det är lätt att förstå/…/vi har alltid Time Care ansvariga så man kan fråga. 

Det ändras allt eftersom, jag tycker att det är bra. 

 

Samtliga undersköterskorna nämner sitt missnöje över att det finns för få datorer i huset.  

Att det hade varit lättare om en dator hade funnits på varje avdelning. De anser att det är  

oerhört mycket slöseri med tiden när dataprogrammet är så långsamt   

 

Schemaläggningen  

Undersköterskorna tycker att det är mycket bra med individuella scheman. Det är lättare 

att byta med någon annan och lättare att planera i förväg. Det blir större variation med 

individuella scheman jämfört med de traditionella scheman. Individuella scheman för 

med sig en känsla av frihet, men kräver också att vårdlaget är överens. 

Schemaläggningen begränsar samtidigt undersköterskornas möjligheter att göra ett bra 

jobb. Nästan samtliga tillfrågade undersköterskor upplever att en stor nackdel med Time 

Care är att schemaläggningen tar alldeles för mycket tid och den tar tid från vården och 

att de inte kan fullgöra sitt arbete utom en som anser att det går fort att skriva scheman. 

Undersköterskorna berättar att man måste lämna avdelningen för att gå göra scheman. De 

flesta undersköterskor utarbetar sitt schema hemma på sina egna tider. De har aldrig 
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möjlighet att göra det på arbetstid. Ingen av undersköterskorna får igenom det schema 

som de har önskat från början, utan det är alltid mer eller mindre ändringar som ska 

göras.      

 

Man gör ju schema hemma i lugn och ro. Att sitta här det är ju svårt, de ropar ju och vill 

ha hjälp. 

 

Ofta sitter jag hemma och gör det. Jag har tre barn och då vet jag vilka föräldramöten, 

tandläkare och läkarbesök jag har, och det vill jag sitta i lugn och ro och titta på. 

Speciellt när man jobbar 50 % eller 70 % då är man ju här den komprimerade tiden när 

det är som mest att göra med vårdtagarna. 

(har barn) 

Jag gör mitt schema hemma, kollar hur min man jobbar. 

(har barn)                                                   

 

Det är inget önskeschema, man får aldrig det schema som man själv önskar, utan det är 

ju efter bemanningen. 

 

Jag tror inte att det har någonsin har hänt att man har fått det man egentligen har önskat 

sig.  

 

Oftast gör man önskeschema hemma. Vi har bara en dator på fyrtio anställda./…/jag vill 

inte göra det på min lediga tid. 

 

Jag gör ett schema hemma för här går det inte, det funkar ju inte då jag måste gå ifrån. 

 

Nej jag gör det hemma det är mycket lugnare/…/man gör det bäst hemma. 

 

Två av undersköterskorna uppger att de försöker att skriva sitt schema på arbetstid så fort 

tillfälle ges men det är inte alltid det går. En av undersköterskorna uppger att 
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schemaläggningen stjäl tid från de boende. Att hon inte hinner sätta sig ner och prata med 

de gamla. 

Samarbete/konflikter vid schemaläggning  

Undersköterskorna påpekar att det måste vara en bra grupp för att samarbetet ska fungera, 

att man måste ge och ta och att man måste kunna kommunicera med varandra annars ökar 

konflikterna:  

 

Time Care är att du ska få vara ledig för de speciella tillfällen i livet då man verkligen 

vill och behöver det, men för att du ska få vara ledig måste någon annan i gruppen 

arbeta. Systemet bygger på samarbete.  

 

Det framkommer också att det var mer konflikter förut, men att det hade minskat när man 

hade blivit mer van vid Time Care.  

 

Det finns ju alltid de som försöker men i det hela går det bra och man löser det, men det 

är alltid någon liten konflikt. 

 

Jo på min avdelning fungerar det bra faktiskt, vi kommer bra överens. 

 

Jag kan inte påstå att samarbetet fungerar, alla har sin egen vilja en del är inte så pigga 

på att byta. 

 

Det var mycket diskussioner från början. 

 

Inte har det gått smärtfritt inte. Det finns fortfarande konflikter men det gäller ju att 

prata med varandra. 

Arbetsglädje/frihet sedan Time Care infördes 

Nästan alla undersköterskor har olika åsikter när det gäller arbetsglädje eller frihet med 

Time Care. Vissa respondenter anser att Time Care ger varken frihet eller arbetsglädje, 
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utan mera arbetsbörda och mycket mera jobb på personalen, det tar mycket tid, lite mera 

stress. Tre av respondenterna lämnar den här frågan utan svar. 

 

Arbetsglädje måste du ordna själv. Friheten är att spendera din egen tid som du vill, om 

du vill ligga på plus eller minus. 

 

Det är mera pusslande och mera jobb med Time Care.  

 

Har du en bra grupp då har du frihet. Man måste ha en bra grupp när man gör schema, 

annars ökar konflikterna. 

 

Med en bra gemenskap i gruppen och att kunna påverka sitt schema känner man mer 

frihet och arbetsglädje. 

 

Ibland kan man styra lite med ledigheter, inte vet jag så mycket med frihet man får inte så 

mycket igenom ändå. 

 

Jag tror inte det har med arbetsglädje att göra, friheten, det är både ge och ta. 

 

Större frihet känner man i alla fall. Större arbetsglädje någorlunda liknande. 

 

Det är mera stress, mera arbetsbörda på personalen, mera pusslande och mera jobb med 

Time Care. Man får stjäla en stund då och då för att gå ifrån. 

 

Ja det är roligare nu för nu jobbar vi två avdelningar tillsammans. Jag är mera rörlig än 

tidigare. Det blir lite ombyte. Tidigare var jag fast på ett ställe. 

Vikarier  

Samtliga undersköterskor säger att vikarierar inte tas in i samma utsträckning som 

tidigare. Med Time Care har det blivit stora förändringar. Personalen få oftast täcka upp 

varandra vid semester och sjukfrånvaro: 
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Man undviker att ta semester därför man vet att ens arbetskamrater måste jobba då. 

 

Vi ska täcka upp korttidsfrånvaro med Time Care. 

 

Det beror på arbetsledaren, en del arbetsledare vill inte ta in vikarier de är snåla. 

 

Vi får mer och mer ställa upp för varandra så att det är ju väldigt sällan vi får in 

vikarier, det är speciella tillfällen/…/mycket prat just kring och hur blir nu och hur blir 

det med föräldrapenning. 

 

Det sparas, vi försöker att klara oss på minimum bemanning. Time Care har de fört in för 

att spara. /…/ jag tror inte att det  kommer att försvinna, man måste göra det bästa av 

situationen, när det nu har införts. 

 

Facket 
Den fackliga företrädarens upplevelse av Time Care är att det är ett jättebra dataprogram 

som man använder för att lägga scheman men menar att det tar två graviditeter att komma 

in i det här tänkandet. Det är en jättebra möjlighet för personalen att påverka scheman 

men hon menar att naturligtvis handlar det om budgeten för arbetsgivarens del. Hon anser 

vidare att det är ju beroende av vad vi har för förutsättningar på arbetsplatserna. Har vi 

mycket personal då får jag ett större utrymme i att lägga mer anpassade individuella tider 

efter mitt eget behov och är det mindre folk då blir det ju mindre spelrum för att kunna 

lägga sina önskescheman. Hon uppger vidare nu byter man i förväg i stället för efterskott, 

det är skillnaden från statiska scheman. 

 

För det är ju alltid verksamheten som styr hur mitt schema ser ut i slutändan i alla fall 

men jag har ju ändå en möjlighet att välja. 

 

Informanten berättar att arbetsgivaren äger Time Care. De ska jobba med Time Care. 

Avtalet runt ikring hur de använder det, tillämpar det, det har de rätt att förhandla om. 
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Det är ju inte statiskt utan det har gått att förändra mycket utifrån de önskemål som 

kommunen har haft. De fick ett bra material i våras 2004. De bad om personalens 

synpunkter och kommentarer. Följande framkom på mötet: 

 

Det är både och. En del vill ha trygghet tre år framåt, en del uppskattar flexibilitet. I 

slutändan ville de ha kvar Time Care. 

Vad är det som upplevs bra med Time Care? 

En liten möjlighet att påverka scheman med tanke på hur vår budget ser ut.  

 

Hon betonar dock att budgeten har blivit sämre och i takt med att den har blivit sämre så 

har bemanningen blivit snävare. Personalen får täcka upp för varandra vid frånvaro med 

befintlig personalresurs. Budgeten har gett mindre flexibilitet i schemaläggningen. Det är 

ökade kostnader inom socialförvaltningen. Det är LSS lagen (lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade) som gör att kommuner har problem i sina budgeter. I Time 

Care systemet ser man en möjlig bemanning täcka upp en veckas semester ibland mer. 

Vad är nackdelarna med Time Care? 

Budgeten har gett mindre flexibilitet i schemaläggande. Vi har plus- och minustid i en så 

kallad timbank, tjugo timmar plus och minus. Det är en egen speltid, komptid som jag 

själv kan bolla med. Jag kan ligga på plus en månad. Plus och minus kan inte 

arbetsgivaren besluta om. Det är mitt eget beslut. Kommunens nätverk har varit segt. 

Personalen känner frustration att över Time Care tar tid från det ordinarie jobbet. 

 

Hon anser att om systemet skulle flyta som det ska så skulle det minska stressen. Det är 

något som måste lösas. 

Sjukfrånvaro  

Vad det gäller sjukskrivningarna så anser informanten att de i princip ökar hela tiden. 
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Diskussion  
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet och frågeställningarna besvaras. 

Förslag på vidare forskning kommer också att presenteras. Avsnittet är strukturerat i två 

teman, flexibilitet och effektivitet. De slutsatser som dragits redovisas utifrån det 

övergripande syftet och de tre frågeställningarna.  

 

Fokus på denna uppsats kommer att ligga på vad denna organisationsförändring (Time 

Care) medför på personal och arbetsgivare i fråga om flexibilitet och effektivitet.  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur Time Care har mottagits av 

personalen inom vård och omsorg samt att även undersöka vilka effekter Time Care har 

på personal med barn till skillnad från personal utan barn. Frågeställningarna är således. 

 

I vilken grad kan de anställda styra sin arbetstid och fritid? 

Vilka fördelar och nackdelar ger Time Care de anställda? 

Vilka fördelar och nackdelar ger Time Care arbetsgivaren? 

 

Flexibilitet  
Time Care ska ge frihet och arbetsglädje åt sina anställda vilket kan relateras till Ahrne 

som menar att motivationen att ställa upp kan svikta och sjunka hos den anställde. Det 

gäller alltså för organisationens representanter att underhålla och återskapa de anställdas 

beroende av organisationen för att få dem att komma tillbaka och för att stärka 

auktoritetsrelationerna. Därför skapas därför olika incitament som pengar eller andra 

materiella belöningar, prestige, utmärkelser, goda fysiska arbetsförhållanden, anpassning 

till rådande normer, tillfredsställelse av personliga ideal och värderingar samt en känsla 

av gemenskap och deltagande. När det gäller vårdpersonal till äldreboende ser vi det som 

att Time Care bland annat har införts för att arbetsgivaren ska kunna behålla sin personal 

och för att kunna rekrytera ny personal. Detta kan kopplas till Kronvall som menar att 

såväl arbetsorganisationen som arbetets innehåll måste antagligen förändras radikalt när 

det gäller arbetets värde. Det kan bli erfoderligt att anpassa arbetsmiljön till nya 

värderingar och krav från en ny generation som ser arbeten inom sjukvården som 

tillfälliga påhugg. Han menar vidare att decentralisering och delegering fullt ut till de 
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producerande enheterna är en nödvändig insats och av väsentlig betydelse för 

möjligheterna att rätt ta tillvara och utveckla baspersonalens potential. Viktigt är att alla 

yrkesroller bygger på integration av kunskaper, goda färdigheter och ett tydligt ansvar 

och inflytande.   

 

Det har i media framkommit mycket missnöje från vårdpersonalen. De anser bland annat 

att det finns för få heltidstjänster att de är underbemannade, underbetalda och lågt 

värderade. De har också strejkat för högre löner men det gav inte den utdelning som de 

hade tänkt sig. Därför så ser vi det som att flexibla arbetstider är ett av dessa incitament 

som Ahrne tar upp. Det har införts för att ge personalen en möjlighet till deltagande, 

inflytande. Det är också en anpassning till rådande normer. Vi lever i ett 

informationssamhälle vilket innebär att så mycket som möjligt ska datoriseras och det 

ligger också i tiden att ge anställda mer inflytande. Det gäller också att locka yngre 

människor till vården. Detta kan anknytas till NSD (Norrländska socialdemokraten) 

050402 där Jenny Wennberg anser att för att lyckas säkra det framtida 

rekryteringsbehovet krävs bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, ökade möjligheter till 

utveckling i arbetet och även högre löner. Lyckas vi inte med detta kan vi heller inte 

räkna med att Sveriges ungdomar kommer att välja vare sig yrkesutbildning eller arbete 

inom den offentliga sektorn i framtiden.  

 

Time Care systemet medför en ökad administration för arbetsledarna och de anställda. 

Man har en avgränsad tid för en planeringsperiod. I de boende där vi genomförde vår 

undersökning låg den på sex veckor. Man vill inte ha för långa intervaller eftersom 

verksamheten kan förändras genom att vårdtyngden kan variera. För både arbetsgivaren 

och personalen kan systemet innebära en ökad flexibilitet. För arbetsgivaren genom att 

personalen finns tillgänglig när verksamheten så kräver och för personalen genom att de 

kan planera sin arbetstid utifrån egna önskemål och behov. Samtliga som vi har intervjuat 

framhåller att det är ändå alltid verksamheten som styr hur schemat ska se ut i slutändan. 

Det framkom också att ju större personalstyrkan är på en avdelning desto större utrymme 

finns det för att lägga mer anpassade individuella tider efter sitt eget behov. Därför så 
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lägger man ofta ett schema som gäller för flera avdelningar för att därmed öka 

flexibiliteten. 

 

Personalen lägger sina scheman själv utifrån personliga önskemål. Denna möjlighet fanns 

inte i det traditionella schemat, där det jämt var regelbundna likvärdiga arbetsperioder. 

Det gavs ingen möjlighet till flexibilitet och självbestämmande att försöka skapa flexibla 

arbetstidslösningar, vilket ger individen stora möjligheter att själv bestämma över 

arbetets omfattning och förläggning. Alla önskningar kan naturligtvis inte alltid 

tillgodoses. Enligt facket ger en sämre budget mindre flexibilitet i schemaläggningen. 

Vid diffkorrigering ändras scheman mer eller mindre för att stämma med verksamhetens 

behov och med den övriga personalen. Både arbetsledare och undersköterskor säger att 

det var en jättemiss att presentera Time Care som möjlighet till ett önskeschema. 

 

I resultatet framkommer det att flexibla arbetstider tycks vara en väg som uppskattas av 

nästan alla undersköterskor, utom en, och av alla arbetsledare. Det leder till ett bättre 

resursutnyttjande och ger oftast möjlighet till högre sysselsättningsgrader och minskar 

behovet av vikarier. En annan sida av myntet är att genom att ha deltidsarbetande har 

arbetsgivarna enligt Mulinari tillgång till en arbetskraft som både är i behov av fler 

timmar och därför tvingas vara flexibel. Det blir billigare för arbetsgivarna då 

arbetsgivarna sällan måste betala övertidsersättning eftersom deltidsanställda endast 

betalas mertidsersättning, upp till det antal timmar som motsvarar heltid på arbetsplatsen.  

 

I intervjun med en av undersköterskorna framkommer det att man använder personalen så 

mycket som möjligt till att täcka upp där det fattas folk. Hon säger vidare att hon själv har 

75 % och får gå upp i tid ibland men eftersom hon är ensam med tre barn så behöver hon 

få veta i god tid hur hon ska jobba så att hon kan planera.  Så som vi ser det så blir 

deltidsarbetet en del av organisationens inbyggda flexibilitet. När behovet ökar har 

arbetsgivaren redan en arbetsstyrka på plats. Arbetsgivaren räknar med solidaritet 

personalen sinsemellan. Arbetsgivaren räknar med att personalen ställer upp för varandra 

vid ledighet samt med behovet för deltidsanställda att jobba extra timmar för att 

ekonomiskt kunna överleva. Detta kan relateras till Mulinari som menar att 
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handlingsutrymmet för arbetsgivaren är stort, att ofrivilligt deltidsarbete är inbyggt i 

organisationsstrukturen då det utgör en flexibilitetsbuffert som arbetsplatsen behöver.  

 

Vi har tittat på både positiva och negativa sidor till införandet av Time Care. De positiva 

sidorna som nämndes av både arbetsledarna och undersköterskorna var möjligheten att 

kunna påverka, välja sysselsättningsgrad och man kan jobba bättre mellan avdelningarna 

och lär på så vis känna varandra bättre. Flexibilitet i schemat gör att personalen kan 

planera utifrån de behov och önskningar som finns i privatlivet, till exempel att kunna gå 

en kurs som ligger på en bestämd tid varje vecka. Barnfamiljer tycker att det blir lättare 

att planera och lägga in ett schema som passar familjelivet. Två av arbetsledarna anser att 

Time Care ger större möjlighet för småbarnsföräldrar som att tjäna in dagisavgifter och 

att lägga ledighet vid till exempel sportlov och påsklov. Dock framhålls vid intervjuerna 

att det är verksamheten som styr i slutändan. En undersköterska uppger att då barnen haft 

lov då kunde hon lägga in ett schema så hon kunde vara mera ledig. Men säger hon det är 

inte alltid det går, det beror på om arbetskamrater ställer upp. Detta kan anknytas till 

www.timecare.se  (2004-09-09) där Stefan Lindberg påpekar att bäst fungerar det om 

finns en mångfald bland personalen, de med familj och utan, de som firar julafton och de 

som inte har något emot att jobba då. 

 

Vanligtvis blir det för mycket eller för lite folk på vissa tider, luckor som personalen 

själva får fylla i. Om det inte fungerar på frivillig basis hittar datorn själv någon som får 

ta passet, de kör pussel. En av arbetsledarna har hotat med att trycka på pussel. Om de 

inte kommer överens om scheman då får datorn pussla. Det är allas skräck säger hon och 

det lär visst bli hemska scheman. Då bjuder de till lite extra för att försöka komma 

överens. Och hon avslutar, det är bra, samarbete och flexibilitet. 

 

Effektivitet  
Det har skett förändringar i organisationsstrukturen inom socialförvaltningen vad gäller 

vård och omsorg. Förändringar i strukturen kan enligt Abrahamsson & Andersen vara ett 

medel för att öka anpassningen mot omgivningen. I detta fall har det skett en förändring 

av arbetsdelningen genom att undersköterskorna lägger sina scheman själv utifrån 
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personliga önskemål. Det ges en möjlighet till flexibilitet och självbestämmande att 

försöka skapa flexibla arbetstidslösningar. De har på så sätt fått större inflytande. Denna 

möjlighet fanns inte i det traditionella schemat, där det ständigt var återkommande 

likvärdiga arbetsperioder.  

 

Allt som görs för att förbättra eller förändra organisationen är inte 

organisationsutveckling men vad vi kan se från vårt resultat så är Time Care en 

organisationsutveckling snarare än en organisationsförändring. Om man relaterar till  

Abramsson & Andersen så avses med OU en speciell typ av förändringsprocess, som 

satts i verket för att ge bestämda slutresultat. Det är ett långsiktigt, planerat projekt med 

bestämda förväntningar på resultat och mål. Organisationsutveckling uppfattas som ett 

projekt, som satts igång vid en bestämd tidpunkt och avslutats vid en annan. 

Organisationens ledning har initierat och styrt projektet. Författarna menar att impulser 

till sådana förändringsingripanden kan komma utifrån eller från organisationens ledning 

eller anställda.  

 

En arbetsledare säger följande det man hör personalen ha klagat över det var ju att det 

hette att det skulle vara på prov och så blev det permanent. De fick ingen valmöjlighet att 

välja bort det och där kände de sig lite lurade. Detta kan kopplas till Kronvall som menar 

att det är nödvändigt inom den offentliga sektorn att försöka leva upp till tesen om 

personalen som den viktigaste resursen. För att åstadkomma detta krävs en del 

förändringar på den strategiska nivån. Politikerna bör lämna ett stort utrymme för 

personalen att självständigt finna former, metoder och en arbetsorganisation som är bäst 

ägnade att åstadkomma en bra verksamhet. Detta visar på hur viktigt det är att de 

anställda får vara med och påverka från början och därigenom känna sig delaktiga för att 

en organisationsutveckling ska upplevas positiv.  

 

I vårt resultat framkommer det att Time Care ökar decentraliseringen eftersom det har 

skett en delegering av arbetsuppgifterna (schemaläggning) från arbetsledare till 

undersköterskor samt en kompetensutveckling hos undersköterskor. De har utökat sin 

kompetens vad det gäller datakunskaper det vill säga Time Care systemet. Detta kan man 
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anknyta till Ögård & Gallstad som menar att med plattare organisation blir de 

organisatoriska nivåerna färre samt underförstått att vi minskar byråkratin och ökar 

decentraliseringen. Ett sätt att åstadkomma detta är traditionell delegering och 

kompetensutveckling, vilket leder till att medarbetarna blir mer självständiga och kräver 

mindre ledning.  

 

Enligt Larsson anser politiker och tjänstemän att följande åtgärder ökar effektiviteten: 

arbetsmetoder och hjälpmedel, till exempel datorisering och förändrade administrativa 

rutiner. Kompetens, att kunniga medarbetare själva skall kunna göra de prioriteringar som 

behövs, varvid detaljstyrningen minskar. Besparingar, att det till exempel inte tillsätts 

vikarier vid frånvaro. I vårt resultat kan vi se att politikerna har använt sig av samma 

åtgärder i den kommun som vi gjort vår undersökning i. Vad det gäller arbetsmetoder och 

hjälpmedel så har (IT) Time Care introducerats på enheterna. Och i fråga om kompetens 

så har det skett en kompetensutveckling hos undersköterskorna genom att de själva 

utformar sitt schema. Enligt motion till riksdagen, www.riksdagen.se (2005 04 29) så är 

kompetensutveckling ett av de viktigaste redskapen för att öka tryggheten i ett 

föränderligt arbetsliv. För individen är kompetensutveckling en förutsättning både för att 

få behålla och utvecklas i sitt arbete men också för att kunna få ett nytt arbete om 

arbetsbrist uppstår. Samtidigt är kompetensutveckling en förutsättning för ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och en väl fungerande offentlig sektor. I fråga om 

besparingar så påtalar alla informanter att Time Care medför besparingar för 

arbetsgivaren genom att behovet av vikarier har minskat. Däremot så menar 

systemansvarig att Time Care inte ger besparingar utan istället förändrade sätt att arbeta.  

Ekonomiskt, säger hon, att de inte har mätt. De har inget att jämföra med eftersom de 

aldrig haft något datoriserat program. Men enligt www.timecare.se (2005 04 29) så 

genererar Time Care vinst hos arbetsgivaren genom sänkt sjukfrånvaro, lägre 

personalomsättning, mindre övertid och högre produktivitet.  

 

De stora fördelarna med Time Care är för arbetsgivaren just att det har minskat behovet 

av vikarier plus att det betalas ut mycket mindre fyllnadstid. Enligt en av arbetsledarna 

får deltidsanställda möjlighet att jobba mer vissa perioder det vill säga, höja sin 
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sysselsättningsgrad utan att det medför ökade kostnader för arbetsgivaren. Detta 

möjliggörs genom lägre kostnader, mertidersättning i stället för fyllnadstid och interna 

vikarier istället för externa vikarier. Personalen går in och täcker upp för varandra och 

denna tid läggs och regleras i så kallad timbank. Timbanken kan innehålla plus tjugo och 

minus tjugo timmar utan att det påverkar de anställdas löner. Enligt facket är timbanken 

en egen speltid för personalen som de själva beslutar om. Detta kan man relatera till 

Mulinari som anser att det blir billigare för arbetsgivarna då arbetsgivarna sällan måste 

betala övertidsersättning eftersom deltidsanställda endast betalas mertidsersättning, upp 

till det antal timmar som motsvarar heltid på arbetsplatsen.  

 

Undersköterskorna lyfter fram en negativ faktor i Time Care systemet, nämligen att de 

har blivit av med tidigare löneersättningar som övertid och fyllnadstid. Enligt 

undersköterskorna är det deltiderna som täcker upp vikariebehovet i verksamheten när 

detta så föreligger, det vill säga vid planerad och korttidsfrånvaro (upp till två veckor). 

Då får personalen själva inom gruppen gå in och vikariera. En av undersköterskorna 

säger att man undviker att ta semester för man vet att då måste ens arbetskamrater jobba 

för en. Detta kan relateras till Mulinari som menar att dessa outtalade normer för 

solidarisk handling förstärker arbetsgivarens makt över de anställda. Hon kallar detta för 

Solidaritetsfällan som syftar till att synliggöra hur hänsynstagande till själva 

verksamheten och omsorgstagande om andra anställda ligger till grund för accepterandet 

av orimliga arbetsvillkor. 
 

Processerna runt flexibla scheman innebär en ökad administration för personalen och 

arbetsledarna. Samtliga arbetsledare upplever att deras arbetsuppgifter har ökat och att 

det tar mycket tid med Time Care. Två av arbetsledarna upplever att de övergår till att bli 

mer och mer administratörer. Undersköterskorna i respektive boende upplever att de inte 

ersatts för den ökade administrationen. Administration runt den kontinuerligt 

återkommande schemaläggningen tar mycket tid och energi vilket innebär mindre tid för 

verksamheten och boende. Det är också mer arbete runt schemaläggning vid 

diffkorrigeringarna när man ska diskutera bemanningsbehov och vem som ska arbeta när. 

 

 53



 

Det framgår av flera citat att de anställdas synpunkter på organisationen sällan kommer 

upp till ytan. På samtliga äldreboende finns ett stort missnöje över att det finns för få 

datorer. Det finns bara en dator att tillgå på respektive boende där det är mellan trettiofem 

och fyrtio anställda. Det finns även ett missnöje över att nätverket är så segt samt att 

majoriteten av personalen saknar utbildning i Time Care systemet. De har fått lära av 

varandra eller haft administratörerna att tillgå. Personalen har inte fått gehör på sina krav 

vad det gäller fler datorer och utbildning i Time Care systemet. Detta kan relateras till 

Mulinari som menar att kopplat till idén om de flexibla arbetstiderna finns även tanken på 

de flexibla arbetsplatserna som är platta och ickehierarkiska och som man antar ska leda 

till en starkare koppling mellan chefer och anställda. Vi anser att personalens upplevelse 

av tekniska problem, brist på datakunskaper och få datorer i boendet har skapat en 

negativ inställning till Time Care systemet men även om personalen uttrycker sitt 

missnöje från Time Care, vill de inte återgå till den gamla schemaläggningen som 

karaktäriseras av att den var statisk och lämnar litet utrymme för den enskildes 

individuella önskemål.  

 

Time Care är en tidstjuv säger alla arbetsledare och de flesta av undersköterskorna. De 

upplever att det har blivit en större arbetsbörda och mera stress. Enligt personalen måste 

de lämna avdelningen för att lägga in sitt schema och det händer ofta att de blir utkastade 

gång på gång ur systemet. Detta gör att det tar tid och de känner sig stressade över att de 

måste vara borta så länge från avdelningen. I intervjun med facket framkommer det att 

om nätverket skulle fungera bättre, så skulle det minska stressen bland personalen. 

Arbetsledarna och systemansvarig nämner samma problem med införandet av Time Care 

som undersköterskorna och facket tar upp.     

 

När det gäller samarbetet framkommer det i intervjuerna av undersköterskornas och 

arbetsledarnas upplevelser att samarbetet fungerar bättre än tidigare och konflikterna är 

mycket mindre i dag. Men några av undersköterskorna upplever att det fortfarande 

förekommer motsättningar i utformandet av schemat. I en personalgrupp kan det 

förekomma att vissa personer driver igenom sina önskningar utan att ta hänsyn till andra 

personers önskemål. Detta kan ge upphov till irritation. För att Time Care ska fungera bör 
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alla ta sitt ansvar. Det gäller att både ge och ta vid schemadiskussionerna anser alla 

tillfrågade.  En av arbetsledarna säger att Time Care inbjuder personalen till att fatta egna 

beslut, att jobba självständigt. Hon tror det blir lättare när det kommer in yngre 

människor. Yngre lär sig i skolan om datorer och de lär sig att komma överens i 

grupparbeten. På så sätt så förbereds de för en helt annan verklighet än hur det var 

tidigare. Hon avslutar med att Time Care har kommit för att stanna, helt klart.  

 

Fortsatt forskning 
När vi började analysera resultatet upptäckte vi att det hade varit intressant att få veta om 

de deltidsanställda har en önskan att gå upp i heltid. Vi har anledning att tro att så är 

fallet, därför är vårt förslag till fortsatt forskning att fokusera på ofrivillig deltid ur ett 

genusperspektiv. Många kvinnor inom vården får inga heltidstjänster, vilket kan bidra till 

flera saker som att de kanske blir beroende av sin mans inkomst, de kanske står för 

markservicen till största delen, de kanske anpassar sin arbetstid till att lämna och hämta 

barnen på dagis/fritids. Detta bidrar då till att vi inte når fram till jämställdhet mellan 

könen.  
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Intervjuguide                              Bilaga 1  
 

Intervjufrågor till Time Care ansvariga 

1.  Vad är orsaken till att Time Care infördes? 

2.  När började ni med Time Care? 

3.  Vem tog beslutet att börja med Time Care? 

4.  Vad är din arbetsuppgift gällande Time Care? 

5.  Vad tycker du om Time Care? 

6.  Vilken slags respons har ni fått av personalen? Positiv och negativ 

7.  Vilken slags respons har ni fått av arbetsledarna? Positiv och negativ 

8.  Ger Time Care besparingar åt arbetsgivaren? 

9.  Har sjukskrivningar bland personalen ökat? 

10. Varför har inte undersköterskorna fått någon datautbildning i Time Care  systemet?  

11. Varför har undersköterskorna tillgång till bara en dator då personalstyrkan är  mellan   

      trettiofem och fyrtio personer? 

 

Intervjufrågor till arbetsledarna 

1.  Vad är orsaken till att Time Care infördes?  

2.  Vad är din uppfattning om Time Care. Vad är positivt och vad är negativt? 

3.  Föredrar du Time Care framför statiska scheman? 

4.  Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan Time Care infördes? I så fall på vilket sätt? 

5.  Har du någon uppfattning om hur samarbetet hos personalen fungerar vid               

     schemaläggning? 

6.  Tar du in vikarier i samma utsträckning som tidigare (dvs innan Time Care infördes)? 

7.  Har du märkt någon skillnad i fråga om sjukskrivning bland personalen sedan  

     Time Care infördes 

 

Intervjufrågor till undersköterskorna 

1.  Vad tycker du om Time Care. Vad är positivt och vad är negativt? 

2.  Föredrar du Time Care framför statiska scheman? 

3.  Vad tycker du om den tekniska utformningen av Time Care? 

 



 

4.  Tycker du att schemaläggningen tar mycket tid? 

5.  Har du alltid möjlighet att göra ditt schema på arbetstid? 

6.  Får du alltid det schema du vill ha? 

7.  Fungerar samarbetet bra vid schemaläggningen? 

8.  Känner du större arbetsglädje och större frihet sedan Time Care införandet? 

9.  Får ni vikarier i samma utsträckning som tidigare innan Time Care infördes? 

 

Intervjufrågor till Facket 

1.  Vad tycker du om Time Care? 

2.  Vilka slags positiva reaktioner får ni? 

3.  Vilka slags negativa reaktioner får ni? 

4.  Har sjukfrånvaron bland personalen ökat eller minskat? 

 

 

 



 

Avtal gällande individuella och flexibla arbetstider         Bilaga 2 
     
 
Avtalet tillämpas på de arbetsplatser där de anställda arbetar med individuella och 
flexibla arbetstider. Syftet är ett led i att skapa högre sysselsättningsgrad upp till heltid. 
 
Individuell arbetstidsförläggning  
 
Timbank  
 
Vid planering av individuella arbetstider gäller en timbank på +/- 20 timmar utöver den 
för respektive anställd fastställsa arbetstiden. Detta innebär att den anställde för den valda 
schemaperioden kan planera in 20 timmar mer respektive mindre än den som skulle ha 
fullgjorts enligt den gällande sysselsättningsgraden. Över- respektive underskjutande 
timmar läggs i en timbank och kan regleras under någon kommande schemaperiod. 
 

- Avstämmningsperiod är densamma som schemaperiod. Under anställningen 
regleras flextidssaldo i enlighet med AB 01 bilaga C. 

 
Semesterkvot  
 
För semestern läggs ett normalschema måndag – fredag med semesterkvot 1.0. 
regleringen i Allmänna bestämmelser ska följas.  
 
Flextid  
 
Normaltid  
 
Fastställd arbetstidsförläggning/schema utgör normaltid. 
 
Fast tid och totalram  
 
Fast tid och totalram enligt bilaga C till Allmännna bestämmelser tillämpas ej. Flexibel 
arbetstid är ett isolerat system som inte alltid följer arbetstids/schemaplaneringen. 
Avvikelser från normaltiden regleras via flextidsavtalet. Detta innebär att flex kan arbetas 
in respektive tas ut helt fritt. Man kan t ex arbeta in flex på en dag som enligt schemat 
skulle vara ledig respektive ta ut en hel arbetsdag. Uttag och inarbetning av flextid ska 
vara förankrat i arbetsgruppen och/eller hos arbetsledaren. Varje arbetsplats fastställer 
ordningsregler för förankringen. 
 
Införandet av flextid innebär inte rätt att flexa vid alla tillfällen. När arbetet så kräver är 
arbetstagaren skyldig att arbeta normaltid. 
 
I övrigt gäller arbetstidslag. Allmänna bestämmelser och flextidssaldo som ramar för 
inarbetning respektive uttag av flex. 
 

 



 

 
”Policy” som gäller med schemaläggning i TimeCare för Socialförvaltningen i … 
Kommun.  
 
• Vi ska inte arbeta längre än max 10 tim/dag och 11 tim/natt 
• Timbanken lika för alla oberoende vilken procent man arbetar 
• Arbetsgivaren kan inte beordra +/- tid till timbanken 
• Tidaregler i TimeCare programmet ”låsta” måste ändras av huvudadministratör 
• Arbetstidslagen måste följas: veckovila 36 timmar, dygnsvila 5 timmar och max 7 

arbetsdagar i sträck. (Programmet ”säger” ifrån om man försöker kringgå detta) 
• Alla arbetsplatsträffar skall schemaläggas som ordinarie arbetstid. 
 
 
 
Alla arbetsplatser bör utforma en egen ”policy” för vad som gäller för den egna 
arbetsplatsen.  
 
• Vem ska få schemalägga i TimeCare (vikarier, resurspersonal m.m.) 
• Hur långa arbetspass gäller för vår arbetsplats (max 10) 
• Hur skall helgerna se ut för vår arbetsplats (storhelg m.m.) 
• Vilken timbank min-/max gäller för vår arbetsplats. (max +20/-20) 
• När ska semestern räknas som planerad kvot1.0 ? 
• Gäler det om man kommer sista dagarna och schemat är så gott som klart. Kan ställa 

till en del i planeringen, ska den då sökas i efterhand med annan kvot ? 
• Hur ska bemanningen vid röda dagar, storhelger se ut för vår arbetsplats ? 
• Kompledighet, flexledighet får man ta ut det med eller utan vikarier. 
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