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Detta är en avhandling som på ett interaktivt sätt har följt och kommunicerat in- och genomfö-
randeprocesserna av flexibla arbetstidsmodeller i åtta kommuners sociala omsorgsverksamhe-
ter, med ett personalperspektiv som fokus. Teorier om delaktighet, klass, kön och flexibilitet 
är de utgångspunkter som har fungerat som bollplank och som har fördjupats.  
   Avhandlingen omfattar två empiriska studier, djupstudien där tre arbetsenheter i en kommun 
har följts under hela avhandlingstiden. Här bestämde sig politiker och ledande tjänstemän för 
att införa en och samma flexibla arbetstidsmodell i alla kommunens sociala omsorgsverksam-
heter, inkluderat äldreomsorgen. Den övergripande studien genomfördes under 2003 och om-
fattade åtta kommuner i Sverige, från Skåne i syd till Jämtland i norr. Här byggde urvalet på 
att finna så många flexibla arbetstidsmodeller som möjligt, att få en representation av större 
och mindre städer, landsbygd såväl som glesbygd.  
   Båda studierna genomfördes interaktiv. I den övergripande studien med fokusanalyser och 
avslutande dialogkonferenser och i djupstudien företrädesvis med metoder som deltagarbase-
rade observationer, intervjuer och forskningscirklar. Materialet som arbetats fram har åter-
kopplats och kommunicerats kontinuerligt med personal, förvaltningsledning och beslutande 
politiker. På samma sätt som det finns uttalade visioner om mer demokratiska arbetsorganisa-
tioner ute i verksamheterna, vill den interaktiva forskningsansatsen bidra till att fler männi-
skor på ett jämlikt och jämställt sätt blir involverade i forskningsprocessen.   
  Avhandlingen har visat implementeringsformens betydelse för hur in- och genomförande-
processerna utformar sig. De fyra olika implementeringsformerna som framträtt är: 

Politiker och/eller förvaltningsledning har tagit initiativet men lägger över ansvaret för 
genomförandet på individerna i organisationen – uppifrån och ned. (1) 
Politiker och/eller förvaltningsledning har tagit initiativet och har en in- och genomfö-
randestruktur för hur omorganiseringen skall gå till – upp-ifrån och ned. (2) 
Personalen själv har tagit initiativ till införandet eller sökt befintlig tjänst – nedifrån 
och upp. 
Arbetsledningen har tagit initiativ och skapat en organisation med självförvaltning – 
initiativ uppifrån men demokratiskt byggd. 

Det som är återkommande och bärande i avhandlingens olika delar är att ord måste omsätts i 
relevanta handlingar för att trovärdighet och tillit skall växa människor emellan och därmed 
bidra till mer demokratiska arbetsmiljöer. Avhandlingen visar att de demokratiformer som 
utvecklas vid de fyra implementeringsformerna är i första fallet odemokratiska, i andra sken-
demokratiska och därefter en forma av representativ och direkt demokrati. Som flexibilitets-
former utvecklas i första fallet en självcentrerad form, i det andra fallet en bunden flexibilitet. 
Den tredje formen är hänsynstagande och slutligen den fjärde är en solidarisk form av flexibi-
litet. I de två senare implementeringsformerna finns det även ett klart brukarperspektiv vilket 
mer eller mindre saknas i de övriga två. 
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This dissertation proceeds from studies of introduction and realization of flexible working 
hour models in municipal social care. It includes two empiric studies, the deep study that cov-
ers one flexible working hour model that has been realized in one municipality’s care admini-
stration. The target groups have been the elder and people with varying disabilities. In the 
overall study that has been carried out in eight different municipalities in Sweden, only the 
care of the elderly has been covered. 
   The purpose of my dissertation is to describe from an employee perspective the processes 
that the introduction and realization of flexible working hour models within the social care 
has contributed to, and to problemize these processes from theories about flexibility, partici-
pation, class and gender. 
    The methods I have used are based upon the participation of all in equal democratic dia-
logues, an interactive approache. I have met the participants in various constellations, in the 
beginning of the process in homogeneous groups and finally in heterogeneous groups. The 
participants represented the hierarchical order in the organization, from employees and man-
agers to politicians, and we were all there on equal terms. Reflected dialogue/research circles, 
participatory observations and interviews are the qualitative methods I have used in my ambi-
tions to participate in the creation of new mutual knowledge. 
    In relation with the deep and overall study four different forms of implementations has 
arisen.

Politicians and/or administration management has taken the initiative but superpose 
the responsibility of realization on the individuals in the organization – top/down  (1) 
Politicians and/or administration management has taken the initiative and has a intro-
duction and realization structure for how the re-organization is to proceed – top/down 
(2)
The staff has themselves taken the initiative for the introduction or sought existing 
employment – bottom/up   
Politicians has taken the initiative and created an organization with self-management – 
initiative from the top but democratically built 

The form of implementation has shown to have a big influence and consequence for the proc-
esses that arise with the introduction and realization of the different work hour models. The 
different kinds of democracy that belongs to the implementation forms are: no democracy, 
apparent-, representative- and direct democracy. Forms of flexibility that appears are the self 
centred, the tide up, the considerate and the solidarity flexibility.
    Most of the problems and dilemmas pointed out in this dissertation can be referred to the 
discussion about top-down or bottom-up organizational forms. Despite visions of more de-
mocratic organizational forms management and politicians still adopt a top-down approach. 
Out of the working groups in the survey study, there are only a few who in practice have 
come close to democratic organizational forms. Even fewer are the groups who have adopted 
a user democracy. 



Förord

Nu står jag här i väntan på min disputation och skall försöka sammanfatta dessa 

motsägelsefulla år som doktorand. Å ena sidan har jag fått möjligheten att forska 

med ett interaktivt förhållningssätt, vilket innebär att forska med människor från 

olika miljöer på jämlika villkor. Å andra sidan är doktorandtjänsten i sig en otro-

ligt ojämlik anställningsform som helt bygger på underordning. En något fru-

strerande situation för en ”medveten” kvinna i vuxen ålder. Trots detta skulle jag 

aldrig vilja vara utan denna otroligt berikande kunskapsresa, som det varit. Så 

tack för att Arbetslivsinstitutet fanns och gav mig denna möjlighet till forskar-
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   Tack Göran Brulin som var chef på ARUT och därmed stod bakom att sats-

ningen i Söderhamn förverkligades. Tack Lennart Svensson som varit forsk-
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samverkan med Arbetslivsinstitutet såg denna satsning som en möjlighet för 

byggandet av nya gemensamma, lokala och regionala kunskaper. 

   Ett alldeles extra stort tack skall min handledare Ewa Gunnarsson ha, som har 

stått mig bi på olika sätt i denna kunskapens – berg  och dalbana. 

   Ni som har öppnat dörren rent konkret för mina avhandlingstudier har varit 

politiker, förvaltningsledning och baspersonal som på olika sätt har släppt in mig 

i ett nära och interaktiv samarbete i samband med genomförandet av Er flexibla 

arbetstidsmodell. Här vill jag särskilt tacka Ulla Holm omvårdnadsnämndens 

ordförande, Els-Marie Nilsson förvaltningschef och övriga ledningsgruppen, 

personal på Höjden 2, Tallbo, Terrassen och Pilen, ingen nämnd och ingen 

glömd. Utan Er hade det aldrig blivit någon avhandling. För det är i interaktiv 

samverkan med Er som jag fått respons och bekräftelse i de olika steg som ta-



gits. Tack för Ert mod att släppa in mig så nära Er själva som yrkespersoner och 

att ge mig möjligheten att finnas med i Ert utvecklings- och förändringsarbete. 

   Tack Jan Ottosson som lät mig vara med och genomföra den övergripande 

studien om flexibla arbetstidsmodeller i Hela Projektets regi. Du gav mig till-

sammans med gruppen för aktionsforskning, med Ingela Wahlgren vid rodret, 

möjligheterna att se djupet i min huvudstudie och samtidigt upptäcka de gemen-

samma mönster som blev tydliga i den övergripande studien. Här måste ett all-

deles extra stort tack ges till Roland Eiman som var den person som rent konkret 

genomförde dessa övergripande studier tillsammans med mig. Det dryga år som 

vi arbetade tillsammans var fyllda av glädje och stundtals heta diskussioner som 

i andras öron lät mer än vi själva anade och som lärde mig oerhört mycket om 

både mig själv och vikten av att ”stå på sig”. 

   Utan mina före detta doktorandkollegor Maud Baumgarten, Siw Hammar, Ur-

sula Hård, Anna Karlsson, Cali Nuur och Lotta Svensson hade denna tid och 

dessa studier varit bra mycket fattigare, kanske rent utav omöjliga att genomfö-

ra, så ett stort, stort tack till Er alla. Här vill jag också skicka ett varmt tack till 

Maria Andersson och Mikael Vallström som kom till CFL i Söderhamn efter att 

vi varit igång några år. Tack Mikael för att Du tog Dig tid att läsa igenom mitt 

material. 

   På samma sätt har de olika nätverk som jag funnits i till och ifrån under åren 

berikat min tid som doktorand. Alla texter som lästs, begrundats och alla glada 

skratt och goda middagar har lättat upp tillvaron. Så Tack alla Ni som funnits 

med i FLIN, TOK och Interaktiva Doktorander. 

Slutligen stora bamsekramar till hela min härliga familj, John min livskamrat, 

Camilla, Emanuel, Jonna, Liv och Mikaela mina och våra barn, som på olika sätt 

har funnits runt omkring i vardagslivet, såväl i glädje som när dalarna blev lite 

väl djupa. Älskar Er! 
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Upptakten
Nu i denna stund när det gäller att sätta ord på den resa som avhandlingsarbetet 

har varit tänker jag börja med att ta er med till startpunkten för densamma. För 

min egen del började den med en uttalad önskan en solig vinterdag i januari må-

nad år 2000. Vänd till min man säger jag: Tänk om jag kunde få hålla på med 

det här som jag tycker så mycket om. Åh, vad jag skulle önska att jag kunde få 

forska och lära mig mer och samtidigt finnas i ett sammanhang där mina kun-

skaper och erfarenheter skulle kunna bli till glädje för andra. Denna min önskan 

hade sitt ursprung i att jag då hade återupptagit mina akademiska studier och 

genomströmmades av det fördjupade lärandets glädje.  Under hela mitt vuxna liv 

har jag kombinerat studier av olika slag, framför allt socialpedagogik, social 

omsorg och vårdpedagogik, med praktiskt yrkesarbete inom socialpedagogiskt

behandlingsarbete, socialt arbete och läraryrken av olika slag. Nu kände jag en 

längtan efter att få hålla på med lärandets fördjupning och forskning som är så 

roligt och givande. Döm om min förvåning när jag tre månader senare läser en 

annons i vår lokala tidning där Arbetslivsinstitutet och Söderhamns kommun

söker fem forskningsassistenter till en kommande forskarstation i Söderhamn.

Sagt och gjort, jag samlade ihop alla mina meritförteckningar och skickade in 

dem och hade den stora lyckan att bli en av åtta (antalet utökades) forskningsas-

sistenter som fick vara med och starta upp FoU - Centrum Söderhamn, med start 

hösten 2000.1

     Söderhamns kommun hade några år tidigare (1996) mist cirka 900 arbetstill-

fällen i och med nedläggningen av flygflottiljen F15. I samband med detta lades 

det fram önskningar från kommunen till regeringen om ersättningsarbeten. I den 

dialog som uppstod framförde kommunen önskningar om forskning knuten till 

1 1 FoU- Centrum Söderhamn är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på frågor
som rör utvecklingsprocesser. Syftet med verksamheten är att vara en länk mellan forskning och praktik, och
därigenom bidra till lokal och regional utveckling. Bakom FoU- Centrum Söderhamn står Arbetslivsinstitutet,
CFL/Söderhamns kommun och Sparbanksstiftelsen. Verksamheten fick finansiellt stöd från EU:s strukturfond
Mål 2.
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regionen och att denna skulle ha en regional inriktning med visioner om stöd 

och idéer för den lokala och regionala arbetsmarknadens utveckling.2

     För oss forskningsassistenter blev uppdraget att under det första året i sam-

verkan med människor på orten, lokala företag och/eller organisationer söka lo-

kala och regionala projekt som det kunde finnas intresse att forska kring. Söder-

hamn skulle bli en kompetensarena för ett livslångt och flexibelt lärande som

förhoppningsvis skulle bidra till en stärkt och kreativ arbetsmarknad. I denna 

utveckling skulle våra respektive avhandlingsarbeten kunna bli konstruktiva bi-

drag; främst genom den interaktiva forskningsansats som de skulle grunda sig 

på. Vi skulle vara en del av högskolans tredje uppgift. De sex avhandlingsarbe-

tena skulle på olika sätt beskriva och bidra till att den praktiska förtrogenhets-

kunskapen (techne) ute i arbetslivet fördes samman med akademins teoribild-

ningar (episteme), genom gemensamt reflekterad erfarenhet (fronesis) i olika 

ordning och omfattning.3

   Det ursprungliga huvudbry som jag ställdes inför i samband med starten på 

detta avhandlingsarbete var vart kvinnorna tog vägen i det regionala utveck-

lingsarbetet. Här i regionen var/är förhållandena som i övriga landet att de flesta 

yrkesarbetande kvinnorna fanns/finns inom den offentliga sektorn och då i första 

hand inom landstingets omvårdnadsarbeten eller kommunernas sociala om-

sorgsverksamheter. I de regionala utvecklingssammanhangen var det företagan-

de, entreprenörskap och innovationer som stod i centrum. Och det var även re-

presentanter från dessa områden som i första hand var inbjudna till dialog kring 

den lokala och regionala utvecklingen.

Sett ur ett könsteoretiskt perspektiv innebar det att satsningarna tankemässigt 

hade en slagsida mot för regionen sedan tidigare traditionellt manligt dominera-

de arbetsområden. De kvinnor som om möjligt fanns med i diskussionen var de 

som kunde tänka sig att starta någon form av eget privat företagande. Tillgången 

2 Greppet OBS OBS ref. 
3 Brulin 1998, SOU 1996:164, Gustavsson 2000
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på en god offentlig medicinsk omvårdnad och social omsorg som möjliggörande

och nödvändig för den regionala utvecklingen nämndes inte på samma sätt i dis-

kussionerna.

      Offentlighet kan ha den dubbla betydelsen av att vara antingen ett rum utan-

för familjen där man kan ha rätten att föra sin talan, eller så kan det som i det här 

fallet stå för verksamheter som drivs utifrån en politiskt styrd organisation och 

finansieras med skatteintäkter. När inget annat nämns så är det den senare defi-

nitionen som åsyftas när begreppet används fortsättningsvis. Så vilka är det som

anses viktiga för den regionala utvecklingen? Har offentlig verksamhet som om-

vårdnad och social omsorg någon betydelse för densamma?

Dessa förutsättningar och frågor stärkte min önskan om att genomföra ett av-

handlingsarbete inom den kommunala offentliga verksamheten där majoriteten 

av de anställda är kvinnor. Därmed hoppades jag få belysa betydelsen av deras 

arbetsinsatsers kopplade till samhällsutvecklingen.

   Mitt intresseområde sammanförde mig med den politiska ordföranden och för-

valtningschefen (båda kvinnor) för en av de kommunala förvaltningarna där jag 

inledningsvis genomförde en magisteruppsats. Vid ett senare gemensamt möte

blev jag informerad om och inbjuden att följa deras pågående FIA – projekt.4

Denna flexibla arbetstidsmodell skulle genomföras inom en treårsperiod i alla 

förvaltningens boendegrupper och hemtjänstverksamheter. Beslutet blev att jag 

skulle följa in- och genomförandefasen av FIA-modellen tillsammans med de 

fyra arbetsgrupper som startade processen under hösten 2001. Denna studie be-

nämns hädanefter djupstudien.

För att få ytterligare kunskap inom området tackade jag senare ja till att med-

verka i en övergripande studie som omfattade åtta kommuner i Sverige.   För att 

på bästa sätt kunna synliggöra personalperspektivet i in- och genomförande pro-

cesserna har företrädesvis kvalitativa metoder och ett interaktivt angreppssätt 

använts.

4 FIA står för Flexibel Individuell Arbetstid
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Syfte och frågeställningar
Bakomliggande faktorer till utvecklandet och genomförandet av olika flexibla 

arbetstidsmodeller är tätt sammankopplade med den demografiska utvecklingen 

och har lett till politiska direktiv om att personal som arbetade deltid skulle er-

bjudas heltidsarbete. Heltid skulle bli en rättighet och deltid en möjlighet.5

   Den starkt åldrande befolkningen i relation till kommande generationers fåtal 

kommer att medföra stora pensionsavgångar och färre personer i aktivt arbete.

För de medicinskt omvårdande och de sociala omsorgsverksamheterna innebär 

detta dubbla konsekvenser. Med en minskad tillgång på arbetskraft, ökar beho-

vet av de tjänster som välfärdssamhället skall tillhandahålla. Intresset för de

gymnasiala vård- och omsorgslinjerna har under en längre tid varit mycket lågt. 

För arbetsgivarna blir det en utmaning att utveckla verksamhetsfältet så att det 

ses som utvecklande, stimulerande och kreativt, både för de anställda och för 

dem som är i behov av dess tjänster. 6

      De flexibla arbetstidsmodeller som har prövats, permanentats eller förkastats 

inom de kvinnodominerade verksamhetsområden som här fokuseras har varit en 

väg för kommunerna att försöka hitta former som ska attrahera både den perso-

nal som man har och framför allt de unga som skall in på arbetsmarkanden i en 

nära framtid. 7 Organisationernas målsättning har blivit att utifrån flexiblare sy-

stem finna lösningar som utgår från individens behov likaväl som företagets, de 

anställdas och brukarnas behov likaväl som arbetsgivarens. Men det förutsätter 

att de flexibla arbetssystemen inte utnyttjas för att spara in på personal, så att 

arbetet intensifieras för den personal som är kvar. 8

5 SOU 1996: 145
6 Szebehely 2000, Länsarbetsnämnden Gävleborg 2001, Lindgren & Lindström 2004, Slutrapport från Institutio-
nen för Framtidsstudier 2004
7 Ede & Sjödén 2002, Westring Nordh 2002
8 Acker i Wahl 1994
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   Mycket av retoriken som förekommer i samband med införandet av olika flex-

ibla arbetstidsmodeller utgår ifrån möjliggöranden på olika nivåer i organisatio-

nen. För politiker och ledning skall arbetstidsmodellerna skapa möjligheter att 

erbjuda de anställda heltidsarbeten och på ett effektivare sätt ta tillvara deras ar-

betsinsatser. För personalen skall enligt ledningen de flexibla arbetstidsmodel-

lerna bidra till större delaktighet i den egna arbetstidsförläggningen och verk-

samhetsutvecklingen och därmed skapa ett större engagemang hos personalen. 

Man hoppas att de flexibla arbetstidsmodellerna skall bidra till utvecklandet av 

mer demokratiska arbetsorganisationer. Indirekt skall dessa visioner riktade till 

personalen bidra till att de som är i behov av tjänsterna skall få ökade möjlighe-

ter till insatser beviljade utifrån sina individuella behov och önskningar.

Baspersonalen är de som skall genomföra denna stora organisationsförändring,

oavsett om det är de själva som har tagit initiativet eller för att, som i de flesta 

fall, politiker och förvaltningsledning så har beslutat.

Syfte
Syftet med mitt avhandlingsarbete är att i första hand utifrån ett personalper-

spektiv beskriva de processer som in- och genomförandet av flexibla arbetstids-

modeller inom det sociala omsorgsfältet bidragit till, och att problematisera 

dessa processer utifrån teorier om delaktighet, flexibilitet, klass och kön.

I de könsteoretiska perspektiven utgår jag ifrån att den samlade kunskap och er-

farenhet vi som individer är bärare av är baserad på den könsordning och det 

samhälle vi ursprungligen präglats av och den vardagliga kontext vi för stunden

lever i. Dessa förhållanden är komplexa och innefattar ofta både ontologiska (te-

orier om det existerande) och epistemologiska (teorier om kunskapsproduktion)

samband, baserade på både kön, klass, etnicitet och sexualitet. I denna avhand-

ling kommer jag i första hand att koncentrera mig på dimensionerna klass och 
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kön, eftersom dessa har visat sig vara viktiga för människors möjligheter att på-

verka och ta initiativ i de studerade organisationerna.9

Fågeställningar
Centrala forskningsfrågor som jag problematiserar och försöker få en fördjupad 

förståelse för är:

Hur påverkar olika implementeringsformer i samband med införandet av 

de nya flexibla arbetstidsmodellerna möjligheterna till delaktighet och

flexibilitet i arbetslivet och det privata livet? 

Bidrar flexibla arbetstidsmodeller till att skapa mer demokratiska ar-

betsorganisationer?

Bidrar detta i så fall till ett kvalitativt bättre socialt omsorgsarbete?

Vad innebär interaktiv forskning med krav på större delaktighet för de

involverade medaktörerna och vad har den interaktiva forskningsansat-

sen bidragit med och till i denna avhandling? 

Disposition och läsanvisning 
För att ge er del av min kontextuella förförståelse för arbetsfältet och för kvin-

nors insatser i det relationsbaserade arbetet inom kommunernas sociala om-

sorgsverksamheter10 kommer jag i kapitel ett En resa från då till nu ta er med

på en kortare historisk resa som landar i de socialpolitiska insatser som legat och

ligger till grund för de lagar och den värdegrund som verksamhetsfältet baseras 

på idag. Värdegrunden och lagarna påverkar hur det flexibla arbetet kan och bör 

organiseras. Det historiska perspektivet är viktigt för att vi skall kunna se hur 

utvecklingen har varit och hur nya riktlinjer och värderingar kan påverka arbe-

tets innehåll och riktning idag och vilka följder det kan få för kvinnodominerade

yrkesverksamheter. Här vill jag förtydliga att i denna avhandling innefattar be-

9 Skeggs 1999
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greppet social omsorg de verksamheter som kommunerna bedriver som har ett 

relationsbaserat yrkesinnehåll och är riktat till alla medborgare i vårt samhälle. I 

denna studie omfattas äldreomsorgen och olika boenden för människor med va-

rierande funktionshinder.

   I kapitel två Teorier knutna till kunskapandet går jag igenom de vetenskapste-

oretiska inriktningar som har inspirerat mig och medverkat till att jag tillsam-

mans med medverkande personalgrupper och politiker sökt metoder och vägar 

för en interaktiv forskningsansats. Empiriska beskrivningar av hur denna vand-

ring mer konkret har sett ut tillsammans med personal, arbetsledning och ansva-

riga politikerna i de medverkande kommunerna beskrivs i kapitel tre En interak-

tiv metodologisk process. I kapitel fyra Empiriska erfarenheter i sin kontext fort-

sätter den empiriska berättelsen med att beskriva de visioner och dilemman som

aktualiserades i samband med införandet av de flexibla arbetstidsmodellerna och 

hur de ledde fram till olika förhållningssätt i in- lär- och förändringsprocesserna. 

Både i detta kapitel och i kapitel fyra är beskrivningarna uppdelade utifrån djup-

studien och översiktsstudien var för sig.

 Sociala omsorgsteorier, organisationsteorier och teorier kring flexibilitet blev de 

teoretiska fält som aktualiserades och fördjupades i samband med de empiriska

studierna och dessa redovisas i kapitel fem Fördjupade teoretiska ramar. I sam-

band med forskningscirklar och dialogkonferenser återkopplades teoriområdena 

till de olika personal- och politikergrupperna med exempel från deras egna ar-

betslivsperspektiv och blev underlag till delanalyser. 

   Kapitel sex Avslutande analys och diskussion består av två delar, där den för-

sta delen behandlar och fördjupar analysen av de empiriska studierna med hjälp 

av de teorier som redovisats. Den andra delen beskriver dilemman och viktiga

moment i den interaktiva forskningsansatsen samt dess betydelse för den kun-

skap som förvärvats. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskningsfrå-

gor/områden.
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Kapitel 1  En resa från då till nu 
I denna bakgrundsbeskrivning kommer jag att göra en kort tillbakablick över 

varierande kontextuella relationsmönster som har varit rådande i familjelivet, 

arbetslivet och framväxten av det sociala omsorgsarbetet som ett avlönat yrke.

Detta för att visa på hur kön och klass har haft och fortfarande har en avgörande

betydelse för hur kvinnor exkluderats eller inkluderats i en vidare samhällsge-

menskap och hur detta har påverkat kvinnors tillgång och möjligheter till arbete 

och egen försörjning.

Här har statsmakternas aktiva roll för arbetslivsutvecklingen i vårt land regle-

rats i olika former av regionala stöd. Jag gör en kortfattad genomgång av de sto-

ra dragen för dessa insatser och hur de på olika sätt har kommit att påverka 

kvinnors möjligheter till delaktighet på arbetsmarknaden.

   De kommunala sociala omsorgsverksamheterna med sina olika inriktningar

som expanderade under välfärdsstatens uppbyggnad är i mångt och mycket upp-

byggda på deltidsarbete och har blivit de arbetsfält där kvinnodominansen i det

närmaste är total. Socialpolitiska insatser i form av lagar och förordningar styr 

värdegrunden för det sociala omsorgsarbetet och ställer därmed extraordinära 

krav på flexibla arbetstidsmodellers in- och genomförande och hur de bäst kan

komma till användning i människors liv.

Familjeliv, arbetsliv och social omsorg genom ett drygt sekel 
Om vi startar i ett något vidare historiskt perspektiv kan vi se hur den tidigare 

agrara kulturen som var rådande fram till mitten och slutet av 1800-talet invol-

verade både arbetsvärlden och livsvärlden i ett och samma livsrum. Människor 

levde i stor utsträckning i större familjeenheter som omfattade flera generatio-

ner. De levde av vad naturen kunde ge i mer eller mindre organiserade arbetsen-

heter utifrån jord-, skogs- och hantverksnäringar. Det sociala omsorgsarbetet

utfördes och innefattades i de inre privata familjerelationerna.
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  Kvinnor förblev omyndiga genom hela sitt liv. Som barn och fram till det att de 

gifte sig stod de under faderns förmyndarskap. Detta förmyndarskap övergick 

därefter till mannen i samband med giftermål. Även om kvinnorna levde utifrån 

en underordning gentemot mannen utgick de olika arbetsuppgifterna ifrån famil-

jen som en gemensam enhet. Och det var ingen större gräns mellan familjelivet

och arbetslivet.11

     I samband med industrialiseringen och med den, den följande urbaniseringen

delades livsvärlden upp i ett arbetsliv och ett familjeliv avskilt från varandra. 

Den borgerliga familjedrömmen iscensattes. Den genomfördes genom att skapa

och successivt införliva bilden av den goda omsorgsgivande modern. Hon skulle 

finnas i hemmet och värna om man, hem och barn. Kvinnan skulle stå för den 

inre varma och nära känslovärlden och gifta kvinnor skulle inte förvärvsarbeta 

utanför hemmet. Mannen däremot avskildes som familjeförsörjare från hemmet 

och fick representera den yttre distanserade och karga verkligheten.12 I och med 

denna utveckling stärktes särartstänkandet mellan könen. Detta innebar att män

och kvinnor tilldelades olika sociala roller i det moderna samhället, direkt knut-

na till det biologiska könet.13

     Den större delen av befolkningen omfattades inte av de ekonomiska förut-

sättningar och därmed inte heller de sociala förhållanden som var en förutsätt-

ning för genomförandet av familjedrömmen. Därför började staten ta ett ökat 

ansvar för den sociala ordningen i samhället.14 Den statlige ”stränge faderns” 

makt som utgick från en repressiv ordning i samhället övergick nu successivt till 

”den goda moderns”. Det statliga kontrollsystemet kopplades till välfärdspoliti-

ken som inriktades på alla människors rätt till ett drägligt liv, baserat på egenan-

svar och omhändertagande. Den socialdemokratiska välfärdspolitiken formades

och utvecklades utifrån dessa förutsättningar.15

11 Ambjörnsson 1991, Ödman 1995
12 Ambjörnsson 1991, Ödman 1995, Manns 1997,
13 Bourdieu 1999, Scott 1999, Hirdman 2001
14 Ambjörnsson 1991
15 Ödman 1995
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I och med den socialdemokratiska välfärdspolitikens införande på 1930-talet

påbörjades ett öppnande för att ett mer likhetstänkande könsperspektiv skulle 

börja växa fram. Utvecklingen var dock något i otakt. Samtidigt som verksam-

hetsfälten medicinsk omvårdnad och social omsorg expanderade och bidrog till 

att fler kvinnor kom ut i arbetslivet genomfördes den borgerliga familjedröm-

men, vilket återigen innebar att många kvinnor gick/tvingades in i hemmafrurol-

len, fråntogs rätten till det yttre livet utanför hemmet och därmed som tidigare

blev ekonomiskt beroende av sina män.16 Dessa dubbla budskap bidrog till att 

större delen av de nya tjänsterna inom vård- och sociala omsorgssektorer tillsat-

tes av kvinnor och arbetstillfällena utformades huvudsakligen som deltidstjäns-

ter. Detta trots tankar om att alla skulle kunna leva på sin lön. Kvinnors kunska-

per och erfarenheter fick ett arbetsmarknadsmässigt värde (om än lågt) och gav 

kvinnor möjlighet till delad och/eller egen försörjning.

För borgerskapets kvinnor var arbetstillfällena ofta knutna till högre tjänster 

som sjuksköterska, lärare eller socialarbetare och omfattade då heltid.17 Basarbe-

tet inom de sociala omsorgsverksamheterna sågs mer som ett okvalificerat ut-

fyllnadsarbete för gifta medelålders kvinnor utan små barn, som där kunde få en 

liten extrainkomst. I dessa basyrken krävdes ingen extra kompetens utöver ”van-

ligt husmorsvett” och därmed lönesattes dessa arbeten lågt. De sågs inte som

riktiga yrken utan mer som en utfyllnad av dessa kvinnors tid.18

Expansionen av de offentliga sociala omsorgstjänsterna kan även ses utifrån 

perspektivet att industrin var i behov av ytterligare personal och att den tidigare

lösningen som bestod av import av manlig arbetskraft inte räckte till. Den poten-

tiella inhemska kvinnliga arbetskraften behövdes i näringslivet. Därmed ökade

behovet och kraven på organisationer som kunde ta över ansvaret för de repro-

ducerande tjänster som bland annat de sociala omsorgerna omfattas av.19

16 Acker i Wahl 1994
17 Manns 1997 Westin Hellertz 1999
18 Szebehely 1996 i Ede & Sjödén 2002
19 Acker 1994, Ödman 1995
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   Det finns uttalade jämställdhetssträvanden i samhället idag efter en jämnare

fördelning mellan män och kvinnor, både när det gäller fördelningen av betald 

arbetstid utanför hemmet och obetald arbetstid i hemmet.20 Den oskrivna nor-

men i vårt samhälle är dock fortfarande att det är mannen som ses som familje-

försörjare och därmed är den som med självklarhet är den som skall arbeta hel-

tid. Kvinnan ses som den huvudansvariga för hem, man och barn och anses där-

med inte ha tidsutrymme för mer än ett eventuellt deltidsarbete.21 I praktiken 

innebär detta att det ur arbetsgivarperspektiv kan vara lika komplicerat att erbju-

da en kvinna heltidsarbete som att med självklarhet erbjuda en man att arbeta 

deltid.22 Kan detta vara en av orsakerna till att kvinnor i högre utsträckning än 

män prioriterar kortare arbetstid före högre lön? Bidrar de flexibla arbetstiderna

till att hålla kvar en traditionell arbetsfördelning i hemmet samtidigt som kvin-

norna förväntas delta i högre utsträckning på arbetsmarknaden?

Socialpolitiska förändringar över tid i Sverige 
Social omsorg är ett arbetsfält som har utvecklats från att vara en verksamhet

som bedrivits av kvinnor i den informella hemmasfären till ett formellt yrke som 

renderar ett pris på den öppna arbetsmarknaden. Denna utveckling har framför

allt drivits i en strävan att bygga en gemensam välfärd och ett folkhem grundat 

på humanistiska och demokratiska värden. Här särskiljer vi oss tillsammans med

de andra länderna i Norden, jämfört med många andra delar av världen. Vi har 

genom riktade insatser synliggjort och uppvärderat kvinnors genom århundraden 

uppbyggda kunskap om relationsbygge, där medmänniskan sätts i centrum. Det-

ta har medfört att tidigare tyst eller tystad erfarenhetskunskap lyfts fram och fått

ett samhällsvärde.

Under en tidscykel på cirka 150 år har benämningen på de yrkesmässiga hjälp-

insatserna i Sverige gått från fattighjälp till socialvård, vidare till socialtjänst, 

20 Arbetsmarknadsverket 2001
21 Isidorsson 2001, Ellingsæter 2001, 2002 och 2005
22 Bekkengen 2002, Nordenmark 2004
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stöd och service och social omsorg. I de olika benämningarna gömmer sig olika

ideologiska ställningstaganden. Mot bakgrund av dessa komponenter kommer 

jag här att med grova penseldrag beskriva den socialpolitiska utvecklingen från

mitten av 1800-talet och fram till idag med fokus på ideologi, människosyn och 

utvecklandet av detta yrkesområde.

   I grova drag kan man säga att de socialpolitiska insatserna under de senaste 

150 åren har rört sig från att vara ett kyrkligt eller statligt uppdrag till ett kom-

munalt ansvar. För individerna som har omfattats av de socialpolitiska insatser-

na har förändringarna under tidsperioden varierat från filantropiska och djupt

religiöst grundade ”skolanstalter” byggda på välgörenhet till statliga idiotanstal-

ter och kommunala fattigstugor, där medellösa äldre, föräldralösa barn, andra 

hjon och sinnesslöa bodde, till de försök med integrerade livsvillkor, både av 

arbete som boende, som finns idag.

I 1862 års kommunreform frigjordes fattigvården från kyrkan. Bönderna, som

var den tidens medelklass, fick bära en stor del av fattigvårdskostnaderna. De 

fick strax därefter stor politisk makt i samband med att den nya riksdagen ersatte 

ståndsriksdagen 1866 och drev då igenom mer restriktiva fattigvårds-

förordningar 1871. Den ideologiska inriktningen var att upprätthålla ordningen 

och viljan till självförsörjning.23

I samband med urbaniseringen vid förra sekelskiftet flyttade många människor 

ifrån sina hembygder och sociala nätverk bröts sönder. Människors försörjning

blev knuten till den uppväxande industrin. Arbetarrörelsen växte och skapade 

egna solidariskt understödda försäkringssystem. Dessa ideologiska rörelser pa-

rallellt med den då aktiva kvinnorörelsen ledde en bit in på 1900-talet fram till 

nya sociala lagstiftningsformer.24

De sociala reformatorerna nöjde sig inte längre med filantropins låga målsätt-

ning, att dämpa enskilda människors fattigdom, här gällde det att upphäva fat-

5 Gustavssson och Möller 1998
24 Manns 1997
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tigdomen överhuvudtaget och kanske framför allt förinta fattigkulturens avarter 

– apatin, superiet, brottsligheten, den låga moralen – och de med fattigkulturen 

förenade uppfostringsvanorna.25

I 1918 års fattigvårdslag ser man hur det har tillkommit riktlinjer som påvisar 

en utveckling från tidigare gemensamma institutionsformer till särskilda institu-

tioner för barn, gamla eller sjuka.26 Lagen riktade sig vidare till de vuxna i sam-

hället och innebar att försörjningskravet skärptes till en plikt. I anslutning till 

fattigvårdsanstalter tillkom arbetshem där fattiga som inte var samarbetsvilliga 

eller ”försumliga försörjare” kunde sättas i tvångsarbete.

Lagarna som tillkom under denna tidsperiod var utformade på ett sådant sätt 

att insatser följde ett fastställt regelsystem som skulle följas i de steg som var

föreslagna. De kom i stort att gälla ända fram till 1956 års socialhjälpslag klub-

bades igenom27 även om den svenska modellen började ta sin form redan i 1930-

talets Sverige. Man fortsatte då arbetet med att utveckla en generell socialpoli-

tik. Folkhemsbygget påbörjades och en socialvård tillgänglig för alla skulle fin-

nas. Detta uttrycktes som att man gick från en som man tyckte statisk religion 

till modernismens rörlighet, från känsla till förnuft och från subjekt till objekt. 

Förändringsarbetet var tätt sammankopplat med tankar om samförstånd mellan 

staten, regeringen och de större arbetsgivarrepresentanterna.

Trots tidigare riktlinjer för och förhoppningar om att få bort de stora blandade 

institutionerna dröjde det ändå in till mitten av 1950-talet innan det vände och 

man på allvar började arbetet med att bryta ner de stora institutionerna till mind-

re boenden med hemlik miljö. Fattigvården utvecklades till en verksamhet som

skulle omfatta alla medborgare och ge individen stöd och service så att man 

skulle kunna leva ett självständigt liv oberoende av egen inkomst eller förmö-

genhet.28

25 Ödman 1995 s. 579
26 Drugge 2003
27 Holgersson 2004
28 Holgersson 2004
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Här är det äldreomsorgen som är den verksamhet som kommit närmast det ut-

satta målet att omvandlas från en specifik fattighjälp till en uppfattad allmän

medborgerlig rättighet. Ålderdomshemmen som byggdes skulle täcka behovet 

utifrån det ökade antalet äldre människor i samhället. ”Kvaliteten på hemmen

skulle vara hög och de gamla skulle själva få betala avgiften från sin pension”.29

Man insåg dock snabbt det omöjliga i att utöka ålderdomshemsplatserna i den

takt som behövdes.

Istället utvecklades hemtjänsten i riktning mot stöd och serviceinsatser i det

egna hemmet. Hemmaboendets ideologi blev en uppskattad form av socialt om-

sorgsarbete både utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och som en av de 

äldre uppskattad arbetsform.30

Från detaljstyrd till målstyrd organisation 

Genom att den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 genomfördes en stor so-

cialtjänstreform. Socialtjänstens olika verksamheter skulle nu arbeta utifrån 

ramkaraktär genom framarbetande av olika måldokument. Detta innebar en för-

ändring från auktoritär styrning där påföljden var reglerad i bestämda steg till en

organisation byggd på delaktighet, dialog och beslut grundade på individens be-

hov. I en regelstyrd organisation visste man med exakthet vad det var som skulle 

göras, hur det skulle göras och när. Här fodrades inte så mycket egen delaktighet 

i form av reflektion eller egna initiativ.31 I en målstyrd organisation däremot

verkar man för mer demokratiska arbetsformer. Här bygger man beslut om vad, 

hur och när något skall göras på egna och gemensamma reflektioner, flexibilitet 

och gemensamma ställningstaganden. Beslut tas både tillsammans med klien-

ten/de boende och/eller brukarna och i dialog med arbetskollegerna.32 De an-

ställda inom kommunernas verksamheter ställs därmed kontinuerligt inför pro-

blemsituationer som måste lösas på ett för alla så gott sätt som möjligt. Dessa 

29 Wahlgren 1996 s. 72
30 Wahlgren 1996 s. 72, Drugge 2003 s. 18
31 Holgersson 2004 s.92-93
32 Blomdahl Frej & Eriksson 1999, Nikku 1999, SOU: 2000: 38
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”moraliskt bjudande” situationerna kräver en kunskap om egna likaväl som 

andras tankar, kunskaper och erfarenheter.33

    Välfärdssektorn, med sociala omsorger riktade till barn, gamla och funktions- 

hindrade, och vårdsektorn, med omvårdnad om sjuka, där majoriteten av Sveri-

ges kvinnor yrkesarbetar, ifrågasattes under samma period från olika håll. Detta 

samtidigt som deras tjänster framhölls som nödvändiga. Dessa motsägelsefulla

budskap visade sig bland annat vid de verksamhetsöverföringar som gjordes från 

stat och landsting till kommunerna. Bytet av huvudmannaskap och olika privati-

seringsförsök innebar ofta ökade ansvarsområden med sänkta ekonomiska resur-

ser för den kommunala verksamheten, vilket ofta resulterade i försämrade förut-

sättningar både för dem som var i behov av olika tjänster, deras anhöriga och för 

personal som skulle utföra tjänsterna.34

   Genom Äldrereformen 1992 har den sociala och medicinska kompetensen in-

tegrerats inom de särskilda boendeformerna och bostäderna med särskild servi-

ce. Kommunen har fått ett samlat ansvar för de i det löpande arbetet vanligen 

förekommande arbetsuppgifterna. Grundprincipen för socialtjänstlagen är att de 

äldre så långt som det är möjligt skall kunna bo kvar i det egna hemmet. När det 

kommer dithän att personen är i behov av särskilt boende skall kommunen se till 

att det finns ett variationsrikt utbud, för att därigenom kunna tillmötesgå den 

äldres integritet och självbestämmande.

   Målsättningen med de olika huvudmannaskapsförändringarna i samband med 

Äldrereformen (Ädelreformen) 1992, Lagen om särskilt stöd och service för vis-

sa funktionshindrade (LSS) 1993 och psykiskt funktionshindrade 1995 var att de 

skulle införliva ett salutogent förhållningssätt i verksamheterna, vilket innebar 

att personalen skulle se till det friska och utvecklingsbara istället för det patoge-

na sjuka hos de människor som man professionellt kom i kontakt med.

33 Brytting et al 1993, Silfverberg 1996/1999
34 Wahlgren 1996, SOU2000: 38, SOU2001: 52, Westring Nordh, 2001
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I samband med överförandet från den landstingskommunala världen till den

kommunala övertogs dock mycket av landstingets språkbruk och förhållnings-

sätt. Detta har gjort att det pratas om patienter, vårdtagare och vårdpersonal i de 

kommunala verksamheterna istället för om boende, brukare eller personal. Des-

sa omständigheter har medverkat till sammanblandningar i retoriken om och i 

det praktiska arbetet och gränsdragningarna i desamma har blivit vaga.

Såväl i den akademiska uppbyggnaden av ett eget vetenskapsfält för social

omsorg som för professionen har det medfört en begreppsförvirring kring social 

omsorg, omvårdnad och/eller socialt arbete.35 För social omsorg som profession 

och vetenskapligt fält kan det därför vara viktigt att påvisa gränsytorna och där-

med också kärnan i respektive ämnesområde och yrkesprofession.36

Tabell 1:1 Avgränsning av professionen social omsorg till närliggande professioner37

Variabler Social omsorg Socialt arbete Omvårdnad
Målgrupp Samhällsmedborgare

i behov av extra stöd för 
sin livsföring 

Dysfunktionella Sjuka

Form Stödja Förändra Behandla

Målsättning Tillgång till aktivt liv Socialt anpassat liv Friskt liv 

Tidsperspektiv Ofta livslångt Begränsat Begränsat

Styrande lagar SoL, LSS, LASS, HSL SoL, LVM, LVU HSL

Det sammansatta begreppet social omsorg bygger på idén om att det bör finnas 

offentligt styrda verksamheter och utbildningar som garanterar en humanistisk 

värdegrund och som ger personal kunskaper i att utföra ett offentligt med-

mänskligt och kamratligt välfärdsarbete.38

   Många gånger sätts begreppet omsorg i någon form av motsatsförhållande som 

består i att det privata familjelivets omsorgshandlingar ställs mot vänskapsrela-

35 Eliasson 1996, Johansson 2001 och 2004
36 Michaeli 1995, Blomdahl Frej & Eriksson 1998, Westring Nordh 2002, Wreder 2005
37 Westring Nordh 2002
38 Wahlgren 1996, Johansson 2001, Drugge 2003
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tionens och dessa i sin tur mot de yrkesmässiga. Här framstår det privata ofta

som det naturliga, kärleksfulla och förknippas med relationer byggda på ett

symmetriskt plan. De professionella sociala omsorgshandlingarna kopplas i det-

ta sammanhang istället till relationer byggda på ett distanserat och asymmetriskt

förhållningssätt.39 Vidare utveckling av de sociala omsorgernas värdegrund och 

utveckling återkommer jag till i avsnittet Fördjupade teoretiska ramar.

Lagarnas inriktning idag 

Socialtjänstlagens portalparagraf beskriver hur samhällets socialtjänst skall byg-

ga på demokratins och solidaritetens grund för att främja människors 

- ekonomiska och sociala trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor

- aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grup-

pers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människans själv-

bestämmanderätt och integritet.40

   I socialtjänstlagen har man vidare preciserat för de olika målgrupper (äldre 

människor och människor med funktionshinder) som berörs i denna avhandling, 

att de skall ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 

och få tillgång till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.41

Varje människa måste betraktas som en individ – inte ett vårdobjekt. Särskilt i 

situationer där människor är mer eller mindre beroende av andras hjälp för att

klara den dagliga livsföringen och djupt personliga behov av hjälp med t.ex.

personlig hygien, är det viktigt att ha respekten för självbestämmande och integ-

ritet för ögonen. 42

39 Fisher & Tronto 1990
40 Norström & Thunved 2005 s. 467
41 Socialtjänstlagen § 4, 5, och 7
42Norström & Thunveds. 104 - 108
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Det är kommunernas ansvar att aktivt delta i samhällsplaneringen och medverka 

till attitydförändringar som ger de funktionshindrade tillgång till samhället på så

lika villkor som möjligt. I arbetet med funktionshindrade personer skiljer social-

tjänstlagen på begreppet funktionshinder och handikapp. Man hänvisar till 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition där ett funktionshinder är en ska-

da som innebär att individen inte kan utföra en aktivitet på ett sådant sätt eller 

inom de gränser som anses som normalt. I det praktiska arbetet är det den an-

ställda personalen som blir individens förlängda arm för att skapa denna till-

gänglighet. Ett handikapp är däremot miljöbetingat, då samhällets fysiska ut-

formning eller ideologiska inställning skapar möjligheter eller begränsningar för 

den funktionshindrade.43

I samband med införandet av olika flexibla arbetstidsmodeller skall dessa oli-

ka lagar, förordningar och humanistiska människosyn ligga till grund för vilka 

utrymmen och förutsättningar som finns för personalen att involvera de männi-

skor som är i behov av deras tjänster. Lagar, förordningar och människosyn skall 

också ligga till grund för planerandet av den faktiska arbetstidsförläggningen så 

att det blir möjligt att genomföra de arbetsuppgifter som är knutna till de olika 

individernas behov, såväl de boendes/brukarnas som personalens. En kvalitativt 

god social omsorg skall kunna genomföras under goda arbetsmiljömässiga be-

tingelser.

I det kommande avsnittet går jag närmare in på de vetenskapsteoretiska ansat-

ser som jag har använt mig av för att finna metoder som är anpassade och stöder 

det humanistiska förhållningssättet och den önskan om en demokratisk, reflekte-

rande dialog som finns uttalad på flera nivåer, både i lagar och förordningar som

styr verksamheterna och som möjliggörare av mer demokratiska organisationer.

43 Norström & Thunved 2005 s. 113-115
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Kapitel 2  Teorier knutna till kunskapandet 
De vetenskapsteorier som jag här kommer att beskriva har legat till grund för 

min utveckling som professionell praktiker och som akademiker. De har i detta 

avhandlingsarbete varit utgångspunkter för hur jag har tagit till mig och med-

verkat i utvecklandet av en interaktiv forskningsansats. Jag gör inga anspråk på 

att nå en fullständig redovisning av dessa olika vetenskapsteoretiska ”skolor”

utan min redovisning kommer att fokusera på de delar i respektive inriktning 

som har inspirerat mig och mitt eget kunskapssökande och mitt förhållningssätt i 

de kunskapsbringande möten som jag har haft med medmänniskor knutna till 

olika professioner under åren som doktorand. 

   I min grundutbildning till socialpedagog i mitten på 1970-talet fick jag en för-

sta inblick i teorier och metoder som låg till grund för att arbeta med utsatta 

människor och grupper på ett medvetandegörande sätt. Teorierna var i många 

fall aktionsinriktade och könsteoretiskt baserade och skulle bidra till människors

frigörelse från förtryck. De var bärare av en socialistisk ideologi. Ett jämlikt och 

jämställt samhälle var målet. För mig var detta viktigt då jag själv hade växt upp 

i en arbetarfamilj med tre bröder och såg de dubbla behoven av ett jämlikt och 

jämställt samhälle.

I samband med senare studier vid Umeå universitet kom jag i kontakt med

hermeneutiken och olika kvalitativa metoder och insåg betydelsen av att konti-

nuerligt vandra mellan delar och helhet i nära samverkan med dem som var fö-

remål för forskningen. Detta för att kunna skapa en vidgad förståelse och för-

djupad kunskap på de områden som forskningen hade som fokus.

   Dessa teoretiska och metodologiska utgångspunkter medvetandegjordes på 

nytt i och med avhandlingsstudierna kring flexibla arbetstidsmodeller, där delak-

tighet och ökad demokrati var ledord i in- och genomförandeprocessen. Veten-

skapsteoretiskt kompletterades mina referensramar nu med den framväxande 

interaktiva forskningens fokusering på kontinuerligt samspel mellan forskare 
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och deltagare som gemensamt skulle bidra till nya kunskaper både på det teore-

tiska som det praktiska planet.44

Forskningens olika metodologiska utgångspunkter har av Gunilla Härnsten 

(1999) och Lennart Svensson (2002, 2006) beskrivits utifrån fyra olika förhåll-

ningssätt: att forska på, för, åt eller med.45 Ansatsen att forska på innefattar fors-

karen som den objektiva experten som själv avgör vilken/vilka metoder som

skall användas och där han/hon håller distans till det observerade. Här görs en 

tydlig åtskillnad mellan vetenskaplig och praktisk kunskapsproduktion.46

   Att forska för omfattar enligt Svensson den aktionsinriktade forskningen som

har en tydlig ideologisk riktning i att vilja ställa till rätta. Dessa forskningspro-

jekt förekommer ofta som olika demokrati- och samhällsexperiment och med 

forskaren som den drivande. Det innebär att forskaren fortfarande förhåller sig 

som expert och vet hur de olika momenten skall genomföras. Hon/han kan där-

med ge de andra deltagarna kunskap och information om och hur förändringar 

skall gå till. Det innebär att forskningsformen fortfarande är objektifierande.

  Att forska åt är det som ofta benämns som uppdragsforskning. Här är det be-

ställaren som har en önskan om forskarens medverkan. Det är beställaren som 

bestämmer frågeställningar och ramar för kunskapsinhämtandet. Forskningen 

kan lätt bli okritisk och spridningen av forskningsresultaten kan försvåras genom

brist på insyn och öppenhet i forskningsprocessen.

När man forskar med någon eller några har forskare och medaktörer olika roller 

och intressen i kunskapsproduktionen, men de för processen framåt som ett 

gemensamt projekt.47 Detta innefattar att de olika bidragen från de medverkande

är jämställda och utgår ifrån en ömsesidig respekt för varandras specifika kun-

skap. Forskare och medaktörer finns på detta sätt i en subjektsrelation till var-

andra.48

44 Brulin 1998, Svensson 2001, Svensson et al 2002, Gunnarsson 2006, Svensson 2006
45 Härnsten 1999b, Svensson et al 2002, Aagaard Nielsen & Svensson 2006
46 Svensson et al 2002
47 Svensson et al 2001 s. 11
48 Gunnarsson 2006, Svensson 2006
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Beskrivningen av de olika vetenskapsteoretiska perspektiven startar i herme-

neutiken. Ordningsföljden av de olika vetenskapsteoretiska traditionerna inne-

håller inga aspekter om att den ena är viktigare än den andra. För min del är alla 

fortfarande viktiga på olika sätt och fungerar som ledstjärnor i det vetenskapliga

forskningsarbetet. I många fall kompletterar de varandra och ger extra stöd åt 

varandra under forskningsprocessens gång. 

Hermeneutik
Mötet med hermeneutiken som vetenskaplig tradition gav mig en fördjupad för-

ståelse för hur jag skulle få syn på bland annat maktstrukturers betydelse för ut-

vecklingen av olika samhälleliga värdegrunder och hur dessa i sin tur gav män-

niskor olika möjligheter till delaktighet och ett värdigt liv.  Denna fördjupade 

kunskap fick jag genom att förstå vikten av att ständigt vandra mellan delar och 

helhet i olika frågeställningar, att se ”verkligheten” ur olika perspektiv. För mig

blev det en väg att få ihop praktik och teori, att se hur handling och tanke häng-

de ihop.

   Förutsättningarna för hermeneutiken är att inte tränga sig på utan att utifrån en 

dialog på lika villkor ge förutsättningarna för en ömsesidig ”intersubjektiv för-

ståelse”.49 I det hermeneutiska tänkandet ligger det att vi alla har olika infalls-

vinklar till verkligheten, baserade på våra egna tidigare upplevelser och utifrån 

den värld vi lever i (förförståelse, kontext eller som Bourdieu (1999) uttrycker 

det habitus). Att dela med sig av sina upplevelser och samtidigt ta emot andras 

erfarenheter och upplevelser är grunden för den hermeneutiska dialogen och ut-

vecklandet av en förståelse för sig själv och andra. Förståelse är inte något som 

man som människa bara har, utan den är beroende på vårt ”vara - i - världen” .50

   Kunskapssökande och förståelse är enligt hermeneutiken en fråga om öppenhet 

och deltagande, ”en fråga om dialektik istället för metodik”. Detta innebär att för 

49 Ödman.1994 s. 9 
50 Heidegger i Ödman 1994 s 17
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att man skall kunna ta till sig en text eller ett sammanhang behöver man gå in i 

en relation med densamma. Man behöver vara öppen för dess innehåll och 

”lyssna” till vad texten eller sammanhanget vill säga. Man går med andra ord in 

i en kommunikation med ”materialet”.51

För Dilthey, som är en av förgrundspersonerna inom hermeneutiken, var in-

tresset för förståelse baserat på samhället, socialt och historiskt, som vi männi-

skor lever i. För att kunna få denna förståelse menade han att man måste arbeta 

med tre begrepp. Dessa var upplevelse, uttryck och förståelse. Upplevelsen såg 

han som ett förhållningssätt, ett tillstånd som vi lever i. Uttryck är det som vi 

lämnar efter oss i form av föremål som texter och andra synliga spår. Slutligen 

menade han att förståelse är den psykiska process som gör att vi kan tillgodogö-

ra oss innebörden i levande mänsklig erfarenhet.  Dilthey underströk vikten av 

att ha med det historiska perspektivet för vårt vetande. Vi måste kunna se både 

tillbaka och framåt i en ständigt reflekterande cirkelgång för att rätt förstå nuet.
52 Detta tankesätt har utvecklats vidare och omnämns då som den hermeneutiska 

spiralen. Denna hermeneutiska spiral innebär att man hela tiden befinner sig i

”…rörelsen mellan helhet och del, mellan det vi skall tolka och den kontext som 

det tolkas i, eller mellan det vi skall tolka och vår egen förförståelse” i en stän-

dig spiralrörelse.53

Frågan man ställer sig som hermeneutiker är: Vad betyder det att…?  Man vill

förstå innebörden av olika företeelser, både utifrån ett mänskligt individuellt 

plan och utifrån ett omvärldsperspektiv. Ödman menar att hermeneutiken i sig

inte medför att människor frigörs utifrån den uppnådda förståelsen. Däremot så 

ser han att om denna förståelse sätts samman med den kritiska vetenskapen 

kommer vi frigörelsen närmare. Det som ser ut ”som om” kan avslöjas genom 

en kritisk granskning av detsamma. Detta kan innebära att vi ser det tidigare

”som om” ur ett nytt perspektiv. Kunskapen förändras då utifrån det nya sam-

51 Gadamer i Ödman 1994 s 18
52 Dilthey enligt Ödman 1994 s. 29
53 Gilje & Grimen 1992 s. 191 och 193
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manhanget. ”Kritiken medför alltså kunskapsbildning genom ökad medveten-

het”.54 Denna dubbla hermeneutik55 innebär att forskaren måste gå utöver ”de 

sociala aktörernas självuppfattningar”. Forskaren måste förstå och tolka de upp-

levelser och erfarenheter som ligger nära praktiken. Den egna förståelsen kom-

mer vi aldrig helt ifrån, och vad vi slutligen når är en ”sammansmältning” av vår 

egen förståelse med den förståelse som personen vi tolkar har. Detta innebär att 

begrepp som refererar till erfarenheten får uttryck inom den vetenskapliga teori-

bildningen, som i sin retorik ligger långt från den praktiska erfarenhetens språk.

Här finns ett dilemma då den teoretiska kunskapen skall återföras till praktiken 

för att en ömsesidighet i kunskaps- och metodutveckling skall komma till 

stånd.56

Hermeneutik och kritisk realism 

Den kritiska realismen går bakom den subjektiva uppfattningen genom att kri-

tiskt granska omgivande objektiva förhållanden, som i sig medverkar till den 

individuella subjektiva upplevelsen.57 Ett sätt att utveckla teorier är att låta tidi-

gare observationer ligga till grund för en förklarande hypotes (abduktion).58

När det gäller de flexibla arbetstidsmodellerna som jag har studerat så kan 

man genom att ha en abduktiv ansats, med utblick ifrån olika infallsperspektiv,

beskriva relationen mellan de olika delarna och den individuella upplevelsen av 

helheten i förhållande till begreppet flexibilitet. 

Det centrala i abduktionen är att man har en empirisk händelse/företeelse som 

relateras till en regel, som i sig leder till ett nytt antagande om händel-

sen/företeelsen.59 Istället för att som i en deduktiv ansats försöka bevisa att nå-

got måste vara på ett sätt, visar den abduktiva ansatsen variationer på hur något

skulle kunna vara. Det kan finnas flera tänkbara förklaringar eftersom slutsatsen 

54 Ödman 1994 s.37
55 Giddens 1976
56 Gilje & Grimen 1992
57 Danermark et al, Lübcke 1983/2003
58 Wihlemson 1998 s. 69
59 Danermark et al 1997 s. 145
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är kontextuellt bunden. Samma fenomen kan upplevas olika beroende på vem

som ser på det och i vilket sammanhang de befinner sig. Det innebär att utifrån 

det studerade kan forskaren få kunskaper som genererar teorier som ligger utan-

för det från början studerade fenomenet, en rekontextualisering.60 Det kan också

beskrivas som att medvetandegöra delfaktorer, som inverkar och påverkar ur-

sprungsfenomenets helhetsbild. Abduktion ”ger vägledning för de tolkningspro-

cesser genom vilka vi tillskriver händelsers innebörd i relation till ett större

sammanhang”.61

Den kritiska realismen beskriver den ständigt pågående vetenskapliga kampen

mellan positivister och hermeneutiker utifrån tanken om två olika paradigm ett 

faktaparadigm kontra ett handlingsparadigm.62 Faktaparadigmet står för den tra-

ditionella vetenskapssynen där det objektiva förhållningssättet råder, ett ”anting-

en -eller-förhållande”. Handlingsparadigmet sätter in det som händer i ett sam-

manhang och eftersträvar en helhetssyn som rymmer ett förhållningssätt om

”både och”, och utgår från människors konstruerande möten. Den kritiska rea-

lismen tar sin utgångspunkt i praktiken som ses som en förutsättning för skapan-

det av kunskap. Vad för slags kunskap som produceras hänger samman med vil-

ka frågor som ställs i förhållande till det övriga samhället och världen. En teori 

är sann om den beskriver den livsvärld som den är avsedd att beskriva och falsk 

om den misslyckas med detsamma. Kritisk realism är en vetenskaplig ansats 

som ligger nära det deltagarbaserade och interaktiva sättet att forska och handlar 

i sig inte om att finna det sanna eller det falska utan att synliggöra olika möjliga

vägar och/eller perspektiv. 

Deltagarbaserad forskning – aktionsforskning
Utgångspunkten för forskare som arbetar med en deltagarbaserad forskningsan-

sats har varit att den pågående forskningens rön skall komma till användning 
60 Danermark et al 1997 s. 147
61 Danermark et al 1997 s 134 
62 Danermark et al 1997 
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såväl i samhällsutvecklingen som i den akademiska teoribildningen. Detta har 

inneburit att det har växt fram metoder som konfronterat det ”accepterade” 

normsystemet och involverat de ”studerade” subjekten i den vetenskapliga kun-

skapsproduktionen.

Även om denna tradition anses som ny inom forskarvärlden, så har den i sig 

rötter från mitten till slutet av 1800-talet, då de fackliga organisationerna var 

med och byggde upp folkbildningen i Sverige.63 De nya rörelserna ledde fram 

till ett kunskapssökande i olika former, där studiecirklar blev viktiga inslag. 

Inom dagens forskning används denna metod i form av bland annat fokusgrup-

per64 och forskningscirklar.65

Deltagarbaserad forskning är därför ett begrepp som kan knytas till flera olika 

forskningstraditioner där målet klart och tydligt innefattar krav på ett empirinära 

vetenskapligt arbete. Däremot finns det inga enhetliga krav på hur deltagarna

skall, bör eller kan involveras.

Participatory research (PR), som är den internationella beteckningen på delta-

garbaserad forskning, omfattas av tre olika synsätt där den neokonservativa sy-

nen står för ett experttänkande som baserar sig på tankar om att allmänheten inte 

har de kunskaper som erfordras i ”komplicerade sakfrågor”. (Det är forskaren 

som är den som styr och upplyser allmänheten om förhållanden, ett förhållnings-

sätt som blir att forska på.)66

I den liberala synen läggs tyngdpunkten på att alla skall få en större tillgäng-

lighet och mer jämställda möjligheter att dra nytta av kunskap. (Här hamnar man

i en forskningsansats som lätt blir att forska för och åt.)

De forskare som omfattas av den radikala synen gör tillägget att man utöver 

den större tillgängligheten måste ställa frågor som: Vilken kunskap är produce-

rad? Vem producerar kunskapen? För vilka syften är kunskapen producerad? De 

63 Manns 1997, Ödman 1995, Härnsten 1999b
64 Wibeck 2000
65 Härnsten 1999, Holmstrand & Härnsten 2003
66 Texterna inom parantes är tolkningar som jag gjort i relation till de olika förhållningssätt som beskrivits.
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radikala anhängarna menar att det är i samverkan runt dessa frågor som kunskap 

skapas och kommer människor till del.67 (Fortfarande befinner sig forskaren i ett

för och åt - förhållande gentemot allmänheten; här finns dock antydningar till att 

forska med). Men är det inte ändå forskaren som fortfarande är den som vet och 

förstår bäst?

   Utöver dessa tre synsätt beskriver Starrin tre olika grenar inom PR.

Den pragmatiska och nyttoinriktade grenen som förknippas med Chein 

och Lewin. 

 Den ideologiskt och politiskt orienterade, som har Freire och Fals Borda 

som de stora föregångarna. 

Den tredje inriktningen är den feministiska. Här finns inga referensperso-

ner nämnda. Men jag vill understryka att det finns flera både nationellt 

och internationellt erkända feministiska deltagarbaserade och aktionsin-

riktade forskare som exempelvis Patricia Maguire, Hildur Ve, Britt-Marie 

Berge, Gunilla Härnsten och Ewa Gunnarsson.

Att inte med lika stor självklarhet benämna feministiska forskare kan ses som ett 

utslag av det som Connell beskriver som ett homosocialt beteende.68 Det handlar 

om hur män väljer män och i dessa val exkluderar kvinnor likväl som de inklu-

derar och exkluderar män beroende på deras ställning i hierarkin. Homosociali-

tet som begrepp utvecklas mer under avsnittet könsteoretisk forskning. 

Av de ovan beskrivna inriktningarna har jag i första hand inspirerats av den 

ideologiskt och politiskt inriktade samt den feministiska som jag hädanefter be-

nämner som den könsteoretiska, som enligt mig i allra högsta grad är bärare av 

ideologiska och politiska ställningstaganden.

      Whyte (1991) i Starrin (1993) skiljer mellan PR, participatory research (del-

tagarbaserad) och PAR, participatory action research (deltagarbaserad aktions-

forskning). I PR inviterar forskaren medlemmar ur en organisation eller verk-

67 Starrin 1993, Lundberg & Starrin 2006
68 Connell 1995
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samhet som beforskas till en mer aktiv roll. För att forskningen skall kunna be-

traktas som en PAR måste ett handlingsmoment tillkomma. Det innebär att någ-

ra av deltagarna som omfattas av studien eller forskningen aktivt skall medverka 

tillsammans med den professionelle forskaren från processens början till dess 

avslut.69 Detta deltagande måste baseras på tillit och frivillighet, vilka är grund-

förutsättningar för att ny kunskap skall skapas i en gemensam aktionsforsk-

ningsprocess.70

Härnsten (1999) och Aagaard Nielsen & Svensson(2006) påpekar till skillnad 

från Starrin att forskarna har sitt specifika kunnande i att systematiskt kunna an-

gripa problem. De har den vetenskapliga världens träning i att analysera materia-

let, att utifrån denna analys beskriva och förklara resultaten och därmed lägga 

grunden för nya teoribildningar.71 Dessa kunskaper kan det vara svårt för forska-

ren att förklara och beskriva för praktikern. Med andra ord kan dessa kunskaper 

ses som forskarens sfär av tyst kunskap/förtrogenhetskunskap; på samma sätt 

som praktikern kan ha svårt att sätta ord på sin specifika kunskap. Praktikern

som aktör och medforskare har dock sitt lika fulla värde i de kunskaper och erfa-

renheter som de bidrar med i forskningsprocessen.72

De karaktäristiska dragen för aktionsforskningen kan beskrivas som att männi-

skor skall kunna delta i forskningsprocessen från formulerandet, till analys och

diskussion om hur resultatet skall användas. Aktionsforskningen kan innehålla 

både kvantitativa och kvalitativa metoder. Detta anser aktionsforskarna kan un-

derlätta skapandet av kunskap.73

Forskning, folkbildning och skapande kunskap är ofta aspekter av 

samma intellektuella process – när den är inriktad mot handling.74

69 Starrin 1993, Härnsten 1999, Lundberg & Starrin 2006
70 Aagaard Nielsen & Svensson 2006 
71 Härnsten 1999, Aagaard Nielsen & Svensson 2006
72Ghaye, Gillespie & Lillyman 2000, Holmstarnd & Härnsten 2003, Aagaard Nielsen & Svensson 2006, Gun-
narsson 2006
73 Starrin 1993, Härnsten 1999b, Aagaard & Svensson 2006, Holmstrand 2006, Lundberg & Starrin 2006
74   Starrin 1993 s. 128
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Deltagarnas olika roller blir att gemensamt ta ansvar för att information återförs 

till berörda grupper. De deltar i datainsamlingen i till exempel forskningscirk-

lar75 och skall ha insyn i hela forskningsprocessen. De skall vara med och ta be-

slut i vad som studeras och ha möjlighet att delta i hela forskningsarbetet. Fors-

karen är en i gruppen, på lika villkor som de andra. Detta innebär att en forsk-

ning som bedrivs som aktionsforskning skall bestå av en blandad grupp som har 

forskningsprocessen i sina händer och som fortlöpande för den fram till självre-

flektion.76

   Aktionsforskningens uppgift är att skapa aktiva arenor för att synliggöra och 

medvetandegöra den sociala ordningen i det omgivande samhället utifrån makt-

perspektiv och därmed skapa möjligheter för nya handlingsmönster. Forskarens 

uppgift är att ta med utsatta grupper i olika former av aktioner för att skapa en 

större medvetenhet och kunskap hos båda parter. Nya teorier skapas, men fram-

för allt skall aktionsforskningen bidra till att återskapa förtryckta människors 

människovärde och ge dem kraft att förändra sin situation.77 Ett annat av ak-

tionsforskningens huvudsakliga mål är att skapa lokalt baserad kunskap som re-

laterar tillbaka till den lokala utgångspunkten. Forskningens syfte är att bidra till 

positiva effekter för de människor som involveras. 

For instance, a major goal of action research, is to generate local 

knowledge that is fed back into the settings.78

Krocken inom den akademiska forskarvärlden blir mellan den positivistiska in-

riktningen och aktionsforsknineng, där positivisterna menar att aktionsforsk-

ningen inte uppfyller kraven på kriterier för sanning och noggrannhet. Whyte 

(1991), menar dock att aktionsforskningen har större chans att leda till teoretis-

75 Fördjupning kring forskarcirklar kan med fördel hämtas i Holmstrand & Härnsten 2003
76 Starrin 1993, Brulin 1998, Svensson et al 2002, Lundberg & Starrin 2006
77 Freire 1972,
78 Herr & Anderson 2005

31



ka och metodologiska genombrott än vad traditionella forskningsstrategier inom 

sociologin har. Han, tillsammans med flera andra forskare, menar vidare att ris-

ken för att göra förhastade slutsatser, förenklade tolkningar eller naiva rekom-

mendationer minskar med denna metod jämfört med den positivistiska.79

Könsteoretisk forskning
Synen på människan och livet här på jorden – den ontologiska frå-

gan om ”vad man tror på” – påverkar också hur man menar att 

människan och livet kan (bör) utforskas och vice versa. Ontologi

(teorin om det existerande) och epistemologi (teorin om kunskaps-

produktion) hänger med andra ord ihop, även om sambanden dem 

emellan inte är explicit uttalade.80

Den könsteoretiska forskningen påvisar utöver vad som tidigare har sagts att all 

forskning om samhället samtidigt är teorier om kön. Ofta har detta förbisetts och 

kvinnor har marginaliserats, både i akademin, i arbetslivet och i samhället i öv-

rigt.81 Ett kritiskt könsteoretiskt perspektiv tydliggör hur vi på olika sätt ”könar” 

beteenden, förhållningssätt och arbetsuppgifter och därmed skapar olika förut-

sättningar och utrymmen för varandra i vardagen.82  Könsteoretiska forskares 

syften har genom tiderna varit att på olika sätt synliggöra maktstrukturer byggda 

på könsbundet tänkande och handlande. Med detta ville och vill man bidra till 

förändringar som skulle/skall leda till mer jämlika och jämställda relationer 

människor emellan.83  Den könsteoretiska forskningen har varit och är både kun-

skaps-, förändrings- och utvecklingsinriktad.

79  Starrin 1993 s. 124, Aagaard Nielsen & Svensson 2006, Holmstrand 2006, Lundberg & Starrin 2006
80 Widerberg 2002 s. 27
81 Widerberg 1995
82 Widerberg 1995, 2002, 2003, Maguire 1987/2000, 2000, Westberg 2001, Gunnarsson 2006
83 Maguire1987/2000, Ve 1992, Berge & Ve 2000, Gunnarsson 2006
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    Under den könsteoretiska forskningens utveckling har den under olika tidspe-

rioder gått under varierande benämningar som exempelvis kvinnoforskning, fe-

ministisk forskning och genusforskning, där kvinnoforskningen har sin utgångs-

punkt i kvinnors upplevelser och erfarenheter, medan den feministiska, som mer 

handlingsinriktad, och genusforskningen, som mer teoretisk, omfattar forskning 

om både kvinnors och mäns förhållanden i samhället.84

Personligen använder jag mig av det könsteoretiska begreppet då jag finner att

detta sätter fokus på de kontexter och samhälleliga konstruktioner som tar sin 

utgångspunkt från kön, samtidigt som begreppet tydligt talar om att denna

forskning ligger till grund för teoribildning och utveckling på det akademiska

området. I nedanstående text använder jag mig av begreppet feministisk på någ-

ra ställen och det beror på att det i dessa sammanhang är det begrepp som hör till 

den refererade beskrivningen.

   Könsteoretisk forskning och samhälleliga kvinnorörelser har genom århundra-

den strävat till att överbrygga splittringen mellan huvud och kropp och påvisa 

vikten av kvinnors deltagande i samhällets alla funktioner.85 I samband med att 

kvinnor successivt fick tillträde till utbildning, arbetsmarknad och politiska fo-

rum vid förra sekelskiftet växte den moderna feminismen sig stark och domine-

rades i första hand av tankar om ”kvinnans emancipation, liberala, socialfiloso-

fiska och marxistiska tankegångar”.86 De liberala feministerna pekade på att det 

var formella och informella lagar som blockerade kvinnors inträde till världen 

utanför hemmet. De kämpade för att kvinnor skulle ha samma rättigheter som 

män samtidigt som de värnade om kvinnans moderliga värden. De marxistiska

feministerna underströk att enda sättet att få slut på kvinnors underordning var 

att ersätta det kapitalistiska systemet med ett socialistiskt. I denna tid var det 

jämlikhetsperspektivet som var i fokus. Kvinnor skulle bli jämlika både på det 

ekonomiska, det utbildningsmässiga och det politiska planet. De radikala femi-

84 Gothlin 1999, Thurén 2003
85 Widerberg 1995, Manns 1997
86 Ljung 1998 i Thurén 2003
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nisterna under samma tid menade att kvinnors underordning var kopplad till de-

ras sexuella och reproduktiva roll. För att kvinnor skulle bli fria och jämlika be-

hövde de själva få avgöra när de ville och om de ville ha barn, älska eller inte 

älska män. I denna så kallade första vågen av feminism var det i första hand en 

kamp om kvinnors rätt till deltagande i den yttre offentliga världen som var i 

fokus.87

I den andra vågens feminism, under slutet av 1960-talet och in på 1970-talet 

hade de socialistiska och radikala feministerna en expansiv period, såväl inom 

akademin som inom de fackliga och politiska rörelserna. Under denna period

gick fler kvinnor än tidigare ut i arbetslivet. Denna andra våg av feminism gör 

även den sina problematiseringar utifrån kön. ”Men mer utifrån ett dominans-

förhållande som karaktäriseras av ojämlikhet, påfrestningar och motsättningar.

Denna inriktning vill bredda och fördjupa forskningen kring kvinnors erfarenhe-

ter och upplevelser. Detta perspektiv vill stimulera till social förändring.88

Inom akademin började de könsteoretiska forskarna att lägga fokus på att be-

skriva kvinnors olika relationer och roller i familje-, arbets- och samhällslivet.

Forskningen fokuserade på kvinnors livsvärldar och deras specifika uppfattning-

ar och erfarenheter på olika områden. Detta var kunskaper och erfarenheter som

fram till nu hade osynliggjorts och exkluderats inom vetenskaperna och arbetsli-

vet i övrigt.89 Samarbetet mellan den folkliga kvinnorörelsen och kvinnoforsk-

ningen har under olika perioder varit stark och då innehållit alternativa pedago-

giska former för att förstå och nå fram med sina budskap.90 Här kom de till ut-

tryck i olika kvalitativa och aktionsinriktade studier och forskning i form av ex-

empelvis deltagarbaserade observationer och forumteater. Aktionerna och forsk-

ningen bidrog till att ifrågasätta givna sociala normer och synliggöra kvinnors 

87 Manns 1997, Stanford Encyclopedia of Philosophy 1998/2000
88 Alvesson & Sköldberg 1994
89 Gothlin 1999, Thurén 2003
90 Westin Hellertz 1999

34



erfarenheter och kunskaper. På samma gång blev detta ett medvetandegörande 

av hur kvinnor exkluderades i olika sammanhang.

   … feministisk pedagogik handlar om att ta utgångspunkt i de egna 

erfarenheterna, att uppmuntra och stärka, att frigöra och medvetan-

degöra, att stimulera ett kritiskt tänkande, ifrågasättande och reflek-

terande samt att uppmuntra till förändring och transformation av de 

rådande strukturerna. 91

Denna könsteoretiska inriktning menar att traditionell forskning är mansdomine-

rad och att dessa forskare generellt drar slutsatser utifrån sin forskning utan att ta 

hänsyn till kön som en avgörande faktor.92

   De existentiella feministerna underströk vid samma tid att vi alla oavsett kön i

slutändan är ensamma och i en grundläggande konflikt. Männen hade utnämnt

sig själva till Jag och Norm och därmed blev kvinnan ”Det Andra”.93 Utifrån

detta tänkesätt tvingas kvinnorna att underordnas mannen i alla avseenden. Om

kvinnor skulle bli självständiga och uppleva ett eget självständigt Jag, behövde 

de se sig som fria och ansvarsfulla människor som behövdes och klarade sig 

både i den offentliga som den privata världen.94 Alternativa kvinnogrupper bil-

dades och arbetade aktivt för att påverka politiska ställningstaganden i en rikt-

ning mot ett mer jämställt samhälle. Scotts och Hirdmans95 kopplingar till makt-

aspekter som under- och överordning mellan kvinnor och män blev under 1980-

talet viktiga forskningsperspektiv. I denna tredje inriktning fokuserar forskarna

på hur könsrelationerna skapas, man utgår ifrån att vi socialiseras in i våra olika

91 Westin Hellertz 1999 s.127
92 Alvesson & Sköldberg 1994
93 Beauvoire 1986
94 Beauvoir 1986
95 Scott 1999, Hirdman 1998
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könstillhörigheter. Här handlar det om socialt, inte biologiskt kön och de tar av-

stånd från att det skulle finnas något särskilt kvinnligt perspektiv.96

Kamarck Minnich (1990) har vidgat detta resonemang vidare och uttrycker 

den tidigare mansdominerade forskningen som feltolkningar baserade på den 

dominerande traditionens objektivitetssyn. Dessa feltolkningar inrymmer hon i 

fyra antaganden som visar på för det första felaktiga generaliseringar (faulty 

generalization), som är en konsekvens av att forskare har valt att välja ut en del 

av mänskligheten (vita medelålders män) att representera all människor och 

därmed sätta normer och standardiseringar utifrån och i relation till denna grupp. 

Cirkulära resonemang (circular reasoning), som exempelvis när en grupps ar-

betsförhållanden blir satt som underlag för vad som anses som ett riktigt eller 

bra arbete, för att som ovan ligga till grund för generaliseringar och standardise-

ringar på ett universellt plan. Vidare pratar hon om mystifierade lösningar (mys-

tified concepts), som är resultatet av de två tidigare felaktiga resonemangen. Här 

avspeglar sig idéer, iakttagelser, kategoriseringar och liknande. Slutsatserna 

känns så familjära att de inte ifrågasätts utan vi involveras i dem och ofta agerar 

vi på ett sätt som motarbetar våra egna behov och intressen sett utifrån klass,

kön eller etnicitet, detta utan att vi ser eller förstår varför. Det fjärde antagandet, 

partiell/avgränsad kunskap (partial knowledge), menar Kamarck Minnich har 

uppstått genom att den västerländska civilisationen och vetenskapsutvecklingen 

har stått som den allenarådande normen och sanningen. Här har andra civilisa-

tioners erfarenheter och kunskaper osynliggjorts eller förlöjligats.97

   Även i akademiska aktionsforskningskretsar där emancipationen är ett mål, så 

faller män ofta in i sina invanda roller och utesluter eller underordnar kvinnorna 

medvetet och/eller omedvetet.98 Detta beror inte på någon inneboende brist på 

kvinnliga deltagarbaserade eller aktionsforskningsinriktade forskare. Bara inom 

svensk forskning av idag kan nämnas forskare som inom pedagogik Gunilla

96 Alvesson & Sköldberg 1994
97 Kamarck Minnich 1990 s 51
98 Maguire 1987/2000, Härnsten 1999b, Gunnarsson 2006
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Härnsten99, samhälls- och beteendevetenskap Pia Westin Hellertz100, sociologi

Karen Davies och Karin Widerberg101 och arbetslivsforskning Ewa Gunnarsson,

Ingela Wahlgren, Hanna Westberg102. Alla dessa kvinnor bedriver könsteoretisk, 

deltagarorienterad och/eller aktionsforskning på olika sätt, men med det gemen-

samma målet att stimulera till kritiskt tänkande och medskapande av nya kun-

skaper.

    Begreppet homosocialitet och innebörden av detsamma har inneburit att mäns

tidigare könsneutrala position kunnat ifrågasättas och att även män ses som bä-

rare av kön. Det gör att maskulinitet likaväl som femininitet kan analyseras ut-

ifrån ett jämställt perspektiv.103 När Giddens (1999), som man, beskriver den 

könsteoretiska forskningens syften uttrycker han sig så här: (den skall) befria

kvinnor från traditionens bojor och göra det möjligt att delta på lika villkor med 

männen på sociala områden som tidigare dominerats av män.104 Frågan jag då 

ställer mig är när männen skall frigöra sig från sina av traditionen beroende bo-

jor och se sig som delaktiga i rådande normer och värderingar?

Den könsteoretiska forskningen har varit en forskningstradition som på allvar 

har vidareutvecklat olika kvalitativa metoder. Här har den könsteoretiska forsk-

ningen i de nordiska länderna, sedan 1970-talet, gjort utomordentliga insatser 

bland annat genom synliggörandet av olika rationalitetsbegrepp som omsorgsra-

tionalitet105 och ansvarsrationalitet. De har bidragit till utvecklandet av metoder 

där forskningens närhet till det studerade fenomenet har varit av stor betydelse. 

Omsorgsrationaliteten och ansvarsrationaliteten visar på behovet av närhet och 

relationer. Denna forskning bygger på kunskaper om känslors betydelse för den 

subjektiva erfarenheten som i sin tur ligger till grund för en objektiv prövning 

genom att den kritiskt granskas i en gemensam forskningsmiljö. Detta har gett 

99 Härnsten 1997/1999a
100 Westin Hellertz 1999
101 Davies 1996, Widerberg 2003
102 Gunnarsson 1998, Wahlgren 2004, Westberg 1998
103 Aas i Gothlin 1999
104 Giddens 1999 s.268
105 Wærness 1980, 1982
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kunskaper om närhetens betydelse för att fånga erfarenheter, ett dialektiskt för-

hållande mellan sinnesintryck och förståelse.106

Eftersom forskaren och subjektet/objektet – både var för sig och

sinsemellan – ”utgör redskapen” inom kvalitativ empirisk forskning,

är det dessa förhållanden som man fokuserat inom metodutveckling-

en.107

Den könsteoretiska forskningen har en tvärvetenskaplig ansats och syftar till att 

medvetandegöra och utveckla mer jämställda och jämlika levnadsvillkor. Det 

blir viktigt att fokusera på vem som har tolkningsföreträde och om vad och hur 

man får tala.108

En viktig utgångspunkt i kvalitativ könsteoretisk forskning är synliggörandet 

och medvetandegörandet av det forskande subjektets betydelse och reflekteran-

det kring detsamma i de kunskapande processer som vi befinner oss i.109 I kvali-

tativ forskning likaväl som i mången feministisk och aktionsforskning är det 

trovärdigheten till materialet som blir avgörande för hur stark validiteten kan 

sägas vara. Resultaten skall kännas igen och uppfattas som sanningsenligt av 

dem som deltagit i forskningsprocessen.110

Det är inte distansen som hjälper mig i min strävan efter ett objektivt 

seende utan närheten. Närheten bryter mot sociala lagar som upp-

rätthåller ojämlikhet, medan distansen underlättar ett hierarkiskt 

tänkande kring människans värde.111

106Harding 1986, Longino 1989, Westerberg 1995
107 Widerberg 2002 s 15 
108 Gunnarsson 1994, Widerberg 1995
109 Skeggs 1997, Widerberg 1995, 2002, Gunnarsson 2006
110 Widerberg 1995, 2002, Herr & Anderson 2005
111 Olsson 1991/Widerberg 1995
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Framväxten av en interaktiv forskningsansats 
Från att ha varit en verksamhet på få mäns villkor har vetenskapen och kun-

skapsbyggandet kring och av densamma kommit att omfatta ett större flertal av

oss samhällsmedborgare. Universiteten och högskolornas tredje uppgift har yt-

terligare bidragit till denna utveckling.112 Högskolor och universitet i Sverige har 

sedan 1997 framför allt tre uppgifter som de skall uppfylla. Dessa är att utbilda, 

bedriva forskning och som den tredje uppgiften att samverka med företag och 

organisationer i samhället. Tanken bakom den tredje uppgiften är att forskare i 

samverkan med aktörer från olika nivåer i organisationer skall skapa forum för 

gemensam kunskapsutvecklingen.113 För att nå denna gemensamma kunskap är 

det nödvändigt att alla parters kunskap och erfarenhet tas till vara. Detta innebär 

för den interaktiva forskningen att forskare och människor från yrkeslivet skall 

finnas i en kontinuerligt återkommande, reflekterande dialog under hela forsk-

ningsprocessens gång.114 Den interaktiva forskningsansatsen är i mångt och 

mycket bärare av samma ideal som aktionsforskningen, men tar sitt avstamp i 

människors vardag med tyngd lagd på en kontinuerlig demokratisk dialog med 

och mellan de olika aktörerna, perspektivet är att forska med.115

Här ser jag oss doktorander vid FoU- Centrum Söderhamn, tillsammans med

de seniora forskare som funnits runt oss i olika omfattning, som något av före-

gångare både i verkställande av högskolans tre uppgifter och i uppbyggandet av 

den interaktiva forskningsansatsen. Genom Arbetslivsinstitutets och Söder-

hamns kommuns satsning på detta ”högriskexperiment” fick sju kvinnor och en 

man chansen att visa hur akademiska studier i nära samverkan med det omgi-

vande samhället kan bidra till kunskapsutveckling inom varierande områden.116

112 SOU 1996: 164 , Brulin 1998
113 SOU 1996: 164, Brulin 1998
114 Härnsten 1999b, Svensson et al 2002, Aagaard Nielsen & Svensson 2006
115 Svensson 2006
116 Hammar & Svensson 2003/2004, Hård 2004, Westring Nordh & Eiman 2004, Nuur 2005, Svensson 2006,
Baumgarten 2006
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   Gränsdragningen mellan deltagarbaserad forskning, aktionsforskning och in-

teraktiv forskning kan synas hårfin. De karaktäristiska drag som tidigare beskri-

vits,117 att människor skall delta i forskningsprocessen från formulerandet till 

analys och användningsområden, skiljer sig inte från varandra. Det som skiljer 

sig åt är det som är det centrala i förhållningssättet, att forska med. Detta för-

hållningssätt ställer forskaren och andra aktörer i en mer jämlik position. Alla 

har sin specifika kunskap och erfarenhet att bidra med i det gemensamma kun-

skapsbyggandet och då på lika villkor. En del av denna kunskap kommer att bli 

gemensam medan andra delar fortsätter att vara specifika för var och en. En stor 

del av det interaktiva forskningsarbetets lärprocesser innebär synliggörande av

”tyst kunskap” också kallad erfarenhetskunskap.

Tyst kunskap som fenomen beskrivs som att människor har en kunskap, upp-

byggd inifrån det praktiska arbetet, som man lätt blir blind för. Man kan ha svårt 

för att uttrycka kunskapen i ord, fast man i handling visar att specifik kunskap 

finns.118 Denna hemmablindhet och tysta kunskap omfattar alla yrkesgrupper. 

Med en interaktiv forskningsansats kan forskaren genom ett nära samarbete bi-

dra med kritisk analys av rådande förhållanden och därmed bidra till att den var-

dagliga kontexten kan verbaliseras och ge näring till pågående utvecklings- och 

förändringsprocesser i organisationen.119 På samma sätt kan människor ute i 

praktiska verksamheter bidra till kritisk analys på befintliga teoretiska resone-

mang. Dessa processer kan innebära att tyst och/eller tystad kunskap synlig-

görs.120

För att komma till en nivå av gemensamt kunskapsskapande behöver det byg-

gas upp relationer som innefattar närhet, tillit och känslighet för varandra där 

alla berörda bemöter varandra med respekt, öppenhet och accepterande.121 Detta

i sig innebär inte ett okritiskt förhållningssätt, men en empatisk förmåga och tid 

117 Starrin 1993, Härnsten 1999b, Aagaard Nielsen & Svensson 2006
118 Josefsson 1988, Molander 1996
119 Svensson 2002, Gunnarsson & Westberg 2007
120 Holmstrand & Härnsten 2003
121 Svensson et al 2001 s. 14, Svensson 2006 s. 65, Aagaard & Svensson 2006
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och rum för kontinuerlig, reflekterande dialog. Detta är viktiga ingredienser för 

att kunna upprätthålla de etiskt bärande principerna om allas lika värde.122

   Precis som i den kritiska realismen, den könsteoretiska forskningen och ak-

tionsforskningen så utgår den interaktiva forskningen från den empiriska verk-

ligheten. För att forskningen skall ses som interaktiv behöver forskaren finnas i

ett nära samarbete med övriga medverkande i hela processen och det innebär ett 

aktivt deltagande och en kontinuerlig återkoppling av framarbetat material under 

hela arbetets gång.123 I processer där de olika deltagarna vill förstå och förklara 

olika empiriska förhållanden växer kunskaper och erfarenheter fram under ett 

gemensamt ansvarstagande. För forskaren handlar det i första hand om att om-

sätta den nya fördjupade kunskapen i teoribildningar, medan intresset hos de yr-

kesverksamma oftast är fokuserat på praktisk metodutveckling så att nya fördju-

pade kunskaper kan omsättas i nya handlingsalternativ.124

   Genom att utgå från ett kontextuellt perspektiv kommer olika teoriområden

och metoder att användas under en och samma forskningsprocess125, vilket även

kan kallas triangulering eller kanske ännu bättre ”multiangulering”. Med multi-

angulering menar jag att det kan vara fler än tre metoder som används under den

interaktiva forskningsprocessens gång. Fördelarna med att använda olika meto-

der är att man får ett fenomen belyst från flera håll och därmed kan skapa sig en 

helhetsbild genom kunskaper om de olika delarna. 

”Knowing a single landmark only locates you somewhere along a 

line in a direction from the landmark, whereas with two landmarks 

you can take bearings in two directions and locate yourself at their 

intersection”.126

122 Gunnarsson 1998, Silfverberg 1999
123 Härnsten 1999, Svensson et al 2002, Aagaard Nielsen & Svensson 2006
124 Härnsten 1999, Svensson et al 2002, Larsson 2006 s. 245
125 Herr & Andersson 2005
126 Patton 1990 s. 187
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Närhet och distans och att finnas över tid är tre aspekter som är centrala i den

interaktiva forskningen. För att komma nära krävs det relationer som är byggda

på tillit till och respekt för varandra och dessa skapas genom att man finns med

tillsammans över ett längre tidsperspektiv. Relationerna mellan de berörda blir 

ett viktigt element för forskningens utfall och värde, att skapa kunskap föds 

därmed ur en process av relationer.127

      Metodmässigt kan denna närhet och tidigare nämnda tillit upparbetas i sam-

band med pågående dialoger i exempelvis forskningscirklar eller utifrån olika

gemensamma handlingar.128   Genom att forskaren finns kvar även om det ”het-

tar till” blir förtroendet för den samma även ett bevis på dess seriositet. Som 

forskare finns man där och kommer med reflektioner till de processer som man 

gemensamt är involverad i och skapar utrymme för kritisk reflektion.129

Distansens värde är tätt sammankopplad med närheten. Utan närhet där speci-

fika kontextuella kunskaper växt fram skulle distansen inte ge det reflekterande 

utrymme till fördjupning som det nu kan göra tillsammans med redan kända teo-

rier och/eller med kompletterande studier.130 Den interaktiva forskningen befin-

ner sig metodologiskt på detta sätt i ständig rörelse mellan planering, aktivitet, 

observation och reflektion.131

Ur ett kontextuellt perspektiv ser normer och lagar olika ut i olika delar av 

världen och värderas olika utifrån kön, klass, etnicitet och sexuell läggning.

Kontextualismen finner därmed sin visshet (evidens) i sakförhållanden.132

Objektivitet uppnås genom att den individuella forskarens subjektiva och till-

fälliga värderingar reflekteras och problematiseras genom det akademiska kol-

lektivets möjligheter till kritik.133 Longino beskriver fyra kriterier för transfor-

mativ kritik (objektivitet):

127 Dachler & Hosking 1995
128 Marianne Westring Nordh 2004, Amundsdotter 2006, Larsson 2006, Svensson 2006
129 Larsson 2006, Johannissson 2007 kommande artikel
130 Amundsdotter 2006
131 Herr & Andersson 2005, Gunnarsson & Westberg 2007
132 Longino 1990
133 Longino 1989

42



det måste finnas erkända forum för kritik

det måste finnas en delad standard 

vetenskapen som helhet måste ta till sig kritiken 

auktoriteter måste delas lika 

I den interaktiva forskningen innefattar den sista punkten även aktörerna utanför 

akademin. På detta sätt får man en dubbel granskningsprocess. Denna dubbla 

kritiska granskning är en metod för att nå stark klarhet och bevis (validitet) på de 

områden som man gemensamt har forskat och utvecklat kunskap i.134

I denna avhandling vill jag utifrån ett metodologiskt perspektiv särskilt reflek-

tera kring den interaktiva forskningsansatsen, då denna ansats, som jag tidigare 

nämnt har växt fram under de år som avhandlingsarbetet har genomförts. I ana-

lys och diskussionsavsnittet Forskaren som balanskonstnär kommer jag därför 

att försöka besvara frågeställningar som; Vad är det specifika med den interakti-

va metoden? Hur förhåller sig vår interaktiva deltagarbaserade forskningsansats

till de akademiska traditionerna? Kan interaktiv forskning ses som en form av 

lärande och utvecklande av ny kunskap? Är olika lärandestrategier en väg att 

öka jämställdheten inom akademin, övriga arbetsorganisationer och mellan de-

samma och därmed viktiga element i den interaktiva forskningen?

134 Widerberg 2002, Herr & Andersson 2005
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Kapitel 3  En interaktiv metodologisk process 
Den metodologiska och epistemologiska resa som jag kom att genomföra till-

sammans med personalen i framför allt djupstudien, men även till viss del i den 

övergripande studien, visar hur den lokala kontext som råder påverkar valet av 

teman och metoder för det gemensamma forskningsarbetet.

   I den metodologiska berättelsen kring djupstudien följer vi processen från in-

bjudan till mig att studera in- och genomförandet av deras flexibla arbetstidsmo-

dell till de kontinuerligt pågående interaktiva möten som jag hade med grupper

och individer i organisationen. Jag har valt att beskriva denna process i en pro-

cessberättelse för att närmare visa på hur den interaktiva forskningsprocessen 

har sett ut och betydelsen av densamma. Utöver egna metodologiska och teore-

tiska utgångspunkter togs kommunens eget val av metod och teoribygge med i 

underlaget för studien. Detta utvecklar jag vidare i kapitlet Fördjupade teoretiska 

ramar.

   I del två beskrivs översiktsstudiens metod, fokusanalys. Ett mer styrt metodval

där jag ändå så långt som möjligt använde en interaktiv ansats i de olika momen-

ten.

Förutsättningar och urval i djupstudien 
I samband med att FoU-Centrum Söderhamn135 startades upp, arbetade jag med 

min magisteruppsats, Varför, vad och hur social omsorg?136  Denna genomför-

des som en tvärstudie i kommunens omvårdnadsförvaltning. I samband med att 

jag blev antagen som doktorand inbjöd vår forskningsansvarige projektledare

vid FoU-Centrum Söderhamn mig och sig själv till en träff med förvaltningschef 

och nämndordförande i nämnda förvaltning. Vid denna sammankomst tillfråga-

des de om de såg områden inom sin verksamhet där jag som blivande doktorand 

135 Vi var en grupp forskningsassistenter, sedermera doktorander, som under ledning av seniora forskare från
Arbetslivsinstitutet startade upp och utvecklade FoU – Centrum Söderhamn
136 Westring Nordh 2001
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skulle kunna finnas med och där de kunde se ett värde i att få fördjupade studier

kring detsamma.

Det område som de inbjöd mig till att studera var in- och genomförandet av 

deras flexibla arbetstidsmodell FIA.137 Vi informerade om vår interaktiva forsk-

ningsansats och jag fick klartecken att arbeta utifrån denna, men med reservatio-

nen att det var den modell som de hade arbetat fram som skulle genomföras. Det 

var de som ägde processen. Värdet som de såg i att jag som doktorand genom-

förde studien var att jag kunde följa in- och genomförandeprocessen under en

längre period och att delrapporterna kunde användas som en form av utvärde-

ring. Därmed blev jag inbjuden att följa igångsättningen och genomförandet

med start från hösten 2001.

Det blev per automatik de fyra personalgrupper som startade upp in- och ge-

nomförandeprocessen samtidigt som jag startade min avhandlingsprocess som

blev tillfrågade om delaktighet i den kommande forskningen. På detta sätt fick

jag möjlighet att vara med från start i deras in- och genomförandeprocess. De 

fyra personalgrupperna representerar fyra olika verksamhetsfält inom omvård-

nadsförvaltningen. Två av grupperna kom från äldreomsorgen, där den ena en-

heten arbetade med dementa äldre och den andra enheten hade ett mer ordinärt

äldreboende. Den tredje personalgruppen arbetade på ett gruppboende för män-

niskor med utvecklingsstörning och den fjärde slutligen var verksam vid ett sa-

tellitboende för människor med psykiska funktionshinder.

Här ställdes jag inför det faktum att personalen i de utvalda grupperna inte på

något sätt hade deltagit i någon förberedande interaktiv dialog med arbetsgiva-

ren eller ansvariga politiker när det gällde införandet av den nya flexibla arbets-

tidsmodellen. Personalen hade inte heller funnits med i någon dialog om min 

medverkan. Däremot hade de informerats om att jag som forskare skulle studera 

in- och genomförandeprocessen av FIA, deras arbetstidsmodell.

137 Flexibel Individuell Arbetstid
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I samband med att jag träffade grupperna första gången informerade jag dem

därför om den interaktiva forskningsansatsens grundförutsättningar om delak-

tighet byggd på demokratiskt jämlika förhållanden och en önskan om deras akti-

va medverkan i den fortsatta processen mellan oss. Jag berättade att jag skulle

finnas med på olika sätt under fyra år och att de aktivt skulle vara med i val av 

metoder under vägens gång. Efter denna information tillfrågades de igen om hur 

de ställde sig till min medverkan. Alla fyra grupperna svarade positivt. 

Givna ramar i starten medförde en deltagande observation 

Då strukturen på in- och genomförandefasen redan var färdig och klar, blev mitt

val i denna inledande del av studien att följa med projektledaren på de start- och 

studiecirkelträffar som hon hade inplanerade med grupperna. Detta innebar att 

jag som forskare kom in på lika villkor kunskapsmässigt med personalen vad det 

gällde arbetstidsmodellens utformning, in- och genomförandestruktur, vilket i

praktiken betydde att jag egentligen inte visste mer än personalen, det vill säga,

att de skulle börja arbeta efter ett givet flexibelt arbetstidsschema. Mitt delta-

gande vid igångsättningsträffarna bestod i huvudsak av att jag lyssnade, ställde 

frågor när det var något som jag inte förstod och försökte fånga upp det som ut-

trycktes av deltagarna. Min påtagna uppgift som deltagande observatör blev att

dokumentera det som personalen gav uttryck för under detta första halvår som

igångsättningsträffarna och studiecirkeltillfällena pågick. För att komma närma-

re en interaktiv forskningsansats blev det viktigt att det jag skrev och de tankar 

jag utvecklade med hjälp av den situationsbaserade kunskap som förmedlades 

tillsammans med kunskaper och erfarenheter från liknande studier138, kontinuer-

ligt återfördes till grupperna och att vi hade en mer eller mindre pågående dia-

log kring det som återkopplades eller väcktes i återförandet.  Könsteoretiska per-

spektiv139 blev mer och mer viktiga för mig med tanke på de dilemman som

hade trätt fram under det första halvåret. De kunde och behövde kopplas till den

138 Davies 2001a och b, Eliasson 1996, Lundh 2001, Silferberg1996, 1999, Tyrkkö 2001
139 Acker 1994, Forsberg 1995, 1997, Gunnarsson 1994, 1998, Gunnarsson & Friberg 1995, Minnich 1990
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fullständiga kvinnodominansen i yrket och makt- och könsstrukturer i organisa-

tionen och i privatlivet. 

Delaktighet eller inte 

Huruvida personalen fram till denna punkt hade upplevt att de parallellt med

igångsättningen av arbetstidsmodellen också deltog i ett forskningsprojekt kring 

detsamma är oklart. Min uppfattning är att de inte uppfattade detta deltagande på 

ett medvetet plan. Deras koncentration och fokus var helt inriktad på att förstå

och hantera de olika momenten i arbetstidsmodellen. Min vidare uppfattning är 

att de trots detta i allra högsta grad var delaktiga i forsningsprocessen. Detta ge-

nom att de bidrog med sina uttalade tankar kring olika dilemman, hinder och

möjligheter som de upplevde i och med införandet av den nya flexibla arbets-

tidsmodellen. I ett kunskapsperspektiv kan det beskrivas som nedan: 

Personalens nya kunskap   Gemensam ny kunskap Min nya kunskap 

 Hur flexibel 
arbetstid kan
fungera i teorin 
på enheten och 
innefatta nya val 
i det privata.

Kunskaper om hur 
den nya flexibla 
arbetstidsmodellen
skall organiseras 
och struktureras. 

Hur kvinnor väljer 
och organiserar sitt 
arbete och sin fritid
utifrån andras be-
hov av deras stöd 
och service. Hur 
lokala och regionala 
könskontrakt på-
verkar valen.

Figur 3:1 Översiktsbild av gemensam och professionsinriktad kunskap

I samband med att igångsättningsprocessen började närma sig sitt slut blev mina

funderingar kring hur studien skulle fortlöpa mer och mer påtagliga. På vilket
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sätt skulle jag få en inblick i vad som skulle hända och hur processen skulle fort-

skrida i de olika grupperna? Då den interaktiva forskningsansatsen innebär att 

personalen skall involveras i forskningsprocessen och att de skall ha möjlighet 

att påverka metodval140, involverades personalen i en dialog kring hur jag bäst 

skulle fortsätta studierna av in- och genomförandeprocessen av FIA-modellen.

Dessa samtal med de olika arbetsgrupperna resulterade i att de föreslog att jag 

skulle delta i deras vardagliga arbetsrutiner på den ordinarie arbetsplatsen. Detta 

för att, som de uttryckte det,

(jag) skulle förstå deras arbetssituation och förutsättningar när det 

gällde att införa ett flexibelt arbetstidssystem på just deras arbets-

plats.

Arbetsplatsbaserad deltagande observation

Under våren 2002 följde jag därmed alla de fyra personalgrupperna under en 

fjortondagarsperiod vardera på deras respektive arbetsenheter. Jag fördelade min

tid på ett sådant sätt så att jag fanns med på de olika arbetspassen som de hade 

planerat in under bemanningsplaneringen. Jag försökte också se till att jag träf-

fade så många som möjligt av personalen.

I denna fas bedrev jag en mer verksamhetsbaserad form av deltagande obser-

vation. Här förekom i hög grad en dialog både om yrket och verksamheten i sig,

och dessa samtal var i allra högsta grad kopplade till den nya flexibla arbets-

tidsmodellens in- och genomförande. I denna fas av studien träffade jag även de 

boende och i vissa fall deras anhöriga.

   Inför denna period skickade jag ut ett brev till personerna i respektive boende 

och/eller deras anhöriga, där jag presenterade mig, berättade om studien och bad 

om deras tillstånd att vistas tillsammans med personal i deras eller anhörigs bo-

140 Brulin 1998, Svensson et al 2002
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ende.141 I brevet framkom att jag omfattades av sekretess. Det var endast en per-

son som sa nej till att jag skulle komma in i dennes lägenhet. Däremot mötte det

inga hinder för denna person att jag fanns med i de gemensamma utrymmena på 

enheten. Här kan tilläggas att jag inte tog egna initiativ i det aktiva arbetet med 

de boende; däremot kunde jag hjälpa personalen med olika sysslor när de bad 

mig om det.

Fördelen med att vara ute på arbetsplatserna var att jag fick en direkt inblick i 

de olika enheternas arbetsförhållanden. Jag fick lära mig hur skiftande deras ar-

beten var, både i jämförelse med varandra, beroende på de olika målgrupper som

de arbetade med, och i det inre arbetet på de olika enheterna.

I olika situationer som uppstod på arbetsplatserna fick jag känna in på bara 

skinnet hur utsatta både de boende och personalen kunde bli. Här tänker jag både 

på situationer som kunde innebära våldsamma handlingar från de boende gent-

emot personalen och på mer eftertänksamma stunder där den boendes situation 

blev väldigt påtaglig.

Här var jag själv involverad i en liknande situation där en dement boende satt

framför TV:n och titta på OS-sändningar från Salt Lake City. Det var en ishock-

eymatch som var i full gång. Och helt plötsligt så säger kvinnan mycket funder-

samt ”Men om jag kunde begripa varför det står saltlake överallt”. Detta var en 

kvinna som antagligen var mer van vid inläggningsmetoder med saltlake än sta-

den Salt Lake City och på isen stod det faktiskt bara Salt Lake. Vid ett annat till-

fälle var det en boende som hade stoppat in en bit frigolit i munnen. Som tur var 

kom en ur personalen vid mina tillrop, för jag hade med största sannolikhet för-

sökt peta ut frigoliten med fingrarna om inte hon hade kommit. Hon däremot tog 

en sked och stoppade in i munnen och kunde på så sätt lirka ut frigolitbitarna en 

efter en. Hade jag stoppat in fingrarna så hade jag med största sannolikhet fått

ordentliga bitskador eftersom den boende i fråga inte hade förstått meningen 

med mitt handlande.

141 Bilaga 1 
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   Dessa verksamhetsinriktade deltagande observationer innebar att jag fick en 

direkt och total närhet till händelser i personalens och de boendes vardag. Jag

fick också en utökad förståelse för den ”tysta kunskapens” betydelse i det prak-

tiska arbetet och att den i mycket bygger på uppbyggda relationer mellan männi-

skor. Karen Davies beskriver liknande upplevelser om tillkortakommanden och

samtidiga fördelar med den deltagarbaserade observationen som metod i sin stu-

die inom barnomsorgen, likaså Sherryl Kleinman i sin studie av ett alternativt 

hälsocenter i USA.142

Personalens nya kunskap    Gemensam ny kunskap        Min nya kunskap 

Hur viktig erfa-
renhetskunskap
är för att man
skall göra de 
rätta valen i det 
dagliga arbetet.

Att avsaknaden av 
personalutrymmen
medförde att all 
kommunikation
fördes över huvu-
det på boende och 
anhöriga.

?

Figur 3:2 Översiktsbild över gemensam och egen professionsinriktad ny kunskap 

Under ovanstående period lades gruppboendet för utvecklingsstörda ned, vilket

innebar att den fortsatta studien innefattar de övriga tre personalgrupperna. Pro-

cesserna kring nedläggning av gruppboendet skulle kunna leda till en egen av-

handling i sig. Hur ledningen i denna situation förhöll sig till personal och boen-

de på enheten gjorde att deras uttalade vilja om mer demokratiska arbetsorgani-

sationer med ökad medverkan från personal och boende inte kändes adekvat och 

vittnade om en diskrepans mellan ord och handling.

142 Davies 1999, Kleinman 2002
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Forskningscirklar knutna till den egna arbetsgruppen 

En bit in på våren 2002 föreslog jag för personalen på de olika enheterna att vi

kunde träffas utanför deras arbetsplatser för att gemensamt kunna reflektera över 

olika händelser och processer som uppstod och synliggjordes i samband med det 

fortsatta arbetet med FIA-modellen. Jag fick positivt gensvar och detta innebar 

att vi började träffas i så kallade forskningscirklar.143

Jag träffade varje arbetsgrupp var för sig en gång i månaden under det andra

halvåret av studien. Vi startade med att föra en fortsatt dialog kring de olika te-

man/dilemman som lyfts fram i samband med deras igångsättningsprocess. Des-

sa teman uttryckte mycket av känslor som skuld, ilska och ångest. Syftet med att 

använda forskningscirklar var att samla grupperna för att ytterligare belysa och 

genom den process som då påbörjades skapa större kunskap såväl hos persona-

len som mig själv kring de olika dilemman som synliggjorts. Utifrån den pågå-

ende dialogen kunde de kunskaper som fanns i gruppen samlas ihop och formu-

lerandet av vårt gemensamma arbete på olika nivåer påbörjas och formuleras i en 

första arbetsrapport.144 För att personalen skulle få andra möjligheter än det 

skrivna ordet att beskriva hur de upplevde sin arbets- och livssituation ombads

de att samla bilder som kunde beskriva de upplevda situationer och dilemman

som förekom i arbetsrapporten.

Bilden som kvalitativ, kommunikativ forskningsmetod145 användes för att yt-

terligare öppna personalens och mina egna sinnen och skapa utrymme för nya 

spännande reflektioner. Genom de bidrag av bilder som kom in skapades fler 

infallsvinklar och alla fick möjlighet att få syn på nya upplevelser och tolkningar

än sina egna. Bilderna förstärkte många gånger innebörden av det som tidigare

hade uttryckts i ord. Tanken var att bilderna skulle komplettera texten i arbets-

rapporten. Tyvärr kunde vi inte använda just de bilder som personalen hade valt 

143 Holmstrand & Härnsten 1993, Härnsten 1997
144 Westring Nordh 2002b
145 Hee Pedersen 2004 
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ut på grund av olika former av upphovsrätt till bilden. Däremot fick vi möjlighet 

att välja bilder från ett annat material som kunde köpas in.

Återkoppling och vidgad dialog

Efter den gemensamma bearbetningen av materialet presenterades rapporten 

först för all personal på äldreboendet, för den politiska nämnden, för förvalt-

ningsledningen och därefter vid en öppen konferens på Centrum för Flexibelt 

Lärande (CFL) i Söderhamn. Tyvärr måste jag medge att jag här genomförde

presentationen själv istället för tillsammans med mina medforskare, personalen. 

Men det är tydligen ett så vanligt fenomen att forskaren är den självklare presen-

tatören, så ingen av oss reagerade förrän långt efteråt. Däremot så fanns min

handledare med som inbjuden talare vid den öppna konferensen. Är detta ett ut-

tryck för ”den självklara” maktutövningen och underordningen?

Personalens nya kunskap      Gemensam ny kunskap Min nya kunskap 

Att det finns andra 
personalgrupper
som har upplevt 
liknande processer 
och det betyder att 
jag inte är ensam
om upplevelsen. 

Att sätta ord på 
upplevelser och 
händelser gör 
dem synliga och 
därmed möjliga
att bearbeta och 
utveckla.

Hur lätt det är att 
omedvetet repro-
ducera givna
maktperspektiv.

Figur 3:3 Översiktsbild över gemensam och egen professionsinriktad ny kunskap 

Fram till nu var det en synliggörande och beskrivande (explorativ) process som

vi hade ägnat oss åt.
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Hur ett normbrott synliggjorde den sociala ordningen i organisationen och 

ledde till fortsatta forskningscirklar

Den lärandeprocess som vi hade dragit igång kändes viktig att hålla kvar. Från

mitt perspektiv fanns det också en önskan om att metodmässigt ta ett steg till.

Jag ville få med personalen mer aktivt i en reflekterande och handlande process, 

där de själva kunde utveckla en fungerande metod för sin egen och arbetsenhe-

tens fortsatta utvecklingsarbete.

Vid ett ordinarie boendemöte, där två av de tre kvarvarande grupperna arbeta-

de och som jag var inbjuden till, uttryckte personalen en önskan om att få träffa 

andra personalgrupper och gärna då de som hade arbetat längre med införandet

av den nya arbetstidsmodellen än de själva. Detta för att de skulle få möjlighet 

att byta erfarenheter och på så sätt komma lättare fram i processen. Kanske hade 

de haft liknande problem som de hade nu och hittat bra lösningar på desamma.

Ytterligare en fråga som togs upp vid detta möte var den återkommande upp-

levelsen av att politiker och förvaltningsledning sällan eller aldrig förde någon

dialog med personalen inför förändringar och/eller utvecklingsarbeten. Persona-

len upplevde att det bara förväntades av dem att genomföra de beslut som togs. I 

dessa sammanhang tyckte personalen att deras kunskap inte togs till vara och 

därmed menade de att beslutade förändringar ofta blev sämre än de hade behövt 

bli. Det fanns här en uttryckt önskan och vilja hos personalen att vara med och

bidra till en kvalitativt god verksamhetsutveckling. Detta var också en av de ut-

talade visionerna från ledningen vid införandet av den flexibla arbetstidsmodel-

len, att den skulle ”främja personalens delaktighet och inflytande, såväl när det

gäller arbetets innehåll som den egna arbetstiden”.146

Önskan om dialogforum 

Som ett konkret bidrag till denna utvecklings- och förändringsprocess föreslog 

boendemötet att vi skulle bjuda in till någon form av dialogforum där de olika 

146 Handbok Flexibelt Individuellt Arbetstidsschema
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organisationsnivåerna i förvaltningen var representerade. Jag tog på mig att ut-

forma en inbjudan och ordna lokal för ett första möte. Denna inbjudan skickades 

tillbaka till gruppdeltagarna för godkännande och därefter skickades den ut till 

enhetscheferna på de boenden som storgruppen hade valt ut, till politikerna i 

omvårdnadsnämnden och förvaltningsledningen.147

Denna inbjudan resulterade i varierade reaktioner från de olika nivåerna i or-

ganisationen. Enhetscheferna uttryckte en undran om dessa möten var sanktione-

rade från ledningen. Denna undran gjorde att jag fick en första signal om att det

inte var självklart att vem som helst i organisationen kunde bjuda in till dialog. I 

samtal med ordförande i nämnden påtalade hon att jag hade överskridit mina

befogenheter och att dylika möten krävde ett nämnd beslut för att få genomfö-

ras. Nästa reaktion blev ett mejl från förvaltningschefen där jag beordrades att

avblåsa tvärgruppen. Jag blev informerad om att jag inte hade några som helst 

befogenheter att sammankalla till en dylik träff och jag kallades upp för ett sam-

tal med förvaltningschefen och nämndens ordförande.

Denna uppfordrande kallelse till möte uppfattade jag som mycket obehagligt 

och mina tankar i bilen hem gick till brukspatron som kallade upp sina under-

ordnade för att antingen ge ris eller ros. Hade jag varit underställd personal i det-

ta sammanhang hade jag varit mer orolig och rädd än arg som jag var nu. Som

personal hade jag varit orolig för att konsekvenserna för mitt ”tilltag” kunde in-

nebära att jag inte skulle ha något arbete när jag gick ifrån det påkallade mötet.

Nåväl, dessa klassbundna känslor och tankar for igenom mig och de är viktiga 

att ha med för att förstå den fortsatta processen.

Med hjälp av min handledare kom jag att fundera över mina egna tankar och 

reaktioner kring auktoritärt bemötande. Detta utvecklade jag vidare i en form av 

eget minnesarbete.148 Vad var det som gjorde att jag reagerade så starkt på denna 

147 Kan tyvärr inte redovisas då original gick förlorat i datakrasch. Har inte funnit någon papperskopia.
148 Widerberg  1995 och 2002
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auktoritära hållning? Vad hade jag för förförståelse för den här formen av situa-

tion?

   Jag insåg att jag hade två lägen som jag spontant kom tillbaka till, som i sig

var baserade på upplevelser från egna tidigare livserfarenheter. Det ena var att 

bli liten och kuvad, att inte våga stå upp för vad jag tyckte och tänkte för ”räds-

lan att få stryk”. Detta handlingsmönster skulle innebära att jag bara skulle för-

söka gå undan. Det andra var att bli som en trotsig tonåring och i stort sett bara 

”ge igen”. Inget av lägena skulle medverka till ett vuxen-vuxen förhållande till 

de övriga personerna i mötet. De nämnda handlingsalternativen skulle inte heller 

leda till en större förståelse för vår tidigare inbjudan till tvärgruppsdialog.

Det fysiska rummets betydelse 

Genom att bjuda in nämnda personer att genomföra mötet i FoU-Centrums loka-

ler kunde jag sätta normen för mötet i form av bemötande och förhållningssätt.

Jag fick tillgång till ett handlingsutrymme både fysiskt och psykiskt som jag inte 

hade haft annars. Vi fick möjligheten att mötas på mer lika villkor. 

   Tyvärr så resulterade mötet inte i något ändrat beslut från deras sida, utan de

menade återigen att jag hade överskridit mina befogenheter. Personalen såg de 

inte som några som aktivt hade medverkat till detta initiativ, utan de uttryckte

det som att jag hade använt mig av personalen för att nå mina egna syften. Re-

sultatet blev att vi inte genomförde det dialogforum för erfarenhetsutbyte och 

utvecklingstankar som vi hade önskat att få bjuda in till.

Det som kom till uttryck med tydlighet var ledningens och politikernas syn på

forskningen. Den bestod i en mycket traditionell syn där deras uppfattning var

att jag skulle mäta olika parametrar före och efter in- och genomförandet för att

se de eventuella skillnaderna. Det som också fick sin bekräftelse i denna process 

var olika arbetsrelaterade berättelser som jag hade fått ta del av under arbetets 

gång, där personal uttryckte att de ”inte vågade” ta initiativ till olika förändring-

ar för risken att de skulle ”handla fel” och därmed hamna i onåd hos cheferna. 
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Vart tog personalens möjligheter att verkligen påverka i verksamhets- och ar-

betstidsutvecklingen vägen? Hur skulle vi arbeta vidare och upprätthålla en in-

teraktiv ansats? 

Social mobilisering i gemensamt forskningsarbete

För att vår fortsatta gemensamma lär- och utvecklingsprocess inte skulle stanna 

av bestämde vi oss för att fortsätta vårt gemensamma forskningsarbete i vår re-

dan påbörjade forskningscirkel som involverade de tre enheter som fanns med 

sen tidigare. Personalen fann det svårt att alla skulle vara borta från enheten 

samtidigt och beslutade att alternera i deltagandet på cirklarna, med en återrap-

porteringsskyldighet tillbaka till de andra i arbetsgruppen. 

    Representanter från de kvarvarande tre grupperna som ingick i forskningscir-

keln utgick från den egna enhetens önskemål och tankar när det gällde val av 

tema för den gemensamma studien. Enda kravet var att de olika temana skulle 

vara kopplade till den nya arbetstidsmodellen och/eller kommunens visioner i 

anslutning till införandet av densamma.149

   Med inspiration från sociala mobiliseringsteorier150 kompletterade vi det sedan 

tidigare genomgångna lärandehjulet och tydliggjorde våra fortsatta dialoger i tre

metodsteg som vi kallade kritikfas, visionsfas och handlingsfas. Kritikfasen här-

rörde från de dilemman som hade lyfts fram i de tidigare forskningscirklarna och 

där vi nu kände ett behov av att komma vidare i våra tankebanor. Visionsfasen 

innebar att personalen och jag satte ord på hur de och/eller jag hade önskat att 

in- och genomförandeprocessen skulle ha kunnat gå till. Från denna samlade

kunskap gav vi sedan exempel på hur dessa önskningar skulle kunna genomfö-

ras i form av olika åtgärder i en tänkt handlingsfas. Cirkelmedlemmarnas arbete 

blev att visa på vad de tillsammans med sina kolleger kunde göra inom ramarna

för den egna arbetsplatsen. De interna faserna och tänkta metoderna formade 

149 Westring Nordh et al 2003
150 Sundh & Turunen (red) 1995, Denvall & Salonen 2000
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varje personalgrupp i en egen text som bearbetades och reflekterades gemensamt

i forskningscirkeln. Mina ansvarsområden blev att beskriva den kollision som 

vår inbjudan till utvidgad dialog hade medfört och att hålla ordning på dialogen i 

forskningscirkeln så att alla kom till tals. En ytterligare arbetsuppgift som ålades 

mig var att knyta teorier till de teman som kom upp. Slutligen var det mitt an-

svar att skriva ihop de olika bidragen som arbetades fram till en sammanhäng-

ande text. Även om det var jag som var huvudansvarig för att få ihop materialet

så genomfördes även detta arbete i en pågående dialog i forskningscirkeln. Den-

na text med temana tillit, lärande och ledning presenterades av oss som grupp 

gemensamt vid HSS-konferensen151 i Ronneby i maj 2003.152

Personalens nya kunskap   Gemensam ny kunskap        Min nya kunskap 

Tidigare erfaren-
heter om svårighe-
ten att göra för-
ändringar i organi-
sationen befästes. 
Insikt om andra 
personers intresse 
för deras situation 
och process. 

Den hierarkiska or-
ganisationens be-
gränsningar i demo-
kratibyggandet.
Rummets betydelse. 
Att grupperna foku-
serar olika teman.

Hur kritik kan om-
vandlas till aktivt
reflekterat föränd-
ringsarbete. Vikten 
av att alla är med i 
processens olika 
moment.

Figur 3:4 Översiktsbild över gemensam och egen professionsinriktad ny kunskap 

Att på detta sätt få personalen mer aktiv hoppades jag skulle bidra till att min

roll tonades ner och att det skulle bli tydligt att det var de själva som var kun-

skapsbärare av möjligheter och hinder i samband med in- och genomförande-

processerna av den flexibla arbetstidsmodellen och i det dagliga arbetet med 

personerna i respektive målgrupp.

151 HSS står för Högskola och Samhälle i Samverkan
152 Westring Nordh, Källgren, Enström, Sundqvist, Holgersson, Hedberg & Rasmussen 2003
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Inbjudan till översiktsstudien

Senare samma höst fick jag en förfrågan från Arbetslivsinstitutet (Hela Projek-

tet) om jag kunde tänka mig att delta i en kartläggande och explorativ studie

över nya varianter av arbetstidsmodeller som användes i framför allt kommu-

nernas äldreomsorgsverksamheter. Denna studie hade en tidsram på ett år, vilket 

innebar att hela 2003 användes för genomförandet. Min involvering i detta pro-

jekt samt en utvärderingsstudie om Bollnäs kommuns Heltidsbeslut153 gjorde att 

jag inte träffade grupperna i djupstudien under en längre tidsperiod. Däremot

ingick kommunen med personal från den arbetsplats som hade varit först med att 

prova FIA-modellen, plus politiker och ledningspersonal i den övergripande stu-

dien.154 Denna studie kommer jag att beskriva närmare längre fram i detta kapi-

tel.

Återkomst till djupstudien 

Uppehållet i kontakten med de tre personalgrupperna i djupstudien mellan juni

2003 och augusti 2004 medförde ett avbrott som jag i efterhand kan se har haft

stor betydelse för den fortsatta utvecklingen.

Hösten 2004 arbetade vi på att hitta fungerande former för det återupptagna 

och fortsatta samarbetet vilket inte var helt lätt. Undan för undan slutade perso-

nal från två av enheterna att medverka på de gemensamma träffarna. Den ena 

personalgruppen utifrån att de nu ett år senare befann sig i en utbyggd verksam-

het och majoriteten av den tidigare personalen hade slutat. För att de som fanns 

kvar skulle kunna vara med i den fortsatta forskningsprocessen ville de att jag 

skulle komma ut till dem på samma sätt som jag hade gjort i det tidigare skedet. 

Detta var inte möjligt då jag nu befann mig i den skrivande fasen av avhand-

lingsarbetet. Från den andra gruppen var det tre personer som deltog vid de för-

sta återkopplingsträffarna, men som sedan tackade de nej till fortsatt deltagande. 

153 Bildt & Westring 2004
154 Westring Nordh & Eiman 2004
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De ansåg inte att de hade tid och de tyckte inte att träffarna bidrog till att åstad-

komma någon organisatorisk förändring. Den tredje kvarvarande gruppen träf-

fades kontinuerligt tillsammans med mig fram till våren 2006. Under denna tid 

deltog vi enskilt och tillsammans på konferenser tillsammans med andra forska-

re och praktiker, bland annat på Arbetslivsinstitutet i Stockholm. En dialogkon-

ferens genomfördes tillsammans med baspersonal, politiker och ledningsgrupp 

med utgångspunkt från delar av avhandlingsmaterialet. Däremellan hade vi en 

pågående dialog om hur förutsättningarna för flexibiliteten i den aktuella arbets-

tidsmodellen förändrades och hur man hanterade detta på enheten. 

   I arbetet med att återknyta kontakter efter uppehållet blev det uppenbart hur 

viktigt det är att upprätthålla relationer i den interaktiva forskningen. Detta för 

att inte den egna delaktigheten, tilliten till forskaren och forskningens betydelse

skall naggas i kanten. Att komma tillbaka innebar att nya relationskontrakt be-

hövde formas. Det var inte bara att gå vidare där jag var kvar sedan tidigare. 

   Nedanstående figur visar på ett sammanfattande sätt hur vi iscensatte den in-

teraktiva forskningen under arbetets gång. Processen har i verkligheten följt en 

spiralrörelse där kunskap och erfarenheter från deltagarbaserade observationer, 

intervjuer och forskningscirklar ständigt har återkopplats i olika form till berörda

personer.
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1. Personalens tankar och
reflektioner vid igång-
sättningsträffar och studie –
cirklar dokumenteras.

3. Återupptagna forsk-
ningscirklar där processens
utveckling fokuseras och
avhandlingsmaterial åter-
kopplas till grupperna för 
reflektion och analys.

Dialog i samband med de 
verksamhetsbaserade delta-
gande observationerna.Återkommande dialogkon-

ferenser med personal,
ledning och politiker.

Återföring av material till
grupperna – rapport skrivs.

2. Intervjuer och forsk-
ningscirklar som leder till 
gemensam kontinuerlig
dialog och reflektion.
Gemensamt skrivet paper
och presentation vid HSS
03.
Avbrott i kontakten under
14 månader.

Figur 3:5 Metodprocessen tillsammans med personalgrupperna i djupstudien
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Förutsättningar och urvalskriterier för den övergripande studien 
Den övergripande studien kom till genom ett samarbete i Hela Projektets regi155,

där Arbetslivsinstitutet och Svenska Kommunförbundet var representerade. Stu-

dien genomfördes av Roland Eiman och mig under år 2003.156

   Utöver det grundläggande regeringsuppdraget så blev studien aktuell utifrån 

Arbetslivsinstitutets och Svenska Kommunförbundets funderingar om varför 

olika kommunala försök med nya flexibla arbetstidsmodeller inte fick större

spontan spridning i kommunerna, då många positiva uttryck hördes om desam-

ma i olika sammanhang. Vilka var de upplevda fördelarna respektive nackdelar-

na med de nya arbetstidsmodellerna och vad var det som bromsade spridningen?

Det fanns ingen samlad bild av vilka modeller som fanns och hur eller var de 

användes. Så vår uppgift i den övergripande studien blev bland annat att göra en

form av inventering över vilka olika arbetstidsmodeller som användes, hur de

liknade eller skilde sig från varandra, hur de påverkade personalens hälsa re-

spektive kommunernas ekonomi. För att få svar på dessa frågor och funderingar 

valde vi ut åtta kommuner, från Skåne i söder till Jämtland i norr, som hade in-

fört olika former av arbetstidsmodeller. De åtta medverkande kommunernas ut-

talade visioner kring in- och genomförandet av de nya arbetstidsmodellerna sat-

tes i relation till de uppfattningar som vi mötte hos deras ansvariga politiker, 

ledningspersonal och baspersonal.

Urvalet av kommuner som ingick i studien föregicks av en förfrågan om delta-

gande från Svenska Kommunförbundet och en del kommuner kom med genom 

att de sökt och beviljats medel från Hela Projektet. Tanken bakom urvalet var att

kommuner med olika struktur och storlek och med en geografisk spridning över 

landet skulle vara representerade. Vi såg också till att få en så god representation 

155 HELA Projektet var ett uppdrag av Näringsdepartementet, där orsaker rörande deltidsarbetslöshetens bakom-
liggande orsaker och effekter skulle studeras ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Detta arbete genomfördes i
samarbete mellan Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, JämO och Svenska ESF –
rådet, där Arbetslivsinstitutet var ansvarig för forskningssatsningarna, se vidare i utgivna working paper och
forskningsrapporter.
156 Westring Nordh & Eiman 2004

61



av olika arbetstidsmodeller som möjligt. Detta medförde att vi även fick kun-

skaper om den så kallade 3/3-modellen. För vidare fördjupning kring denna mo-

dell hänvisas läsaren till vår rapport, då jag inte går närmare in på denna arbets-

tidsmodell här.157 Detta för att 3/3-modellen i sig inte är en flexibel arbetstids-

modell då den bygger på att personalen arbetar 3 dagar och är ledig 3 dagar. Det 

flexibla inslag som finns är det bestämda antalet extra dagar som skall läggas ut 

under året. Den problematik som uppstår i samband med att dessa extra dagar 

skall läggas ut blir en minivariant av det som sker i de flexibla arbetstidsmodel-

lerna.

Även här en interaktiv forskningsansats

Våra ambitioner i den övergripande studien var att få med personer från de olika 

hierarkiska nivåerna i de olika kommunernas äldreomsorgsverksamheter i en 

aktiv dialog, både med varandra i den egna gruppen och mellan de hierarkiska

nivåerna i organisationen. Med den begränsade tid av ett år som vi hade till för-

fogande för att genomföra studien tog Roland Eiman och jag beslut om att arbe-

ta med en metod som jag kände till sedan tidigare (fokusanalys) och som trots 

tidsperspektivet skulle föra in de medverkande aktörerna i en gemensam dialog 

och ge möjligheter till fortsatt gemensamt kunskapsbygge. 

   Vi genomförde studien genom att parallellt arbeta med både kvalitativa och

kvantitativa metoder. Där var jag ansvarig för den kvalitativa studien och Ro-

land för den kvantitativa. De kvantitativa och kvalitativa insikter som vi fick 

förde vi tillbaka in i en gemensam dialog med de olika aktörerna. För detta an-

vände vi oss av avslutande dialogkonferenser i alla de åtta kommuner som del-

tog i studien. Där presenterades det sammantagna materialet och vi gav våra re-

flektioner och öppnade för en gemensam dialog mellan personal, arbetsledning 

och beslutande politiker.158

157 Westring Nordh & Eiman 2004
158 Westring Nordh & Eiman 2004
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Gruppdialog

Den kvalitativa metoden fokusanalys som jag använde mig av i denna över-

gripande studie bygger på en strukturerad individuell redovisning av tänkta möj-

ligheter och hinder och fördjupade gruppsamtal om det valda temat, i detta fall 

deras arbetstidsmodell. Dessa moment förväntas bidra till att skapa en bild av 

hur individer i gruppen plus den sammantagna gruppen uppfattar den specifika 

situation som de befinner sig i. Grundtanken i modellen bygger på att individer i

en grupp kan inta helt olika förhållningssätt och agerande inför samma situation, 

samtidigt som de var för sig påverkar den totala gruppuppfattningen.

   Metoden arbetades fram under 1970-talet i syfte att analysera soldaters upple-

velser av krigssituationer och deras befäls förmåga att skapa tillit och trygghets-

känsla i gruppen.159 Detta kan jämföras med omsorgspersonalens uppfattningar

om hur deras arbetsledare, förvaltningsledning och beslutande politiker bidrar 

till att skapa tillit och trygghetskänsla i samband med de olika arbetstidsmodel-

lernas in- och genomförande.

Fördelen med att arbeta med gruppanalyser är att den enskilda individen inte 

pekas ut, samtidigt som de olika mötestillfällena bidrar till att skapa utrymme

för ökad kunskap om gruppens ståndpunkter och vidare gemensam reflektion. 

Forskarens roll kan minimeras såtillvida att det är individerna i gruppen som i 

första hand för dialogen utifrån den ställda frågan.160

Fokusanalysens olika moment 

I denna studie har fokus varit hur man som grupp upplever den arbetstidsmodell

som man är involverad i och vilka konsekvenser man tycker sig se av densam-

ma. I varje kommun har minst tre homogena grupper deltagit i fokusanalyserna.

Dessa homogena grupper har bestått av representanter från den politiska nämn-

den, förvaltningsledning och berörda enhetschefer samt personal från enheter 

som omfattats av respektive arbetstidsmodell.  De ställdes alla inför samma frå-

159 Shalit 1973a, 1973b
160 Wibeck 2000
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geställning: Vad är det, positivt som negativt, som kännetecknar Din bild av den

arbetstidsmodell Ni arbetar med?

   Att ha homogena grupper från de olika hierarkiska nivåerna i organisationen 

tyckte vi var av intresse då de skulle kunna bidra till att ge en helhetsbild av 

verksamhetens och/eller organisationens olika upplevelser och ståndpunkter runt

en och samma frågeställning.

Alla grupperna träffades var för sig vid två separata tillfällen med cirka sex 

veckors mellanrum. Båda träffarna tog cirka tre timmar vardera. Vid första mö-

tet beskrevs syftet med studien, analysen genomfördes och dialogen påbörjades. 

Dessa dialoger återupptogs och vidareutvecklades vid den andra träffen i sam-

band med att gruppens eget analysmaterial presenterades.

Fokusanalysen i sig gick till på så sätt att alla deltagare fick en blankett i A4-

format som var avdelad på mitten. På den vänstra sidan fanns det sju rader att 

skriva på. Här skrev var och en in de olika kännetecken som de tyckte att deras 

arbetstidsmodell var bärare av. På den högra sidan fanns det två olika moment

där varje deltagare värderade de kännetecken som de skrivit ner i vardera fem

steg. I det första läget redovisade man om den faktor som man hade skrivit var 

positivt eller negativt laddad och i andra läget värderade man hur stor eller liten 

den upplevda möjligheten att påverka de olika faktorerna i det vardagliga arbetet 

var. Dessa moment genomfördes genom en strukturerad guidning. Detta för att 

alla grupper skulle få samma information och materialet därmed senare skulle 

kunna jämföras med varandra.

När denna del var genomförd samlade deltagarna ihop de lösa lappar som de

också hade skrivit ned sina kännetecken på och sorterade dessa tillsammans med

de andra deltagarnas lappar på en stor väggtavla som var indelad i tolv trianglar.

I detta moment krävdes det att deltagarna förde en dialog med varandra om vad 

de hade lagt in för värderingar och/eller betydelser i de olika karaktärsdragen. 

När alla lappar hade sorterats in i grupper fick deltagarna gemensamt i uppdrag 

att rubricera desamma.
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De ifyllda blanketterna samlades in och databearbetades. Väggtavlans lappar 

och rubriker bearbetades manuellt av mig och en första analys av materialet 

gjordes. Till ytterligare hjälp för den manuella bearbetningen fanns bandinspel-

ningar som gjorts vid dialogerna som uppstått vid väggtavlan. Det sammanställ-

da och bearbetade analysmaterialet låg till grund för den fortsatta dialogen vid 

träff två. Stämde analysen med det som de ville förmedla? Fanns det något att 

tillföra? Fanns det något att dra ifrån? 

Avslutande dialogkonferenser

Dialogkonferenser i de åtta kommunerna som deltagit blev det avslutande mo-

mentet i denna studie. Alla de medverkande grupperna i respektive kommun in-

bjöds att delta. Tanken med konferenserna var att skapa utrymme för dialog över 

de hierarkiska nivåerna i respektive organisation. Det sammantagna kvalitativa

och kvantitativa materialet presenterades. Deras egna synliggjorda reflektioner

om möjligheter och hinder som de visat på i studien, kopplade till de olika ar-

betstidsmodellerna och relationerna i organisationen, skulle kunna ventileras 

gemensamt och eventuellt leda till vidare dialog och/eller beslut.

För att dialog verkligen skulle föras i blandade grupper fick deltagarna välja 

öppet vilket tema som de ville vara med och samtala kring. Såg vi att någon av 

de tre nivåerna inte var representerad styrde vi aktivt över personer från denna 

nivå till gruppen. Rubrikerna som alla fick med sig oavsett valt tema var: 

Vad är det för tema vi pratar om och vad behöver göras? 

Hur skall det göras? 

När skall det göras? 

Vem/vilka är ansvariga för att det som skall göras blir gjort och samman-

kallar till eventuella nya träffar? 

Vårt syfte med dessa dialogkonferenser var att bidra till att olika demokratiska 

forum kunde finna sin form eller få möjlighet att utvecklas i de medverkande

kommunerna, ett syfte som visade sig vara mycket befogat. Det framkom i stort 
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sett i alla medverkande kommuner att det var första gången som alla de olika 

aktörerna på olika nivåer i organisationen var samlade för att ha en gemensam 

dialog kring en gemensam, verksamhetsanknuten problemställning. Dessa dia-

logkonferenser kunde även ge utrymme för vidare samtal där kopplingar mellan 

teori och praktik fick möjlighet att utvecklas. 
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Kapitel 4  Empiriska erfarenheter i sin kontext 
De empiriska studierna har som jag tidigare beskrivit genomförts i två delar. 

Den första delen omfattar de fyra år i olika etapper som jag i interaktiv samver-

kan har följt tre (från början fyra) arbetsgrupper som fanns med i en förvaltnings 

övergripande omställning till en flexibel arbetstidsmodell (djupstudien). Här är 

huvudfokus lagt på baspersonalens upplevelser i samband med införandet av 

den flexibla arbetstidsmodellen (djupstudien) och hur ledningspersonal och poli-

tiker svarar upp mot dessa.

Den andra empiriska studien är den som jag genomfört i Hela -projektets regi i 

åtta olika kommuner fördelade över tre län i Sverige (den övergripande studien).
161 Erfarenheten av det nära interaktiva forskningsarbetet i djupstudien inspire-

rade till att söka mer interaktiva former även för genomförandet av denna över-

gripande studie. 

Frågor man ställde sig i de olika statliga verken och kommunerna var vad det 

var som gjorde att spridningseffekterna av de olika flexibla arbetstidsmodellerna

var så låg och vilka möjligheter och/eller hinder som fanns med de olika flexibla 

arbetstidsmodellerna. Funderingar som väcktes hos mig under studiens gång var 

hur de flexibla arbetstiderna påverkade möjligheterna för kommunerna att om-

vandla tidigare deltidstjänster till heltidstjänster? Vilket organisatoriskt ansvar 

tog man för att omvandla en deltidsorganisation till en heltidsorganisation? I den

övergripande studien beskriver jag i olika teman vad baspersonal, ledningsper-

sonal och politiker lyft fram som styrkor respektive svagheter i just deras flexib-

la arbetstidsmodell.

Kommunernas olika beskrivna visioner i samband med införandet av de flexibla 

arbetstidsmodellerna har varit bakomliggande reflektorer som jag har använt 

161 Westring Nordh & Eiman 2004
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mig av för att skapa en förståelse för de olika förändrings- och utvecklingspro-

cesser som de empiriska studierna har synliggjort.

Teorier som visade sig viktiga och som aktualiserades under de olika empiris-

ka faserna redovisas i den ordning som de medvetandegjordes eller förstärktes 

och de fördjupas i kommande teoriavsnitt.

   Med detta upplägg vill jag visa på hur den interaktiva forskningsprocessen be-

stående av kontinuerliga mötena med grupper och individer i organisationerna

kan inspirera och bidra till insikter som får sitt värde för alla medverkande på 

olika sätt. 

Vår arbetstidsmodell är som en diamant och genom att Du har haft en interaktiv 

forskningsansats så har Du bidragit till att ”diamanten” har reflekterats och 

slipats så att den blir bättre. (ledningspersonal)

Det har varit intressant att träffa andra och höra hur de har det och så var det 

intressant se det historiska perspektivet som Du har skrivit om. (baspersonal)

Det här var första gången som vi träffats alla parter och diskuterar en och 

samma fråga tillsammans. Det har varit värdefullt. (politiker) 

Det är viktigt att ord och handling överensstämmer i sin värdegrund. (jag)

Visioner om förändrade organisatoriska strukturer

Som tidigare nämnts hade det under 1990-talet förts många diskussioner på led-

ningsnivå rörande personalutvecklingen inom kommunernas verksamheter. Vid 

olika demografiska studier hade det med tydlighet framkommit att stora delar av 

den befintliga personalen skulle komma att gå i pension inom den närmaste tio-

årsperioden. Ungdomsgrupperna som skulle efterträda visade sig vara betydligt

färre i antal än den avgående generationen. Till dessa insikter tillkom politiska 
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direktiv om att befintlig personal i offentliga verksamheter skulle erbjudas hel-

tidstjänster.162 Förhoppningar från förvaltningsledningarnas och politikernas sida

som fanns knutna till införandet av olika flexibla arbetstidsmodeller var bland 

annat att befintlig personal skulle trivas. Detta skulle ge bättre rekryteringsmöj-

ligheter i framtiden och sänkta ohälsotal. Detta i sin tur skulle ge en effektivare 

ekonomi och ökad flexibilitet där personal skulle finnas tillgänglig när de be-

hövdes.

   De flexibla arbetstidsmodellerna skulle medverka till färre timanställningar då

de fast anställda skulle gå in och täcka upp för varandra vid korttidsfrånvaro av 

olika slag. Detta hoppades förvaltningsledning och politiker skulle leda till ökad 

kvalitet för de boende, med bättre kontinuitet, bemanning efter behov, ökad 

rättssäkerhet/trygghet och möjlighet till individuella aktiviteter.

   När kommunerna ”marknadsförde” de olika flexibla arbetstidsmodellerna till 

personalen använde man sig av ”honnörsorden” flexibilitet, större delaktighet 

och medverkan vid arbetstidsförläggning och i verksamhetsutveckling. Dessa 

förändringar menade man skulle bidra till mer demokratiska arbetsorganisatio-

ner med mer jämlika och jämställda arbetsvillkor.

   De ökade möjligheterna till inflytande hoppades man skulle bidra till ökad mo-

tivation, ökat engagemang och därmed bättre hälsa och färre sjukskrivningar hos 

de anställda. Man underströk att de flexibla arbetstidsmodellerna skulle ge per-

sonalen större möjligheter att styra när och hur de skulle arbeta med påföljd att 

deras privat- och familjeliv skulle bli rikare. 

   I slutändan hoppades man att detta skulle leda till flexiblare organisationer 

både för dem som var i behov av den sociala omsorgen, de anställda och organi-

sationen i sin helhet. Sammantaget skulle detta bidra till att arbetsfältet skulle

ses som intressant av de kommande generationerna i samband med deras yrkes-

val.

162 SOU 1996: 145
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Djupstudien
I denna kommun var 1999 901 personer anställda i omvårdnadsförvaltningen,

som var den förvaltning som var ansvarig för de verksamheter som skulle införa

flexibel individuell arbetstid. Av dessa var 68,3 % deltidsanställda. Här är det 

viktigt att tillägga att all personal inom förvaltningen räknats med, även den ad-

ministrativa och de har oftare heltidstjänster. Om beräkningarna hade gjorts 

inom det direkta sociala omsorgsarbetet skulle procentsatsen för deltidsanställda

ha blivit betydligt högre, närmare 90 %.

Av de 901 anställda var 41 män. Det fanns ingen uppdelad redovisning av 

mäns respektive kvinnors tjänstgöringsgrad. Men med tanke på det fåtal män 

och den totala övervikten av kvinnligt anställda inom förvaltningen kan vi utan

att överdriva säga att kvinnorna var i klar majoritet bland de deltidsanställda.

År 2000 beslutade politikerna i nämnda kommun på inrådan av ledningsgrup-

pen att den nya flexibla arbetstidsmodellen skulle införas i alla förvaltningens

boendegrupper och hemtjänstverksamheter. En projektledare anställdes för att 

implementera och genomföra förändringsarbetet tillsammans med de olika ar-

betsenheterna.

De tre faser som har framträtt i in- och genomförandeprocessen är igångsätt-

ningsfasen, genomförandefasen och den tredje som delade sig i två grenar, lås-

nings- och förhandlingsfasen.  Projektledaren fanns aktivt med i de två första 

faserna.

   Igångsättningsfasen skedde i etapper med ett halvårs mellanrum under tre år. I 

varje etapp var tre till fyra arbetsplatser involverade. Denna fas övergick under 

det andra halvåret i genomförandefasen. Då omsattes det som personalen hade 

lärt sig teoretiskt till handling i det vardagliga arbetet. Etableringsfasen och för-

handlingsfasen kallar jag de faser som följer därpå. För de grupper som föll in i 

ett statiskt tänkande övergick processen i en etableringsfas, medan det för grup-
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per där flexibiliteten av olika anledningar blev levande skapades utrymme för 

dialog och förhandlingar, en pågående förhandlingsfas.

Olika former av begrepp kopplade till den flexibla arbetstidsmodellen 

Poängtid: Arbetad tid plus eventuell mertid. 

Mertid: Tidigare obekväm arbetstid, t ex kvällar, nätter och helger som nu er-

sätts med extra tidspåslag.

Normtid: Den tid som gäller den aktuella månaden beroende på tjänstgörings- 

grad, t ex heltid i jan skulle göra 163,86 tim, 75 %  122,89  tim och 50 %  81,93

tim.

Närvarotid: Den tid personalen har schemalagt och genomfört under månaden. 

Ramtid: Start och slut på arbetspass samt enhetens totala antal personaltimmar.

Timbank: Summa arbetstid och mertid som man själv kan reglera uttag av i tid 

eller pengar. Här finns olika tak för hur mycket sparad (plustid) respektive lånad 

(minustid) tid som får finnas kvar mellan planeringsperioderna. 

Planeringsperiod: Det antal veckor som kommande schemaplanering omfattar.

Igångsättningsfasen

Under det första halvåret i djupstudien träffade projektledaren personalen i så 

kallade igångsättningsträffar, ungefär en gång i veckan. I de fyra grupper som 

jag följde deltog jag i de flesta av dessa träffar.163 Där presenterades arbetstids-

modellen och de olika processtegen arbetades igenom. Projektledaren startade 

med en övergripande presentation som övergick i fördjupad information om vart

och ett av de olika stegen. 

All personal fick börja med att välja omfattning på sin tjänstgöring för det 

kommande året. I denna kommun kunde man välja mellan 50 %, 75 % eller 100 

% tjänstgöringsgrad. Den beslutade personella tidsramen, enhetens ramtid som

var baserad på de boendes vårdtyngd och omsorgsbehov, låg fast. De individuel-

163 Bilaga 2 
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la valen av tjänstgöringsgrad blev därmed avgörande för huruvida dessa sam-

mantaget medförde ett under- eller överskott av personaltid för enheten under 

det kommande året.

Eventuell överskjutande tid skulle i första hand hanteras på så sätt att personal 

ersatte varandra vid planerad eller akut korttidsfrånvaro inom respektive enhet. 

Om detta inte var tillräckligt undersökte man olika former av kombinations-

tjänster. All tid reglerades via timbanken. I djupstudiekommunen hade man rätt 

till ett tidsspann på –40 till +200 timmar vid respektive brytperiod.

   Personalens arbetstid fördelades över dygnets alla timmar och planerades in i 

så kallad bemanningsplaner. Dessa bemanningsplaner fastställdes och utforma-

des utifrån de boendes beslutade vård- och omsorgsplaner i kombination med

enhetens ramtid. Personalen fördelade sin tid i förhållande till när och i vilken 

omfattning som de ansåg att det var störst eller lägst behov av personal och då 

utifrån de boende/brukarnas (verksamhetens) behov.

Efter denna process bestämde personalen de schematurer som behövdes för att 

personaltätheten skulle överensstämma med behovsplaneringen och den perso-

nella tidsramen. En del enheter såg behov av mer personal på morgontimmarna

då de flesta av de boende behövde hjälp med morgonrutinerna. Dessa enheter 

upplevde även ett större personalbehov runt måltider och vid sänggående. Andra 

enheter kunde se behovet av personal som störst under eftermiddag och kvällstid 

då de boende behövde stöd och hjälp i olika hem- och fritidsaktiviteter. Fördel-

ningen av dessa schematurer låg sedan till grund för de bokningar av arbetspass 

som personalen kunde göra för den kommande planeringsperioden. 

Nästa steg i processen var att någon/några personer i personalgruppen, sam-

ordnarna, fick till uppgift att samla in och sammanställa alla individuella önsk-

ningsscheman och föra samman dem i en översiktsplan. I och med att detta gjor-

des blev de krockar och luckor som uppstått för planeringsperioden synliga. För 

att lösa upp dessa och få full täckning av personal under alla turer fick persona-

len på olika sätt förhandla sig fram till vem som skulle flytta sin önskade arbets-
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tid till ett annat arbetstillfälle och/eller vem som kunde stå kvar på en önskad

tur. Dessa så kallade krocklösningar genomfördes på olika sätt på de olika enhe-

terna, men de skulle vara avslutade senast två veckor före den kommande plane-

ringsperiodens start. I och med detta sista steg var all personal medveten om hur 

schemat för den kommande planeringsperioden såg ut.

Tanken med samordnarfunktion var att den skulle alternera i personalgruppen 

mellan de olika planeringsperioderna. Detta för att alla skulle få kunskap om hur 

processen såg ut och förstå hur det stödjande datasystemet fungerade. När alla 

hade kunskapen skulle var och en kunna ta ansvar för och ha förståelse för de 

olika delmomenten i planeringsprocessen. Den beskrivna planeringsprocessen

skulle upprepas inför varje ny planeringsperiod. 

Klartecken för
arbetsplatsen att
starta.

Personalen väljer 
tjänstgöringsgrad
för kommande år. 

Ny
Planeringsperiod.

Önsknings- sche-
man görs, samlas
in och samman-
ställs.

Fastställande av 
arbetspass för
planeringsperioden.

Fastställande av
planerings-
periodens längd. 

Bemanningsplan arbetas
fram utifrån dialog kring
arbetsrutiner och brukarnas
beslutade omsorgsbehov.

Arbetsplatsen får
information om den 
nya arbetstidsmodel-
len..

Resultatet läggs ut till
personalen för lösning
av krockar och luckor.

Figur 5:1 Planeringsprocessen i FIA-modellen, de två första stegen i figuren förekommer
endast vid starten med flexibla arbetstidsmodeller. Pilarna visar alternativa startpositioner 
inför en ny planeringsperiod när man väl är igång.
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Liknande processteg förekommer i övriga kommuner och/eller på de arbetsplat-

ser där man har ett genomtänkt strukturerat genomförande.164

I djupstudiekommunen genomfördes parallellt med igångsättningsträffarna tre 

studiecirkelträffar på tre timmar vardera med varje personalgrupp. Vid dessa 

träffar gick projektledaren igenom teorier om förändrings- och grupprocesser 

och till dem tillhörande teman om konflikthantering och problemlösning, med 

utgångspunkt från FIRO-modellen och Kommunförbundets framarbetade mate-

rial Kom An.165

   Syftet med dessa studiecirklar var att personalen skulle få kunskaper som kun-

de användas som kreativa verktyg i de grupprocesser som införandet av de flex-

ibla arbetstidsmodellerna kunde innebära.

Dilemman som accentuerades i igångsättningsfasen 

Under de första faserna i in- och genomförandet av arbetstidsmodellen accentue-

rades känslor av oro, skuld, ilska och ångest inom arbetsgrupperna. Dessa käns-

lor kom till uttryck vid de regelbundna ingångsättningsträffarna. Oron som åter-

speglades hängde till stor del samman med upplevelsen av förlorad kontroll över

sin arbetstid och därmed även sin fritid.

Hur skall jag kunna planera min lediga tid när jag inte vet när jag 

skall arbeta? Om familjen vill boka en stuga för en helg som ligger i 

nästa planeringsperiod, hur skall jag då kunna göra det och vara 

säker på att vi kan komma iväg?(baspersonal)

Skuldkänslorna eller rättare sagt otillräcklighetskänslorna som kom till uttryck i 

djupstudien rörde sig på tre nivåer: 

164 Andersson et al 1999, Ede & Sjödén 2002, Fransson & Olsson 2004
165 se organisationskapitlet
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Gentemot arbetskamraterna, för att man inte tyckte att man räckte till i 

arbetet. När man behövde göra arbetsuppgifter som inte hade med det di-

rekta sociala omsorgsarbetet att göra, som exempelvis olika administrati-

va uppgifter, tyckte man att man ”smet” och lade en större arbetsbörda på 

de andra. Man gick med ständig oro när telefonen ringde under lediga da-

gar. Det kunde vara någon från jobbet som ringde för att få in extra perso-

nal. Man kände dåligt samvete när man blev sjuk och inte kunde gå till 

jobbet.

Gentemot de boende för att man inte tyckte att man hann med dem på det

sätt som man skulle vilja. Mycket av arbetet handlade om de dagliga ruti-

nerna kring hygien och föda. Det man saknade var tid för personliga soci-

ala kontakter, möjligheten att gå ut eller hitta på spontana aktiviteter.

Gentemot den egna familjen för att man inte tyckte sig finnas till hemma 

på det sätt och i den utsträckning som man själv och de önskade. 

Dessa upplevelser av förlorad kontroll och återkommande skuldkänslor riktades 

ofta som en ilska mot ledningen och med en kritik om auktoritär styrning upp-

ifrån. Personalen kände sig inte delaktig i framarbetandet av den nya flexibla

arbetstidsmodellen. Man upplevde inte heller att man hade fått ett bemyndigan-

de i form av delegationsrätt på beslut i den aktuella modellen, som skulle göra

det möjligt för dem själva att påverka verksamheten i den riktning som de tyckte 

behövdes.

Skuldkänslorna som väcktes till liv hängde ofta samman med att yttre mål som

ekonomi (ändamålsrationaliteten) inte tycktes hänga ihop med de inre målen 

(omsorgsrationaliteten).  Detta medförde att de inre målen som fanns i organisa-

tionen och som kommer till uttryck i lagar och förordningar många gånger upp-

levdes som ogenomförbara, då de yttre målen upplevdes som motstridiga till de-
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samma.166 Detta medförde en upplevelse av att arbetstidsmodellen endast var 

framtagen för att tjäna organisationens syften.

Det är bara ett sätt för kommunen att spara pengar (baspersonal)

Dilemmat arbetstid kontra fritid 

Personal ålades nya arbetsuppgifter i form av dokumentation och schemaplane-

ring i samband med införandet av den flexibla arbetstidsmodellen. Detta utan att 

tid för genomförandet hade lagts till tjänsten. Det fanns exempelvis inte arbetstid 

avsatt för de krocklösningar som var en organisatorisk nödvändighet för att lösa 

de luckor och dubbelbokningar som uppstått i samband med de individuellt öns-

kade schematurerna. Detta medförde att personalens upplevelse blev ”att de stal

tid” från de boende och den egna familjen för att få till stånd fungerande be-

manning för de olika planeringsperioderna. 

   Det förväntades av personalen att de skulle sköta mycket av schemaläggnings-

arbetet hemma på sin fritid. I och med att de tvingades ta med sig en del av job-

bet hem upplevde de att de tappade en del av den sociala gemenskapen med

andra på sin fritid.

Man har tappat rätten till sin egen fritid. (baspersonal)

De individuella schemana i det flexibla arbetstidssystemet tenderade under 

framför allt det första året att bli långt ifrån avtalsenliga. Orsaken till detta var 

att personalen försökte samla sin arbetstid till så få tillfällen som möjligt för att 

kunna ta sammanhängande ledighet och/eller för att få så mycket tid som möjligt

i timbanken.

 ”…i fall det skulle hända något”. (baspersonal)

166  Silfverberg 1996
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Skulle arbetsledningen ha tagit initiativ till liknande scheman skulle personalen

aldrig ha ställt upp utan vänt sig till det lokala facket och protesterat.

   I detta inledningsskede kunde personalen inte se de olika möjlighetsfaktorer

som förvaltningsledning och projektledare presenterade i samband med införan-

det av modellen, som exempelvis att man som personal och individ skulle ha 

möjlighet att välja att vara ledig en bestämd dag/tid varje vecka för att kunna 

delta i studiecirklar eller andra kontinuerligt återkommande åtaganden.

Dilemma i relationsarbetet med boende/brukare/anhöriga

Personalen på de fyra enheterna uttryckte en oro för att den flexibla arbetstids- 

modellen kunde komma att innebära försämringar i kontaktmannaskapet. Kon-

taktmannaskapet innebär att en eller två anställda har huvudansvaret för kontak-

ter gentemot en eller flera av de boende och/eller brukarna samt deras anhöriga.

Kontaktpersonerna får på detta sätt en fördjupad kunskap och tätare kontakt med 

dem än övrig personal. De boende/brukarna och deras anhöriga får en kontinui-

tet i kontakterna med personalen. På samma sätt hänvisas andra personer utifrån,

i frågor som gäller den boende, i första hand till kontaktpersonerna.

Om den nya individuella arbetstidsförläggningen skulle medföra att den an-

ställde är borta i längre perioder och/eller inte återkommer med tidigare kända 

kontinuitet menade personalen att detta kunde skapa en oro för de boende och 

svårigheter i den gemensamma planeringen.

Det blir svårare för de boende att veta när man arbetar.

(baspersonal)

I samband med igångsättningsträffarna fanns tankar om att de som var beroende 

av de sociala omsorgstjänsterna skulle ha möjligheter att påverka de flexibla ar-

betstidsvalen. Tanken var att personalen skulle kunna lägga sin arbetstid i sam-
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råd med den eller de personer som de var kontaktperson för. På detta sätt skulle

de boendes/brukarnas olika behov av social omsorg, stöd och service kunna pla-

neras utifrån dem som individer och inte utifrån kollektiva behov. 

Införandet av IT som stödfunktion

Det ”stödjande” dataprogrammet var ett annat dilemmaområde. Namnet på detta

datastöd var/är Medvind, men i dagligt tal döptes det snabbt om till ”Motvind”.

Majoriteten av kvinnorna som skulle använda sig av dataprogrammet hade inga

eller mycket små erfarenheter av tidigare arbete vid dator. Flera hade överhu-

vudtaget aldrig satt igång en dator och var ”livrädda” för att försöka.

Det var många funktioner i systemet som inte var i fas med den flexibilitet 

som arbetstidsmodellen i sig innebar. Detta dilemma ventilerades på de flesta 

igångsättningsträffar och medverkade till att personalen ofta fastnade i en sned-

fokusering. Istället för att diskutera den egna enhetens verksamhet och utveck-

lingen av densamma gick större delen av tiden åt till irriterade diskussioner 

kring datasystemet.

   I arbetsledargruppen resulterade diskussionerna till att en fokusgrupp startades 

som kontinuerligt skulle arbeta med utvecklingsstrategier för datasystemet. Des-

sa strategier skulle bygga på praktiska erfarenheter utifrån det konkreta arbetet.

Om användarna, som i det här fallet var baspersonalen, hade tagits med i dia-

logen skulle de direkt kunnat påverka utvecklingen av nya rutiner och/eller pro-

gramutveckling så att systemet snabbare hade blivit mer funktionellt. De hade då 

även kunnat få den praktiska utbildning som dataprogrammet kräver under ut-

vecklingens gång.

Genomförandefasen

Genomförandefasen i FIA-modellen innebar att personalgrupperna skulle omsät-

ta teori och övning från igångsättningsträffarna i den dagliga praktiska verksam-
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heten. Behovsplanering, planeringsperioder, olika schematurer och önsknings-

scheman som hade formats och fastställts skulle nu genomföras. I denna fas 

fanns jag som doktorand ute på de olika enheterna och följde deras dagliga arbe-

te. I och med detta fick jag en inblick i deras verksamheter och blev åhörare till 

de dagligen återkommande diskussionerna kring den nya arbetstidsmodellen.

Många av diskussionerna innehöll en skarp kritik mot förvaltningsledningen och

politikernas förhållningssätt både vad det gällde införandet av den flexibla indi-

viduella arbetstidsmodellen och bristen på förankring och delaktighet hos och 

för personalen. Det rent praktiska arbetet med schemaläggning och krocklös-

ningar genomfördes under verbal protest och tog mycket tid och energi från per-

sonalgrupperna.

   I samband med igångsättningsarbetet blev personalgrupperna introducerade i 

att arbeta med problemlösning utifrån det så kallade lärandehjulet.167 Lärande-

hjulet innebar att personalen i första steget skulle lära sig att konkretisera de pro-

blem som de såg. I det andra steget skulle de söka orsakerna till problemet och

därifrån gå vidare till att ta fram olika lösningsförslag på desamma. Utifrån de 

förslag som då kom upp var tanken att de skulle välja den lösning som de fann 

bäst. I det sista steget skulle de bestämma vem som skulle gör vad, när och 

hur.168

Då personalen genom lärandehjulet hade fått inblick i en problemlösande metod, 

liknande sociala mobiliseringsteorier, fann vi att forskningscirkeln kunde vara 

ett forum för att vidareutveckla vårt parallella arbete under genomförandefasen.

Avsnitten som följer här nedan är en redovisning av de olika enheternas för-

djupningsarbeten kring de dilemmaområden som de fokuserade. Dilemmana lyf-

tes och problematiserades gemensamt i forskningscirkeln och de förslag till al-

ternativa handlingsmöjligheter som arbetades fram återkopplades till respektive 

enhet och avslutar varje avsnitt här nedan. De längre kursiverade avsnitten är 

167 Almqvist, Olsson - Brunn, Hedén & Ömossa 1997, utvecklas vidare under Byråkratier i förändring
168 Lundh 1999
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personalgruppernas egna skrivningar. Slutprodukten blev ett gemensamt skrivet

paper som presenterades vid HSS-konferensen i Ronneby 2003.

Flexibilitet och delaktighet

I den första gruppen visar det sig att de dilemman som beskrivs under igångsätt-

ningsfasen kvarstår och mycket av den kritik som då lyftes fram tas nu upp igen.

Vi har inte fått vara delaktiga i FIA-modellens uppbyggnad. Beslut 

togs över våra huvuden. I samband med att vår enhet skulle in i

igångsättningsprocessen blev vi kallade till obligatoriska träffar och 

studiecirkel med projektledaren. Där framförde hon bara fördelarna

med arbetstidsmodellen. Själva tror vi att FIA-modellen kommit till 

för att gynna arbetsgivaren. Arbetsgivaren bryr sig inte om hur per-

sonalen mår, utan tänker bara på pengar och sparande.

I samband med införandet av arbetstidsmodellen får vi som personal

ytterligare arbetsuppgifter att utföra. Redan innan hade vi ett arbete 

med otroligt många arbetsuppgifter som vi redan då tyckte att vi var 

underbetalda för. I och med att vi som ordinarie personal förväntas 

gå in och täcka upp för varandra vid kortare ledigheter i den nya 

modellen kommer arbetsgivaren att få ekonomisk vinning eftersom 

behovet av externa vikarier förväntas minska. Det besparar kommu-

nen från extra arbetsgivaravgifter. Då många av oss inte har råd att 

stanna hemma vid sjukdom sparar de även på sjukförsäkringsavgif-

ter. Våra män skulle aldrig gå med på dylika arbetstidslösningar. 

Man räcker inte till, känner sig skyldig gentemot de boende och de-

ras anhöriga, den egna familjen och vänner och bekanta. Man kom-

mer efter med mycket hemma, sover dåligt på nätterna. Ångesten 

kommer när man kommer hem, att man inte har den tid man vill till 

de boende och deras anhöriga just inför krocklösningar. Då slår 
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mardrömmarna till, man drömmer att anhöriga anmäler en för LEX 

SARAH för att man inte bryr sig om de boende, utan springer fram

och tillbaka och bara pratar med varandra och har skygglapparna 

på enligt anhöriga. Detta gör att man blir ännu tröttare. Man kom-

mer ännu mer efter med allting och den stora upplevelsen blir att 

man inte räcker till någonstans.

Diskussionerna på arbetsenheten som man beskriver här ovan hålls i många fall 

direkt ”över huvudet” på de boende och deras anhöriga, ibland involveras de i 

desamma. En bidragande orsak till att diskussionerna genomförs på detta sätt är 

att personalen arbetar i så kallat medlevarskap. Detta innebär att de är i aktiv 

tjänst från det att de kommer till arbetsplatsen till dess att de går hem. De har 

inte några raster inlagda under sina arbetspass. En annan orsak är att det på de

flesta av enheterna inte finns tillgång till egna personalutrymmen. På en enhet 

användes till exempel ett litet rum som både tvättstuga och kontor. Så möjlighe-

ten att föra dialog eller diskutera förändringarna av verksamheten i det dagliga 

arbetet blir därmed med de boende runt omkring. 

Den kritik som personalen lyfter fram i anslutning till in- och genomförandet

av den flexibla arbetstidsmodellen är att de inte känner sig delaktiga i beslut som

rör deras egen verksamhet. De känner sig inte sedda eller hörda som personal. 

De anser att informationen om FIA-modellen saknar en öppenhet kring både

fördelar och nackdelar med den flexibla arbetstidsmodellen.

Personalen reagerar starkt på att det förväntas av dem att de skall utföra nya

arbetsuppgifter på sin fritid. En av dessa arbetsuppgifter är planeringen av det 

flexibla schemat. De får inte någon kompensation för att utföra dessa uppgifter, 

varken i tid eller i pengar. Personalen uttrycker att organisationen därmed gör 

ekonomisk vinning på deras bekostnad.

Till detta kommer problemen med det stödjande datasystemet, där personalen

inte får fram de uppgifter som de tycker att de behöver för att flexibiliteten skall 
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synliggöras och kunna planeras. Enheten hade ingen egen dator utan de fick gå 

mellan enheterna för att låna dator. Detta problem var genomgående för de flesta 

arbetsenheterna och det förstärkte problematiken runt datasystemet. 

Visionerna som samma grupp lyfte fram var att allt arbete som skulle göras 

skulle ske på betald arbetstid och att det skulle finnas datorer på varje enhet. De 

ville få erbjudanden om eller själva kunna komma med förslag på relevant kom-

petensutveckling när deras arbetsuppgifter förändrades. De hade önskningar om 

att det skulle skapas forum för återkoppling mellan personal och ledning och att 

de som personal skulle komma med i planering och förändringsdiskussioner på

ett tidigare stadium. På så sätt skulle deras erfarenhet och kunskap på området

tas till vara och de skulle känna sig mer sedda och bekräftade som personal. De

ville att organisationen skulle ha en större öppenhet för både fördelar och nack-

delar i samband med förändringsprocesser av olika slag och därigenom skapa ett

kreativare förändringsklimat. Följaktligen blev deras förslag till handling att per-

sonalen skulle erbjudas vidareutbildning på de områden som det fanns och 

kommer att finnas behov av.

De ville också att befintliga personalforum som de upplevde användes som 

instrumentella forum för envägs informationsgivande från arbetsledningen skul-

le utvecklas och användas för öppen dialog, ledning och personal emellan. För-

valtningens ledningsgrupp hade och har eget forum en gång i veckan och en-

hetscheferna har sina gemensamma forum. Dessa forum för dialog kring verk-

samheterna på ett övergripande plan skulle kunna göras tillgängliga även för 

baspersonalen. Personalens arbetsplatsträffar skulle kunna utvecklades till en 

reflekterande mötesplats, där man kontinuerligt följde upp de mål och de be-

manningsplaner som arbetats fram.

   Det gränsöverskridande forum som finns och som återkommer med viss kon-

tinuitet är de så kallade samrådsgrupperna. Dessa grupper består av representan-

ter från de olika nivåerna i organisationen. Denna form av grupp kan utvecklas
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vidare så att fler blir berörda och att information om det som pågår når ut till 

kolleger på ett bättre sätt än idag. 

Fokusgrupper är en annan form av gränsöverskridande forum som existerar i 

organisationen idag. Dessa återkommer mer oregelbundenhet. I nuläget samlas

man i fokusgrupper vid akuta eller på annat sätt viktiga aktuella situationer i or-

ganisationen. Vilka grupper som representeras i fokusgrupperna varierar efter 

vilken fråga som är aktuell.169

     Teoretiska kunskaper och könsteoretiska perspektiv som aktualiserades i 

denna delstudie var flexibilitetens olika ansikten och krav, som bland annat vi-

sade sig i förvaltningsledningens krav om att arbetsuppgifter skulle utföras utan-

för reglerad arbetstid och kvinnornas försök att vara alla till lags på bekostnad

av det egna välbefinnandet. 

Delaktighet och inflytande 

En annan av grupperna i djupstudien reagerade på hur de via rykten fick vetskap 

om att det diskuterades att de skulle få ändrad målgrupp på deras enhet. Detta 

skulle innebära att de som nu bodde där skulle flyttas ut och nya boenden med 

en fördjupad problematik skulle flytta in.

Detta beslut hade tagits utan att vi som arbetar på enheten eller de 

boende och/eller deras anhöriga hade involverats i någon dialog el-

ler information om förändringarna som åsyftades. Information om 

nämndens beslut hade lämnats till enhetschefen. Hon i sin tur infor-

merade oss på ett personalmöte i mitten av maj månad samma år. 

Hur valet av den eventuella placeringen för det nya boendet hade

gått till var oklart. Däremot erbjöds vi som personalgrupp på enhe-

ten att i en intresseanmälan ”söka” tjänsterna med den nya inrikt-

169 Westring Nordh 2002b
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ningen. Vi som vid tidpunkten arbetade på stället hade arbetat till-

sammans länge och fungerade väl ihop. Oron för att splittras och 

lämna arbetsgruppen och kanske behöva börja på en ny enhet gjorde 

att alla sökte till det ”nya” gruppboendet. Alla ville stanna kvar i 

gruppen.

Hur många platser det skulle bli i det nya gruppboendet var oklart. 

Det pratades om åtta stycken, men även tio platser i boendet plus två

platser för dagvistelse var aktuellt. Samma osäkra förhållanden

gällde i personalfrågan. Här talades det om en utökad personalstat

som senare återfördes till rådande personalresurser. Förändringar-

na fick inte kosta något utöver gällande budgetram. Ingen visste hur 

framtiden skulle bli. Detta väckte många frågor hos oss. Hur skulle 

man klara en god vård och omsorg av en grupp boende med betyd-

ligt tyngre problematik än den som man hade och med samma per-

sonalbemanning som tidigare? Vad skall hända med de boende som

fanns på enheten? Var det vettigt att placera denna nya grupp boen-

de på en enhet som ligger högst upp i ett flervåningshus? När skulle 

förändringen i så fall genomföras? Vem skulle informera de nu bo-

ende och deras anhöriga och vart skulle de ta vägen? 

Under sommaren gick det nya rykten, nu om att förslaget skulle läg-

gas på is. Något beslut i frågan kom inte till vår kännedom. Efter 

sommarsemestern fick vi vetskap om att beslutet var lagt på framti-

den. Fortfarande hade ingen som helst dialog förekommit med oss i 

personalen.

Kritiken i detta fall är riktad mot att de som personal får information om föränd-

ringar ryktesvägen. Personalen upplever det negativt att de inte tas med redan 

vid framarbetandet av verksamhetsförändringar som innefattar dem själva och 
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den målgrupp som de är verksamma i. De tycker inte att förvaltningsledning och 

politiker tar vara på deras kompetens och erfarenheter. 

Personalens visioner här är att de skall ses som resurser vid förändringsarbe-

ten. De vill tillfrågas i frågor som har med deras egen verksamhet att göra, för 

att kunna resonera om arbetsplatsens lämplighet vid eventuella förändringar och 

för att tillvarata såväl den rådande som den kommande verksamhetens behov. 

De hoppas även att de som personal skall ges möjligheter att komma med egna 

förslag och idéer till nämnd och förvaltningsledning i framtiden. Precis som den

tidigare gruppen vill de att personalen får utbildning kring nya arbetsuppgifter

som åläggs dem. 

Deras förslag till nya handlingsmönster var att det vid större förändringar i 

verksamheten utses en grupp bestående av personalen, förvaltningsledning och 

nämnd som planerar och utvecklar förslag på förändringar tillsammans. Om nya 

målgrupper skall in i verksamheten kan personal, politiker och ledning göra ge-

mensamma studiebesök på arbetsplatser där de tilltänkta boendegrupperna be-

finner sig innan flytten. Dessa studiebesök kan då ligga till underlag för en 

gemensam dialog kring det kommande förändringsarbetet.

Teoretiska kunskaper som kändes viktiga i denna fas var teorier som synlig-

gjorde och förklarade strukturer i den byråkratiska och politiskt styrda organisa-

tionen. Den uttalade önskan från politiker och förvaltningsledning om en mer

demokratisk organisation och dess betydelse kändes motsägelsefull och blev 

därmed även detta ett teoriområde som fördjupades.

Kontaktmannaskap - möjlighet till delaktighet och inflytande 

I samband med arbetstidsmodellens införande fanns det som tidigare beskrivits 

en kritik och oro hos personalen kring hur kontaktmannasystemet skulle fungera 

i en flexibel arbetstidsmodell. I den personalgrupp som finns bakom detta avsnitt

tyckte man att detta var en av de viktigaste frågorna. De befarade att den flexibla 

arbetstidsmodellen skulle leda till försämringar för de boende. Personalen var 
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orolig för att de boende skulle få svårt att hålla reda på när deras kontaktperso-

ner var i tjänst eller inte. De var också bekymrade över att de som personal inte 

skulle kunna hålla kvar invanda rutiner som var knutna till kontaktmannaskapet.

Intentionen med kontaktmannaskapet är att den boende, som är den minsta or-

ganisatoriska byggstenen, ska vara delaktig i de praktiska göromål som skall gö-

ras kring honom/henne själv.170

Vårdplanen för de boende är i sig statisk och innehåller veckosche-

man som kan vara svåra att ändra på. Den individuella schema-

läggningen med krocklösningar enligt FIA-modellen kan innebära 

att kontaktpersonen som har en boende med inlagd schemaaktivitet 

bestämda dagar varje vecka inte är i tjänst dessa dagar. Detta hind-

rar genomförandet av kontaktpersonens och den boendes planerade 

veckoschema, genom att bestämda aktiviteter skjuts på framtiden. 

Detta har ibland inneburit att det blir fler personer än kontaktperso-

nerna som är involverade runt den boende. Det skapas en obalans i 

den plan som lagts för var och en. Detta i sin tur gör att utspel från 

de boende gentemot personalen kan öka, vilket skapar oro både hos 

de boendeoch hos personalen. I och med att andra än kontaktperso-

nen går in i arbetet kring dessa göromål sker det överträdelser i den 

gjorda planeringen. De kontinuitetsskapande delarna i kontaktman-

naskapet har gått förlorade på grund av ryckigheten i schemat. I 

samband med att de flexibla arbetstidslösningarna blev ett faktum 

slutade tidigare system med införandet av arbetstider på väggalma-

nackan att fungera. Detta har gjort att de boende likaväl som ar-

betskamrater har svårt att få en överblick över när den ena eller den 

andra arbetar. 

170 Svalander 1984, Bergstrand 2004
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Den här personalgruppens kritik riktade sig både utåt och inåt i organisationen.

Utåt handlade det om kritik gentemot arbetsledning och politiker som i införan-

det av FIA-modellen inte såg att deras förvaltning omfattade olika målgrupper 

med olika behov av kontinuitet. Den nya flexibla arbetstidsmodellen bidrog en-

ligt denna personalgrupp till att scheman blev ryckiga jämfört med tidigare. På 

denna enhet arbetade alla anställda redan före FIA-modellens införande heltid 

och deras dåvarande schema var planerat efter detta och fungerade enligt de fles-

ta bra. 

Kritiken de riktar mot sig själva som personal var att deras egen brist på flexi-

bilitet ytterligare försvårade och bidrog till att de boendes delaktighet och med-

verkan i planeringen blev låg. Det blev återkommande störningar i de lagda 

vårdplaneringarna och schemat blev inte överblickbart för de boende och/eller 

kolleger. Kontinuiteten mellan kontaktmannen och den boende hade därmed för-

svårats. De visioner som uttrycktes var att de som personal skulle öka flexibilite-

ten i både tanke och handling och vara tydliga med de arbetstider som fastställts 

för planeringsperioden.

För att få överblick över planeringsperiodens fastställda schema kan 

det sättas upp på synlig plats för alla. Det är viktigt att ge utrymme 

för mer spontanitet som i sin tur kan ge inspiration till nya arbetsin-

satser. (baspersonal)

Det var viktigt att skaffa en överblick över de behov som fanns i verksamheten.

För att åstadkomma detta behövde personalen komma närmare de boende och 

överge de statiska vårdplaneringarna. För att gå från ord till handling behövde

kontaktmannen informera den boende om kommande periods arbetstider/dagar 

och ta initiativ till samtal om och vara öppen för förslag till aktiviteter från den 

boende.
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Vi som personal kan skapa förhållanden som ger de boende mer in-

syn och delaktighet i planeringen. Aktiv verksamhetsplanering och 

uppföljning av densamma kan ske vid onsdagsträffarna. (basperso-

nal)

Teoretiska kunskaper som aktualiserades var sociala omsorgsteorier och dess 

visioner om det symmetriska mötet mellan personal och boende/brukare. De so-

ciala omsorgsteoriernas och den interaktiva forskningsansatsens närhet till teori-

er om en demokratisk reflekterande dialog gjorde att dessa behov av kunskap

ytterligare fördjupades. 

Delaktighet eller förförisk retorik

I samband med mitt arbete ute i de olika grupperna och i de kontakter som jag 

hade haft med ledningsgruppen fanns det en uttalad önskan om och öppenhet

för förändringar i organisationen. Denna öppenhet låg till grund för det fortsatta 

arbetet ute i grupperna.

I den gemensamma inbjudan till baspersonal, politiker och förvaltningsled-

ning som tidigare beskrivits i ”Hur ett normbrott synliggjorde den sociala ord-

ningen i organisationen och ledde till heterogena forskarcirklar” såg den med-

forskande personalen det som en fördel att de olika äldreboenden som inbjöds 

hade kommit olika långt i processen med FIA-modellen. Detta kunde bidra till 

erfarenhetsutbyten kring olika dilemman som hade uppstått eller som uppstod 

under processens gång och olika förslag till lösning som kunde underlätta ge-

nomförandet av den flexibla arbetstidsmodellen.

   Den bakomliggande erfarenheten var att personalens kunskaper inte togs till-

vara i starten av och/eller i funderingarna kring olika verksamhetsutvecklingar

eller effektiviseringar. En önskan som de (och även jag) hade med en utvidgad 

grupp var att även kunna visa, och på så sätt skapa en förståelse hos politiker 
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och ledning för vikten av och fördelarna med att personal får vara med tidigare i 

förändringsprocesser som har med deras verksamhet att göra. 

      Som jag redan tidigare har beskrivit mötte vår inbjudan till dessa utvidgade

dialogträffar på ett massivt motstånd från såväl ansvarig politiker som förvalt-

ningsledning, vilket resulterade i att jag kallades upp för att ”ställas till svars” 

för mitt agerande. När jag frågade hur det kom sig att de hade avblåst träffen 

som vi hade bjudit in till innan de hade haft dagens dialog med mig fick jag ett 

förvånat svar.

Vad skulle vi ha en dialog kring? Så här kan man bara inte göra!

Och skulle det vara så att personalen vill ha dylika möten så får det 

ske på deras fritid, inte på arbetstid. (förvaltningschef och nämnds-

ordförande)

Vi rörde oss fram och tillbaka i denna dialog och förvaltningschefen uttryckte att 

hon kunde se att hon hade lagt in betydelser och värderingar i inbjudan som fak-

tiskt inte fanns där. Trots detta kom inte någon gemensam dialogkonferens till 

stånd. Det kunde ha blivit ett tillfälle där politiker och förvaltningsledning varit 

med och omsatt sina visioner om en mer demokratisk organisation, men de tog 

det inte. Här hade de personal med idéer om hur de kunde bli mer delaktiga och 

medverkande i organisationens utvecklings- och förändringsarbeten, men de 

mötte inte upp.

Till politiker och förvaltningsledning, som är de som uttryckt visionerna om

ökad delaktighet och medverkan i verksamhetsutvecklingen för baspersonalen, 

ställer jag dessa frågor: Hur skall personal kunna bli mer delaktiga och känna att 

de får medverka i verksamhetsutvecklingen om de inte har rätt till att ta egna 

initiativ? Hur skall man kunna skapa tillit och kreativitet i en organisation om

man kallas upp för ”räfst och rättarting” om man har gjort något ”fel”? Hur kan 
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man begära att träffar som har med verksamheten och arbetssituationen att göra 

skall ske på personalens fritid?

Just denna inbjudan till utökat dialogforum som vi tog initiativ till kanske inte

direkt faller under något som ”måste” göras. Men man kan tycka att lednings-

grupper som själva är initiativtagare till en stor organisationsförändring, där en

ökad delaktighet, större inflytande och en mer demokratisk arbetsorganisation är 

några av målen, skulle vara mer positivt inställd till nyskapande idéer från alla 

medverkande aktörer. Reaktionen vi möttes av förstärkte istället redan tidigare 

kritiska uppfattningar om ledningens ohörsamhet och uppfattningar om att per-

sonal bara förutsätts verkställa det arbete som ålagts dem. 

Visionerna som växte fram i anslutning till detta exempel var en önskan om att 

ledningen skulle bli mer medveten om sin egen roll och att även de måste för-

ändras och bli mer flexibla i en flexibel organisation. I en organisation där man 

önskar förändring och kreativ utveckling behöver man bli mer tillåtande och ge

personalen ”rätt” att göra misstag. Personal behöver få utrymme inom sin tjänst

för uttalade mål och arbetsuppgifter som exempelvis delaktighet och medverkan 

i verksamhetsutveckling och administrativ arbetstid av olika slag. All fri tid skall 

respekteras.

Det är viktigt att man för en dialog, pratar med varandra, istället för att man

tillrättavisar och/eller ger ”order” till den andre.

För mig som doktorand och blivande forskare blev det tydligt hur viktigt det är 

att i olika forskningsuppdrag hålla igång en kontinuerlig dialog kring den inter-

aktiva forskningsansatsen och det gemensamma lärandet och att detta hålls le-

vande under hela processen. Detta innebär också att på ett tidigare stadium in-

volvera alla i en pågående dialog om allas delaktighet och ansvar i verksamhets-

utvecklingen.

I samband med denna fas blev organisatoriska maktförskjutningar, informellt

och formellt ledarskap av betydelse. Teoretisk fördjupning kring politiskt och 

byråkratiskt styrda organisationer och samhälleliga ideologiska förskjutningar 
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mot mer demokratiskt styrda organisationer aktualiserades. Begrepp som förfö-

riska och giriga organisationer samt bottom/up och top/down lyftes in. 

Låsningsfas eller förhandlingsfas

För alla individer och grupper innebar starten med det flexibla arbetstidssyste-

met ett jagande efter tid. Alla försöker få så mycket tid som möjligt i sin tim-

bank för att inte hamna i situationen att ha minustid, att stå i skuld. Detta innebär 

att personalen arbetar så mycket som möjligt för att bunkra upp inför eventuella 

kommande situationer som skulle kunna innebära att man inte kan arbeta all den 

tid som var tänkt. Då kan man justera sin utgående lön med den plustid som man 

har i timbanken och därmed inte bli ekonomiskt drabbad. 

Den här stressen kring arbetstiden är som starkast under det första året, innan 

personalen har fått en tillit till att den önskade tjänstgöringstiden går att få ut. De 

flesta har hittat fungerande system för planeringsperioderna som gör att flexibili-

teten i schemaläggningen känns kreativ och meningsfull, även om krocklös-

ningsdagarna fortfarande känns jobbiga.

I början jobbade många mer än de skulle bland annat för att få plus-

tid i timbanken, det gör vi inte idag. Det inser man att man inte pal-

lar för. (baspersonal)

Men det finns enheter och/eller enskilda individer som på olika sätt inte kan 

komma till ro i det flexibla arbetstidssystemet. En del enheter låser fast stora de-

lar av schemat så att flexibiliteten därmed minimeras.

Låsningsfas

Detta är en fas som jag menar att de grupper som begränsar det flexibla arbets-

tidssystemet på olika sätt hamnar i. En begränsning som blivit synlig i djupstu-

dien är när några personer i en grupp bestämmer att all arbetstid på helgerna 
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skall stå kvar som tidigare. Detta medför att man arbetar med den person som

man alltid har arbetat med och man låser stora delar av arbetstiden till just dessa 

arbetspass. En annan begränsning som i första påseendet kan se ut som en tjänst 

är när samordnare tar på sig att föra in andra medarbetares scheman i datasyste-

met. Detta innebär på sikt att medarbetaren aldrig lär sig det nya systemet fullt

ut och inte heller får en överblick över sitt schema i relation till de möjligheter

som kan finnas. När organisationen kommer till den punkt då man skall lägga in 

förslag på sina egen arbetstid direkt i datasystemet kan denna person inte

genomföra arbetsuppgiften på egen hand.

   Dessa begränsningar kommer ofta till stånd i grupper där dialogen är svagt 

utvecklad. Kännetecknande för dessa är att det inte förekommer någon större 

dialog vare sig kring schema och/eller verksamhetsutveckling. Informella ledare 

styr gruppen. 

Förhandlingsfas

På de enheter som jag menar har kommit till en förhandlingsfas har man hittat 

fungerande dialogformer för planerandet av sitt flexibla arbetstidssystem. Man

för en öppen och gemensam dialog kring schema och verksamhetsinnehåll. Per-

sonalgruppen är oftast heterogent sammansatt. Det innebär att man är i olika åld-

rar och därmed i olika faser i livet. Behoven och/eller de individuella önskning-

arna om att arbeta vissa tider av dygnet skiljer sig åt. Blandningen av heltider 

respektive deltider kvarstår. Det gör att alla har lättare att få ut den faktiska ar-

betstiden i planeringsschemat för perioden.

  I detta planerande av arbetstid påpekar en personalgrupp att det tar ett tag innan 

man förstår att man inte skall räkna eller lägga in sin faktiska arbetstid i klock-

tid. Man skall vid bokningen av arbetstid lägga till den planerade mertid som 

man har utöver den fasta normtiden. Mertid är den tid som räknas extra på ar-

betstid som är förlagd före klockan 07.00 på morgonen och efter klockan 19.00 

på kvällarna. I flexibla arbetstidsmodeller där man använder sig av så kallat po-
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ängsystem är detta ett sätt att omräkna tidigare obekvämt arbetstidstillägg från 

ekonomisk ersättning till tidsersättning. Vid schemaläggning innebär detta att 

man kan lägga ut mindre antal timmar än vad den faktiska klocktiden säger och 

ändå få ut sin fasta månadslön. 

Skulle jag hela tiden se till att få ut klocktiden i schemat så skulle jag 

aldrig få vara ledig. (baspersonal)

Samtidigt finns det röster som påpekar att som kvinna gör man allt för att försö-

ka hinna med det som skall göras på den tid man har till sitt förfogande. Detta 

oberoende av om tiden i sig är tillräcklig eller ej. 

Vi tänjer oss hela tiden för att hinna med allt som skall göras. (bas-
personal)

Synliggjorda teman och dilemman i den övergripande studien 
Den övergripande studien består av insamlade kunskaper och erfarenheter från 

in- och genomförandet av olika flexibla arbetstidsmodeller i åtta kommuner, 

från Skåne i syd till Jämtland i norr. Här träffade jag baspersonal och lednings-

personal vid två fokusanalystillfällen vardera. I sex av kommunerna deltog även 

de beslutande nämndspolitikerna i egna fokusanalysgrupper.171

Den kommun som har varit föremål för djupstudien finns representerad även 

här. I denna övergripande studie är det de personalgrupper/den arbetsenhet som 

var först ut och testade FIA-modellen som medverkar. De hade vid studiens ge-

nomförande arbetat med den flexibla arbetstidsmodellen FIA under tre års tid. 

Även politiker från beslutande nämnd och förvaltningsledning deltog i den 

övergripande studiens olika moment.

171 Fokusanalys som metod finns utförligare beskrivet i kapitlet En interaktiv metodlogisk process och i West-
ring Nordh & Eiman 2004
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Den förförståelse som jag hade med mig in i den övergripande studien byggde

på de kunskaper och erfarenheter som djupstudien bidragit med, såväl på ett 

empiriskt som ett teoretiskt plan. Detta hjälpte mig att snabbt komma i dialog 

med de olika grupperna i de medverkande kommunerna, då jag förstod vad det 

var de pratade om. Kunskap och erfarenheter från djupstudien bidrog till att jag

kunde ställa relevanta frågor och förstå och tolka de processer som pågick snab-

bare och mer fördjupat än vad jag annars hade kunnat göra. Jag återkommer till 

detta påstående i mitt avslutande kapitel om Forskaren som balanskonstnär.

Ytterligare begrepp knutna till flexibla arbetstidsmodeller 

I stort sett alla kommuner eller arbetsplatser som inför någon form av flexibel 

arbetstidsmodell upplever att det är de själva som är grundare av ”modellen”.

Grundkonstruktionen för de olika flexibla arbetstidsmodellerna är dock väldigt 

lik varandra och kallas i dagligt tal för tvättstugeschema. Modellerna bygger på

principen att all personal skall ha möjlighet att välja sina arbetspass efter vissa 

givna ramar. Dessa ramar (bemanningsplaner) baserar sig på de boendes beslu-

tade sociala omsorgs- och medicinska omvårdnadsbehov, satt i relation till enhe-

tens totala personaltid. För att öka flexibiliteten i systemet har man infört plane-

ringsperioder som är avgränsade i tid (oftast 9 - 12 veckor) och som ger möjlig-

heter till att revidera lagd bemanningsplan så att de överensstämmer med de be-

hov som finns.172

I tidigare traditionella scheman var den planerade bemanningen fast och kunde

inte förändras. Under en fastställd period av exempelvis sex veckor var de fasta 

schematurerna utlagda för var och en i personalen. När perioden var slut började 

man om på vecka ett och detta fortgick så länge som så önskades. 

Normalschema bygger på ett grundschema, ett fast rullande schema strukture-

rat på samma sätt som tidigare traditionella scheman. Det läggs för enheten och 

lämnas in till personalavdelningen. Den faktiska arbetstiden förläggs efter över-

172 Se figur 4:1 
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enskommelser på arbetsplatsen i så kallat ”tvättstugescheman”. Det innebär att 

normalschemat enbart används vid de tillfällen då man inte kommer överens i 

arbetsgruppen eller vid semesterperioder då vikarier skall sättas in. Normal-

schemat styr grundlönen och ersättning från sjukförsäkring. En nackdel med

modellen som framhålls är att nya scheman arbetas in över tid och att normal-

schemat glöms bort. 

   Flytande tid: Arbetstid som inte är fastlagd i schema utan är rörlig tid som ba-

serar sig på av verksamheten uppkomna behov. Det kan exempelvis innebära att 

all personal lägger ut 80 % av sin arbetstid i schemat och att 20 % hålls som 

flytande (flexibel) tid kommande planeringsperiod. Som personal vet man inte 

på förhand när den flytande tiden kommer att behöva nyttjas.

På andra enheter kan flytande tid användas i samband med att deltidsanställd 

personal går upp i tjänstgöringsgrad. Då är det den procentuella höjningen som 

läggs som flytande tid. Ersättningen vid verkställande av den flytande tiden in-

nebär ofta ett extra tillägg på 15 minuter per timme på vardagar. Vid kort varsel

och under helg är det arbetspassets antal timmar som personalen får som extra 

ersättning. Det innebär att vid 4 timmars tjänstgöring får man ersättning för 8 

timmar, vid 6 timmar blir det 12 timmar och så vidare. Denna tid regleras i deras

individuella ”flex” eller timbank.

   Flextid: Den tid som personalen kan förskjuta sitt arbetspass, genom att bör-

ja senare eller sluta tidigare. Denna tid brukar sammanställas i plus- eller minus-

tid och samlas i en individuell timbank. I några kommuner kan man även lägga 

in extra arbetade pass i timbanken, likaväl som man kan dra av oplanerad ledig-

het och på så sätt skapa ett större flexutrymme som man kan ta ut i tid eller 

pengar.

   Årsarbetstid: Beräkningsperioden för den arbetade tiden omfattar ett år. Alla 

veckodagar ses som likvärdiga och beräkningen görs enligt följande: Arbetstid

per vecka dividerat med 7x365x sysselsättningsgrad. Detta innebär en normalar-
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betstid på 5,29 timmar/arbetsdag vid en heltidskvot på 37 timmar i veckan.173

Arbetstiden kan fördelas i olika koncentration under årets dagar. Personalen 

skall göra arbetsscheman kontinuerligt med utgångspunkt från de boendes be-

hov.

Några kommuner har organiserat personalens utökade tjänstgöringstid i så kal-

lade bemanningsenheter/personalpooler som då har till uppgift att samla upp de 

människor och den tid som inte schemaläggs ute på den egna arbetsplatsen för 

att de/den skall bli tillgänglig för de enheter som har behov av extra personal.   I 

andra kommuner används dessa enheter/pooler till att fastanställa tidigare tim-

vikarier som på liknande sätt som ovan cirkulerar mellan enheter som har behov 

av personal beroende på kortare eller längre frånvaro hos den fasta personalen. 

Det blev i denna övergripande studie väldigt tydligt att de olika nivåerna i or-

ganisationen lade in olika betydelser i förhållande till de olika teman som for-

mades i samband med fokusanalyserna. Dessa teman har sammanfattats i kate-

goriområdena flexibilitet, individ-kollektiv, inflytande och delaktighet, samarbe-

te och tid. 

Flexibilitetens olika ansikten 
Huvudsyftet med de olika flexibla arbetstidsmodellerna är precis det som de an-

ger, att arbetstiden skall kunna planeras flexibelt utifrån de behov som finns för 

stunden. Detta avsnitt blir på så sätt en beskrivning av hur olika diskurser ryms

och stundom krockar inom en och samma organisation.

Flexibilitet för politiker och ledningsgrupper 

Politiker och ledningsgrupper lägger i begreppet flexibilitet in både ett personal, 

organisations- och verksamhetsperspektiv. Genom de flexibla arbetstidsmodel-

lerna ser politiker och förvaltningsledning möjligheter att erbjuda den fast an-

ställda personalen heltidstjänst, utan att någon skall behöva avskedas eller bli 

173 Westring Nordh & Eiman 2004 s. 9
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arbetslös. Denna tanke grundar sig på att den fast anställda personalen går in och 

täcker upp för varandra vid olika former av korttidsfrånvaro. På så sätt kan be-

hovet av externa vikarier minskas, till förmån för de redan fast anställda. Denna 

nya flexibla organisering av personalens tid beräknas samtidigt bidra till att 

minska kostnaderna för arbetsgivaren. Ur organisationsperspektiv ser politiker 

och förvaltningsledning flexibiliteten som en möjlighet att styra personalbeman-

ningen så att den täcker upp verksamhetens aktuella behov.

Man har personal på plats när de behövs. (förvaltnings-

ledning)

Optimalt resursanvändande. (politiker)

För de boende/brukarnas del är politikernas och förvaltningsledningarnas visio-

ner att de flexibla arbetstiderna skall bidra till mer individinriktade omsorgsin-

satser, då personalen har möjlighet att planera in sin arbetstid i förhållande till de

boende/brukarnas behov av deras tid. 

Den flexibla arbetstidsmodellen gör att schemat kan bli individan-

passat både ur personal och brukarperspektiv (både politiker och 

förvaltningsledning)

Politiker och förvaltningsledningar lägger tyngdpunkten i kategorin flexibilitet 

starkt kopplad till personalen och deras kommande möjligheter. Detta uttrycks i 

form av att personalen skall få ökat inflytande över den egna arbetstidens för-

läggning och större möjligheter till delaktighet i verksamhetsutvecklingen (funk-

tionell flexibilitet). 174 Den andra delen av flexibilitet som de betonar är kopplad 

till att personalens resurser skall användas så effektivt som möjligt, vilket oftast 

innebär att de skall vara så få i tjänst som möjligt (numerär flexibilitet). 

174 Grönlund 2004
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Årsarbetstid är ett effektivt system med fokus på täthet/verksamhet.

(förvaltningsledning)

Däremot pratar man mindre om de faktiska behoven av flexibilitet som innebär 

att organisationen skall kunna variera antalet personer som är i tjänst åt andra 

hållet, när behovet av personalresurser för en period ökar. Denna form av flexi-

bilitet skulle innebära att personalen mer fritt kunde planera bemanningen under 

och mellan de olika planeringsperioderna. 

Det kan synas självklart att personal bara skall finnas på arbetsplatsen när be-

hov finns, men det anmärkningsvärda i detta resonemang är att när man pratar 

om arbetsuppgifter som skall utföras ser man enbart till det direkta sociala om-

sorgsarbetet och/eller det medicinska omvårdnadsarbetet. Tid och utrymme för 

olika administrativa arbetsuppgifter som har delegerats ner på baspersonalnivå 

eller personalens behov av kompetensutveckling tänks inte in i den beräknade 

arbetstiden.

   Ansvaret för flexibilitetens genomförande läggs i stor utsträckning på bas- 

personalen själv, utan uttrycklig delegering av arbetsuppgifter. När politikerna 

och/eller ledningsgrupperna marknadsför de flexibla arbetstidsmodellerna till 

personalen trycker de starkt på personalens möjligheter att själva förlägga sin 

arbetstid. De framhåller personalens möjligheter att kunna välja sin arbetstid så 

att den stämmer bättre med deras egna önskningar och behov samtidigt som de

hoppas att det ger bättre scheman för verksamheten. Varken politiker eller led-

ningsgrupper hänvisar eller nämner sig själva som grupp i förhållande till kate-

gorin flexibilitet. 

Går bättre för personalen att kombinera ihop arbete, familj och fri-

tid. (politiker och ledningspersonal) 
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Politikerna är den grupp som värderar kategorin flexibilitet lägst. De uttrycker 

en oro för att flexibiliteten kan bidra till att det är de ”starka” i personalgruppen 

som tar för sig på bekostnad av ”de svaga”.

Kan vara stressande för den som inte kan säga nej. (politiker)

Flexibilitet för personalen 

Möjligheterna att förlägga sin egen individuella arbetstid är något som persona-

len har tagit fasta på och flexibilitet är den kategori som de som grupp värdesät-

ter högst.

När personal pratar om flexibilitet så är det just friheten att få välja schematu-

rer efter egna behov som lyfts fram. De pekar på möjligheten att få familjeliv,

privatliv och arbetsliv att fungera bättre. De pekar på att de kan gå på kurser som

kräver att de kan vara lediga vid samma tidpunkt varje vecka under en längre 

period. Någon ser möjligheten att ha mer sammanhängande ledighet utan att be-

höva ta tjänstledigt, för att till exempel distansstudera. Dessa studier kräver of-

tast att man skall kunna delta i seminarie-, introduktions- och redovisningsträffar

som kan ta två till tre dagar i rad i anspråk. Med ett flexibelt schema finns det 

stora möjligheter att organisera behövd ledighet på ett smidigare sätt än tidigare.

Samtidigt är det just denna frihet som personalen uttrycker som så ångestlad-

dad i samband med införandet. I och med att det fasta rullande schemat försvin-

ner och de själva lägger nya scheman inför varje planeringsperiod upplever de

att de tappar kontrollen över hur de kommer att arbeta och vara lediga längre 

fram under året. Den stabilitet som fanns i det gamla schemat försvinner, samti-

digt som egna behov kan tillgodoses på ett nytt och mer flexibelt sätt med de 

flexibla arbetstidsmodellerna.

Att nå fram till en form av trygghet i det nya systemet har visat sig ta cirka ett 

år. Då har personalen hunnit igenom minst fyra planeringsperioder och har fått
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en vana i förhandlandet med varandra, samtidigt som de upptäckt att det inte är 

så svårt att få till den tjänstgöringsgrad som de valt att arbeta i faktisk arbetstid.

Oron för att inte få vara ledig när man vill eller för att bli skyldig tid har mins-

kat.

Vi hade också problem när vi började arbeta med den flexibla ar-

betstidsmodellen, man var ju inte van att tänka på det här sättet.

När man gjort några planeringsperioder så ser man att man får ut 

sin tid. (baspersonal)

På de arbetsplatser där all personal inte involveras eller där arbetsledningen inte

finns som ett stöd för personalen under igångsättningsfasen tar denna process 

mycket längre tid och ibland kvarstår de motsättningar som väckts i samband

med starten.

På samma sätt väcker politiker och ledning motstånd och förlänger införande-

processen när de organisatoriska ekonomiska perspektiven får ta överhanden

och samtidigt förnekas i diskussioner med personalen. För personalen visar sig 

detta ekonomiska perspektiv genom att de inte tycker att de får ersättning för att

de tillhandahåller sin tid på ett flexibelt sätt. 

Det är fel att man inte får extra betalt om man går ut en extra dag.

Vi måste hela tiden jaga nollan för att budgeten skall gå ihop. 

Fel att vi inte får betalt vid schemaläggning. (alla tre citaten från 

baspersonal)

Personalen ser inte (likväl som politiker och förvaltningsledning) att de nya ar-

betsuppgifter som de är ålagda i form av schemaplanering, upprättande av be-
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manningsplaner och övriga administrativa arbetsuppgifter behöver sin egen av-

satta arbetstid, skild från de sociala omsorgsuppgifterna eller de medicinska om-

vårdnadsuppgifterna. Detta medför att de inte heller beräknar någon tid för ge-

nomförandet av dessa uppgifter i den schemalagda arbetstiden. 

Flexibilitet personal-brukare

Den andra kategorin som lyfts fram av personalen är kopplad till de anställdas 

möjligheter att förbättra för de boende genom att använda arbetstiderna flexibelt 

utifrån de boendes/brukarnas behov. För att dessa individuella förbättringar för 

brukarna/de boende skall kunna genomföras behöver kontinuerliga omförhand-

lingar om arbetstidernas förläggning (schematurer) föregå varje ny planeringspe-

riod. Det är också viktigt att man kan variera den totala personaltiden för enhe-

ten så att en önskad flexibilitet för de boende/brukarna kan uppnås.

Diskrepansen i denna kategori är att dessa omförhandlingar sällan sker och när 

personalen pratar om flexibilitet så utgår de i huvudsak från sig själva i relation 

till egna privata behov. Det är mer sällan som möjligheten att påverka arbetsti-

den är knuten till arbetsuppgifter knutna till de boende/brukarna. Den schema-

lagda arbetstiden är sällan planerad i samråd med brukaren eller anhöriga utifrån

deras önskningar eller behov. Detta trots att de anställda i det konkreta sociala 

omsorgsarbetet kontinuerligt ställs inför problemsituationer som behöver lösas 

på ett för alla så gott sätt som möjligt.

Individ –kollektiv –inflytande och delaktighet
Många av kategorierna som de olika grupperna har arbetat fram i samband med 

fokusanalyserna innehåller värden som är direkt kopplade till individens olika

valmöjligheter. Den mest synliggjorda som nämnts här ovan är individens möj-

ligheter att själv styra både sin tjänstgöringsgrad och den faktiska arbetstiden i

schemat. I detta ligger även individens möjligheter att välja när hon skall ha sin 

fria tid.
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   Politiker och förvaltningsledningar marknadsför de olika flexibla arbetstids- 

modellerna med personalens möjligheter att planera och förlägga sin arbetstid 

utifrån egna individuella behov. Samtidigt så visar det sig i studien att framför

allt politikerna är oroliga för att personalens individuella behov får styra över 

verksamheten och att de som inte kan säga ifrån riskerar att få ta de arbetspass 

som anses mest obekväma.

I detta kan vi se att det kring begreppen individ – kollektiv finns flera nivåer i 

organisationen. Dels har vi personalen som individer och som arbetsgrupp och 

som individer och/eller arbetsgruppen i relation till arbetsledning och beslutande 

politikernivå. Vi har personalen som individer i relation till de boende/brukarna 

som målgrupp och individer och sist men inte minst personalen som individ i 

spänningsfältet mellan arbete, privatliv och familj.

Individ – arbetsgrupp – ledning – politiker 

Personal Individ – arbetsgrupp – målgrupp –individ

Individ – arbete – privatliv – familj

Möjligheten att utforma sitt arbetsschema och sin arbetstid utifrån egna behov

och önskningar är inte alltid så lätt. Eftersom vi lever i en värld som inte är av-

gränsad från andra, utan ingår i ett ständigt socialt samspel med vår omvärld,

innebär detta att vi ständigt behöver ta olika former av hänsyn. Detta samspel

och denna hänsyn regleras utifrån de normer och attityder som är rådande i det 

omgivande samhället.175 Omvärlden för personalen som jag refererar till i denna 

avhandling omfattar arbetskamrater, boende och deras anhöriga och sist men

inte minst den egna familjen.

175 Forsberg 1997/2006
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Individ – arbetsgrupp – ledning – politiker

I samband med införandet av de olika flexibla arbetstidsmodellerna framhåller

både politiker och ledningspersonal baspersonalens ökade möjligheter till infly-

tande som en stark positiv faktor. Både för att den nuvarande personalen skall få

större möjligheter att påverka sitt arbete och för att bidra till den kommande ny-

rekryteringen.

Utläggande av ansvar, motsvarar nya krav från arbetstagarna. (po-

litiker)

Flexibla arbetstidsmodellen ställer större krav på arbetstagarna. 

(ledningsgrupp)

Samtidigt har man många gånger svårt att finna formerna för hur detta inflytan-

de skall få se ut. Politikerna pekar på svårigheter kopplade till var man själv som

politiker befinner sig i relation till personalgrupperna.

Beslutsprocessen tar tid politiskt. (politiker)

Politiker som är kontaktpolitiker kan komma ut på exempelvis ar-

betsplatsträffar. (politiker)

Citaten ovan visar exempel på orsaker till att politiker och ledning har svårt att 

hitta nya former att möta personalens behov av dialog. På något sätt förväntar de 

sig att den gamla ordningen skall råda, trots att mer av ansvaret flyttats ut till 

baspersonal.

Det ställs höga krav och fodringar på oss. (personal)
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Man räcker inte till. (personal) 

I flera av kommunerna fanns det en diskrepans mellan visionen om delaktighet

och genomförandet av förändringar. Som exempel var det två hemtjänstgrupper

som tidigare hade varit fördelade på dag- respektive kvällsarbete. Personalen 

hade valt att arbeta på den tid som passade deras privatliv bäst. De tvingades nu 

att bilda en arbetsgrupp som skulle integreras med ytterligare en verksamhet (en 

boendeenhet) som arbetade med flexibelt arbetsschema. Detta innebar att hem-

tjänstpersonalen skulle finnas tillgängliga på alla tider i arbetsschemat och även 

kunna alternera mellan verksamheterna. Deras reaktioner var starkt negativa och 

de genomsyrades av upplevelsen att utsättas för en påtvingad förändring som 

enbart ställde krav på förändringar från deras sida. Ingen av förändringarna hade 

förankrats i förväg hos denna personal, utan omstruktureringen var helt bestämd

uppifrån.

Vadå frivillighet! Det här är tvång och det ställs bara stora fodring-

ar på oss. (baspersonal)

För att ansvaret skall kunna verkställas måste även makten/inflytandet att beslu-

ta finnas hos dem som skall ta besluten. Personal och närmaste enhetschef måste

få möjlighet att styra över enhetens satta ramtid och ha mandat att göra flexibla 

justeringar i densamma. Från enheter där baspersonal har blivit involverad på 

olika sätt och fått ett reellt inflytande över gemensamma förhållanden och åta-

ganden kan det låta så här:

Har vi något som är viktigt och som vi vill göra tar vi upp det i sty-

relsen och så bestämmer vi vad vi skall göra. (baspersonal)
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Det har även inneburit att baspersonalen involverats i avtalsskrivningar kring 

arbetstiderna. Fler än de tidigare valda arbetsplatsombunden har då funnits med

aktivt i denna process. 

Skrivs avtal varje år, då finns vi med. Det innebär att man vet vad 

avtalet innehåller. (baspersonal)

Individ – arbetsgrupp – målgrupp – individ

Visionerna om brukarmedverkan framhålls som en viktig faktor hos politiker 

och ledningspersonal. De flexibla arbetstidsmodellerna skall bidra till att de bo-

ende/brukarna skall finnas med i planeringen kring deras vardagsliv. De skall på

detta sätt få sina individuella behov tillgodosedda och inte bedömas utifrån ett 

kollektivt tänkande.

Verksamhetsanpassad bemanning – individanpassning – öppen och 

utvecklingsbar modell. (ledning)

Detta är en fortsatt utveckling ifrån institutionsboende och regelstyrda rutiner 

som verksamheterna tidigare varit knutna till. Trots detta pratar man ofta om de

boende/brukarna i termer av olika målgrupper eller som gruppen ”kunder”.

Kunden i centrum – samordning av behov – bättre för kunden med 

mindre personalomsättning. (politiker)

I samband med in- och genomförandet av olika flexibla arbetstidsmodeller så 

tappas ändå de boende/brukarna bort. Detta trots att det arbete som skall utföras 

görs i direkt relation till den som är i behov av tjänsten/omsorgen/omvårdnaden.
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Personal relaterar i stort sett aldrig tillbaka till de boende i de olika kategorierna,

utan de har i första hand fokus riktat till sin egen privata situation. 

Individ – arbete – familj – privatliv

Trots att kvinnor i större utsträckning heltidsarbetar kvarstår kraven på att vara 

huvudansvarig för hem och barn. När det gäller familjen och det privata livet har 

denna studie klart visat på, likaväl som andra studier176, att de kvinnor som yr-

kesarbetar tar stor hänsyn till den egna familjens behov och mannens arbetstider 

vid schemaläggning. Detta oavsett om båda arbetar med flexibla arbetstider eller 

inte. I familjer där mannen skiftarbetar har denna studie visat att scheman läggs 

omlott, med motiveringen att behovet av barnomsorg kan minimeras. I ett sam-

hällsperspektiv kan detta medföra att tillgången på offentlig barntillsyn försäm-

ras.

Jag tycker att den flexibla arbetstidsmodellen är så bra för då kan 

jag välja att arbeta när min man är ledig och tvärtom. Det innebär 

att jag kan vara mer hemma med mina barn och vi behöver inte an-

vända så mycket barnomsorg. (kvinnlig personal)

Jag känner mig så ensam när jag är ledig mitt i veckan. Både min 

man och mina väninnor arbetar då. (kvinnlig personal)

Det är bara så att man har skämt bort både barn och man. (kvinnlig

personal)

Dessa citat visar på såväl jämställdhets- som ojämställdhetsaspekter, likaväl som

risker för de samhälleliga stödfunktionerna.

176 Isidorsson 2001, Tullberg 2003, Ljungström 2004 
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De olika livsfaserna i kvinnors liv syns innehålla olika behov av fri tid och ar-

betstid sett över dygnets timmar och veckodagar. Detta har resulterat i att ju 

större spridning det finns i tjänstgöringstider på enheten desto större blir möjlig-

heterna till flexibilitet och av individuella val av arbetstid. 

Majoriteten av de anställda är kvinnor, men även de män som har varit delak-

tiga i studien har visat på liknande mönster när det gäller de egna barnens behov 

av tid. 

Detta att arbeta del av helgen ser jag som en stor fördel. Då får jag i 

alla fall träffa mina barn någon del av helgen. (manlig baspersonal)

Sammantaget kan man säga att för att uppnå ett balanserat arbets- och privatliv 

krävs det att människor i organisationen och familjen får tid och utrymme för 

egen och gemensam tid. För att nå detta kan det krävas att man som individ, 

kvinna som man, blir tvungen att gå emot rådande lokala och regionala köns-

kontrakt som manifesteras i de hierarkiska organisationsformerna, likaväl som i 

övergripande samhällsstrukturer och i den egna familjen. Den öppna, reflekte-

rande dialogen behöver utvecklas både i arbetslivet och privatlivet. 

Samarbete
Tidigare fasta grupperingar inom arbetsgruppen löses upp i och med införandet 

av de flexibla arbetstidsmodellerna. Hos personal som nyligen har gått över i det 

nya flexibla systemet lyfts detta som en av de starkast negativa konsekvenserna 

och personalen oroar sig för att samarbetet skall försämras i och med att man

inte arbetar med dem som man är van vid. I de arbetsgrupper som har arbetat 

under mer än ett år i de flexibla systemen ses uppluckringen av tidigare fasta par 

som en av de mest positiva effekterna. Effekterna blev att de som personal har

lärt känna fler personer i personalgruppen. Mycket av tidigare ”vi och dom”-

syndrom försvann. I samband med att personalen började arbeta med fler perso-

ner i arbetsgruppen blev det lättare att bryta gamla rutiner och arbeta på nya sätt. 
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Får jobba med alla och det tycker jag är positivt. (baspersonal)

Det är mer omväxlande nu när jag arbetar med fler av mina arbets-

kamrater. (baspersonal)

Ansvar – att ge och ta 

Att öka reflekterandet och dialogen i organisationen och därmed få en mer de-

mokratisk arbetsorganisation är några av de visioner som förvaltningsledningar-

na runt om i landet förknippar de flexibla arbetstidsmodellerna med. För att nå 

dithän menar man att alla i organisationen måste ta ett gemensamt ansvar.

Både baspersonalen och politikerna använder sig av begreppet ge och ta som 

temarubrik när de beskriver innehållet i ansvarstagandet. Ledningsgrupperna har 

lagt in om liknande innebörd i sina teman ansvar och kommunikation. Det som

åsyftas i temana är att det är viktigt att alla tar sin del av ansvaret i samband med 

ett utvecklings- och förändringsarbete. Det är viktigt att de starka inte tar över 

och kör över de svaga i gruppen.

För personalen blir detta konkret i samband med att de önskade schematurerna 

förhandlas vid krocklösningarna. Om man inte har en öppenhet i arbetsgruppen 

och känner tillit till varandra finns risken att det är personer i arbetsgruppen som 

tar för sig på bekostnad av de andra. Det behöver inte vara människor som aktivt 

agerar vid krocklösningarna utan det kan vara den tysta personen som genom att 

inte gå in i aktiv dialog får igenom sitt schema i stort sett utan ändringar. Denna 

person överlåter till de andra i gruppen att ”slåss” om de ändringar som måste 

till för full personaltäckning.

Det krävs öppenhet och tillit till varandra för att man som individ skall känna

sig trygg i vetskapen om att den tid man behöver vara ledig från arbetet på grund 

av egna studier, fasta fritidsaktiviteter eller kommunala barnomsorgstider kom-

mer att tillmötesgås. Detta är livsbetingelser som oftast sträcker sig över längre 
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tid i livet än en planeringsperiod på jobbet. Därför kräver de också en längre

framförhållning för att individen skall känna sig trygg.

Det som har blivit tydligt i studien är att ju mer heterogen en arbetsgrupp är i 

ålder och valda tjänstgöringsgrader, desto lättare får de till den fulla flexibilite-

ten för alla schemamässigt. De olika livsfaserna i kvinnors liv syns innehålla 

olika behov av fri tid och arbetstid sett över dygnets timmar och veckodagar.

Vår flexibla arbetstidsmodell gör att jag kan välja att börja arbeta 

senare och slippa lämna barnen så tidigt på dagis. (kvinnlig anställd

vars man arbetar skift i industrin)

Det här om jag arbetar helg eller inte kommer inte att spela någon 

roll den dagen som barnen har flyttat hemifrån. (kvinnlig anställd) 

Tidsperspektiv
Spänningar och dilemman för personalen som individer och som grupp är ofta

relaterat till förhandlandet om arbetstider. Till skillnad från tidigare måste indi-

viden förhandla sina arbetstider med den övriga arbetsgruppen med målet att nå 

full personaltäckning i verksamheten. Under det första året bestod ofta proble-

met på arbetsplatserna i att överhuvudtaget gå utanför de tidigare givna ramarna 

och rutinerna. Även i denna övergripande studie visade det sig att en del arbets-

grupper låste fast arbetstiderna under helgen så att de följde det tidigare fasta 

schemats rutiner. På detta sätt låste man större delen av arbetstiden, då dessa 

helgpass sammantaget i regel uppgår till cirka 25 timmar om man har heltidsan-

ställning. Det återstår då endast 12,5 timmar att vara flexibel på över resterande 

tid i veckan. Sett från ett annat perspektiv innebär de sammanhållna helgerna att

det per automatik finns ett större utrymme för samlad ledighet. Jagandet efter tid

för att få ihop sin heltid minskade och därmed stressen och oron över att i slut-

ändan bli skyldig tid.
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Tänk första gången jag valde kvällstur… Så arbetar väl inte Du…

Vem skall nu arbeta på morgonen när inte Du tar ditt vanliga ar-

betspass? (baspersonal)

Det som är svårast att rucka på är helgerna. Det är min eller Din 

helg. (baspersonal)

Det är i de här förhandlingarna (krocklösningarna) kring arbetstiderna som det 

finns en uttalad oro för att det är vissa i arbetsgruppen som skapar sig företräde

på ett eller annat sätt till ”de bra arbetspassen”. De arbetspass som då åsyftas är 

de längre och sammanhängande arbetspassen. Korta arbetspass som ligger på 

fyra timmar är inte populära eftersom de medför att personalen måste arbeta fler 

dagar eller delade turer över dagen för att få ihop sin tjänstgöringstid. Detta in-

nebär att man inte får någon helhet vare sig på arbetet eller hemma. 

Delad tur är negativt… (baspersonal)

Blir osämja ibland vid krocklösningarna eftersom man inte har så 

många långa turer och därför får arbeta många dagar i rad. (bas-

personal)

I vissa arbetsgrupper har personalens förhandlingar kring arbetstider utmynnat i 

att de som hade heltid innan alla gavs möjlighet till detsamma anser att det är de

som är de ”riktiga heltidarna”. I detta ligger tankar som att de inte skall behöva 

påverkas av att andra nu har fått möjligheten att arbeta heltid. Deras gamla

scheman skall vara intakta och de ”nya heltidarna” får fixa sina extra timmar 

bäst de kan. Detta fenomen är oftast knutet till arbetsgrupper som inte har haft 

tillgång till en strukturerad in- och genomförandefas eller där arbetsledningen

varit otydlig i samband med övergången till allas rätt till heltid.
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Jag har ingenting personligen med heltidsjakten att göra. Men jag 

tycker synd om dem som måste söka heltid. (baspersonal)

Enheterna får ingen uppräkning av ramtiden för att det är fler som vill höja sin 

tjänstgöringsgrad. Om personalen då inte arbetar med flytande tid innebär det att 

någon eller några kan bli tvungna att ha någon form av kombinationstjänst, vil-

ket betyder att de måste arbeta på flera arbetsplatser för att få ihop sin tjänstgö-

ringsgrad.

Det kanske inte finns tid på den plats de vill vara, då måste de hatta 

runt en timme här och en timme där. Det blir jobbigt i längden, då 

känner de sig inte hemma någonstans, ingen fast punkt. De kan få 

svårt att vara med när beslut och omorganiseringar skall göras på 

arbetsplatsen. (baspersonal)

Den individuella flexibla arbetstidsförläggningen kan bli till ett arbetsmiljöpro-

blem om enheten är underbemannad och befintlig personal tvingas lägga på ex-

tra arbetspass så att de får extremt långa arbetspass eller många dagar i sträck 

utan någon sammanhängande ledighet. På samma sätt kan privatlivets behov och 

önskningar bli en utgångspunkt för att man planerar sin arbetstid mer koncentre-

rat och man tar på sig extra helgarbete eftersom man då kan arbeta in mer tid, då 

varje timme i tjänst ger ytterligare 30 minuter i timbanken. Denna inarbetade tid 

hoppas man kunna ta ut i sammanhängande ledig tid. På så sätt tycker de att de 

får en mer kvalitativ och sammanhängande fritid.

Frågor man kan ställa sig i relation till detta är vem som har och tar ansvar om

någon skulle komma till skada i situationer där personal har arbetat för många

timmar eller dagar i sträck? Vad händer med kvaliteten i verksamheten? Och 

vad händer med dem som inte får möjlighet att kompensera extraarbetet med 

längre ledighet och återhämtning?
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Yrkesidentitet och självkänsla

Att flexibla arbetstider kan bli ett verktyg för att skära ned på personal är ett av 

de orosmoment som finns hos personalen i den aktuella studien. De pekar på att

arbetet inom de olika boendeformerna riskerar att intensifieras trots att den tota-

la personalkvoten i timmar är densamma. På enheter där många i personalen ti-

digare arbetade deltid och nu väljer upp till heltid, blir antalet personer som skall 

utföra samma arbete som tidigare mindre. I det dagliga arbetet innebär det att 

personaltätheten minskar och möjligheterna att tillgodose de boendes individuel-

la, varierade önskningar och behov minskar. Risken att man tappar bort det soci-

ala och mellanmänskliga omsorgsarbetet blir då stort. Verksamheten riskerar att 

i högre omfattning inriktas på rent fysiskt omvårdande arbetsuppgifterna. Det

kan innebära att personalen inte kan ta hänsyn till de kunskaper som de har av 

de boendes tidigare liv och intressen, som exempelvis att en dement boende som

tidigare har tillbringat större delen av sitt tidigare liv som friluftsmänniska nu i 

ett gruppboende inte kan ges tillfälle till att komma ut överhuvudtaget. Detta 

trots att det skulle kunna innebära en högre livskvalitet för personen och därmed 

ett större välbefinnande. Kanske skulle det innebära att fördjupningen av de-

mensen skulle kunna bromsas om denna sociala omsorgsinsats kunde genomfö-

ras.

Dialogen kring olika överföringar av marknadsanpassade modeller och meto-

der och retorik som använts inom den offentliga sektorn sedan mitten av 1980-

talet och deras påverkan på nämnda verksamhetsområden saknas i stort sett 

helt.177 Som exempel kan nämnas mätmetod kvalitid som har legat till grund för 

personalneddragningar inom de sociala omsorgsområdena. Denna mätmetod har 

kraftigt ifrågasatts av personalen då den inte tar någon hänsyn till relationstid 

eller processtid utan helt är fokuserad på klocktid.

177 Johansson, U 1997, Silfverberg 1996
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Här skall vi mäta hur mycket tid det går åt för att hjälpa x på toalet-

ten eller byta blöja eller hur lång tid det tar att mata. Det är ju bara 

det att det tar inte bara den faktiska tiden från det att jag lyfter ske-

den eller x har kommit in på toaletten. Hur skall jag visa på den tid 

som det tar att få x att förstå vad som är på gång? (baspersonal vid 

demensboende)

Personalen upplever att deras arbetsinsatser inte ses som viktiga och därför kan 

beslutstagare motivera olika former av neddragningar med att resurserna måste 

omfördelas eller minska, i stället för att hållas på den nivå som är eller kanske

rent av utökas. De personella nedskärningarna inom framför allt äldreomsorgs-

verksamheterna uppfattas av både personal och boende som en nedvärdering av 

det arbete som utförs.

Det här arbetet är inte något värt! Vem som helst kan tydligen arbe-

ta med det här. (baspersonal)

Denna upplevelse hänger tätt samman med den kritik som personalgrupperna 

riktar mot vikariehanteringen. Personalen över lag tycker inte att det ställs till-

räckliga krav på utbildning av vikarier. Man tycker inte heller att man från led-

ningshåll tar hänsyn till vikariers (även om de har utbildning) behov av en god 

introduktion. Denna attityd menar personalen slår tillbaka på dem som fast an-

ställda i form av en nedvärdering av de kunskaper och erfarenheter som de har 

och dess betydelse för kvaliteten i det utförda arbetet. Utifrån detta perspektiv 

blir det viktigt för personalen att finnas på arbetet för att upprätthålla arbetets 

kvalitet och inte sätta arbetskamrater ”i klistret”. Detta skapar i sin tur en grund

för olika former av skuldkänslor och stresstillstånd. Då har vi kommit runt och 

är tillbaka där vi startade denna empiriska resa. 

113



Kapitel 5  Fördjupade teoretiska ramar 
De tre teoriområden som visade sig bli betydelsefulla kontextuella ramar för för-

ståelse under de empiriska studiernas gång har som tidigare nämnts varit social

omsorg som verksamhetsfält, byråkratiska organisationers strukturer och teorier 

om flexibilitet. Könsteoretiska perspektiv kommer kontinuerligt att vävas in i de 

olika teoriområden som kommer att behandlas. Detta för att de är en integrerad

del av livet och därmed förekommer i olika skepnader inom de olika beskrivna

områdena.

Teoriområden som jag redan från start hade viss förförståelse inom, förstärkte 

utgångspunkten för och av empiriskt fokus. De empiriska studierna i sin tur för-

stärkte och aktualiserade kontinuerligt under arbetets gång behovet av fördjup-

ning i tidigare teoriområden och/eller kunskapsbehov inom nya teoretiska områ-

den.

Det som jag kan se som genomgående mönster både i detta kontextrelaterade

teoriavsnitt och i det tidigare kapitlet Teorier knutna till kunskapandet är hur de 

olika teoriområdena är bärare av ideologier byggda på människors lika värde 

och möjligheten att tillvarata allas kunskaper och erfarenheter i byggandet av 

mer demokratiska arbets-, lär- och livsmiljöer.

   Jag startar denna genomgång med en beskrivning av verksamhetsfältet social 

omsorg, inom vilka de olika flexibla arbetstidsmodellerna införts.  Här kommer 

jag att beröra den värdegrund som arbetet med brukarna och/eller de boende 

bygger på. Dessa verksamhetsmässiga förhållanden i samklang med arbetsmäs-

siga strukturer, invanda normer och informella, imaginära mönster kan ses ligga

till grund för personalens faktiska möjligheter i val av individuella arbetstidslös-

ningar.

  Därefter följer ett övergripande avsnitt där de samhälleliga kontextuella för-

skjutningar som har rört sig från ett kollektivt arbetslivsperspektiv till ett mer
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individinriktat belyses. Här kan man se att både de flexibla arbetstidsmodellerna

och värdegrunden för arbetsinsatsen bygger på både individuella och kollektiva 

aspekter som man måste ta hänsyn till i det praktiska arbetet och som därmed 

påverkar de individuella arbetstidsvalen.

I många delar ligger förskjutningar från kollektiva lösningar till mer individu-

ella i sin tur till grund för de olika försök som gjorts och görs för att omvandla

byråkratiska hierarkiska organisationer till organisationsformer där individen 

skall ha större möjlighet till inflytande och delaktighet. Just denna möjlighet till 

inflytande och delaktighet är honnörsorden i samband med införandet av de 

flexibla arbetstiderna. 

   Avslutningsvis kommer olika betydelser och utformningar av begreppet flexi-

bilitet inom arbetslivet att belysas. Vad är det för form av flexibilitet som kvin-

norna inom de kommunala sociala omsorgsverksamheterna får ta del av och hur 

påverkas möjligheterna till individuell arbetstidsförläggning?

Social omsorg – yrkesverksamhet byggd på relationer
Inom den akademiska världen idag står frågan om hur den sociala omsorgen

som teoretiskt vetenskapsfält skall utvecklas vidare mellan framför allt två syn-

sätt. Det ena är att man vill att kunskapsfältet skall växa som ett eget vetenskap-

sområde178 och det andra företräds av forskare som menar att den specifika soci-

ala omsorgskunskapen skall finna sina explicita värden i tvärvetenskapliga fo-

rum, som har som mål att utveckla och reflektera kring social omsorgskompe-

tens på ett mångfacetterat sätt.179

Ett vetenskapligt fält som är framträdande i forskningen kring utvecklandet av 

social omsorg är det moralfilosofiska, där man framför allt problematiserar 

människors relationer till varandra utifrån betydelsen av människosyn, förhåll-

ningssätt och maktperspektiv. Detta beskrivs oftast i teorier som går tillbaka till 

178 Nyqvist Chech 1998, 2001, Stefansson 2002, 2005
179 Gustavsson och Möller 1998, Johansson 2001
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religionsfilosofen Martin Buber (1878–1965) och hans tankar kring mellan-

mänskliga möten där mötet mellan människor tar sig formen av ett subjekt till 

subjekt förhållande (Jag–Du) eller ett subjekt till objekt förhållande (Jag–Det).180

Det centrala i Bubers verk är dialogen. Ansatsen bygger på en religiös grund och 

kan återkopplas till deviser som ”Älska din nästa så som dig själv” och ”Du 

skall handla mot andra på det sätt som du önskar att de skulle handla mot dig”.

   Jag–Du relationer utgår ifrån ett samspel mellan människor. Det är genom de

relationer som byggs upp i detta samspel som det sociala omsorgsarbetet kan 

genomföras. För att nå fram till en annan människa i ett autentiskt möte, ett sub-

jekt–subjekt förhållande, behöver individerna bli berörda av varandra. För att 

uppnå tillitsfulla relationer i det sociala omsorgsarbetet krävs ett empatiskt och 

bekräftande förhållningssätt från personalen till dem som är i behov av insatsen. 

Detta innebär att kunna låta sig omfattas av och förstå den andra personens 

känslor och spegla dem tillbaka på ett emotionellt professionellt plan. Denna 

relation ligger sedan till grund för en ömsesidig dialog som skall resultera i 

gemensamt framarbetade planer för de olika insatser som det finns behov av.

Den ene är en förutsättning för den andre.181

I subjekt–objekt relationen är det distanserade förhållningssättet rådande. Det 

innebär att personal i en situation eller i en dialog med brukaren registrerar och 

analyserar förhållanden som inte omsätts i den pågående dialogen. När samtal

förs där människan som det samtalas om inte är närvarande eller där den ena 

personen blir betraktad, istället för delaktig, sker samtalet utifrån ett objekt–

subjekt förhållande. Man tänker och/eller pratar om i stället för med personen i 

fråga. Iakttagelser av detta slag som tas upp i dialog mellan kolleger för nyanse-

rade professionella reflektioner kan senare ligga till grund för nya beslut. För att 

detta inte skall bli etiskt kränkande för brukaren och för att upprätthålla subjekt–

180 Buber 1990, Michaeli 1995, Blomdahl Frej & Eriksson 1998, Cöster 2003,
181 Davies 1996, Blomdahl Frej & Eriksson 1998, Michaeli 1998, Nyqvist Cech 2001
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subjekt relationen krävs det att den dialog som förts och de funderingar som

finns återkopplas till densamme, helst innan nya beslut klubbas. 

Båda de nämnda förhållningssätten är nödvändiga i ett professionellt socialt 

omsorgsarbete. Detta för att minimera risken att å ena sidan drunkna i vardagens 

bestyr och ”inte se skogen för bara trän”, eller å andra sidan tappa medmänsk-

ligheten och omsorgen gentemot de människor som är i behov av densamma.182

   Den generaliserande andre och den konkreta andre är andra begrepp på samma 

tema. Dessa är kopplade till rättvisans och omsorgens förhållningssätt, där det 

generaliserande och rättvisa förhållningssättet innefattar ett synsätt där individen

som den konkreta andre abstraheras bort och lösningar generaliseras utifrån rätt-

viseprincipen. De moraliska kategorierna blir då rättigheter, skyldigheter och 

behörighet. De motsvarande moraliska känslorna blir respekt, plikt, värde och 

värdighet.183

Det förhållningssätt som hör ihop med omsorg och den konkreta andre be-

skrivs som ett förhållningssätt där den konkreta andre är specifik, utifrån sin 

specifika kontext. Här ser man till individen och dennes behov, önskningar och 

motiv. Vårt förhållande till den andre styrs av skälighet och komplementär öm-

sesidighet. Var och en har rätt att förvänta sig former av uppträdande från den

andre som gör att denne känner sig erkänd och bekräftad som en konkret indivi-

duell varelse med speciella behov, talanger och kapaciteter. Våra skillnader sna-

rare kompletterar varandra än utesluter varandra i mänskliga individualiteter. De 

moraliska kategorierna blir ansvar, förpliktelse och att dela tillsammans. Mot-

svarande moraliska känslor är kärlek, omsorg, sympati och solidaritet.184

   Dessa forskare påvisar att det i det praktiska arbetet med andra människor fö-

reträdesvis är omsorg om den konkreta andre som bör vara det framträdande

förhållningssättet. Medan administratörer och planerare kan förhålla sig på ett

generaliserande, rättvist sätt. 

182 Blomdahl Frej & Eriksson 1998
183 Benhabib 1992 s.158 i Michaeli 1997 s. 140
184 Benhabib 1992 s. 158 i Michaeli 1997 s. 141
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   Oavsett om man anlägger ett jag–du perspektiv eller ett jag–det perspektiv, är 

det viktigt att aktörerna i olika yrkesfunktioner är professionella medmänniskor

som har förmågan att ”kunna tala allvar med sig själv”. Detta innebär en förmå-

ga att sörja för andras sorg över saknade eller mistade förmågor.185 Innehållet i 

dessa professionella relationer och/eller samtal är som tidigare påpekats knutna

till de samhälleliga, kulturella och sociala sammanhang som vi lever i.186

Social omsorg bygger på en strävan efter symmetriska möten 

Makt och asymmetri är begrepp som finns inbyggda i alla människorelaterade

yrken, så även det sociala omsorgsarbetet. De människor som är i behov av so-

cial omsorg är människor som på ett eller annat sätt har förlorat eller saknar 

möjligheten att själva skapa sina egna livsförutsättningar. De är i behov av den 

professionelles insatser för vardagslivets bestyr och tillgänglighet. Detta gör att 

de är beroende av att och hur de anställda utför dessa tjänstehandlingar. Denna 

asymmetri (ojämlikhet) i relationen kan ses ur perspektiven makt/maktlöshet.

Den professionella har ett maktövertag över den som är i behov av dennes tjänst 

för sitt dagliga liv och därmed finns det ett maktförhållande i relation till den-

samme.187 Denna maktutövning kan ske och upplevas både verbalt, i handling 

och i icke-handling.188

För personalen som aktörer återfinns asymmetrin i deras position i organisa-

tionen. De har i sina arbetsuppgifter att möta människor i behov av deras tjänster 

på ett respektfullt sätt, med individens behov som riktmärke. Detta innebär att de 

skall arbeta med att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv och

deltagande i samhällets gemenskap utifrån dennes önskningar och behov.189

Samtidigt har de som personal ingen makt över resursfördelningen till de verk-

185 Cöster 2003
186 Forsberg 2006
187 Nyqvist Cech 2001, Tronto 2001
188 Wærness 1996, Gerland et al 1998, Stefansson 2005
189 Se kopplingen till lagtexterna som styr verksamheterna
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samheter som de arbetar i. Här är det andra nivåer i den byråkratiska hierarkin

som har makten.190

Lagtexter och verksamhetsvisioner knutna till det sociala omsorgsarbetet vilar 

på tankar om personalens förmåga att i sin profession kunna möta människor i 

mer symmetriska (överensstämmande/jämlika) relationer, där personalen skall 

kunna utgöra en form av speglande, reflekterande person tillsammans med den 

andre utan att ta över dennes förmåga till eget ansvar.191 Detta kräver att perso-

nalen måste medvetandegöra sig om sin egen maktposition gentemot de boen-

de.192 Det är detta som är paradoxen i det symmetriska mötet.

Som hjälp för att upprätthålla den professionella rollen måste det finnas tillfäl-

len till regelbundna, allvarliga och reflekterande samtal personal emellan.193 Det

reflexiva tänkandet tar form genom problematisering och konfrontation med det 

alldagliga och det vanemässiga och spelar en viktig roll för omdömesbildningen.

Den som har en reflexiv medvetenhet har förmågan att hålla kvar erfarenheter 

och kommunicera dem med andra och blir på det viset även uppmärksam på oli-

ka konsekvenser av handlandet.194

Riskfaktorer som synliggjorts när dessa möjligheter till reflekterande forum

inte finns är att givna normer i arbetsgruppen lätt reproduceras och nytänkande

motarbetas. Dessa riskfaktorer uppträder även vid brist på samverkan över de 

hierarkiska nivåerna i organisationen och/eller mellan verksamhetsområden. För

att öppna och utveckla en organisation är det viktigt att se på sina medarbetare, 

oavsett titel, kön eller position i organisationen, som likvärdiga och jämställda

kunskapsresurser och att tillsammans i en öppen dialog kunna hantera eventuella 

misstag och/eller synliggjorda dilemman, likaväl som möjligheter.195 För att 

skapa en enhetlighet och gemenskap i individualiteten krävs det att människor i 

190 Tronto 2001
191 Cöster 2003
192 Stefansson 2002 , Wreder 2005
193 Silfverberg 1996, 1999, Gunnarsson 1998,  Stefansson 2002
194 von Wright 2000 s. 110 - 112 
195 Silfverberg 1996, 1999, Tronto 2001, Westring Nordh & Eiman 2004
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organisationen får tid likaväl som utrymme för dessa reflekterande dialoger. 

Detta för att motverka att människor tappar kontrollen över målen och in absur-

dum blir styrda av dem.  För att beslut skall kunna realiseras på personalnivå 

krävs formellt överlämnande av makt i form av medel/möjligheter för genomfö-

rande av desamma.196

Kvinnoarbetsplatser, bärare av ”självuppoffringens” kompetens

Den tidigare skandinaviska och internationella feministiska forskningen fokuse-

rade och problematiserade begreppet omsorg ur ett familje- och vänskapsper-

spektiv, både utifrån kön och klass.197 Idag fokuserar den mer på begreppet ut-

ifrån ett yrkesrelaterat perspektiv och försöker där fördjupa de metodologiska

kunskaperna kring förhållningssätt inom organisationen, framför allt mellan per-

sonal och dem som är i behov av de sociala omsorgstjänsterna.198

   Begreppet omsorgsrationalitet var ett begrepp som kom att synliggöra den 

”kvinnliga kompetensen” som en ansvars- och arbetsrationalitet i sig. Här gjor-

des en distinktion mellan personliga servicehandlingar och omsorgsarbete. Per-

sonliga servicehandlingar menade man utfördes i relation till en person som

mycket väl hade kunnat utföra handlingen på egen hand och förekom oftast i 

informella sammanhang. Ett omsorgsarbete såg man däremot som riktat till en 

person som var beroende av tjänsten/handlingen för att denna skulle kunna 

genomföras. På detta sätt knöts begreppet omsorg till en yrkesverksamhet199,

och benämns av mig som social omsorg.

De ”kvinnliga färdigheterna” skall inte ses som biologiskt nedärvda utan som

produkter av historiskt reproducerade sociala konstruktioner.200 För att nå dessa 

färdigheter (kunskaper) behövs kulturförståelse och empatisk förmåga.201 Trots

denna medvetenhet och klara avståndstaganden från särartstänkandet, kvarstår 

196 Holm 1993, Silfverberg 1996 och 1999, Nikku 1999, Brytting 2001
197 Wærness 1984, Fisher &Tronto 1990, Holm 1993, Skeggs 1999,
198 Szebehely 1995, Eliasson 1996, Wahlgren 1996, Nyqvist Cech 2001, Drugge 2003
199 Wærness 1984
200 Gunnarsson 1998
201 Gunnarsson 1998, Motevasel 1996/2000
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svårigheten att finna begrepp som inte styr och reproducerar tankar och verk-

samhetstillhörighet till en specifik kvinnligt sfär.202 En möjlig förklaring till det-

ta dilemma är troligtvis det faktum att utgångspunkten för kompetensen tar sitt 

avstamp i hemmalivets modrande kunskaps- och erfarenhetsinnehåll och där-

ifrån förts vidare ut i arbetslivet.203

   Här har Holm (1993) särskilt modrandet från begreppet mödrande på så sätt att 

mödrande är den relation som existerar mellan den havande kvinnan och fostret,

medan den modrande relationen inträder i samband med att barnet föds. Den 

omsorg som barnet då är i behov av för sin överlevnad är inte könsbunden utan 

kan utföras av både mannen och/eller kvinnan, och det är i denna nära relation 

som kunskap och erfarenhet om densamma skapas och kan transformeras om till 

social omsorg för andra medmänniskor i allmänhet. Med den kunskap vi har om

vem som tilldelats huvudansvaret för de informella omsorgshandlingarna förstår 

vi också på vilket sätt denna kunskap har blivit märkt som ett ”kvinnligt kun-

skapsområde”.

Janice Raymond beklagar den som hon tycker förvrängda, missriktade moder-

ligheten som hon hittar i ”kvinnosamhället”, där kvinnor konstant försöker ha 

omsorg om och för varandra. Det viktiga är enligt henne att lära sig att ha om-

sorg om och ta vara på sig själv. Hon menar att kvinnor har en förmåga att un-

derordna sig. Detta oavsett om de befinner sig i mansdominerade eller kvinno-

dominerade sammanhang.204 Underordningen har blivit till en vana och kan även 

medvetet användas för att det är bekvämt.205 Genom att ha omsorg om sig själv 

och dela denna omsorg med jämställda kvinnor och män kan det grundläggande

systemet förändras.

Begreppet systerskap (sisterhood) har även det myntats som ett kraftfyllt ideal 

för omsorgsprocessen, trots dess inneboende motsägelsefullhet. Delvis som en

202 Holm 1993, Fisher & Tronto 1990,
203 Holm 1993, Wærness 1996, Tronto 2001
204 Raymond 1986
205 Amundsdotter 2006

121



omsorgsprocess byggd mellan jämställda kvinnor i samhället och delvis som en 

process bunden av biologiskt släktskap och olika behov och förpliktelser som 

kommer av detsamma. Systerskap utgår ifrån jämställdhet och förutsätter en re-

lation byggd på jämlika förhållanden. Det kan utmana oss att titta på specifika 

omsorgsaktiviteter i termer av maktrelationer och möjligheter att minimera makt

och ojämställdhet mellan oss. Jämställdheten och rättvisa bygger här på princi-

pen ”åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga”.206

   Detta förhållningssätt synliggörs även i forskarnas beskrivning av omsorgens

fyra interagerande faser, där caring about står för att bry sig om en person eller 

en situation utifrån den kunskap vi har. Fasen bygger på uppmärksamhet, men

den behöver inte leda till någon aktiv handling. Taking care of innebär att man 

har gått ett steg vidare och tar ansvar för att en återkoppling till de kända beho-

ven sker. En viss handling utförs, även om det inte nödvändigtvis är man själv 

som utför densamma. I fasen caregiving är det däremot en konkret handling som 

utförs och för att den skall vara kvalitetsmässigt god krävs en specifik kompe-

tens. En del av denna kompetens är byggd på en moralisk lyhördhet och ett åter-

reflekterande som går vidare i fasen som de kallar care receiving. Denna i sin 

tur innefattar människors förmåga att både ta emot och tolka omsorgstagarens

respons och därifrån ge adekvat svar på densamma. 

   Denna process i omsorgsarbetet genomförs enligt forskarna i olika samhälleli-

ga kontexter, där familjen/släkten eller närsamhället står för det ”icke-

kapitalistiska förhållningssättet, att stötta varandra”, och omfattas då av männi-

skor som har liknande värderingar och resurser. Moderskapets, systerskapets

och vänskapens ideal blir starkt kopplat till den informella omsorgskontexten.

Denna form av omsorgshandlingar menar de leder till att kvinnor får en viss 

möjlighet till rörelsefrihet som ger dem utrymme att agera i andra sammanhang. 

206 Fisher & Tronto 1990
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Denna form av omsorg bygger på att man ställer upp för varandra och varandras 

ungar utifrån från ett ömsesidigt omsorgstagande.207

     Den privata marknaden ser forskarna som det kapitalistiska svaret. Här om-

fattas omsorgen av människor som tar betalt för sina tjänster och sin kunskap. I 

detta sammanhang menar de att den kvinnliga makten som finns i hushålls- och 

närsamhällets omsorg byts ut mot en manlig profitör som säljer kvinnlig arbets-

kraft till medelklasskvinnorna så att de i sin tur skall kunna vara yrkesverksam-

ma. Den privata marknaden är i första hand inriktad på att ge omsorg i det egna 

hemmet men av en utomstående person. Denna person tillhör ofta en annan et-

nisk grupp och/eller samhällsklass än värdfamiljen. Detta medför att andra ideal 

förs in i familjen och därmed finns det per automatik en tillitsbrist för varandra. 

Tilliten finns i familjens och närsamhällets omsorg.

Att få tillgång till den omsorg (caring about) som man är i behov av i det priva-

ta systemet innebär behov av kapital. Att ta ansvar för de omsorgsbehov man ser 

(taking care of) innebär i detta sammanhang att den sociala omsorgen formas

efter marknadens behov och att denna (caregiving) utformas så att den möter

upp mot de behov som finns hos kunden (care-receiving).

Den offentliga, byråkratiskt byggda omsorgen är minimal och riktar sig i för-

sta hand till dem som inte har ekonomi att köpa de ovan beskrivna omsorgs-

tjänsterna. Det innebär att dessa tjänster riktas till de mindre bemedlade i sam-

hället.208

   Det är i kopplingen mellan de fyra integrerade omsorgsfaserna och den ovan 

beskrivna kontexten som skillnaden mellan en solidariskt generell struktur enligt 

skandinavisk modell och en liberal anglosaxisk, respektive amerikansk indivi-

dualistisk struktur blir tydlig. Det är svårt att som individ se de normsystem som 

är rådande, då vi själva omfattas av dem och uppfattar dem som självklara. Det 

är en värld som vi själva är starkt involverade i både tankemässigt och be-

207 Fisher & Tronto 1990
208 Minnich 1990

123



greppsmässigt. Kvinnor inom kvinnodominerande yrken blir på detta sätt själva 

bärare och genomförare av systemen.209

Byråkratier i förändring
I den svenska grundlagen anges att all offentlig makt skall utgå ifrån folket. Det-

ta är ett uttalat mål för vårt demokratiska samhälle.210 Det verkställs såtillvida att 

alla svenska myndiga medborgare oavsett kön har den lagliga rätten att rösta 

vart fjärde år.

Det som är specifikt för den politiskt styrda organisationen är att den styrs ut-

ifrån den politiska majoritet som befolkningen röstar fram vid de allmänna va-

len. Detta innebär att den politiska majoritetens tillhörighet kan skifta med jäm-

na mellanrum och därmed även målen för den offentliga verksamheten. Detta

grundar sig på de olika partiernas ideologiska tillhörighet och därmed vidhäng-

ande visioner. Vid ett och samma tillfälle väljs representation till både riksdag, 

landsting och kommun, vilket kan innebära att det kan bli olika politiska majori-

teter på de olika politiska nivåerna. 

   För de anställda i verksamheterna och för dem som är i behov av tjänsterna

kan det innebära att upparbetade målsättningar och verksamheters utformning

kan utsättas för krav på förändring i samma takt som den politiska majoriteten 

skiftar.

Maktfördelningen i de politiskt styrda organisationerna kan beskrivas i två led, 

det första utifrån den rent politiska organiseringen från riksdag till landsting och 

kommuner. Det andra ledet kan beskrivas utifrån verkställigheten mellan styran-

de politiker och yrkesverksamma i de offentliga arbetsorganisationerna. I denna 

avhandling kommer jag i första hand att röra mig på den kommunala nivån. Men 

då den statliga nivån på olika sätt flätas in i den kommunala genom stiftade la-

209 Minnich 1990, Amundsdotter 2006, Forsberg 2006
210 Nikku 1999
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gar, riktlinjer och förordningar kommer dessa att synliggöras där så är viktigt för 

sammanhang och vidare problematisering.

Makt och kön i den politiska organisationen 

Könsmärkning beskrivs som ett sätt att flytta fokus från individen till strukturen

i organisationen och/eller samhället. Positioner könsmärks som maskulina eller 

feminina genom att specifika egenskaper kopplas ihop med kön. Dessa konstru-

erade könsegenskaper kopplas sedan i sin tur ihop med arbetsuppgifter. På detta 

sätt skapar vi ”manliga och kvinnliga” arbetsuppgifter och arbetsområden.211

   Jämställdhetsarbetet ute på arbetsplatserna påverkas av de lokala och regionala 

könskontrakt som råder. Det innebär att könsbundna förhållningssätt varierar 

beroende på vilken region i landet som fokuseras. Kulturgeograf Gunnel Fors-

berg påvisade i sina studier från 1990-talet framför allt tre olika könsmönster

som vanligt förekommande i Sverige. Dessa beskrev hon som de traditionella, 

de modernistiska och de otraditionella. De traditionella genuskontrakten ses som

bärare av en historiskt traditionsburen segregerad arbetsfördelning mellan kö-

nen. De rådande normerna är sprungna ur den religiösa kyrkliga traditionen. 

Kvinnor finns i liten utsträckning med på den politiska arenan. Inom detta ge-

nuskontrakt sorteras bland annat bruksbygderna. De modernistiska kontrakten 

ses som mer jämställda. Kontraktet bygger på industrisamhällets och den offent-

liga sektorns framväxt. Här använder man sig i högre grad av tillgången på den 

sociala infrastrukturen som barnomsorg, äldreomsorg och liknande verksamhe-

ter. Kvinnor deltar i större utsträckning på den politiska arenan. Till denna grupp 

räknas de medelstora städerna som ligger i anslutning till landsbygden och tjäns-

tesektorn är väl utbyggd. Den tredje kategorin benämner hon som de otraditio-

nella genuskontrakten. De är en blandning av de tidigare och karaktäriseras av 

211 Westberg 1998, Kanter i Wahl et al 2001
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att de avviker från de omgivande regionerna. De har en stark primärnäring och 

har ofta ett stort utbyte med andra länder/regioner212.

   Andra forskare använder begrepp som landsbygdsanda och bruksanda när de 

skall beskriva hur människorna i dessa samhällen relaterar till varandra. Lands-

bygdsandan blir där bärare av det agrara samhällets könskontrakt, som innebär 

att arbetsvärlden och familjelivet i många delar integreras med varandra. Här 

lever man i större utsträckning i generationsboende och har sin huvudnäring från 

jord, skog och hantverk. Det sociala omsorgsarbetet sker i huvudsak i hemmet.

Bruksandan i sin tur blir bärare av industrialiseringens könskontrakt, som ut-

går ifrån en uppdelad livsvärld där mannen ses som familjeförsörjaren och har 

en anställning utanför hemmet. Kvinnans huvudsakliga uppgift blir att serva 

mannen och ha huvudansvaret för hem och barn. Bruksandan är hierarkiskt

präglad och präglas av tydliga klassgränser både materiellt, socialt och rumsligt.

Den innehåller en starkt kollektiv anda och ett solidaritetstänkande, samtidigt

som den står för intolerans och misstänksamhet mot det som är annorlunda. An-

knytningen till arbetet och arbetsplatsen har varit central. Och då dessa arbets-

platser har varit manligt dominerade har könsmönstren ofta tenderat att bli tradi-

tionella.213 Dessa genus/könskontrakt är inte statiska, även om de är mer före-

kommande i olika regioner. I och med de flyttmönster som vi ser idag, som både 

omfattar en inflyttning till storstäder och en utflyttning till landsbygden, påver-

kas möjligheterna till nya köns- och handlingsmönster, även om invanda normer

sitter hårt.214

   De politiskt styrda verksamheterna är hierarkiskt byggda organisationer, där 

verksamheten är uppdelad utifrån olika maktrelaterade nivåer. Detta innebär att 

ju högre upp i organisationen man kommer, desto mer makt.215 De politiska or-

ganisationerna överlämnar denna makt i likhet med många andra organisationer

212 Forsberg 1995/2006
213 Berger 1997, Rydén 1997
214 Forsberg 2006
215 Weber 1983
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företrädesvis till män.216 Kvinnor är de som är lågavlönade och har lägre status 

än män och de har oftare oreglerad, så kallad ”flexibel” deltidsanställning.

Kvinnors kunskaper och kompetens ses ofta som ”naturliga” istället för förvär-

vade, både av dem själva och andra, och ger därmed lägre lön än för män inom 

samma verksamhetsområden.217

Idag då det finns krav på jämn könsfördelning synliggörs könsmärkningen i de 

politiskt styrda verksamheterna framför allt i form av hur medel fördelas mellan

de olika förvaltningarna, var kvinnor och män finns i desamma och hur möjlig-

heten till reell styrning av den egna verksamheten ser ut. Fördelningen följer de i 

samhället i övrigt vedertagna normerade indelningarna, där teknik ses som ett 

manligt område och har större makt/resurser än vård, omsorg och utbildning,

som anses som kvinnliga arbetsområden.218 I och med detta kan maktförhållan-

den formera sig på så sätt att det blir män som har tolkningsföreträde i vad som 

är viktiga eller mindre viktiga åtaganden i organisationen. Detta trots att det i 

huvudsak är kvinnor som har den konkreta kunskapen om verksamhetens inne-

håll. De nämnda könskontrakten är därför viktiga faktorer att ta hänsyn till vid 

organisationsförändringar, som exempelvis införandet av flexibla arbetstidsmo-

deller, då dessa påverkar vad som anses möjligt eller ej.219

Från byråkratiskt hierarkiska till mer demokratiska organisationer

De byråkratiskt och hierarkiskt byggda organisationerna som växte fram i sam-

band med industrialiseringens expansion vid förra sekelskiftet var enligt Weber 

(1922/1983) en reaktion på den korruption, bristande rättssäkerhet, ineffektivitet 

och de sociala orättvisor som då rådde. Med den byråkratiska hierarkiska ord-

ningen ville man bygga organisationer som byggde på individernas kompetens, 

216 Wahl et al 2001
217 Collins 2002,  Acker 2004,
218 Gunnarsson & Friberg 1995, Forsberg 1995
219 Scott 1999, Hirdman 2001, Forsberg 2006
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som skulle kunna styrkas genom diplom eller tidigare yrkeserfarenhet, och inte 

på infödda positioner i samhället eller bundet till organisationens ägande.

De olika hierarkiska nivåerna i den byråkratiska organisationen var väl av-

gränsade från varandra och hade klart identifierade kompetensområden. Dessa 

låg till grund för de interna karriärstegen inom organisationen, som i sin tur låg 

till grund för de anställdas möjligheter till avancemang, höjd lön och status.220

Dessa teorier byggde på principer i det dåvarande industrisamhällets normsy-

stem, där mannen såg som den självklara familjeförsörjaren med ett livslångt 

heltidsarbete knutet till en arbetsgivare och där ersättningen för arbetsinsatsen 

var pengar, inte tid. En idealiserad kärnfamiljmodell bidrog till att kvinnornas 

tid knöts till omsorger för hem och familj i ett obetalt hemarbete.221 Ur ett ar-

betstidsperspektiv var normen i de byråkratiska organisationerna en arbetsmoral

som byggde på att komma i tid, vara lojal, arbeta flitigt och vara plikttrogen.222

    Brytting (2003) utvecklar tankarna om den byråkratiska organisationen ge-

nom att föra ett resonemang om goda respektive onda byråkratiers existens. Där 

menar han att goda byråkratier kännetecknas av en balans mellan det personligt

närvarande och den professionella distansen. 

En god byråkrati är en samling administrativa system vars samlade 

effekt är att underlätta för människor att förverkliga Det gemen-

samma bästa.223

Här skiljer han sig inte från tidigare principer utan vidhåller att det inom yrken 

där man har ett stort ansvar för andra människors väl och ve är viktigt med en 

god byråkratisk organisation där det finns givna ramar för vad som är tillåtet el-

ler inte tillåtet att göra i samband med yrkesutövningen. Dessa regelsystem och

220 Weber 1922/1983
221 Ellingsæter 2001, Andersson 2003
222 Brytting 2003,
223 Brytting 2003 s 192
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ansvarshierarkier styr vad de anställda skall göra i specifika situationer som de

kan hamna i. Han anser att det måste finnas tid för eftertanke och reflektion och 

möjlighet till goda moraliska förebilder inom organisationen för att undvika att 

moraliskt betingad stress uppstår.

I de kommunala verksamheterna har visionerna om mer demokratiska arbets- 

organisationer växt sig allt starkare. Denna process fick förnyade krafter under 

framför allt 1960-70 talet, och manifesterades för socialtjänstens del i och med 

att den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1982.

Med denna form av decentralisering ville man på ett bättre sätt än i tidigare

centraliserade system kunna ta vara på den energi och driftighet som fanns ute i

de olika verksamheterna.224 När de tidigare regelstyrda verksamheterna nu skulle 

omformas till målstyrda var den inneboende tanken att de skulle öka möjlighe-

terna för individen att påverka verksamhetens innehåll, vilket för den anställde 

innebar ett ökat individuellt ansvar för verksamhetens utformning. Denna möj-

lighet till påverkan skulle även omfatta dem som var i behov av tjänsterna och 

innebar då att den anställde skulle involvera och ta hänsyn till individens sär-

skilda behov och önskningar av stöd, behandling eller social omsorg.225

   Ser man regelstyrning som en typiskt manlig kontext och målstyrning som 

kvinnlig, kan man säga att kvinnliga styrformer har öppnat för ett mer holistiskt

organisatoriskt tänkande. Detta i sin tur har för kvinnor inneburit ett större an-

svarstagande både för arbetets organisering och den privata sfären.226

Individ–kollektiv, privat–professionellt

Flera forskare beskriver att huvuddragen i det moderna samhället går från kol-

lektiva former till mer individuella. Med detta påvisar de att individernas makt

ökar på det kollektivas bekostnad och att idealbilden blir att varje individ själv

skall kunna utforma sitt livsprojekt och sin livsstil i den riktning hon eller han

224 Ressner 1985
225 Brytting 2001
226 Acker 1994
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själv önskar. Individen ”väljer” sin identitet, istället för att vara beroende av en 

grupptillhörighet. Normen blir på så sätt att individen sätts i centrum, inte grup-

pen.227 Människor anses kunna tillfredsställa sina egna behov och förhåller sig 

därmed mer kritiska till gemensamma solidariska handlingar och kollektivt or-

ganiseranden där samhällsmedborgarnas allmänna väl och ve är i fokus. Detta 

menar forskare har påverkat framför allt arbetares inställning till klassbundna

organisationer av olika slag.228

I forskning med könsteoretiska perspektiv beskrivs individualiteten som själv-

ständighet, oberoende och fristående från andra, men med en fortsatt omtanke

om andra människor. Genom den globala kommunikationella utvecklingen har 

möjligheter ökat för kvinnoorganisationer och feministiska rörelser att skapa 

kollektiva plattformar och självbilder som kompletterar nationella och klassba-

serade identiteter. Den unika individen behöver inte stå i motsättning till kollek-

tiva gemenskaper. ”Det är däremot då olikheten som sådan som är grunden för 

kollektiv likhet”.229

   Individualitetens etiska perspektiv230 har för kvinnor inneburit att de har rätt 

till utbildning, yrkesutövning och egen nationalitet i större delen av världen. 

Därmed är de inte längre beroende av att knytas till maken eller fadern som tidi-

gare traditioner inneburit. Den feministiska forskningen har även påvisat att 

kvinnors lönearbete har inneburit en större personlig handlingsfrihet och ett om-

förhandlande av relationer till föräldrar och män i olika sammanhang.

Eftersom begreppen individ, individualism och individualisering är 

nära knutna till olika frihetsbegrepp blir de ofta oerhört värdelad-

dade och normativa.231

227 Sennet 1999, Giddens 2002, Bauman 2002, Bjereld, Demker & Ekengren 2005, Towns 2005
228 Bjereld, Demker & Ekenggren 2005
229 Towns 2005 s. 194 
230 För djupare studier av Towns fyra perspektiv på individualiseringsbegreppet rekommenderas hennes artikel i
Bjereld, Demker & Ekengren 2005
231 Towns 2005 s 182
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Internationella kvinnorörelser har vuxit fram. Dessa kvinnliga nätverk bygger 

på den kollektiva identiteten och lyfter många gånger statens centrala roll genom

att arbeta för förändringar i lagstiftning och politik. På detta sätt har individuali-

teten kommit till stånd genom kollektiv mobilisering.

Detta var rörelser som även var starkt framträdande i samband med kvinnorö-

relsens och arbetarrörelsens framväxt och formerande i Sverige under slutet av

1800-talet och början av 1900-talet.232 Socialistiska feminister visade då på fyra 

strukturer som de menade bidrog till att fastslå kvinnors förhållanden. Dessa var 

produktionen, reproduktionen, sexualiteten och socialisationen av barnen. För 

att nå jämställdhet måste dessa fyra områden vara allas ansvar oberoende av 

kön.233

Bottom/up eller top/down

Ett begrepp som har blivit nära förknippat med industrialismen och de byråkra-

tiskt hierarkiskt styrda organisationerna är begreppet alienation. Detta begrepp 

påvisar hur denna form av organisering leder till att arbetaren fjärmas och fjär-

mar sig från arbetet, vilket i sin tur innebär att han/hon inte känner något enga-

gemang för arbetet, utan genomför detsamma enbart på rutin.

Teorin utgår från att denna grundläggande besvikelse gäller behovet

av inflytande, meningsfull inordning i produktionsprocessen och för-

ankring i ett socialt och normativt system. Besvikelse i dessa avseen-

den leder till en känsla av maktlöshet, meningslöshet, isolering och 

normlöshet i arbetet.234

232 Towns 2005
233 Egen översättning från s. 10 - 11 i utdrag ur Stanford Encyclopedia of Philosophy ”Feminist Etichs”
1998/2000
234 Dahlström 1966 i Abrahamsson 2003
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För att komma till rätta med dessa missförhållanden har en reformistisk anda 

med förtecken som vikten av arbetarens medinflytande i arbetet växt sig allt

starkare. Flera forskare har visat på hur dessa tankar idag på olika sätt har trans-

formerats in i olika organisationskulturer, både inom industrin och inom kom-

munala verksamhetsfält.235 De har visat på olika former av att införa moment av

delaktighet och/eller jämställdhet för de anställda på lägre nivåer i organisatio-

nen. Detta har ofta skett i samband med olika förändringar i arbetsordningen el-

ler vid större organisationsförändringar och i vissa fall nedläggning av hela en-

heter.  Det som blivit tydligt i dessa forskningsarbeten är hur delaktigheten har 

påbjudits uppifrån. Detta har resulterat i aktiva förslag från personalen, som led-

ningen senare inte har tagit hänsyn till eller tagit med i den fortsatta processen. 

Detta har medfört att personal i många fall har upplevt att den så kallade delak-

tigheten enbart har varit skendemokratisk och en manipulerande åtgärd.236

Många gånger ses de anställda som objekt som ”bara” skall genomföra det som 

har beslutats.237 Rolf Granér talar i detta sammanhang om uppifrån och nedifrån

kommande förändringar, där den förstnämnda består av ”ordergivning” från led-

ningen ner till personalen. Denna resulterar ofta i ett mer eller mindre aktivt

motstånd och leder till långvariga konflikter och försämrat samarbete. Nedifrån 

och uppförändringar kommer från personalen själv och anses få en bättre ge-

nomslagskraft, men här kan man som tidigare påpekats se olika former av mot-

stånd från andra nivåer i organisationen. Dessa olika förändringsprocesser menar 

man även kan bidra till stor personalomsättning.238

      Under 1980-talet var det stor omsättning av personal inom kommunernas 

äldreomsorgsverksamheter och det var svårt att rekrytera ny. Dålig arbetsmiljö

som kunde leda till fysisk likaväl som psykisk utslitning, i kombination med 

brist på utvecklingsmöjligheter i arbetet såg man som bidragande orsaker till det 

235 Se vidare i Gunnarsson 1994 och 1998, Danielsson 2002, Hård 2004, Westring Nordh & Eiman 2004, Börn-
felt 2006, Baumgarten 2006
236 Silfverberg 1999, Danielsson 2002, Westring Nordh 2002
237 Svensson, Aronsson & Höglund 1990, Danielsson 2002
238 Granér 1994

132



aktuella verksamhetsfältets låga status. Här växte förhoppningarna om att en 

mer demokratisk arbetsorganisation skulle kunna bidra till att lösa dessa uppvi-

sade problem.

Svensson, Aronsson och Höglund (1990) utgick ifrån tio teser om hur detta

förändringsarbete skulle kunna bedrivas och återkommer till desamma i sina av-

slutande reflektioner. Sammanfattningsvis utgår dessa ifrån att förändringsarbe-

ten måste ske över tid, hela tiden hållas vid liv och då särskilt där förändringarna 

avviker från traditioner och etablerade maktförhållanden. 

Organisatoriska förändringar kan inte genomföras en gång för alla,

utan måste hela tiden försvaras, stödjas och återskapas.239

De påpekar att det är viktigt att demokratiska förändringsarbeten drivs under-

ifrån och inifrån på baspersonalens villkor. Här pekar forskarna på att det inte 

var problem med att få personalen intresserad och motiverad. Däremot fanns det 

problem med att få ledningen att stödja den demokratiska utvecklingen inom

organisationen.

Det är viktigt med horisontella kontakter, att personal på likartade arbetsplat-

ser med likartade situationer kan träffas för ett erfarenhetsutbyte mellan var-

andra. Det är också av vikt att utvecklingsarbetet sker med utgångspunkt från de 

praktiska förhållanden som råder, inte från teorin.

Personer som redovisar egna erfarenheter har haft en hög trovär-

dighet, vilket bidragit till en öppen och självkritisk diskussion.240

Forskarna framhöll att ”eldsjälar” och chefer som stöder utvecklingen nära verk-

samheten var viktiga. De behövde finnas med i förändringsprocessen som ”in-

239 Svensson, Aronsson & Höglund 1990 s 178
240 Svensson, Aronsson & Höglund 1990 s 183
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spiratörer, organisatörer och/eller arbetarintellektuella”. Dessa saknades i stor 

omfattning och man hade även svårigheter att ta in intresserade ”informella” le-

dare för uppdraget. Här beskriver de hur viktiga de fackliga organisationerna är 

för möjliggörandet av arbetsplatsdemokrati. Detta för att förändringen i sig för-

flyttar maktperspektiven i en organisation. Tyvärr ser de i sin studie hur facket i 

många fall inte intar denna viktiga roll när det gäller utvecklingen av arbetsde-

mokrati, utan många gånger motverkar steg i densamma.241

Vidare pekar de på att utbildning skulle leda till utveckling. Här motsäger de-

ras studier denna tes. Istället kommer de fram till att utveckling i sig leder till 

behov och önskningar av utbildning.242 Inom arbetarrörelsen har denna koppling 

mellan utveckling och bildning lång tradition. Vid förra seklet fördes den fackli-

ga kampen i många fall via studiecirklar av olika slag. Denna form av alternativt

lärande är i sig en demokratiskt byggd lärandeform som bygger på individens

och gruppens behov och önskningar av specifik kunskap.243

Värdet av organisationsförändringarna måste tillfalla de anställ-

da.244

I detta påstående ligger en vilja att ge de anställda, de som genomför och arbetar 

fram olika förändringsförslag tillgång till att vara med och berätta om den ut-

veckling som de har varit delaktiga i, inte bara vara genomförare för att sedan 

ställas åt sidan i samband med konferenser eller annan utåtriktad verksamhet.

   I en organisatorisk förändringsprocess omfattas alla nivåer och alla måste för-

ändra sina invanda arbets- och dialogmönster för att ett genuint lärande och 

långsiktiga organisationsförändringar skall komma till stånd.245 En demokratisk

241 Svensson, Aronsson & Höglund 1990
242 Svensson, Aronsson & Höglund 1990
243 Härnsten 1999b, Holmstrand & Härnsten 2003
244 Svensson, Aronsson & Höglund 1990 s 189
245 Kronvall, Olsson, E & Sköldborg 1991

134



organisation förutsätter att man ser sina olika medarbetare som lika värda och att 

det är av vikt att allas kunskaper och erfarenheter tas till vara.246

Utveckling måste få kosta och oftast blir den kostnaden i form av tid för per-

sonalen för att de skall kunna delta i olika satsningar. Kommer detta deltagande 

till stånd kommer det enligt samma forskare att leda till att arbetet med organisa-

tionsutveckling även blir till en personlig utveckling.247  Genom att se möten

med andra som en möjlighet till ökad kunskap får alla en möjlighet att växa i sig 

själva.248 På så sätt kan en organisation byggd på demokratiska möten mellan 

människor leda till en kvalitativt utvecklad och kreativ arbetsmiljö och organisa-

tion.249

Fackförbundet Kommunals bidrag 

Kom An! är en modell för organisatoriskt förändringsarbete som är framarbetad 

av fackförbundet Kommunal och där de har tagit stort intryck av ovan beskrivna 

teser och arbetat in dem i sin lärandebok. De uttrycker förändringsarbetet som 

en process där hela organisationen ställs på fötter för att skapa en bättre fram-

tid. Ett Kom AN !-projekt drivs utifrån två principer, där den ena är arbetsgiva-

rens vision om verksamhetens framtid och den andra är de anställdas bild av vad

som är starka och svaga sidor i organisationen.  För att en god process skall 

komma till stånd behöver dessa två principer mötas och respektfullt hanteras i en

gemensam dialog över de hierarkiska nivåerna inom organisationen.250

Strukturen för lärande i förändringsprocesser enligt Kom An! är att föränd-

ringar skall föregås av ordentlig information med tydliga mål för förändringen.

Den skall inte vara detaljstyrd utan personalen skall i ett tidigt skede tas med i 

processen. Detta kan med fördel genomföras genom att en projektledare anställs 

för att stötta och stimulera de olika arbetsgrupperna i processen. Vägledare inom

246 Svensson, Aronsson & Höglund 1990, Abrahamsson & Gunnarsson ????
247 Svensson, Aronsson & Höglund 1990 s 190-191
248 Pollack 1994 
249 Silfverberg 1999
250 Almqvist, Olsson-Brunn, Hedén, Ömossa 1997
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arbetsgrupperna kan utses som informationsbärare mellan arbetsgrupper och den 

egna personalgruppen.251

Många av de kommuner som har varit aktuella i detta avhandlingsarbete har 

varit inspirerade av denna modell och mer eller mindre medvetet arbetat efter 

densamma i samband med införandet av de olika flexibla arbetstidsmodellerna.

Enligt ovanstående forskning är det alltså viktigt att de olika nivåerna i organi-

sationen tillsammans hitta nya vägar för dialog och nytt gemensamt lärande för 

att den skall bli mer demokratisk.252 Om det inte skapas arenor och/eller utrym-

me för dialog och konfliktlösning i samband med olika förändrings- och utveck-

lingsarbeten i organisationen är annars risken stor att den splittras. Om personal

inte känner sig delaktig i processen eller om delaktigheten sker utifrån ordergiv-

ning ökar risken för att olika subgrupper utvecklas vilket kan leda till att osäker-

hetsstadiet i förändringsprocessen manifesteras.253

Baumgarten (2006) har visat hur personal individuellt har reagerat olika på de

förändringar och de läraktiviteter som har varit aktuella i samband med föränd-

ringsarbeten inom en industri. Som idealtyper har hon beskrivit personalen som

de engagerade, de motvilliga eller de osäkra. Där de engagerade ser positivt på

förändringen. De ser förändringen som en möjlighet att utvecklas genom bred-

dade arbetsuppgifter. De har känt sig delaktiga i planeringen av organisations-

förändringen som genomförts. De motvilliga var inte intresserade av någon för-

ändring och de upplevde inte att de var delaktiga i det aktuella förändringsarbe-

tet. Samtidigt uttryckte de att de såg det som positivt att de fick träffa och arbeta 

med fler av sina arbetskamrater i och med rotationen mellan arbetsplatser. De

hade i vissa fall negativa erfarenheter av tidigare förändringsarbeten. De osäkra 

trodde sig inte riktigt om att ha den förmåga som krävdes för att lära sig det nya 

fullt ut.254

251 Almqvist, Olsson-Brunn, Hedén & Ömossa 1997 s 97-101
252 Zamore & Svärd
253 Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991, Bildt & Westring Nordh 2004
254 Baumgarten 2006
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Känsla av sammanhang (KASAM) och salutogent förhållningssätt 

För att människor skall kunna hantera olika situationer som uppstår i arbetslivet

och livet i övrigt är deras förmåga att förstå och känna en känsla av samman-

hang viktig.255 Denna känsla av sammanhang ligger till grund för begreppet 

KASAM. De begrepp som kopplas till KASAM och interagerar med varandra är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att något skall bli begripligt

måste individen kunna se en sammanhängande struktur i det som händer och 

sker, inom och utom henne/honom som person. Hanterbarheten är kopplad till 

de resurser som individen har för att hantera de händelser som uppstår i vardags-

livet och de känslor som dessa väcker. Meningsfullheten i sin tur är kopplad till 

att man som individ har tillgång till yttre och inre resurser som ger möjlighet till 

någon form av delaktighet eller påverkansmöjlighet i det som sker. Ju högre 

känslan av sammanhang är, desto bättre blir förmågan att lösa olika problemsi-

tuationer.

Begreppet salutogenisis är tätt sammanknippat med KASAM och innebär att 

man skall se till det friska och utvecklingsbara hos individer och grupper istället 

för det sjuka, det patogena och statiska.  För att bidra till en känsla av samman-

hang i olika vård- och behandlingssituationer är det viktigt med en tydlig och 

uttalad arbetsgång från första kontakten till avslut. För professionen är det avgö-

rande att inte ta över ansvar från de människor som de skall stödja på olika sätt.

På samma sätt är det viktigt för personalen att veta vilka förutsättningarna är 

och vad som förväntas av dem i samband med olika förändrings- och utveck-

lingsarbeten. Så även här kan det salutogena förhållningssättet och känslan av 

sammanhang bli av stor betydelse.

255 Antonovski 1987
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Implementeringsformens betydelse 

Som forskningen här ovan har påvisat så utgår mycket av vår förmedling till

varandra ifrån kommunikation och hur vi förhåller oss till varandra. Detta har

många kommuner tagit till sig och vidareutvecklat i olika former. Här har flera 

av de aktuella kommunerna varit inspirerade av William Schutz (1958) och hans 

teori Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO).

Denna teori försöker belysa och förklara hur vi människor interagerar med

varandra i olika situationer. Teorin är byggd på militära studier i USA, utifrån 

att Us Navy ville få svar på varför vissa grupper fungerade bättre än andra trots 

att de enskilda personernas skicklighet och utbildning var densamma. Schutz 

studerade framför allt ledarens betydelse för gruppen och individen och hur 

gruppens sammansättning av individer och deras förhållningssätt gentemot var-

andra påverkade gruppens sammanhållning och individers möjligheter till age-

rande.

Teorin påvisar tre huvudfaser i en grupps utveckling mot enighet och effektivi-

tet. Dessa är tillhöra-, rollsöknings- och samhörighetsfasen. Tillhörafasen är den 

fas när individerna lär känna varandra och upplever huruvida de smälter in i

gruppen eller inte. I rollsökningsfasen testar man på olika sätt vem som har auk-

toritet och styr på olika nivåer eller i olika frågor i gruppen. Samhörighetsfasen

är den fas där gruppen har synliggjort närhet eller avstånd i relationer mellan

gruppens medlemmar och tillit och trygghet har skapats.256 När en grupp har nått 

denna fas blir den en fungerande grupp som kan möta problem och konflikter

med inställningen att det är ett gemensamt uppdrag som skall lösas.257

   De grundläggande behov som teorin menar att alla människor har är behovet

av att känna sig betydelsefull, att upplevas som kompetent och att vara omtyckt.

Dessa olika behov kommer till uttryck i vårt beteende som våra känslor och ska-

par vår självbild. I sin förlängning menar FIRO-teorin att vår självbild påverkar 

256 Schutz 1958, www.rightsinova.se/Firo.asp
257 Almqvist et al 1997 
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våra känslor och våra känslor påverkar vårt beteende och vårt beteende i sin tur 

påverkar de resultat vi uppnår. Därför är det viktigt i ett samarbetsperspektiv att 

man kan förstå och hantera den egna självbilden, uppskatta och respektera andra 

människor och att man därigenom kan vara flexibel i sitt förhållningssätt till 

andra.258

Flexibilitet i liv och tid
På samma sätt som begreppet individualitet kopplas retoriken kring begreppet 

flexibilitet samman med positiva föreställningar, som hänvisar till ökad delak-

tighet och samverkan kring arbetsuppgifter. Detta förväntas i sin tur öka enga-

gemanget hos de anställda. Förespråkare menar att flexibilitet i arbetstid ger de 

anställda frihet att förlägga sin arbetstid efter egna behov.259

   Flexibilitet i arbetsuppgifter och arbetstid är inget nytt för kvinnor. Kvinnors 

arbeten har ofta bestått av olika former av mångsyssleri. Deras arbetskraft har 

under olika tider efterfrågats inom olika områden. När männen var tvungna att 

ge sig ut i ”fredsbevarande” verksamheter under andra världskriget ersatte kvin-

norna dem i produktionen och då ofta på heltidstjänster. När männen sedan åter-

vände ”behövdes” inte kvinnorna inom industrin och propagerandet för hemma-

fruidealet startade åter.260 Idag står vi inför en situation där kvinnorna i större

utsträckning finns i förvärvsarbete på deltid, samtidigt som de utför större delen

av det obetalda arbetet i hemmet.261

Flexibel arbetstid och kön

Begreppet flexibel har olika betydelse och innehåll när det gäller den praktiska 

utformningen och tillämpningen inom olika yrken. I tjänstemannayrken förlagda 

till dagtid används oftast flexibiliteten för att variera arbetsdagens start- och slut-

258 Schutz 1958, www.rightsinova.se/Firo.asp
259 Erngren & Hagén 1996, Bergstrand et al 1998, Andersson et al 1999, Karlsson & Eriksson 2000, Grönlund
2004
260 Forsberg 1995, Manns 1997
261 Davies, 2001a, b, Forsberg, 1995
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tid. Inom den mansdominerade industrin där baspersonalens arbetstidsförlägg-

ning delats upp i olika skiftgångar finns en fast flexibilitet som innebär att per-

sonalen tjänstgör en vecka på respektive skift (dag, kväll och natt) med en fri-

vecka inlagd i en återkommande cirkelgång.

Kvinnor inom sociala omsorgsverksamheter och medicinsk omvårdnad har 

även innan de flexibla arbetstidsmodellernas införanden arbetat på en form av 

flexibel arbetstid, då i fast rullande veckoscheman. När det bestämda antalet 

veckor var genomförda startade man om vid vecka ett och detta upprepades till

dess att något annat beslutades. Detta innebar att personal kunde räkna fram sin 

arbetstid så långt fram i tiden som de behövde för att få kontroll över när de 

hade arbetstid och när de hade fritid.

Arbetspassen var uppdelade i olika turer förlagda mellan 07.00 på morgonen

och 22.00 på kvällen. Flertalet arbetspass omfattade mellan 4 och 6 timmar. 

Inom dessa organisationer och andra kvinnodominerade verksamheter används 

deltidsarbete som en flexibel variabel för arbetstidens förläggning och den är 

formad utifrån en industriell heltidsarbetsnorm som gör att kvinnorna blir avvi-

kande.262 Alla varianter av arbetstidsförläggning av detta slag kan benämnas

som arbetstidsflexibilitet.263

    I andra fall kan flexibiliteten stå för att personal skall kunna förflytta sig mel-

lan olika arbetsmoment och/eller arbetsplatser beroende på orderingång eller 

tjänstebehov. Personalen förväntas kunna anpassa sig till verksamhetens skif-

tande behov samtidigt som de flexibla arbetstiderna skall skapa utrymme för att 

tillgodose egna behov av fri tid. I dessa sammanhang pratar man om funktionell 

flexibilitet.264

      Det finns enligt flera forskare idag tecken som tyder på att vi är på väg att 

införliva familjelivet med arbetslivet på nya sätt. Samhället börjar gå mot en 

ordning där privat-, familje- och arbetsliv förutsätts omfattas av gemensamma 

262 Ellingsæter 2001
263 Grönlund 2004, Westring Nordh & Eiman 2004
264 Grönlund 2004
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värderingar och traditioner på ett annat sätt än tidigare. Gränsdragningen mellan

arbetslivet och privatlivet luckras upp och gör att båda världarna kommer att in-

volveras i vår livsvärld som en större enhet.265 Genom att vidga arbetsflexibilite-

ten så att den kopplas till hemarbete finns det risk för att man ytterligare perma-

nentar rådande könsuppdelade arbetssysslor, både yrkesmässigt och privat.266

Ett uttryck för denna form av flexibilitet kan exempelvis vara när arbetet kan

utföras varhelst det finns tillgång till en dator. Detta innebär att arbetets utföran-

de inte avgränsas till en bestämd arbetsplats, en variant där arbetstidsflexibilitet 

och funktionell flexibilitet kan komplettera varandra. 

    Flexibla arbetstider saluförs inom den kvinnodominerade arbetsmarknaden

som en väg att organisera arbetet så att det skall förenkla livet för de anställda. 

Genom att personalen själv blir delaktig i valet av tjänstgöringsgrad och för-

läggning av den egna arbetstiden menar förespråkarna att de kan planera sin ar-

betstid efter egna behov. Flexibla arbetstider kan på detta sätt medverka till att 

kvinnor kan anpassa sina arbetstider så att de bättre passar de olika livssituatio-

ner som de passerar genom sina respektive liv. Som exempel nämns behov av 

kortare arbetstider när barnen är små eller under andra intensiva perioder i livet. 

Detta kompenseras genom att de kan arbeta mer koncentrerat under andra perio-

der i livet. Kvinnors arbetstid ställs i förhållande till det privata livets behov av

deras obetalda tjänster.267 När de yttre regleringarna i form av stämpelklocka

eller fast arbetstid försvinner så måste dessa ersättas med en inre förmåga att 

själv kunna sätta gränser och säga nej.268 Genom initiativ i ramar och riktlinjer 

för arbetstidsförläggningens genomförande blir arbetsorganisationen delaktig 

och delansvarig för hur det betalda arbetet och det obetalda hemarbetet reprodu-

ceras.269

265 Gunnarsson 1998, Sennet 1999, Brytting 2001, Hochschild 2001
266 Gunnarsson i SOU 1998: 115, Westring Nordh 2002, Tullberg 2003
267 Andersson et al 1999,
268 Brytting 2003, Hansson 2004
269 Westring Nordh 2002, Tullberg 2003, Ljungström 2004
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   Mäns arbetstidsflexibilitet uttrycks mer sammankopplat med att de skall kunna 

variera sin arbetstid i förhållande till marknadens och arbetsgivarens behov.

Därmed ställs mäns arbetstid i relation till den yttre världen som inte omfattas av

den privata.270

   Detta att vi inte lever i en värld avgränsade från andra utan ingår i ett ständigt

socialt samspel med vår omvärld, där normer och attityder regleras av det rå-

dande samhället, har inneburit att kvinnor fortfarande förväntas ta ett större an-

svar för barn, hem och annan omsorg än männen.271 Dessa könskontrakt har 

medfört att kvinnor har utvecklat olika strategier för att klara kombinationen yr-

kes- och familjeliv. När kvinnor som är gifta och har barn skall planera sin tid

tar de i första hand hänsyn till hur barnens behov och mannens schema ser ut, 

sen planerar de sitt eget schema.272 Detta innebär att de förkortar sin arbetstid 

och/eller ändrar arbetstidens förläggning efter andra nära personers behov. 

Andra familjeorienterade strategier kan vara att hushållsarbete lejs bort till ut-

omstående eller tillhandahålls av det egna sociala nätverken. Ytterligare ett al-

ternativ är att de låter yrkeskarriären vänta till dess att barnen har blivit relativt 

stora. I andra fall skjuter de upp barnafödandet, begränsar antalet barn eller väl-

jer helt bort att ha barn.273

Flexibilitet i verksamheten 

Flexibilitet med fokus på verksamheten benämns i teoretiska sammanhang som 

funktionell flexibilitet eller som en förmåga att reagera på förändringar i verk-

samheten och åtgärda dem. Den funktionella flexibiliteten kopplas till begrepp 

som breddning av arbetsuppgifter, inflytande och utveckling, kontinuerlig kom-

petensutveckling, en god arbetsmiljö och trygga anställningar.274

270 Grönlund 2004
271 Forsberg 1995/2005, Hochschild 1997/2001, Ellingsæter 2005
272Forsberg 1995/2005, Davies, 2001a, b, Westring Nordh 2002, Tullberg 2003
273 Tyrkkö 2001 s. 217
274 Grönlund 20004
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Förmågan att reagera och handlingsutrymme för att åtgärda de behov man ser 

kan delas upp i tre olika typer av flexibilitetsanalyser:

en flexibilitet som är inriktad på produktionsorganisationen och gäller 

dess anpassning till efterfrågans volym och sammansättning 

en flexibilitet gällande arbetskraftens förmåga att ta sig an olika arbets-

uppgifter

arbetskraftens rörlighet i fråga om arbetsuppgifter och arbetstid 275

Inom omvårdnads- och sociala omsorgsyrken har flexibla arbetstider en något 

vidare betydelse. Utöver personalens och organisationens behov skall även de

människor som är i behov av tjänsterna involveras. I målstyrningsdokument och 

lagar är det tydligt angivet att tjänsterna som riktas till personerna skall vara ut-

formade efter den enskildes behov och förutsättningar.276 Detta är ytterligare en

flexibilitetsvariabel som personalen skall ta hänsyn till. 

   Det innebär att ”produktionsorganisationen” handlar om tjänster riktade till 

människor som inte kan utföra dessa handlingar utan hjälp. Många gånger har 

dessa människor inte heller förmågan att uttrycka sina behov på egen hand. 

Därmed blir den efterfrågade ”volymen och sammansättningen” av personal en 

etiskt övergripande personal- och organisationsfråga. Personalen har i sina pri-

vata flexibilitetsbehov även att ta hänsyn till och relatera dem till de boendes 

behov. Den funktionella flexibiliteten är nära sammankopplad med den numerä-

ra flexibiliteten och möjligheten att variera personalbemanning efter verksamhe-

tens och de boendes skiftande behov. 

Jämställdhetssträvanden eller förföriska, giriga organisationer

I den privata sektorn beskrivs de nya flexibla arbetsformerna ofta som nätverks- 

organisationer eller teamarbeten. Arbetet är oftast uppdelat i olika former av 

projekt och uppdragsområden. I stället för livslånga anställningar och livsprojekt 
275 Karlsson & Eriksson 2000 s. 19
276 Socialtjänstlagen
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har kortsiktigheten blivit den nya tidens motto. Tidigare kollektiva besluts- och 

ansvarsstrukturer har övergått till ett egenansvar för individen.277

   Utvecklingen inom offentliga organisationer, däribland de sociala omsorgs-

verksamheterna, har influerats starkt av den moderna organisationens utveckling

och gått från regelstyrda till mer målstyrda verksamheter. Införandet av flexibla 

arbetstider ses och uttrycks som ytterligare ett steg på väg mot mer decentralise-

rade och självständiga arbetsformer.278 I dessa verksamhets- och organisations-

former beskrivs framför allt individens möjligheter till egna självständiga val 

utifrån eget ansvar och egen personlig utveckling som de stora vinsterna.279

Detta upplevs som mycket positivt av många människor och organi-

sationsformen blir därför förförisk för medarbetarna som gärna en-

gagerar sig och frivilligt jobbar mycket.280

Samtidigt minskar resurserna och makten att besluta kring verksamhetens inne-

håll, då resurserna och möjligheterna för genomförandet av detsamma i många

fall finns kvar eller har flyttas tillbaka till centrala nivåer i organisationen. Här 

visar flera forskare på medföljande konsekvenser som snäv tidsstyrning av ar-

betsuppgifter, outsourcing och att emotionella arbetsuppgifter riktade till bru-

karna/de boende avprofessionaliseras och anses som mindre viktiga och icke 

försvarbara.281

   De anställda förväntas införliva företagets och/eller verksamhetens mål i sig 

själva och därmed bli mer tillgängliga för arbetsgivarens behov av rörlig perso-

nal, med andra ord en mer flexibel och flexibelt tillgänglig personal.282 Personal 

förväntas kunna röra sig mellan olika enheter och/eller mellan olika orter för att 

277 Sennett 1999, Bjereld, Demker &Ekengren 2005
278 Ellingsæter 2001, Rasmussen 2004, Annerborn et al 2005
279 Ellingsæter 2001, 2002 och 2005
280 Abrahamsson & Gunnarsson 2002
281 Härnsten 1997, Ellingæter 2005, Rasmussen 2004
282 Hochschild 2001, Ellingsæter 2001 och 2002, Abrahamsson & Gunnarsson 2003, Rasmussen 2004,
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få tillgång till ett arbete. Som personal får man ofta ett utökat ansvar utan att 

egna maktmedel följer med. För individen kan detta i sin förlängning innebära

ett ökat ansvar för verksamhetsmässiga val som skall görs, utan automatisk åter-

koppling till faktiska resurser och/eller möjliggörare.283

De offentliga vård- och omsorgsverksamheterna är några av de starkast kvin-

nodominerade arbetsfälten i Sverige. Samtidigt som ca 90 % av de anställda och 

majoriteten anhörigvårdare är deltidsarbetande kvinnor är 70 % av de personer 

som bor på särskilda boenden och de som får hemtjänstinsatser också kvinnor. 

Så verksamheten är i alla delar kvinnodominerad.284

I samband med in- och genomförandet av olika flexibla arbetstidsmodeller ac-

centuerades många dilemman som var tätt kopplade till kvinnors dubbla om-

sorgsansvar, det betalda sociala omsorgsansvaret i yrkesverksamheten och det 

privata ojämställda omsorgsansvaret i hemmet. Mer om detta redovisas i följan-

de kapitel. 

283 Hochschild 1997/2001, Gunnarsson 1998, Sennet 1999, Davies 2004, Rasmussen 2004
284 Lindgren och Lindström 2004 s.47-51
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Kapitel 6  Avslutande diskussion och analys 

Vi tränade hårt – men varje dag vi började få fram fungerande grupper skulle vi 
omorganiseras. Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny 
situation genom omorganisation och också vilken underbar metod detta är för 
att skapa illusionen av framsteg, medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet 
och demoralisering (Gaius Petronius död 66 e Kr) 

I detta avslutande kapitel kommer jag vidare att analysera och problematisera de 

flexibla arbetstidsmodellernas in- och genomförande med fokus på personalper-

spektiv. Citat i den kommande texten illustrerar kärnfrågor i avhandlingen. 

   De processer som har blivit synliga kommer att problematiseras i relation till

organisatoriska, samhälleliga och verksamhetsberoende förhållanden. Kapitlet 

inleds med en genomgång och tolkning av de i studien fyra framträdande im-

plementeringsformernas betydelse för in- och genomförandeprocessernas ut-

formningar och effekter. Därefter kommer jag att fokusera på den politiskt, by-

råkratiskt och hierarkiskt byggda organisationens förmåga till förändring och 

utveckling till en mer demokratiskt styrd organisation. Det som har blivit tydligt 

under studiernas gång är att införandet av flexibla arbetstider var mer än vad det 

vid första anblicken såg ut att vara. Det handlar inte enbart om att införa ett flex-

ibelt arbetstidssystem ”som skulle underlätta” för kvinnorna i organisationen att

planera sin arbets- respektive fritid, utan framför allt handlar det om att omvand-

la en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Här kommer jag att diskute-

ra vad som framkommit som viktiga ingredienser i omvandlandet och huruvida 

detta ansvar kom att ligga på individerna i organisationen eller som ett över-

gripande organisatoriskt ansvar. 

De tidigare beskrivna teorier och lagar som berört den sociala omsorgen som 

verksamhetsområde har en tydlig humanistisk värdegrund och visar på viktiga

utgångspunkter för det sociala omsorgsarbetet. De flexibla arbetstiderna kan 
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med rätt resurser bidra till personalens möjligheter att utföra ett kvalitativt gott 

socialt omsorgsarbete på brukarnas/de boendes villkor.

Implementeringens roll för in- och genomförandeprocessen 
I samband med djup- och översiktsstudien har fyra olika implementeringsformer

blivit synliggjorda:

Politiker och/eller förvaltningsledning har tagit initiativet men lägger över 

ansvaret för genomförandet på individerna i organisationen – uppifrån och 

ned. (1) 

Politiker och/eller förvaltningsledning har tagit initiativet och har en in- 

och genomförandestruktur för hur omorganiseringen skall gå till – upp-

ifrån och ned. (2) 

Personalen själv har tagit initiativ till införandet eller sökt befintlig tjänst 

– nedifrån och upp. 

Arbetsledningen har tagit initiativ och skapat en organisation med själv-

förvaltning – initiativ uppifrån men demokratiskt byggd. 

De olika implementeringsformerna har visat sig ha stor påverkan och betydelse 

för processerna vid in- och genomförandet av de olika arbetstidsmodellerna. I 

nedanstående avsnitt beskrivs och problematiseras dessa processer och då med 

utgångspunkt i interagerandet mellan personal- och ledningsperspektiv.

Politiker och/eller förvaltningsledning har tagit initiativet men lägger över 

ansvaret för genomförandet på individerna i organisationen. (u/n 1) 

Här tar politiker/ledning beslut om att alla har rätt till heltidstjänst, men det är 

personalen, individ för individ, som blir ansvarig för att finna de faktiska möj-

ligheterna för att fylla upp sin deltidstjänst till heltid. För individen innebär detta 

en situation där de skall leta möjliga extratimmar inom eller utanför det egna 

schemat och den egna verksamheten. Ledningspersonal brukar i dessa samman-
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hang föreslå olika former av kombinationstjänster för att baspersonalen skall få 

ihop till sin heltid. Däremot tar ledningen inget ansvar för att skapa förutsätt-

ningar för personalen att genomföra de flexibla arbetstidsförläggningarna på ett 

sådant sätt att arbetstillfällen och arbetstider stämmer överens med goda arbets-

miljökrav. Detta leder ofta till att många som vill gå upp i arbetstid stannar kvar 

eller återgår till en lägre tjänstgöringsgrad än de egentligen vill ha.

Det är i det närmaste omöjligt att få rimliga arbetsscheman om inte alla i ar-

betsgruppen är med och förhandlar om den totala arbetstiden på enheten. Detta 

med anledning av att deltidsarbetarna i stort sett arbetar lika många dagar som 

heltidarna, men med kortare arbetspass. I dessa arbetsgrupper blir det ett jagande 

av arbetstid och pusslande utifrån ett redan givet deltidsschema för dem som vill 

höja sin sysselsättningsgrad.285

Det är lätt att individerna i dessa arbetsgrupper kommer i konflikt med var-

andra. De som hade heltidstjänst före beslutet anser att det är de som är de ”rik-

tiga” heltidarna.286 Varför skall de behöva förhandla om sina arbetstider som de 

alltid haft, bara för att det är några som vill gå upp i tid nu? De ”nya” heltidarna 

upplever att de inte tillåts vara med på lika villkor.

Upplevelsen av heltidstjänst var att bli klassad som andra klassens 

arbetare, på grund av att vi hoppar runt. Vi har blivit ett B-lag! 

Det var i denna kommun som det blev väldigt tydligt vilken betydelse valet av

implementeringsform och förhållningssätt hade och hur de påverkade persona-

lens delaktighet i den kommande processen.287 Stora delar av processen i dessa 

grupper överensstämmer med tidigare redovisade teorier om uppifrån och ned 

förändringar (top/down), där beslut om en förändring tas av ledningen i organi-

285 Bildt & Westring Nordh 2004
286 Bildt & Westring Nordh 2004
287 Bilaga 3 och 4
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sationen för att sedan lämnas över till personalen för genomförande,288 detta utan 

att någon egentlig dialog har förekommit. Både tidigare beskrivna teorier och de 

empiriska studierna visar hur personalen då upplever att förändringen är 

påtvingad och att ett missnöje och motstånd för förändringen uppstår. De grup-

per som kände sig intvingade i något som de själva inte valt reagerade med ett 

kompakt motstånd och såg i huvudsak hindren och nackdelarna med systemet.289

Det skapades en misstänksamhet mot motiven för förändringen. Här uttrycks det 

främst genom att personalen upplevde att förändringen enbart var till för att 

gynna arbetsgivaren. De menade att deras flexibla tillgänglighet som personal 

var till för att klara ut organisationens behov ur ett ekonomiskt perspektiv. Ge-

nom att ha fast personal roterande menade personalen att ledningen kunde und-

vika nyanställningar.

Många gånger blev motivationen för att delta i införandet av den flexibla ar-

betstidsmodellen låg hos denna personal. Det har uppstått både aktivt motstånd

och låtsad anpassning i de grupper som finns med i det empiriska materialet. 

Motståndet har bestått i att man inte har deltagit i förändringsarbetet eller man 

har saboterar det genom att låsa stora delar av arbetstiden i fasta helger.

Informella ledare blev starkt styrande i grupperna och privata behov styrde hur 

arbetstiden fördelades. Samarbetet och möjligheten till kompromissande var låg. 

Såväl i djupstudien som i översiktsstudien kunde man se att detta i ett flertal fall

ledde till att personal sade upp sin tjänst eller bad om omplacering till annat jobb 

inom kommunen, där man inte behövde arbeta med flexibla arbetstider.

288 Svensson, Aronsson & Höglund 1990, Granér 1994,
289 Bilaga 3 
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Förändring från ledningen. Påtvingad förändring. 

    Missnöje – motstånd.

    Låg motivation och misstänksamhet.

Aktivt motstånd och låtsad anpassning. 

    Egna behov styr.

Personalomsättning.

Personalgruppen skall 
verkställa.

Ger långvariga konflikter och låg samarbetsförmåga.

Figur 6:1 Processuell beskrivning av Uppifrån- och nedförändringar 1 

Politiker och/eller förvaltningsledning har tagit initiativet och har en plane-

rad in- och genomförandestruktur för omorganiseringen. (u/n 2) 

Beslutet om att införa flexibla arbetstider kommer från organisationsledningen 

och innebär en strukturerad genomförandeprocess och det finns oftast en pro-

jektledare anställd för att utbilda och lotsa personalen genom de olika inledande

faserna i processen. Istället för att utgå ifrån att alla skall arbeta heltid, erbjuder

man alla att arbeta önskad tjänstgöringstid.

   I en kommun har man fasta val enligt tidigare fördelning, 50 %, 75 % eller 100 

%. I en annan kommun är valet rörligt och kan därmed bli helt fritt. Oftast har 

personalen möjlighet att återkommande välja omfattningen på sin tjänst minst en 

gång per år. Denna möjlighet att välja om öppnar för att som personal våga prö-

va en annan omfattning på sin tjänst än den man tidigare har. 
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In- och genomförandemodellen utgår ifrån teorier som bygger på att personalens 

delaktighet och medverkan stärker deras engagemang och motivation till föränd-

ring, ett nedifrån och upp- perspektiv. Det är i detta skapande av delaktighet som 

de introducerande utbildningsträffarna blir viktiga. Det är här som personalen 

skall få en förståelse för och kunskaper om den flexibla arbetstidsmodell som de

skall arbeta efter och samtidigt införliva densamma som en positiv förändring 

för dem som individer och för verksamhetens utveckling.

   Igångsättningsfasen omfattar cirka ett halvår och därefter följer ytterligare ett 

halvår då personalen genomför förändringarna på sina respektive arbetsenheter. 

Under genomförandefasen har personalen fortfarande en nära kontakt med pro-

jektledaren. Det är under dessa två faser som turbulensen och de olika dilemman 

som tidigare har lyfts fram framträder och är som starkast. 

   I denna implementeringsform har det empiriska materialet likväl som tidigare 

studier visat att ledningen inte alla gånger är införstådd med den genomgripande 

förändring som införandet av flexibla arbetstidsmodeller innebär. De har framför

allt inte varit medvetna om att deras egen funktion måste förändras om en mer 

demokratisk arbetsordning skall kunna genomföras. Detta medför en schematisk

processbild där ledningen oftast har en genuin önskan om personalens delaktig-

het och medverkan. De har däremot ingen vana av eller något forum för hur 

denna arbetsform skall genomföras och framför allt, de innefattar inte sig själva 

i processen. Personalen tar dock signalerna om önskad delaktighet och medver-

kan på allvar, även om det i många fall finns en skepticism om trovärdigheten i 

budskapet. Förändrings- och utvecklingsförslag väcks och det finns en pågående 

dialog i arbetsgruppen. Denna dialog förs inte vidare till ledningsgruppen. Detta 

beroende på att det inte finns något forum eller någon vana i organisationen för 

denna typ av dialog. På olika vägar kommer det till ledningsgruppens kännedom

att arbetsenheten har eller tänker genomföra någon form av förändring. Ofta blir

då reaktionen från ledningsgruppen ett ifrågasättande och personalgruppens för-

slag möts av motstånd. Detta kan jämföras med personalens reaktion i samband
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med uppifrån och ned- förhållande 1. När motståndet kommer från ledningen 

blir det en oförståelse för denna reaktion hos personalen. Budskap som getts 

överensstämmer inte med de reaktioner och/eller handlingar som utförs och tro-

värdigheten och tilliten till varandra undermineras. Konflikter av olika slag och 

låg samarbetsnivå uppkommer i organisationen.

Ledningen tar beslut om införande 
och form, uttalad önskan om personalens
delaktighet och medverkan. Personalen presenteras en färdig in- och 

genomförandestruktur.

Projektledare anställs för genomförande. 
Behovsplanering, bemanningsplan och 
schematurer arbetas fram. 

Eventuella övriga förändringsförslag
väcks och dialog förs inom personal-
gruppen.

Saknas forum 
för gemensam
dialog.

Information kommer till ledningens
kännedom på ”okänd” väg. 

Ifrågasättande och motstånd
från ledningen.   Oförståelse för denna reaktion hos 

personalen.

Misstro.
Konflikt och låg samarbetsnivå.

Figur 6:2 Processuell beskrivning av uppifrån- och ned-förändringar 2 
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När personalen själv har tagit initiativet eller sökt tjänst med vetskap om 

flexibelt arbetstidssystem (nedifrån och upp) 

Upptakten till att personalen själva tar initiativ till att börja arbeta med flexibla 

arbetstidsmodeller är oftast att de har kommit i kontakt med eller har läst om 

andra enheter som har provat och är nöjda. Man tar ofta direktkontakt och gör

studiebesök hos verksamheter som redan arbetar med någon form av ny arbets-

tidsmodell för att få ytterligare information. Personalen har därefter en pågående 

dialog i den egna arbetsgruppen för att komma fram till hur den tilltänkta model-

len skulle kunna fungera på den egna enheten. De gör förändringar och korriger-

ingar i den studerade modellen så att ”deras egen” modell tillfredsställer de be-

hov som de boende och de själva har.290 Därefter har personalen tillsammans 

författat, ibland med stöd från enhetschefen, en skrivelse till förvaltningsledning 

och/eller den politiska nämnden för beslut om genomförande. I flera fall har per-

sonalen i de studerade kommunerna påbörjat förändringen innan dylika beslut

har tagits.291

Införandet av flexibla arbetstidsmodeller är turbulent oavsett om man själv har 

tagit initiativet till desamma eller inte. Skillnaden är att man slipper de lång-

dragna diskussionerna om tvång och krav som påtvingade grupper lätt fastnar i. 

Istället tar dessa personalgrupper tag i de faktiska problemen och löser dem efter 

hand. När personalen själva sökt sig till ett flexibelt arbetstidssystem finns det 

ett inneboende förhållningssätt till de konflikter som uppstår. De är till för att 

lösas. Man var initialt positivt inställd till arbetstidsmodellen och har därmed en

handlingsberedskap när problem eller motstånd uppstår som inte finns hos de 

grupper som känner sig intvingade i modellerna.

290 Bilaga 4 
291 Westring Nordh & Eiman 2004
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Det var lite pirrigt att söka det här jobbet eftersom man skulle arbe-

ta med egna scheman, men det gör ju att vi måste samarbeta och 

lösa de svårigheter som uppstår. (personal)

I andra fall där personal själva har tagit initiativ till att arbeta med flexibla ar-

betstidsmodeller har personal i den befintliga arbetsgruppen som absolut inte 

kunnat tänka sig att arbeta på detta sätt getts möjlighet att ha kvar sitt gamla tra-

ditionella schema. Det har inneburit att deras schema har legat fast och övrig 

personal har förhandlat om övriga arbetstider. Personal på fasta scheman har vid 

behov av ledighet då fått ansöka om semester, tjänstledighet eller annan kom-

pensationsledighet på samma sätt som tidigare.

Det har varit en trygghet för dem som har varit osäkra att de har 

kunnat låsa sin schemarad och arbeta efter den. (arbetskamrat) 

I de fall som det har funnits personal som gått kvar på traditionellt schema har 

det visat sig att de inom ett år valt att lämna det traditionella schemat och gått in 

i det flexibla systemet på samma villkor som de andra. Detta tolkar jag som att 

de har sett att det flexibla arbetstidssystemet fungerar och många gånger ger fler 

fördelar än det traditionella. De har blivit trygga genom att se att de som har ar-

betat på det flexibla schemat har fått ut sin ledighet och att de har större möjlig-

heter att ändra arbetstiden vid behov. 

   Det innebär att förändringsprocessen i dessa grupper bygger på en gemensam 

önskan, där de ger ledningen möjlighet att ställa sig bakom en tänkt förändring.

   Denna process av underifrån kommande initiativ startar i en nyfikenhet för att 

förändra de förutsättningar som man har när det gäller arbetstidens förläggande. 

Man startar processen med att söka kunskap om olika former av flexibla arbets-

tider. Efter dialog i den egna arbetsgruppen då man oftast inkluderat enhetsche-

fen, tar man beslut om vad och hur man skall göra. Man ber om ledningens god-
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kännande att genomföra förändringen. Genom att man som personal följer de 

givna regler som finns i den byråkratiska organisationen uppstår inget motstånd

från ledningen och personalen får i regel möjlighet att pröva sin tilltänkta modell

under en projekttid. Personalen känner sig lyssnad på. Detta medverkar till att 

organisationen får ett gott arbetsklimat och samarbetsviljan blir stor. Det vardag-

liga arbetet och förhållningssättet till varandra omvandlas i en kreativ arbetsmil-

jö. I många fall ser man i dessa arbetsgrupper en kombination av att förändra 

arbetstiderna så att brukarna skall få bättre tillgång till personalens tid, samtidigt

som man söker former som kan tillgodogöra personalens individuella behov. 

Däremot finns fortfarande inga givna forum för en utökad demokratisk dialog.

Intresse uppstår i personalgruppen, 
alternativt söker befintlig tjänst.

Individuell och/eller gemensam
kunskapsinhämtning som leder till skri-
velse till ledning/nämnd.

Beslut tas i personalgruppen om ge-
nomförande.

Skrivelse om tillstånd för genom-
förande kommer till ledningen.

Beslut tas om genomförande permanent
alternativt för en prövotid.

Gott arbetsklimat och samarbetsvilja.
Kreativ miljö.

Figur 6:3 Processbild över där initiativ tas nedrifrån och följs upp av byråkratisk ordning 
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Politiker har tagit initiativ och inspirerat till organisation med självförvalt-

ning (initiativ uppifrån men demokratiskt byggd) 

Idén till denna organiseringsform väcktes i samband med ändringar i kommunal-

lagen under 1990-talet som syftade till ett utvidgat medborgarinflytande på och i 

offentliga verksamheter. Ett politiskt beslut togs i kommunen om att bjuda in till 

så kallade medborgarträffar. Dessa träffar resulterade i att projektgrupper bestå-

ende av politiker, brukare, anhöriga och personal träffades och förde dialog om 

hur detta medborgarinflytande skulle kunna verkställas. Ett verksamhetsområde

i kommunen som omfattade servicehus, hemtjänst och gruppboende inspirerades 

och beslutade sig för att försöka driva verksamheten i självförvaltningsform. En

styrelse valdes och i denna fanns/finns de boende, anhöriga, personal med olika 

yrkesinriktning och befattningar, ledning och ansvariga politiker representerade.

Verksamheten är fortfarande en kommunal angelägenhet. Styrelsen har ansvaret

för verksamhetens innehåll och ekonomi med utgångspunkt i de ramar som poli-

tiskt beslutats. På det konstituerande mötet för styrelsen bestämdes det att ordfö-

rande i styrelsen alltid skall vara en boende. Styrelsen var och är det forum där 

beslut av vikt för verksamheten och dess innehåll skall tas. Alla aktörer har lika

stor rätt att komma med förslag oavsett position i verksamheten.

    I samband med fokusanalyserna i den övergripande studien var denna perso-

nalgrupp den enda gruppen av alla som hade börjat åtgärda de hinder som de

hade lyft fram vid första analysträffen till andra träffen. Detta tolkar jag som en

effekt av att de hade ett givet forum och en tillit till sina gemensamma möjlighe-

ter att finna lösningar på problem och/eller hinder som uppstod i verksamhe-

ten.292 Detta forum ger utrymme för och skapar därmed en kreativ handlingsbe-

redskap som bidrar till snabbare verkställighet av förslag. 

292 Jmf med Svensson, Aronsson & Höglund 1990, Silfverberg 1996, 1999
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En faktor som har påverkat denna personalgrupps inställning till flexibla ar-

betstider har varit den extra ersättning som de fått i samband med att de har gjort 

arbetspass i den flytande arbetstiden. Personalen menade att utan denna 

kvot/morot skulle de aldrig ställt upp och arbetat så här. 

   Personalen på denna enhet uttryckte att de känner en stor arbetsglädje och att 

den är tätt sammankopplad med att de har en bra chef och underbara arbetskam-

rater. En bra chef kännetecknas enligt samma personal av en person som är tyd-

lig och litar på sin personal. På samma sätt menar de att underbara arbetskamra-

ter blir det när man tar hänsyn till varandra och respekterar varandras olika be-

hov.

   Processen i denna grupp omfattar hela verksamheten och alla medverkande. 

Det har medfört att organisationen i sin helhet har tagit flera avgörande steg 

närmare en mer demokratiskt styrd organisation. Det centrala forum som finns 

för allas deltagande på lika villkor är styrelsemötena. I detta forum kan alla oav-

sett grupptillhörighet lyfta fram viktiga frågor som rör verksamheten. Här har 

det empiriska materialet visat på möjliggörandet av de teorier som har påpekat 

vikten av demokratiska forum för gemensam reflekterande dialog.293 Utifrån de 

lagar, förordningar och den värdegrund som det sociala omsorgsarbetet vilar på 

har man också närmat sig en realisering av dessa, genom att alla för verksamhe-

ten viktiga aktörer finns representerade och har lika rätt att lägga förslag som att 

besluta kring de förslag som framförs.

293 Svensson, Aronsson & Höglund 1990, Brytting 1993, 2001, 2003, Silfverberg1996, 1999
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Förändringar i kommunallagen inspirerade 
politiker att bjuda in till medborgargrupper.

Projektgrupp bestående av brukare, anhöriga
och personal bildades där dialog fördes om hur 
 medborgarinflytandet kunde ökas i de kommunala
verksamheterna.

Önskan om att arbeta enligt självförvaltning väcktes 
och ett område startade upp. 

En styrelse bildades där alla berörda fanns/finns
representerade och ordförande är och skall vara en boende. 

Boende Anhöriga Personal Beslutsfattare

Alla kan lägga förslag till förändring i styrelsen för aktiv
reflekterande dialog och beslut gällande verksamheten.

Medverkar till allas delaktighet.
Skapar förståelse för varandras förutsättningar. 
Ger möjlighet till individuella lösningar. 
Kreativ miljö.

Skapar gott samarbete och boendeklimat.

Figur 6:4 Processuell bild över möjliggörare och aktörer i en demokratiskt reflekterande
organisation
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Omvandling av en deltidsorganisation till en heltidsorganisation 
Arbetstidsstrukturen i deltidsorganisationen har som tidigare beskrivits byggts 

upp utifrån ett synsätt att kvinnor ”kunde frigöras” vissa timmar från hemmet 

utan att det ”menligt skulle påverka hemarbetet”.294 I de sociala omsorgs- och 

medicinska omvårdnadsverksamheterna blev kvinnors deltidsarbete ett sätt att 

planera in ökad personalbemanning vid tider då de boendes behov av stöd och 

service ansågs vara som högst.295 Deltidsarbetande kvinnor hade ofta arbetsturer 

som omfattade endast 4 till 5 timmar. I dag, när organisationen skall omvandlas

till en heltidsorganisation, pekar personalen på behovet av längre sammanhäng-

ande arbetstid för att möjliggöra heltidsarbete och en god arbetstidsförläggning.

Detta både för verksamhetens, den egna hälsan och privatlivets skull.

I flera av kommunerna som finns med i studien har de flexibla arbetstidsmo-

dellerna i första skedet införts med hänvisning till att erbjuda de kvinnor som 

redan är deltidsanställda möjlighet att arbeta heltid. De bakomliggande orsaker-

na som att en stor grupp av arbetstagarna kommer att gå i pension inom en nära

framtid och att generationen som kommer efter är betydligt färre, är orsaker som 

i sig bidrar till en brist på arbetskraft, är inte lika tydliga i den offentliga retori-

ken. Arbetsgivarens behov av en mer rörlig och kanske utökad arbetskraft för att 

tillgodose de lagstadgade insatserna inom de sociala omsorgsverksamheterna har 

inte heller varit föremål för öppen dialog i samband med införandet av flexibla 

arbetstider.

I samband med införandet av flexibla arbetstider och erbjudandet om att utöka

sin arbetstid till heltid visar denna studie att de av tradition korta arbetspass som

deltidsorganisationen bygger på blir till stora hinder för möjligheten att planera

förläggningen av sin arbetstid på ett arbetsmiljövänligt sätt om man vill arbeta 

heltid. Antingen för det med sig att kvinnorna måste arbeta så kallat delade tu-

rer, vilket innebär att de börjar sin arbetsdag tidigt på morgonen och arbetar 

294 Manns 1997, Wahlgren 1996
295 Carlstedt & Forssén 1999
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fram till strax efter lunch. Därefter blir de lediga i några timmar för att åter gå i 

tjänst och arbeta fram till kvällen. I andra fall medför de korta schematurerna att 

personalen får arbeta i stort sett varje dag för att få ihop till sin heltidstjänst. Ing-

et av dessa alternativ är arbetsmiljömässigt eller från effektivitetssynpunkt vet-

tigt. Om brist på personal endast diskuteras som ett schemaläggningsproblem

blir organisationsproblem (för lite personal) omformade till individproblem (in-

dividens brist på flexibilitet) och skapar organisatoriska och verksamhetsmässi-

ga dilemman. Då hjälper det inte med punktinsatser i form av ändrad beman-

ningsplan utan problemet behöver åtgärdas mer långsiktigt, exempelvis genom 

ett personaltillskott.296

Förföriska och giriga organisationer – att nyttjas eller utnyttjas 

I den interaktiva dialog som kontinuerligt har pågått, i första hand mellan mig

och baspersonal, men även mellan mig, förvaltningsledning och politiker, har 

det inte setts som självklart att dessa korta arbetspass behöver eller kan justeras. 

Det framlagda skälet för detta har varit att ”personalen måste finnas på arbets-

platsen när behov finns” eller som personalen själv uttrycker det:

Vi måste vara fler händer på morgonen och på kvällen.

Ett återkommande argument till att man inte skulle kunna organisera arbetstiden 

på annat sätt var att man då skulle bli för mycket personal i förhållande till be-

hovet vissa tider under dagen. Detta resonemang bygger på att man enbart ser 

de sociala omsorgshandlingarna som faktiska arbetsuppgifter. De administrati-

va arbetsuppgifterna som alla har finns inte med som medvetna arbetsuppgifter

som skall planeras in och utföras på ordinarie arbetstid.

Många arbetsuppgifter som har med arbetstidsförläggningen att göra övergår 

från enhetschefs- eller ledningsnivå till baspersonalen på enheterna. Detta utan

296 Jmf Acker 1994
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att någon utbildning om schemaläggande och/eller arbetstidslagar har varit nå-

gon självklarhet. Fram till dags dato har baspersonalen inte på något sätt blivit 

kompenserade genom ökat antal personaltimmar eller högre lön. Detta innebär 

att den tid som nu tas till nya administrativa arbetsuppgifterna skall göras ”när 

det finns tid över”. Det innebär att tiden tas ifrån det sociala omsorgsarbetet med

de boende eller förväntas utföras på personalens fritid. Att ålägga personalen att

utföra delar av sina arbetsuppgifter på sin fritid innebär ett osynliggörande av

dessa arbetsuppgifter. Detta är arbetsförutsättningar som aldrig skulle föreslås 

eller accepteras på en manligt dominerad arbetsplats. Ledningen försvarar sina 

krav på att personal skall använda sin fritid till schemaplanering med att perso-

nal kan planera sin tid utifrån egna privata behov. Arbetstid är dock alltid arbets-

tid och den behöver planeras och fördelas tillsammans med kolleger för att den 

på bästa sätt skall komma verksamheten till godo. Ledningen marknadsför även 

möjligheten att arbeta intensivt under en period för att senare i en annan period 

använda sig av den tid som finns sparad i timbanken för att ta längre samman-

hängande ledighet. Denna studie likaväl som Ellingsæters studie297 visar att in-

arbetad tid sällan kan tas ut i längre sammanhängande ledighet. Verksamheten

och/eller personalresurser medger sällan detta.

Avhandlingen har också visat att kvinnors solidaritetstänkande gör att de i 

många fall väljer en lägre tjänstgöringsgrad än de egentligen vill för att alla skall 

få möjlighet till arbete.298 Om alla skulle välja heltid skulle effekten bli att enhe-

ternas totala ramtid inte skulle räcka till. Individens önskemål kan då bli på be-

kostnad av kollektivets. Istället för att organisationens ledning tar huvudansvar 

för möjliggörandet av heltid för alla har detta ansvar i de flesta fall lämnats till 

personalen som individer. Hur många som väljer att arbeta heltid respektive del-

tid på enheten blir därmed en faktor som påverkar arbetsklimatet och möjlighe-

ten till flexibilitet.

297 Ellingsæter 2002
298 Bildt & Westring Nordh 2004
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Fackets roll 

De fackliga organisationerna har agerat på olika sätt i olika kommuner. I en del 

har de stöttat och aktivt förhandlat fram villkoren kring de flexibla arbetstids- 

modellerna, i andra har de fungerat som motståndare. Oavsett ståndpunkt har det

aktiva samarbetet med medlemmarna inte varit speciellt synligt. Kan detta bero 

på att även den fackliga organisationens byråkratiska och hierarkiska maktstruk-

turer påverkas vid genomförandet av en mer demokratisk organisation? 

I flertalet av de grupper som har varit involverade i studien var de fackliga ar-

betsplatsombuden representerade. Majoriteten av dem var positiva företrädare 

till de flexibla arbetstidsmodeller som genomfördes på deras enhet och/eller i 

kommunen.

    För många kvinnor innebar införandet av de flexibla arbetstidsmodellerna att 

möjligheten till deltidsstämpling upphörde. I och med att kvinnorna erbjöds att 

arbeta i den omfattning som de själva ansågs sig ha möjlighet till sågs de inte

längre som potentiellt deltidsarbetslösa. I detta sammanhang tog man ingen hän-

syn till de anställdas möjligheter att förlägga den önskade arbetstiden så att det 

blev faktiskt möjligt att genomföra densamma. Detta har inneburit att personal i 

flera fall ställts utanför det fackliga trygghetssystemet med deltidsstämpling.

Detta med motiveringen att kommunen de facto erbjuder alla heltidstjänst. Eller 

som man uttrycker det från fackligt håll att individen inte står till arbetsmarkna-

dens förfogande. De fackliga företrädarna menar att de flexibla arbetstidssystem 

innebär att personalen blir knuten till en arbetsgivare, oavsett om de uppbär en 

heltids- eller en deltidstjänst, då de flexibla arbetstidsmodellerna innehåller klau-

sulen att man skall gå in och täcka upp för varandra vid korttidsfrånvaro. Kan 

införandet av flexibla arbetstidsmodeller på detta sätt ha bidragit till att reger-

ingens mål vad det gällde minskning av registrerat deltidsarbetslösa uppnåddes 

på bekostnad av kvinnors arbetsmiljö?
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   Anställningsförhållandena är egentligen inte annorlunda mot tidigare. Kan inte 

arbetsgivaren erbjuda en heltidstjänst med god arbetsmiljö och bra villkor för 

arbetstidsförläggningen, utan kvinnorna tvingas välja deltid för att arbetsvillko-

ren skall bli rimliga, kan man tycka att rättmätig ersättning från arbetslöshets-

kassan borde betalas ut. Alla extraturer som läggs på deltidsschemat kan syn-

liggöras på samma sätt som i tidigare arbetstidssystem.

De arbetsorganisationer som detta avhandlingsarbete har omfattat är av tradi-

tion kvinnodominerade arbetsfält där kunskapen om omsorgens betydelse för 

människors välbefinnande i dag allt oftare kolliderar med samhällets tankar om 

effektivitet och ekonomisk lönsamhet.299 Personalen upplever att deras arbetsin-

satser inte ses som viktiga och därför kan beslutstagare motivera neddragningar

med att resurserna måste omfördelas eller minska, i stället för att hållas på den 

nivå som är, eller kanske rent av utökas. I praktiken innebär detta ett ifrågasät-

tande av den sociala omsorgen som en offentligt utövad arbetsinsats och trycket 

ökar då på de anhöriga. Ur ett historiskt perspektiv vet vi att de som åsyftas som

anhöriga är kvinnorna och det är också de som återigen kommer att förväntas 

utföra dessa tjänster som oavlönat arbete.300

I samband med att de flexibla arbetstidsmodellerna införs marknadsförs de av 

förvaltningsledningarna som personalens möjligheter att styra över sin tid. Men 

hur kommer det sig att kvinnor skall arbeta flexibel heltid just nu? Idag visar alla 

demografiska studier på en ökad arbetskraftsbrist inom en nära framtid. Kan det-

ta ha ett samband? Kan det återigen vara så att kvinnor skall tillgodose arbets-

marknadens behov av arbetskraft samtidigt som de kan planera sin arbetstidsför-

läggning så att omsorger av nära och kära inte behöver komma i kläm? Vi har 

tidigare sett hur kvinnor räknas som duglig arbetskraft i tider med arbetskrafts-

brist och hur de exkluderas i samma stund som det finns ett arbetskraftsöver-

299 Nygren 1994, Johansson, U 1997, Johansson, S 2000
300 Manns 1997, Johansson 2000
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skott. Eller kan det vara så att flexibelt heltidsarbete är en viktig ingrediens för 

att locka fler män till de sociala omsorgsverksamheterna?

Flexibla arbetstider en stor förändring
I de processer som följt med införandet av de flexibla arbetstidsmodellerna har 

de tre olika typerna av flexibilitet som Karlsson och Eriksson 2000301  beskrivit

involverats i kommunernas in- och genomförandeprocesser. Inom de sociala 

omsorgerna pratar man inte i termer om flexibilitet inriktad på produktionsorga-

nisationen och dess anpassning till efterfrågans volym och sammansättning.

Istället uttrycker man samma sakförhållanden med att de flexibla arbetstidsmo-

dellerna skall bidra till att reglera omfattningen på personalen så att den över-

ensstämmer med de uppgifter som skall utföras. Flexibiliteten skall bygga på att 

befintlig personal utifrån förmåga skall kunna ta sig an olika arbetsuppgifter och 

arbetskraften förväntas därmed bli mer rörlig i förhållande till arbetsplats, ar-

betsuppgifter och arbetstid. 

Flexibilitet är av samma forskare ett begrepp som innefattar ”förmågan att re-

agera på förändringar”.302 När de flexibla arbetstidsmodellerna introducerades i 

kommunernas sociala omsorgsverksamheter var denna förmåga att reagera på 

förändringar i första hand riktad till baspersonalen. Det var de som skulle 

genomföra det hela. Detta innebar i praktiken att de skulle utföra fler arbetsupp-

gifter och förbättra kvaliteten på det sociala omsorgsarbetet och det medicinska 

omvårdnadsarbetet och då i de flesta fall på samma tid, med samma resurser och

med samma ersättning som tidigare.

Politiker och ledningspersonal såg sällan sig själva som inbegripna i proces-

serna runt de flexibla arbetstidsförändringarna. De hade lätt att se andra gruppers 

behov av förändring, men svårt att se egna behov av att bryta vanans makt. De 

glömde att de nya flexibla arbetstidsmodellerna med visioner om utökat delta-

301 Karlsson & Eriksson 2000 s.19,
302 Karlsson & Eriksson 2000

164



gande både i arbetstidsförläggning och i verksamhetsutveckling påbjöd nya flex-

ibla förhållningssätt i hela organisationen. Om den ökade flexibiliteten och det 

ökade inflytandet på verksamheten skall kunna verkställas behöver även en del 

av makten för att genomföra detsamma delegeras till rätt nivå i organisationen. 

För att skapa tillit från medarbetarna om deras möjligheter till delaktighet och

medverkan i verksamhetsutvecklingen och formandet av nya flexibla arbetsruti-

ner måste organisationsledningen känna tillit till personalens vilja och förmåga

att genomföra dessa arbetsuppgifter och ge dem makt och resurser för att

genomföra nya rutiner och utvecklingsförslag. Här finns det en inre motvilja

och/eller oförståelse från flera av de studerade ledningsgrupperna för att lämna

ifrån sig makten och initiativet. Om man menar allvar med visionerna om en 

mer demokratisk organisation innebär det att alla led i organisationen påverkas 

och måste dra sitt strå till stacken och ur ett ledningsperspektiv blir det viktigt att 

bidra till att nya former och forum för gemensamma demokratiska reflekterande

dialoger och gemensam handling kommer till stånd.303

Spänningsfältet flexibilitet – stabilitet 

Oron i samband med in- och genomförandet av olika flexibla arbetstidsmodeller

visar tydligt på behovet av en balans mellan flexibilitet och stabilitet. För att ar-

betstidsmodellen som process inte skall bli för ”ångestladdad” för personalen 

och därigenom skapa motstånd mot förändring behöver personalen känna sig 

trygg i sina olika arbetssituationer.304 Flexibiliteten måste gå hand i hand med

stabiliteten.

   I de organisationer där det har funnits en struktur för in- och genomförandet

har stabilitetsbehovet hos personalen i större utsträckning tryggats. Detta genom 

att de har fått en hög grad av information och/eller genom aktiv delaktighet re-

dan från starten av den nya förändringsprocessen. Det måste samtidigt framhål-

303 Jmf med  Svensson, Aronsson & Höglund 1990
304 jmf Kronwall, Olsson & Sköldborg 1991, Baumgarten 2006
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las att det har funnits grupper i djupstudien som har känt sig intvingade i den 

flexibla arbetstidsmodell som genomfördes i alla förvaltningens boenden och 

äldreomsorgsverksamheter. De reaktioner som då har blivit synliga överens-

stämmer helt med den process av uppifrån och ned-förändringar som har påvi-

sats där beslutsfattare har tagit beslut om genomförande, men överlämnar ansva-

ret till baspersonalen att genomföra processen. 

Flera personalgrupper såg i de flexibla arbetstidsmodellerna en ökad möjlighet

att reagera på förändringar i verksamheten genom en ökad flexibilitet i personal-

tätheten. Detta skulle innebära att de som personal skulle kunna planera in större 

aktiviteter och bemanna med den personal som de då ansåg behövdes. Efter 

samma princip skulle man kunna ta in extra personal under en period med högre

belastning i boendet eller om brukaren som individ skulle komma i en situation 

där hon/han behövde utökade insatser. Personalen skulle kunna variera beman-

ningen nedåt under perioder med lägre belastning. Denna form av flexibilitet i 

arbetstidsförläggningen sågs av personalen som positiv, jämfört med tidigare 

statiska scheman där man hade den redan inplanerade personaltätheten oberoen-

de av verksamhetens behov. Genomförandet av denna nya form av flexibilitet 

har många gånger försvårats genom att ledning och/eller politiker har tagit be-

slut som har försämrat möjligheterna för personalen att styra över sin egen en-

hets flexibla utrymme. Det saknas också överföring av makt och resurser till

personalen i form av exempelvis eget budgetansvar som skulle ge ökade förut-

sättningar till verksamhetsanknuten flexibilitet. 

   Personalen kopplar begreppet flexibilitet nära sig själv, både på det privata och 

det yrkesmässiga planet, medan politiker och ledningspersonal inte knyter be-

greppet till sin egen arbetssituation i organisationen utan lägger genomförandet

av flexibiliteten utanför sig själv, på personalen. Detta delvis på grund av att 

man inte har omfattat visionens komplexitet och koppling till rådande köns-,

klass- och/eller organisationsnormer. Detta kan beskrivas som organisatoriska 
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normsystem som är i diskrepans med retoriken och de nya organisatoriska visio-

nerna, eller som skillnaden mellan diskurs och praktik.

I samband med att kvinnorna gått över till flexibla arbetstider upplever de i 

början att de inte vet vare sig när de skall arbeta eller vara lediga i ett längre per-

spektiv. Detta skapar extra frustration då de inte kan planera in eller säkra för 

dem viktiga personers behov av deras tid. Det empiriska materialet visar och 

bekräftar teorier om att kvinnor väljer sina arbetstider i relation till viktiga andra 

i deras liv och hur deras behov av förlagd arbetstid skiftar beroende på var i livet 

de befinner sig.305

När kvinnorna arbetade på traditionella scheman som arbetsledaren hade kon-

struerat och som löpte över ett fast antal återkommande veckor, så var schemat 

bestämt och de kunde räkna fram sin schemalagda ledighet så långt fram i tiden 

som de behövde. Både de själva, deras respektive partner och arbetskolleger 

visste vad som gällde och man behövde inte förhandla om sin tid. Nu får kvin-

nor förhandla sin arbetstid både på arbetet med sina kolleger och i hemmet med 

sin man. Denna förhandling påverkas av det som Ellingsæter306 uttrycker som 

tidshierarkier, arbetstidens maktrelationer i förhållandet mellan arbetstid och

andra former av tid. I denna studie kommer dessa tidshierarkier bland annat till

uttryck i att mäns flexibilitet sätts i relation till arbetet, medan kvinnors flexibili-

tet i första hand sätts i relation till det obetalda omsorgsarbetets behov av deras 

tid. Samtidigt som kvinnor förväntas sköta ett heltidsarbete förväntas de att pla-

nera sin arbetstid så att de kan ha ett fortsatt huvudansvar för hem och barn. 

Dessa förhållanden gör att män inte behöver ta samma ansvar för den förplikti-

gade tiden av omsorg som kvinnor gör.307 För kvinnor innebär detta att de kom-

mer i ett underläge i samband med arbetstidsförhandlingarna på hemmaplan på 

grund av arbetstidens möjliga flexibilitet.

305 Davies 2001a/b, Tyrkkö 2001, Tullberg 2003
306 Ellingsæter 2002
307 Ellingsæter 2001, 2002, 2005, Nordenmark 2004
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Det omgivande samhället är i många delar inte heller uppbyggt för att stödja 

flexibla arbetstidssystem. Bland annat finns det små möjligheter till kommunal

barnomsorg med öppettider som överensstämmer med flexibla arbetstider. De 

allmänna kommunikationerna i småstäder och på glesbygd är inte heller upp-

byggda så att de möter upp behoven av flexibel tillgänglighet.

Demokratiska organisationer
Om detta blir verklighet kommer orken, motivationen och engagemanget i arbe-

tet att öka.  Detta i sin tur kan leda till att man marknadsför det egna arbetsfäl-

tet så att det blir mer attraktivt och då blir det lättare för kommunen att anställa

nya människor när vi går i pension. (personal)

Det som blir synliggjort i de empiriska studierna och genomgången teoribildning

är att införda utvecklingsidéer inte i alla lägen är i takt med organisationens egen 

utvecklingsnivå. Organisationen hänger i vissa delar kvar i en traditionell patri-

arkal hierarkisk maktstruktur samtidigt som man förespråkar en mer jämlik,

jämställd och demokratisk organisation.308

   De kommunala offentliga organisationerna är i sig byggda utifrån ett hierar-

kiskt system som är bärare av traditioner som bygger på en strikt arbetsdelning, 

specialisering och en kommunikation uppifrån och ner.309 Den mer jämlika or-

ganisationen bygger på arbetsinsatser utifrån nätverkstänkande, där lagarbete, 

samverkan och informationsflöde i olika riktningar är de traditioner som är 

framträdande.310 För att bryta tidigare hierarkiska strukturer krävs det att gemen-

samma erfarenheter omvandlas till nya kunskaper som kan ligga till grund för 

organisatorisk strukturförnyelse. Den lärande organisationen är ett begrepp och 

en tradition som kan bli inkörsporten för detta lärande. Kännetecken för denna

308 Svensson, Aronsson & Höglund 1990, Danielsson 2002, Westring Nordh & Eiman 2004
309 Svensson et al 1990, Bastøe & Dahl 1996, Brytting 2003
310 Westberg 1998
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typ av organisation är öppenhet som stimulerar till initiativ, kommunikation och

förmåga till problemlösning. Individens flexibilitet värdesätts högt.311

Det finns en tydlig och uttalad vision från ledning och politiker i de flesta 

kommunerna i denna studie om en förändring i riktning mot mer demokratiska

arbetsorganisationer. Dessa visioner anser de att de verkställer när de använder

sig av teorier och metoder som FIRO och Kom An!. Dessa teorier bygger på 

vikten av personalens delaktighet och på en öppenhet mellan personal på olika 

nivåer i organisationen. Personal skall känna sig betydelsefull och kompetent.312

Att bryta hierarkiska mönstren på detta sätt som beskrivs, medför enligt Lind-

gren313, en ny medarbetardiskurs som genererar ett nytt ansvarsförhållande i or-

ganisationen och till verksamheten. Medarbetardiskursen öppnar för större krav 

på flexibilitet både i arbetsuppgifter och i arbetsrelationer. I de empiriska studi-

erna visar det sig dock tydligt att kunskapen om hur man skall nå dit inte är lika 

självklar. När personal i djupstudien har försökt genomföra förändringar i mö-

tesstrukturer eller anhöriga har inbjudit ledningsgrupp och/eller politiker till mö-

ten har de ofta reagerat med att inte komma eller tydligt påpekat att dylika mö-

ten bara kan påkallas av dem själva eller de fackliga ombuden.

Skall dylika träffar komma till stånd så är det inte personalen som 

skall bjuda in till dem, utan det skall göras från politikerna och/eller

ledningen. Skall personalen ta initiativ skall de göra det via de fack-

liga organisationerna.

Ett annat exempel på diskrepans mellan det önskade (retoriken) och det i hand-

ling förekommande är när förvaltningsledning och/eller politiker alltsomoftast

använder sig av begreppet ”att man ibland måste peka med hela handen”. Detta

är ett uttryck som för mig ligger långt ifrån ett demokratiskt förhållningssätt, 

311 Zamore & Svärd 1997
312 Schutz 1958
313 Lindgren 1999
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men mycket nära de militära organisationer som FIRO-teorierna och KomAn!-

modellen ursprungligen kommer ifrån. Den process som denna så kallade de-

mokratisering innebär kan i mångt och mycket kännas igen från de ”demokrati-

försök” som gjordes i samband med de militära nedläggningarna som Daniels-

son314 beskriver i sin avhandling. Där föregicks nedläggningsprocessen av önsk-

ningar från ledningen om personalens delaktighet i form av olika effektivitets-

förslag, som man senare i samband de faktiska nedläggningarna inte hade tagit 

någon som helst hänsyn till – en skendemokrati.

Dialogens betydelse 

Denna avhandling har visat att det kan vara svårt att bryta vanans makt i en or-

ganisation med många och långa traditioner om hur beslut skall tas och vilka

som skall vara involverade i desamma. I samband med en organisationsföränd-

ring är det dock viktigt att finna nya vägar för dialog och nya handlingsutrym-

men.315 Detta blir extra viktigt när man som i samband med införandet av flexib-

la arbetstidsmodeller retoriskt framhåller skapandet av en mer demokratisk or-

ganisation som värdefullt. För att medarbetare i organisationen skall känna att 

det som sägs i mål och visioner omfattar organisationens värdegrund och att de 

är en del av densamma behöver det skapas nya forum för dialog och beslut. Alla 

led i organisationen involveras och påverkas och måste därmed dra sitt strå till 

stacken. Ord måste omsättas i handling för att personalen skall kunna genomföra

de förändringar som förväntas av dem och tillsammans med ledning och politi-

ker få möjligheten att utveckla en ny flexibel demokratisk arbetsmiljö. Görs inte 

detta kommer politiker och förvaltningsledning att fortsätta att stå frågande inför 

personalens ifrågasättande. 

   Personalen har en önskan om och behöver komma med i planerings- och för-

ändringsdiskussioner på ett tidigare stadium. På så sätt tas deras erfarenhet och 

314 Danielsson 2002
315 Denvall & Salonen 2000, Bastoe & Dahl 1996, Kronvall et al 991.
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kunskap på området till vara och de blir sedda och bekräftade i sin yrkesprofes-

sion.

   Som arbetsledare blir det viktigt att utveckla förmågan att entusiasmera och

leda sin personal i delaktighet. Det blir viktigt att våga vara nära sin personal, 

bygga relationskompetenser, och detta i kombination med en förmåga att styra 

igenom olika processer. Här har den enhet som arbetade med självförvaltning 

tydligt visat på effekter av ett dylikt förhållningssätt i ledarskapet. Just skillna-

den i uppfattningar som kan brytas i en demokratisk reflekterande dialog skapar

ett kreativt utrymme för nya tankar och handlingar.

   För att få möjligheter till nya perspektiv har Molander316 beskrivit vikten av att 

ställa sina egna erfarenheter och kunskaper i relation till andra människors erfa-

renheter och kunskaper. Genom att i en dialog synliggöra och reflektera de olika 

känslor som uppstår kring dilemman i grupperna kan nya handlingsmönster och 

därmed en ny trygghet baserad på nya gemensamma erfarenheter utvecklas.317

Enligt Molander kan allas åsikter och tankar ventileras öppet i dialogen. Dialo-

gen till skillnad från diskussionen kan ses som ett samtal med andra, vars syfte 

är att komma till insikt om sin egen kunskap och okunskap och genom den ska-

pa en större förståelse för andra och större förändringsbenägenhet hos sig själv.

Diskussionen däremot är en form av yttre meningsutbyte, vars syfte är att för-

svara egna uppfattningar och försöka få andra att ändra sina. I förlängningen är 

det en önskan om andras reträtt och konsekvensen blir att det egna jaget inte 

ställer sig disponibelt till att förändras.318

   Genom att använda de olika möten och träffar som förvaltningsledning, politi-

ker och personal redan är involverade i till att träna på att föra en reflekterande 

dialog istället för att gå in i eviga diskussioner skulle kunna medverka till att nya 

kreativa mönster skapades på arbetsenheterna. Om man gemensamt ställde sig 

316 Molander 1996
317 Wilhelmsson 1998, Backlund et al 2001
318 Molander 1996.
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frågor som: Vad behöver göras? Hur skall vi göra? skulle uppgifter bli mer kon-

textbundna. Existerande rutiner skulle kunna ifrågasättas eller överskridas och

till synes likvärdiga arbetsuppgifter skulle kunna lösas på olika sätt.

Sociala omsorgsorganisationer i omvandling 
Social omsorg är som yrkesprofession ett emotionellt arbete. Det emotionella 

arbetet byggs upp genom relationer mellan människor. Att bygga upp dessa re-

lationer tar tid. Tillräckligt med tid ger möjligheten att känna tillit. Tillit ger

modet att våga försöka igen. Att våga försöka igen, tillsammans med någon som 

ger det stöd som Du behöver skapar känslan av växt. Att växa är att få nya kun-

skaper och erfarenheter. Nya kunskaper och erfarenheter ger möjligheter att 

göra nya val. För detta krävs det mod och tillit både till sig själv och till 

andra.319

I samband med att den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 genomfördes en 

förskjutning från ensidigt maktutövande i bestämd påföljdsordning till mer de-

mokratiska former för de olika beslut som skulle tas runt människor och deras 

behov av stöd och hjälp. Ramlagen innebar att människor som var i behov av 

samhällets tjänster för sin livsföring skulle förmedlas denna utifrån en dialog 

mellan individen själv och organisationens arbetstagare. Det verkställande socia-

la omsorgsarbetet skall på detta sätt utgå ifrån ett samspel och byggande av till-

litsfulla relationer människor emellan. Det innebär att de som arbetar inom dess 

olika arbetsfält använder sig själva som verktyg i det faktiska arbetet. Det är ge-

nom de relationer som byggs upp mellan personal och den boende som arbetet 

kan genomföras. Relationen behöver vara byggd på en gemensamt upparbetad 

grund, som i sig skall generera en arbetsgemenskap som vilar på tillit.320 Utan

319 Westring Nordh 2002a
320 Nyqvist Chech 1998, Westring Nordh 2002a och b, Ede & Karlsson 2003
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denna omsorg människor emellan kan ingen fungerande grupp eller social verk-

samhet uppstå eller bestå enligt Blomdahl Frej.321

Den turbulens som har uppstått inom de sociala omsorgernas verksamheter i 

samband med olika huvudmannaskapsförändringar, neddragningar och införan-

de av flexibla arbetstidsmodeller har bidragit till att det har varit svårt att skapa 

eller känna en trygg och tillitsfull arbetsmiljö. De olika förändringsprocesserna

har skapat känslor av kortsiktighet och ryckighet, på samma sätt som det har 

framkommit i SOU 2000:38. Personal i de kommuner som jag befunnit mig i 

upplevde att kontinuiteten i verksamheten försvann i samband med att de flexib-

la arbetstidsmodellerna infördes. 

I och med införandet av de flexibla arbetstidsmodellerna har ansvaret för den 

egna arbetstidsplaneringen likaväl som teamets sammantagna flyttats från led-

ningsnivå till personalnivå.  Under det första året har fokus hos personalen där-

med legat på i huvudsak den praktiska schemaläggningen och uträknandet av 

arbetspass, för att få dessa att stämma ihop med den valda tjänstgöringsgraden 

och enhetens totala antal personaltimmar. De boendes/brukarnas omsorgs-

och/eller vårdplaner, likaväl som deras delaktighet i bemanningsplaneringen är i 

stort sett obefintliga. Därmed har de boendes perspektiv på verksamheten helt 

kommit i bakgrunden.322

   Samtidigt uttrycker personalen skuldkänslor för att arbetstidsförläggningen tar 

så stor tid från det direkta arbetet med personerna som de skall finnas till för. I 

detta finns det en diskrepans då det knappast förts någon dialog alls kring hur 

arbetstiderna kan anpassas så att de stämmer bättre med eller för de boen-

des/brukarnas behov.

   Som framkommit så ser inte personal (eller ledning) de administrativa uppgif-

terna som konkreta arbetsuppgifter, som med självklarhet tar arbetstid i anspråk.

I ovanstående resonemang kan vi även se att avsaknaden av boen-

321 Blomdahl Frej 1999
322Westring Nordh 2002b, Bildt & Westring Nordh 2004, Westring Nordh& Eiman 2004
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de/brukarkontakt i samband med schemaplaneringen även den kan hänvisas till 

ett osynliggörande av arbetsuppgifter. Genom att inte synliggöra arbetsuppgifter 

och därmed inte heller skapa utrymme för genomförande av dem skapas en ar-

betssituation där kunskaper om den boende/brukarens sociala omsorgsbehov inte

tillgodoses. Denna otillräcklighet i arbetssituationen har i denna studie visat sig 

omvandlas till en upplevelse av egna tillkortakommanden och emotionell ångest

i relation till både boende/brukare, arbetskolleger och den egna familjen.

   Genom att använda det moment som man kallar för behovsplanering och verk-

samhetsplanering på det reflekterande sätt som det är tänkt och i det aktivt ta in

de boendes/brukarnas reflektioner skulle en kontinuerlig verksamhetsutveckling

kunna komma till stånd och ett utvecklingsinriktat lärande hållas levande. Verk-

samhetsplanens innehåll skulle bättre kunna anpassas för att visa på arbetsgrup-

pens och de boendes/brukarnas gemensamma syn på och attityder till ett arbets-

innehåll baserat på de boendes möjligheter till eget livsinnehåll. Kontaktperso-

nens roll och intentioner gentemot de boende skulle kunna lyftas fram och kon-

kretiseras i detta utvecklingsarbete.

   Utvecklade mötesformer skulle på detta sätt kunna bidra till att ett oreflekterat 

anpassningsinriktat lärande, där handlingar utförs på rutin i olika verksamheter,

skulle kunna utvecklas till ett mer reflekterat och utvecklingsinriktat lärande i 

organisationen.323 Befintliga forum som idag används som rena informationstill-

fällen för arbetsledningen skulle kunna omvandlas till gemensamma reflekteran-

de dialogforum och därmed bli verktyg för skapandet av mer demokratiskt re-

flekterande organisationer.324 Detta gemensamma utvecklingsarbete skulle kun-

na bidra till att de boende blev mer delaktiga i vad som gäller dem och det skulle 

bidra till att stävja personalens behov av att hålla fast vid invanda rutiner.

I ett kvalitativt gott socialt omsorgsarbete är utgångspunkten för arbetsinsatsen 

den person som är i behov av stödet. För att personalen skall kunna genomföra

323 Ellström 2001
324 Wilhelmsson 1998, Westring Nordh 2002
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det gemensamt framarbetade innehållet i arbetsinsatserna krävs det tid för alla 

skilda arbetsuppgifter som detta omfattar. Genom att skapa tillit till varandra, 

från dem som är i behov av tjänsten till baspersonal och ledning, skulle Michael 

Endes citat här nedan kunna bli verklighet.

Arbetarna kunde arbeta i lugnt tempo och med kärlek till sitt arbete, för nu gäll-

de det inte längre att slarva fram så mycket som möjligt på kortast möjliga tid. 

Var och en kunde ta sig precis så mycket tid till allting som han behövde eller 

önskade, för nu hade man ju återigen alldeles tillräckligt av den varan.325

Processuella idealtyper 

För att skapa en överblick av de olika kategorier som har lyfts fram som viktiga 

under in- och genomförandeprocessen kommer här en sammanställning i form 

av idealtyper för de processer som representerar de olika implementeringsfor-

merna. Sammanfattande kallade uppifrån och ned 1, uppifrån och ned 2, ned-

ifrån och upp och gemensam. I sammanställningen framkommer hur processen 

har varit strukturerad, vem som har haft ansvar för processen, demokratiperspek-

tiv och vilken form av flexibilitet som utvecklas i förhållande till de olika im-

plementeringsformerna. Slutligen redovisas om brukarna/de boende har inklude-

rats eller inte i processen.

   I kommuner där ledning och/eller politiker tar beslut om, men lämnar ansvaret 

helt till personalen utvecklas ett odemokratiskt perspektiv. Då personalen inte 

får någon övergripande ledning för hur genomförandet skall ske skapas en bu-

merangeffekt som resulterar i en egocentrisk flexibilitet och/eller kvarhållande

av den tidigare stabiliteten.

   I den skendemokratiska demokratiformen utger sig ledningen för att vara mer 

demokratisk än den är. Deras uttalade visioner överensstämmer inte med deras 

handlingar. Eftersom de har en strukturerad in- och genomförandeprocess för 

325 Ende 1988
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personalen, så ger de dessa möjligheten att lösa flexibiliteten inom enheten till 

viss del, men i många delar blir personalen bakbundna och därmed blir flexibili-

teten ofri. 

I grupper som arbetar utifrån en representativ demokrati, nedifrån och upp, 

följs den byråkratiska ordningen i organisationen. Därmed skapas ett möjliggö-

rande i förhållande till de beslutande nivåerna. Ett hänsynstagande till varandra 

utvecklas inom personalgruppen. 

   Arbetsenheterna med självstyre/gemensam har en mer direkt form av demo-

krati, vilket innebär att alla som omfattas av verksamheten oberoende av tjänst,

eller om man är beroende av verksamheten som brukare/anhörig, har lika möj-

ligheter att påverka innehållet. Det finns forum för gemensam dialog och be-

slutsfattande. Detta skapar möjligheter till en mer solidarisk flexibilitet både för 

de boende/brukarna och de anställda.

      När man skapar den här formen av idealtyper så blir det alltid en sanning 

med modifikation. Tillstånden är inte statiska, vilket innebär att det i en imple-

menteringsform kan finnas enheter som hittar andra förhållningssätt och därmed

kan identifieras i någon av de andra idealtyperna. Men för huvuddelen av de an-

ställda så är den givna typbilden representativ. 

I de två första kategorierna har jag särskilt svaren beroende på om man tillhör 

ledningen (förvaltningsledning och politiker) eller baspersonal, då utfallen för 

nämnda kategorier ser olika ut beroende på var man befinner sig i den hierarkis-

ka ordningen.
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Tabell 6:1; Typologier över processuella utfall av implementeringsformer vid flexibla arbets-

tidsmodeller

Implementeringsform Uppifrån
och ned 1 
Ledn     Pers 

Uppifrån/ned
2

Ledn      Pers

Personalinitiativ
Nedifrån/upp
Ledn           Pers 

Självstyre
gemensam
Ledn   Pers 

Introduktionsutbildning Nej        Nej Ja              Ja Nej               Ja Nej        Nej 

Processansvar Nej      Ja/Nej Ja/Nej       Ja Nej/Ja          Ja Ja           Ja 

Demokratiform O-
demokratisk

Sken-
demokratisk

Representativ
demokrati

Direkt
demokrati

Flexibilitet Själv-
centrerad

Bunden Hänsynstagande Solidarisk

Brukarperspektiv Nej Nej/Ja Ja Ja

I denna avhandling kan man på detta sätt se hur samhälleliga och lokala kontex-

ter bidrar till varierande förhållningssätt gentemot varandra. På samma sätt som 

den kompletterande regionalpolitiska utredningen 2001 påvisade så är ”avstån-

det mellan retoriken och praktiken stort och hierarkierna är svåra att påver-

ka”.326  I ett regionalpolitiskt perspektiv kunde dessa forskare konstatera att det 

fanns två parallella diskurser som i sig blev bärare av möjligheter och/eller hin-

der för utveckling. Den ena stod för möjligheternas väg, den inkluderande dis-

kursen, med delaktighet och empowerment som ledmotiv. Här menade forskarna 

att de nya sociala rörelserna likaväl som de gamla fick ökade möjligheter att på-

verka regionens framtid på jämställda arenor, formade i en utökad demokratisk

dialog. Dessa forum menade de skapade möjligheter till bredare och alternativa 

kunskapsformer och möjligheter till nya handlingsmönster.

326 Lindsten, Hallberg, Mared, Bull & Esbro 2001, Hård 2004
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Den exkluderande diskursen, som bestod av företrädare för det lokala/regionala 

näringslivet, politisk elit från landsting och kommuner samt högre tjänstemän,

lade betoningen på ekonomiska förhållanden och samverkan mellan nyckelaktö-

rer. Denna diskurs riskerade enligt samma forskare att hålla sina ”demokratiska”

dialoger i ett mycket snävare perspektiv och framför allt ha fokus på en tillväxt 

utifrån teknisk rationalitet.327 Denna studie har visat på liknande tendenser i 

samband med uttalade önskningar om mer demokratiska arbetsorganisationer 

(retorik) och de olika implementeringformerna (praktik) och på dem de följande

in- och genomförandeprocesserna (konsekvens). 

Det som har varit den ständigt återkommande frågan i detta material är hur 

man kommer närmare en demokratisk organisationsform. Detta är ett huvudtema

även för den interaktiva forskningen. Hur genomför vi forskning så att den på 

bästa möjliga sätt involverar andra viktiga kunskapsbärare i forskningsproces-

sen? Hur blir de delaktiga och på vilket sätt kan våra skilda kunskaper och ut-

gångspunkter bidra till att både praktisk handlingskunskap och teoretisk kunskap 

utvecklas och blir till ett gemensamt uppdrag? 

327 Hudson och Rönnblom 2000
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Forskaren som balanskonstnär
I samband med att jag och mina doktorandkolleger började våra avhandlingsar-

beten knutna till FoU-Centrum Söderhamn var det uttalat att vi som forsknings-

assistenter och blivande doktorander skulle arbeta utifrån ett aktionsforsknings-

perspektiv. Detta förhållningssätt reviderades under det första året till att bli ett 

interaktivt forskningsperspektiv, utan att det egentligen fanns så mycket metod-

teorier att utgå ifrån. Därmed kan jag se att vi som doktorander tillsammans med

andra interaktiva doktorander och seniora forskare har varit med och utvecklat 

denna forskningsansats under de gångna åren. Vi har hela tiden ställts inför frå-

gan: Hur gör man interaktiv forskning i praktiken? Det har inneburit att vi stän-

digt har blivit tvungna att reflektera kring vad de olika forskningsprepositioner-

na med, på, åt och/eller för innehåller.

För egen del kan jag se att jag under min avhandlingsprocess har vandrat mel-

lan de olika ansatserna. Valet att studera in- och genomförandeprocesserna ut-

ifrån ett personalperspektiv gjorde att jag i ett startskede medvetet eller omedve-

tet bestämde mig för att forska med personalen. Detta för att på nära håll få till-

gång till de processer som in- och genomförandet innebar. Samtidigt försökte 

jag upprätthålla ett forska med perspektiv tillsammans med förvaltningsledning 

och politiker genom kontinuerliga återkopplingar. I samband med vår ”krock”

övergick detta forskarperspektiv i att bli mer i form av att forska på de visioner

som ledningspersonal och politiker hade satt upp i samband med införandet av 

den flexibla arbetstidsmodellen. Utifrån samma händelse kan jag se att jag då i

stundens initiativ tog på mig rollen av att forska både med och för personalen. 

Istället för att låta dem ta det aktiva ansvaret för inbjudan och driva den process 

som de önskade få till stånd tog jag på mig detta.

   Det fortsatta arbetet tillsammans med personalen i form av forskningscirklar 

blev ett fördjupat forska med perspektiv, där den gemensamma produkten pre-
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senterades av oss tillsammans på en HSS-konferens.328 Samtidigt innebar detta 

ett forska på perspektiv eftersom vi alla studerade och tolkade hur olika teman 

som vi hade lyft fram förhöll sig till den vardagliga praktiken. När vi hade ge-

nomfört denna presentation på HSS- konferensen blev det ett uppehåll i våra 

kontakter på ungefär ett år, då jag genomförde den övergripande studien. Vid 

min återkomst behövde de relationer som vi tidigare haft återupprättas, vilket 

inte var möjligt i alla grupper. Vi fortsatte att träffas i form av forskningscirklar 

där vi försökte hitta tillbaka till varandra. Intresset för att då finnas med i forsk-

ningsprocessen var varierande från de olika enheterna, vilket innebar att delta-

garna ständigt minskade i antal. I slutskedet var det en enhet som fortfarande 

fanns med. Dessa varierade förhållningssätt kopplade till de olika faserna i den 

interaktiva forskningen är en processuell följd av forskningsspiralens återkom-

mande moment: planering, aktivitet, observation och reflektion.329

328 HSS står för Högskola och Samhälle i Samverkan
329 Herr & Andersson 2005 s.31 och 40 
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Tabell 6:2 Översikt av tidsperiod, processfas, metodval och forskningsansats 

Tidsperiod Processfas Metodval Forskningsansats

Hösten 2001 Igångsättningsfas Deltagarbaserad ob-
servation. Insamling
av del- tagarnas frå-
gor, påståenden och 
känslor.

 Forskar på.

Våren 2002 Genomförandefas 1

År 1 

Verksamhetsinriktad
deltagarbaserad ob-
servation.

Forskar på och med.

Våren/hösten 2002 Genomförandefas 2

År 1

Forskarcirklar kring 
synliggjorda dilem-
man. Interak-
tiv/kontinuerlig dialog 
på enheterna.

 Forskar med.

Hösten 2002 Genomförandefas 3 

År 1 

Rapportskrivande och 
öppna presentationer 
av materialet. Interak-
tiv/explorativ.

Forska på och med.

Våren 2003 Genomförandefas 4 

År 2 

Inbjudan från grup-
perna till utökad in-
teraktiv dialog stop-
pas. Leder till hetero-
gen forskarcirkel av 
de redan involverade 
grupperna.

Forskar med, för och 
på.

Juni 2003 – augusti 
2004

År 3 

Ingen aktivitet här 
genomför översikt-
studien.
Fokusanalys och dia-
logkonferenser.
Interaktiv, eklektisk 
och explorativ. 

Ingen aktivitet i djup-
studien, genomför
översiktstudien där 
jag.

Forskar med och på. 

Hösten 2004 Etablerings- och för-
handlingsfas

År 4 

Återupptagande av 
forskningscirkeln.
Retrospektiv plus 
kontaktsökande fas, 
skapande av nya kon-
trakt.

Återupprättande av 
kontakt och tillit i 
grupperna.

Våren 2005 Etablerings- och för-
handlingsfas

År 4 och 5 

Forskningscirkel,
minnesarbete och 
gemensam analys.
Deltagarna i ständigt 
minskande antal 

Interaktiv forskar med 
och på.
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Dilemman i den interaktiva forskningsprocessen

Den interaktiva forskningsansatsens grundförutsättningar är som poängterats att 

alla involverade aktörer skall vara med från projektets start till analys och pre-

sentation. I verkligheten är det mer förekommande att både forskare och medak-

törer kommer in i redan ”riggade” projekt. Detta innebär att olika ramar för pro-

jektet redan är satta och forskarna blir inbjudna för att på olika sätt delta i och

dokumentera processerna. Hur kan och behöver man då som interaktiv forskare 

bygga upp en miljö så att de olika grupperna i projektet även blir medaktörer?

De olika aktörerna/intressenterna har ofta varierande intressen knutna till forsk-

ningen.

I djupstudien likväl som i den övergripande studien har kommunernas och de 

medverkande förvaltningarnas huvudsakliga önskan varit att den nya och/eller 

utvecklade kunskap som forskningen bidrog med/till skulle bli en tillgång i den 

lokala utvecklingen av de nya flexibla arbetstidsmodellerna. Däremot förstod 

man inte alltid att den interaktiva forskningen kunde bidra med och medverka 

till detta. 

Under det första året av djupstudien kom olika lojalitetsaspekter på mitt delta-

gande upp till ytan. Från ledningsnivå uttrycktes en oro för hur den interaktiva 

forskningsansatsen skulle kunna påverka utfallet av arbetstidsmodellen som pro-

jekt. Jag blev nogsamt informerad om att det var de som var projektägare och att 

jag inte hade befogenheter att förändra processen i det pågående in- och genom-

förandearbetet. Detta kunde i sig vara något motsägelsefullt, då de samtidigt

hade gett klartecken för att följa och kritiskt granska just detta in- och genomfö-

randearbete, utifrån en interaktiv forskningsansats. Den interaktiva metoden i sig 

innebär inslag av gemensam reflektion, vilket i sig är tänkt att bidra till en vida-

reutveckling av aktuella teman. Den interaktion i processen som man som fors-

kare blir delaktig i påverkar på ett eller annat sätt såväl forskarens egen som de 

andra deltagarnas kunskapsprocess, men hur och på vad sätt kan man inte på 
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förhand med bestämdhet veta. Ur ledningens perspektiv var oron befogad såtill-

vida att de inte kunde förutse eller ha kontroll, lika lite som jag, över vilka olika 

teman som skulle komma att bli fokus i de olika reflekterande dialogforum som 

jag skulle komma att befinna mig i. Detta visade sig bli en problematik i sig,

som var starkt knuten till den hierarkiska organisationens tradition av icke-

dialog330 och deras fortsatta traditionella förhoppningar knutna till forskningen.

Forskning är ju till för att mäta skillnaderna före och efter införan-

det av den nya arbetstidsmodellen. (ledningen)

Interaktiv forskning kan då ses som ett sätt för uppdragsgivaren att få stöd för 

sina utvecklingsplaner i stället för att se forskningen och förändringsarbetet som

delar i en gemensamt pågående process. Forskaren förväntas då forska åt upp-

dragsgivaren.

Även i personalgrupperna har det funnits funderingar om min roll. Var min

medverkan ytterligare ett sätt för ledningen att ha kontroll och styra genomfö-

randeprocesserna ute i verksamheterna? Var jag deras utsända förlängda arm? 

Dessa olika farhågor var helt adekvata med tanke på att personalen inte på något 

sätt hade varit delaktiga i framtagandet av arbetstidsmodellen eller tillfrågade

om min medverkan i genomförandeprocessen.

Beroende på var i organisationen som initiativet att införa den flexibla arbets-

tidsmodellen hade kommit ifrån var förväntningarna kring forskningsrapporten

skiftande. Initiativtagare till den införda eller tilltänkta arbetstidsmodellen hade 

önskningar om att forskningsrapporten skulle stödja det fortsatta arbetet, medan 

personal som kände sig påtvingade en modell ofta önskade att nackdelarna med 

densamma skulle överväga och därmed bidra till att de som personal kunde gå 

tillbaka till den traditionella ordningen. Politiker och arbetsledning reagerade på 

330 Danielsson 2002
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liknande sätt när de ställdes inför personalinitiativ som de inte kände sig delakti-

ga i. 

   För forskaren gäller det att så förutsättningslöst som möjligt gå in i uppdraget 

och våga följa med i processernas vindlingar, att finnas kvar och återkoppla till 

berörda medaktörer. Dessa skilda utgångslägen och infallsvinklar innebär att 

forskaren måste kunna förhålla sig till och vandra mellan olika arbetsforum och 

medaktörers förförståelse och önskningar.331

Att gå in i en interaktiv forskning har i denna studie visat sig innebära att 

man som forskare och medforskare måste våga släppa kontrollen. Det betyder 

att forskaren tillsammans med övriga medaktörer behöver involveras i det aktiva 

förändringsarbetet som en reflekterande partner. För medaktörer gäller det att 

förstå att man själv omfattas av förändringsprocessen både som chef, politiker 

och/eller anställd.

I den övergripande studien fick vi till stånd möten över de hierarkiska grän-

serna utan något motstånd, vilket inte hade varit möjligt i djupstudien. Kan detta 

ha kopplingar till hur vi i den övergripande studien som forskare tog mer egna

beslut om metodval och/eller att vi sågs som auktoriteter på ett annat sätt än i

djupstudien?  Eller kan det bero på att vi började studien med homogena träffar 

som gjorde att alla aktörer kände sig sedda och hade fått egen tid och möjlighet

att ge sin syn på det studerade fenomenet innan den gemensamma reflekterande 

dialogen?

Rollen som katalysator

I vissa fall kan forskaren komma att bli en form av katalysator i den pågående 

utvecklings- och förändringsprocessen genom att vara en part som inte är fullt 

införstådd med de olika normsystem som råder inom organisationen. Vad står då 

331 För ytterligare fördjupning Herr & Andersson 2005, Gunnarsson & Westberg 2007

184



begreppet katalysator för? I Bonniers lexikon från 1995 beskrivs begreppet som 

följer:

”(av grekiska katalyein, upplösa), det fenomen som består i att reak-

tionshastigheten vid en process ökas genom närvaro av ett ämne (ka-

talysator) som inte förbrukas vid processen”

I och med att forskaren kommer utifrån och inte är en del av organisationen eller 

arbetsenheten kan forskaren se saker som man inte uppfattar lika tydligt inne i 

gruppen. Man kan påvisa fenomen och förhållningssätt i organisationens vardag 

och komma med förslag som inte hade haft samma grogrund om de hade kom-

mit från gruppen själv. Detta hänger ihop med att man i den ursprungliga grup-

pen har byggt upp oskrivna samtals- och beslutsmönster som bara finns där som 

en form av osynliga normer. Dessa normer och mönster är en del av organisa-

tionens maktstruktur och när man som forskare eller nyanställd kommer in i or-

ganisationen är man inte bekant med alla dessa oskrivna lagar eller förhållnings-

sätt. Det gör att man medvetet eller omedvetet kan överträda olika normgränser,

som i sig kan vara det fenomen som ökar reaktionshastigheten i en process. Det

som är viktigt när en sådan situation uppstår är att man som forskare står kvar i

processen, att man inte försvinner (förbrukas), utan kan fortsätta att stimulera 

till en gemensam reflekterande dialog i organisationen och/eller arbetsenheten.

Denna reflekterande dialog eller kanske rättare sagt multilog332 kan öppna för 

förändringar hos individen och därmed även för nya relationer i utvecklings- och 

lärprocesser.

   Det är som många forskare påpekat viktigt att vi gemensamt söker nya vägar 

för kunskapsutveckling, där vårt förhållningssätt till andra människor och deras 

olika livsvärldar, erfarenheter och kunskaper kan öppna och skapa nya strukturer

332 Dachler & Hosking 1995
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för att mötas.333  Forskningsprocessens olika metodmoment och den interaktiva

forskningens återkommande moment av reflekterande multilog kan då leda till 

en gemensam kunskap inom arbetsorganisationen och gemensamma strategier 

för det fortsatta utvecklingsarbetet. För den vetenskapliga teoriutvecklingen bi-

drar den gemensamt reflekterande multilogen till återkommande möjlighet att 

validera och vidareutveckla det fokuserade kunskapsområdet.

Forskning kring hur lärande går till och om hur möjligheter för kunskapandet 

påverkas av lärandesituationen ser jag som nyckelkunskaper för den interaktiva

forskningen.334 Inom den könsteoretiska forskningen finns som jag tidigare har 

nämnt studier som pekar på hur olika lärandestrategier främjar eller motverkar 

lärandet i olika grupper.335 Anpassningsinriktat lärande (Mode 1) och utveck-

lingsinriktat lärande (Mode 2) är olika förhållningssätt till kunskapandet som 

framhålls, där det utvecklingsinriktade lärandet är starkt förknippat med gemen-

samt kunskapande i olika former av nätverk.336

Till denna kunskap kan läggas Gardners337 teorier om olika intelligenser och 

hur dessa är tätt kopplade till varierande lärandestrategier för kunskapandet. 

Brister i denna kunskap innebär att det i stort sett är två lärandestrategier, den 

språkliga och den logiskt matematiska, som nyttjas i lärandesituationer idag. I 

praktiken innebär detta att de som har sina starka sidor inom de kinestetiska, vi-

suella/spatiala, musikaliska, sociala interpersonella, reflekterande intrapersonella 

eller naturintelligenserna exkluderas.338

Interaktiv forskning är fortfarande en alldeles ny gren på kunskapens träd och

har möjligheter att förgrena sig åt olika håll. Varierade forum för det gemen-

samma kunskapandet, som är ett av de centrala målen i interaktiv forskning, kan 

bli tillväxtplatser för nya mångvetenskapliga och innovativa vetenskapliga teori-

333 Brulin 1998, Gunnarsson 1998, Illeris 2001, Svensson et al 2002, Holmstrand & Härnsten 2003
334 Illeris 2001, Härnsten 1999b
335 Holmstrand & Härnsten 1997, Skeggs 1999, Westin Hellertz 1999
336 Svensson, Brulin och Ellström 2002:39-52,
337 Gardner 1983/1993
338 Boström 1998, Annersand & Wendel 1999
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er och handlingsmönster. I en konstruktiv framtid kan interaktiv forskning bidra 

till ett samanvändande av olika metoder och tekniker likaväl som samverkande i 

kunskapsutveckling, som kommer både arbetsorganisationer, samhälle och aka-

demi till godo. 

Tid, närhet och distans

I den interaktiva forskningen spelar tid, rum och relationer en avgörande roll för 

forskningens genomförande. Begreppen närhet och distans blir levande och av-

görande på flera plan. För att skapa hållbara relationer måste det både finnas tid

och fysiska rum för möten. Forskarens närvaro i lokala och regionala föränd-

rings- och utvecklingsprocesser gör att det fysiska rummet i form av samhälls-

struktur blir påtagligt och betydelsefullt. Beroende på vad för köns- och hierar-

kisk ordning som gäller ställs forskaren inför varierande bemötanden och utfall. 

Interaktiv forskning är under alla omständigheter i behov av tid. Det tar tid att

bygga upp relationer, likaväl som processer av olika slag har sin gång och kan 

tolkas först när de har fått verka över tid.

I de två studier som är beskrivna i denna avhandling har närhet och distans fått 

en fördjupad betydelse för mig. För utan den ingående förståelse som jag fick i

djupstudien skulle jag inte ha förstått och kunnat tolka den kunskap som jag fick 

i den övergripande studien med det djup som jag nu kunde göra. Samtidigt bi-

drog den övergripande studien till kunskaper om djupstudien så att de kunde sät-

tas in i en större samhällelig kontext. Detta tillsammans bidrog till att vissa 

genomgående mönster vid införandet av flexibla arbetstidsmodeller, som var 

mindre beroende av individer, men mer beroende av in- och genomförandeform,

likaväl som av samhällsövergripande politiska ställningstaganden, blev synliga. 

Jag kom att på ett grundligare plan förstå de dubbla perspektiven av närhet och 

distans.

Det som är den bärande delen i interaktivitetens relationsbygge är just närhe-

ten till dem som finns med och de processer som pågår. Utan denna närhet hade 
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det varit mycket svårare att förstå de interna förhållandena i organisationen och 

hur de olika hierarkiska nivåerna påverkade varandra. Distansen i samband med 

den övergripande studien medförde en bredare kunskapsbild som gav möjlighe-

ter till igenkännande och bredare generaliseringar. Risken med mer övergripan-

de studier kan annars vara att bristen på fördjupad förståelse för inre förändring-

ar och förhållningssätt lätt kan bidra till att kunskap som bildas stannar på ett 

ytligare plan.339

Detta kan även beskrivas som en vandring mellan helheten och de fokuserade 

delarna. I denna studie är det de flexibla arbetstidsmodellerna som har varit i 

fokus och därmed får representera helheten (huvudkategorin). De olika delkate-

gorier som har synliggjorts under studiens gång påverkas av varandra och bidrar 

till olika delresultat beroende på inbördes samband.

Brukare

In-
flytande

Flexibel
arbetstid

Privat-
liv

Med-
verkan

Ansvar

Hälsa

Figur 6:5 Kategorier som visar olika delar i begreppet flexibilitet, satt i relation till flexibla
arbetstidsmodeller inom kommunernas sociala omsorgsverksamheter

339 Danermark et al 1997 
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I denna studie har inte delkategorin hälsa problematiserats. Däremot finns en 

påbörjad problematisering i vår rapport från den övergripande studien, men 

framför allt är det forskare på Karolinska institutet som har fördjupat sig i denna 

kategori.340

Den andra aspekten och betydelsen av relationen närhet och distans är forska-

rens medverkan och närhet till de olika arbetsgrupperna. Avbrottet i djupstudien 

och den distans som då uppstod till de medverkande personalgrupperna medför-

de att tilliten till mig och forskningen hade påverkats och var tvungen att åter-

upprättas. Till ledning och politiker i djupstudien hade jag kunnat upprätthålla

kontakten, då de fanns aktivt med även i den övergripande studien.

   I praktiken innebar detta att personalen och organisationen hade fortsatt sin 

genomförande- och utvecklingsprocess under tiden som jag hade varit borta, 

samtidigt som jag stod kvar där vi hade skilts åt. Detta medförde att jag inte 

hade deras nytillkomna kunskaper gemensamt med dem. Däremot hade jag nya 

erfarenheter med mig från den övergripande studien. Att sammanföra dessa våra

nya och i vissa delar skilda kunskapsperspektiv blev en utmaning som inte räck-

te hela vägen fram i denna studie.

   För mig har det blivit väldigt tydligt med vem och hur jag interagerade eller 

inte interagerade och omfattningen av detsamma.341 Detta väcker tankar om hur 

jag/vi hade kunnat agera annorlunda, valt andra vägar och hur jag kanske hade 

kunnat öka interaktionen med dem som nu kom vid sidan om. Samtidigt är det

så att alla medaktörer måste ha en önskan om samverkan för att den skall bli till.

Då jag ser interaktiv forskning som en ansats som kräver ett jämlikt och jäm-

ställt förhållningssätt till och mellan de olika aktörerna, oberoende av tillhörig-

het, blir förhållningssättet en fråga om öppenhet. Denna öppenhet kan bidra till 

att interaktiv forskning kan problematisera förhållanden i samhället och organi-

sationer från ett mångvetenskapligt perspektiv, mångvetenskapligt såtillvida att 

340 För vidare studier kring denna kategori se Åkerstedt 2001, Westring Nordh & Eiman 2004
341 Se bilaga 2 
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olika vetenskapliga perspektiv på ett fenomen kan belysas i ett och samma 

forskningsprojekt.

   Den interaktiva forskningen använder sig av både kvalitativa och kvantitativa

metoder även om de kvalitativa metoderna och tänkandet överväger. Detta gör 

att den interaktiva forskningen kan komma att stöta på liknande problem som 

den tidigare kvalitativa och könsteoretiska forskningen har gjort. Framför allt 

från dem som ser forskning och formandet av ny kunskap som en objektiv, indi-

viduell och avskild akt, medan man inom den interaktiva forskningen menar att 

närhet till vardagen och empirin skapar förutsättningar för en fördjupad kun-

skapsutveckling, både gemensam och individuell.342

I min avhandlingsprocess har jag som kvinna och doktorand befunnit mig i en 

ur manlig tradition inarbetad akademisk värld, där den könsteoretiska traditionen 

om närhet till empirin i många delar fortfarande ifrågasätts.343 Denna könsteore-

tiska kontext återspeglas tydligt i olika regionala utvecklingssammanhang ge-

nom en exkludering av kvinnor från de offentligt styrda välfärdsverksamheterna,

i de kommunala verksamheternas resursfördelning likaväl som inom akademins 

fördelning av forskningsanslag. Det empiriska område som jag har valt att foku-

sera är utifrån sin kvinnodominans ett verksamhetsfält som resursmässigt under-

ordnas andra ”viktigare” (manligt dominerade) verksamhetsfält både inom aka-

demin och inom praktiska verksamhetsområden.

Samhällsperspektivet för de förändringar och den utveckling som jag beskriver 

i denna avhandling grundar sig på de tolkningar som regerande politiker har

gjort och gör om framtiden. Där blir det de politiska organisationerna som i för-

sta hand kan påverkas i tänkta riktningar. Det innebär att visioner och grund-

läggande ideologier kan förändras mellan valperioderna, beroende på vem som 

kommer till makten. Vilken politisk ideologi som råder påverkar i sin tur männi-

342 Maguire 1987/2000, Herr & Andersson 2005, Gunnarsson & Westberg 2007
343 Maguire 2000, Widerberg 2002, Hee Pedersen & Gunnarsson 2004
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skosyn, förhållningssätt och kunskapsproduktion både inom de praktiska verk-

samheterna och inom akademin.

Dessa faktorer har på olika sätt stimulerat mig att arbeta vidare när jag stund-

om har känt att jag nog har gett mig in i ett arbete som är ”lönlöst”. Det är vik-

tigt att kvinnors perspektiv och arbetsförhållanden synliggörs med samma själv-

klarhet såväl inom akademin som ute i det praktiska arbetslivet. 

Vidare forskning 
I de flesta diskussionerna kring heltidsbegreppet används med självklarhet måt-

tet 40 timmar per vecka. Detta trots att det i stort sett bara är de med administra-

tiva tjänster på så kallad helgfri vecka som omfattas av denna tidsram. De som

arbetar på kontinuerligt treskiftsarbete (manligt dominerade arbetsplatser) har 

den avtalade genomsnittliga arbetstiden 34 timmar och 20 minuter per vecka. 

För dem som arbetar på rullande schema såväl vardag som sön- och helgdag, 

(kvinnodominerade arbetsplatser) är den genomsnittliga arbetstiden 38 timmar 

och 15 minuter.344 Så vad är egentligen ett rimligt heltidsmått? Detta är ett om-

råde som skulle vinna mycket på vidare forskning, speciellt i förhållande till de-

batten om kortare arbetstid för kvinnodominerade yrken. Kopplat till detta ser 

jag ett värde i att utveckla forskningen kring de olika tidsbegrepp som blivit syn-

liga i detta avhandlingsarbete och koppla dem till, och fördjupa forskningen 

kring samhällets nya krav på individens tid som i sig skapar nya tidshierarkier 

både i samhället, arbetslivet som det privata livet.345

     Utvecklandet av mer demokratiska arbetsorganisationer är visioner som med 

största sannolikhet kommer att fortleva inom de sociala och omvårdande yrkes-

professionerna. Delvis för att arbetet i sig bygger på en humanistisk grund med 

människors lika värde som bas och delvis med tanke på individens och ledning-

ens krav på större delaktighet och medverkan i verksamhetsutveckling. Hur 

344 Svenska Kommunförbundet 1999
345 Fisher & Tronto 1990, Hochshild 1997/2001, Sennet 1999, Ellingsæter 2001, 2002, 2005
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kommer dessa processer att fortlöpa och på vilket sätt kan interaktiv forskning, 

med utgångspunkt i jämlika reflekterande dialogforum, bidra till dessa fortsatta 

processers utveckling och samtidiga kritiska reflektion? 
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English summery

It is not merely to schedule - Implementation processes in 

flexible working hours used in social care

Background, purpose and problems 
This dissertation proceeds from studies of introduction and realization of flexible working 
hour models in municipal social care. The conception of social care here includes the munici-
pal economic operations that have a relation based work content, where the operations are 
aimed to all citizens in society that are in need of these services. The dissertation includes two
empiric studies, the deep study that covers one flexible working hour model that has been 
realized in one municipality’s care administration. The target groups have been the elder and
people with varying disabilities.346 In the overall study that has been carried out in eight dif-
ferent municipalities in Sweden, only the care of the elderly has been covered.347

Factors behind the development and realization of different flexible working hour models are 
closely linked to the demographic development in the country. Here lies a concern that the
growing number of people in the aging population in relation to the small numbers of the co-
ming generations will lead to large retirement figures and fewer persons in active labour. This 
believed development has led to political directives such as; offering employees that worked 
part time, full time employment. Full time employment shall be a right and part time em-
ployment a possibility.348 For the medical care giving and the social care giving operations the 
demographic development implies double consequences. At the same time as the supply of 
labour decreases the demand of the services that the welfare society shall provide increases.349

The flexible working hour models that has been tested, rejected or made permanent within 
the women dominated working areas focused on here, has been a way for the municipalities to 
try and find forms of working that will attract both the working force that they have and above
all the young persons that are coming in to the labour market in a near future.350

Much of the rhetoric that occur in connection with the implementation of different flexible
working hour models proceeds from facilitation in different levels within the organization.
The goal has been that from a more flexible working hour system find solutions that proceeds 
from the individual’s needs as well as the businesses, the employees’ and the users needs as 
well as the employers.351 The administration hopes that the flexible working hour models will 
contribute to the development of more democratic working organizations. The basic staff is
the ones that are carrying out this large scale organization transformation, regardless if it is 
themselves that has taken the initiative or if it is because, as in most cases, the politicians and
administrative leaders that has made the decision. 

346 Westring Nordh 2002
347 Westring Nordh & Eiman 2004
348 SOU 1996:145, Anneborn et al 2005
349 Gunnarsson & Friberg 1995
350 Ede & Sjögren 2002, Westring Nordh 2002
351 Szebehely 2000, Länsarbetsnämnden Gävleborg 2001, Lindgren & Lindström 2004, Slutrapport från Institu-
tionen för Framtidsstudier 2004
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Purpose
The purpose of my dissertation is therefore to describe from an employee perspective the pro-
cesses that the introduction and realization of flexible working hour models within the social 
care has contributed to, and to problematize these processes from theories about flexibility, 
participation, class and gender. 

In the gender theoretic perspectives I precede from that the gathered knowledge and experi-
ence that we as individuals are bearers of, is based upon the gender order and the society that 
we originally are imprinted by and of the every day context that we live in for the moment.
These relationships are complex and includes both ontological (theories of the existing) and 
epistemological (theories of knowledge production) connections, based on gender, class, eth-
nicity and sexuality. In this dissertation I have foremost concentrated on the dimensions class 
and gender, since these have proven important for people’s possibilities to influence and take 
initiative in the studied organisations.352

Problems
Central research questions that is problematized and that I try to get a more in depth under-
standing of is: how and in what way different implementation forms effects the possibilities 
for participation and flexibility in working life and in the private life? Do flexible working 
hour models contribute in creating more democratic working organizations? Does this then 
contribute to a qualitatively better social care work? And finally: What does interactive re-
search mean and what has this research approach contributed to those taking part?

Interactive and participatory research 
The methods I have used are based upon the participation of all in equal democratic dia-
logues. I have met the participants in various constellations, in the beginning of the process in 
homogeneous groups and finally in heterogeneous groups. The participants represented the 
hierarchical order in the organization, from employees and managers to politicians, and we
were all there on equal terms. Reflected dialogue/research circles, participatory observations 
and interviews are the qualitative methods I have used in my ambitions to participate in the 
creation of new mutual knowledge. 
   The tradition of participatory research is that practitioners and researchers share the research
process from start to finish. This means that the practitioners are involved in the choice of
theme, what kind of questions that will be answered, how to get the answers and finally in the
analysis and presentation of the results. The aim of this method is to bring positive effects to 
all who participate. The practitioner and the researcher will have both practical and theoretical
use of the results. The group take the research process in their hands and carry it into an on 
going self reflection process. This way of organizing studies in Sweden was built up during 
the popular movements at the turn of the 20th century. They were built upon democratic val-
ues, dialogues and anti-bureaucratic attitudes.353 Defenders of the method mean that participa-
tory research is better qualified to reach both theoretical and methodological breakthroughs.
The risk of making rash decisions, naïve recommendations or simplifying interpretation will 
be lower, due to the participation of practitioners. The circumstances that both practitioners 
and researchers do the research together will secure the control of facts and the analysis of the
research material. In this process new mutual knowledge has possibilities to grow.354

352 Skeggs 1999
353 Holmer & Starrin 1993, Brulin 1998, Härnsten 1999
354 Holmer & Starrin 1993, Brulin 1998, Härnsten 1999, Widerberg 2002, Aagaard Nielsen & Svensson 2006
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Gender and time compared to flexible working hours and organizational theo-

ries
The public organization of social care services in Sweden is specifically organized compared
to many other countries. Our tradition is based upon humanistic traditions and general solu-
tions financed by taxes. One of the goals is that social service is to be given in a way that 
takes care of the individual’s needs and wishes. It must be done to protect the integrity and
support remaining physical and mental functions. We have organized the social services for 
mentally retarded and people with physical and mental disabilities from an individual per-
spective and based upon human rights. All inhabitants shall have possibilities to choose how 
to live their own lives and as a consequence with the kind of help they need and want.355

Flexible working hours can according the managers, open up for possibilities to meet the in-
dividuals need in the target groups. 

Most of social care theories have their starting point in Buber’s philosophy, which talks 
about relationship from two points of view’s – Me and You, Subject to Subject and Me and It, 
Subject to Object. The first kind of relationship is necessary in close emotional situations. The
other way is to regard oneself as the subject and the other one as an object.356 From this kind
of relationship you are able to make decisions by analysing one’s situation. Regarding the 
professional work situation it is necessary for the employees to be able to shift between those
relationships.357

Women dominated work areas
Over 90 % of the employees in the social care sector are women and most of them work part 
time, which means that they in two ways depend on this public sector. At the same time as it 
provides an income for these women, they also depend on its services to get by on a daily 
basis.358

Women use different kind of strategies to make the combination of work and family life
possible. They work part time or change working hours to another part of the day. The post-
pone starting a professional career until the children have grown up. They put off having chil-
dren, choose not to have any children at all, or keep the number of children born down. They 
use their social network or hire someone to do the domestic work.359

Women’s time use and temporal consciousness are related to the time 
demands of significant others as well as to the fact that a strict demar-
cation line between the public and private spheres is not always experi-
enced.360

Flexibility in the way that you choose your own working hours is one way to organize the 
working life in relation to the private life. The work organization opens up for the individuals
to make their choices, according to all the different situations they might face during their life 
time. Our need for short working hours when we are parents of small children will probably
be exchanged with longer working hours when we live on our own, or when the children have 

355 Nyqvist Cech 1998, 2001, Bergstrand 2004
356 Buber 1990
357 Blomdahl Frej 1998, Brytting 2001, Silfverberg 1996, 1998
358 Acker 1994, Gunnarsson & Friberg 1995
359 Hochschild 1997/2001, Tyrkkö 2001 p.3. 
360 Davies 2001
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grown up.361 Out of these circumstances the women in my studies make their individual sche-
dules.

More democratic organizations
From an organizational point of view the visions are that flexible working hour models will
open up for shared leadership at work and thus should spread empowerment and knowledge 
in the organization in a faster and more developed way. The participation and motivation of 
all employees shall be secured through increased influence and dialogue. In other words there
is an expressed wish for more democratic organizations. In addition to this there is a desire at
administration management level that the flexible working hour models result in greater par-
ticipation among the staff regarding the distribution of working hours as well as the develop-
ment of the work. One very important prerequisite in order to make this possible is that the
flexibility in working hours must not lead to a reduction in number of employees. This will 
only throw employees into unemployment and intensify the work situation for others.362

The term empowerment refers to the knowledge and experiences of (top/down) hierarchical 
organizations’ shortcomings with sustainable organization changes. The idea is that you in-
stead should work with a bottom-up perspective. The more involved the employee is in the 
planning and the construction of new conditions the grater the chance that the transformation
process will be positive and sustainable.363

The deep study 
This municipality had in 1999, 901 persons employed in the administration of care, which 
was the administration in charge of the activities that would introduce flexible individual 
working hours. Out of these 901 persons 68,3 % were employed part time. It is important to 
add that all personal within the administration has been included, where the administrative
staff more often is employed full time. If the calculations had been done within the direct so-
cial care work the percentage of part time employees would be significantly higher, closer to 
90 %. Out of the 901 employees, 41 where men.

In the deep study a project leader was hired. She met the staff during the first six months in 
certain introductory meetings where the working hour model was presented and the different 
steps in the process were introduced.

All employees have the possibility once a year to choose degree of employment. They can 
then choose between 50 – 75 and 100 % employment. This offer implies that everyone who 
wants a full time employment also has the right to it. 

When the staff had chosen degree of employment for the coming year they needed to make
an overview of how the total staff time corresponded to the unit’s total staff time frame annu-
ally. The unit’s time frame decides if the personal choice of employment implies an under-
staffing or an overstaffing of staff time at the unit. The staff’s excess time as compared to the
unit’s time frame should first and foremost be used when replacing one another, at unplanned 
and/or planned short-term absence. Otherwise it will be adjusted via the time bank or some
kind of combination employment for every individual to fill his/her employment quota. The 
time bank means that the staff can save a specific number of hours to be used later, but also 
owe a specific number of hours to the employer, which can be ‘paid back’ later; so called plus 
or minus time. 

The distribution of the employees’ working hours is then planned in a staffing plan. The 
starting point for this staffing plan is a dialogue where the social care plans for the residents 

361 Acker 1994, Tyrkkö 2001
362 Acker 1994
363 Granér 1994, Ghaye, Gillespie & Lillyman 2000
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are decisive for the final design of the staffing plan. After this process the staff can work out
different fixed schedules so that the number of staff corresponds to the needs and the staff 
time frame allotted to each unit. With these schedules in mind, the staff can then book the 
desired working hours for the coming planning period. 

One person or some of the staff (co-ordinator) is given the task to gather all the schedules
that the individual staff has chosen and bring them together in an overall plan. When this 
work is done, all gaps and conflicts for the planning period are visible. This means that all 
staff will have to negotiate about who will have to move his/her working hours to some other 
time and who can keep his/hers. These so called conflict solutions are found through different 
means in different units, but must be reached at least two weeks before the beginning of the 
planning period. With this final step, all staff will know what their schedules look like for the
coming planning period.364

   Alongside the introductory meetings, three study circle meetings of three hours each was 
carried out in all staff groups. During these meetings the project leader went through different 
theories about group processes and change processes as described by the FIRO model365, and
the Association of Local Authorities study material called Kom An. Other themes during 
these study circle meetings were conflict handling and problem solving skills. The purpose 
with these study circles was to spread knowledge to the staff to be used as tools in any group 
process the introduction of the flexible working hour models might bring about. 

The implementation phase was the second half of the year, when the staff was going to put 
into practise in their daily work what they had learned theoretically. This meant that the needs 
assessment, planning periods, scheduled shifts and desired schedules needed to be worked 
out, established and implemented.

Dilemmas that were accentuated in the process of starting up 
During the first phases of the introduction and realization of the working hour model feelings 
of concern, guilt, anger and anxiety was accentuated within the work groups. These feelings
came out at the regular introduction meetings. The concern that was reflected was to a large 
extent connected to the experience of loosing control over ones work time and thus ones spare 
time.

The guilt that was expressed in the deep study was concerning three different levels. To-
ward your co-workers, because they felt that they didn’t suffice in the work place. When they
had to do work assignment that was not directly related to the social care work, for example
different administrative assignments they felt that they ‘made off’ and put a greater work load
on the others. They could not relax on their days off, concerned that the telephone would ring. 
It could be someone from work calling for extra staff. They felt guilty when they got sick and
couldn’t go to work. Towards the residents because they did not feel that they had the time for 
them as they would like. Much of the work was about the daily routines surrounding hygiene 
and food. They lacked time for personal social contact, the opportunity to go out or make up 
spontaneous activities. Towards their own family because they didn’t feel that they sufficed at 
home in the extent they wanted. 

The management demanded that the staff would take care of a lot of the scheduling work at
home on their spare time. Since they were forced to take the work home they experienced that 
they lost part of the social connection with others in their spare time.

364 Appendix 5
365 Several municipalities in my studies assume trains of thought founded on theories inspired the FIRO model.
FIRO is short for Fundamental Interpersonal Relationship Orientation and is a theory built on military studies in 
the USA. The US Navy wanted to know why certain groups worked better than others despite the individuals’
competence and training being identical.
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If and when the staff took initiative for increased participation in the development of the ac-
tivities, which was one of the goals in the vision of a more democratic work organization, 
they were many times met by a lack of appreciation from the managing staff. A forum for
collective reflective dialogue was missing. Here are some discrepancies between the organiza-
tional goals and the possibilities to reach them.

The survey study 
In the overall study that covered the care of elderly the basic staff was consisting of women.
Men were employed on management level. One of the goals of this study was to get an over-
all view of different flexible working hour models that occur within the municipal social care. 
Despite different names on ‘their own models’, it showed that the foundation for realization is 
the same as in the deep study.366

The deep study and the overall study has that in common that when the staff talks about 
flexibility it is the freedom to choose the schedule after their own needs that is accentuated. At
the same time it is this particular freedom that the staff expresses as loaded with anxiety in 
connection with the introduction. When the revolving schedule disappears and they them-
selves are laying down schedules for every planning period they experience that they loose
control over how they will work and be off work later on in the year. The stability that existed
in the old schedule disappears at the same time as their own needs can be met in a new and 
more flexible way with the flexible work hour models. To reach a form of security in the new 
system has proven to take about one year. By then the staff has gone through at least four 
planning periods and has gained a practise in negotiating with each other, at the same time
they have discovered that it is not that hard to get the level of work hours that they have cho-
sen in real work time. The concern that they would not have time off when they want or to 
owe time has declined. 

Previous firm set groups within the work group were dissolved with the flexible working
hours. This is one of the things that are pointed out as most negative in the early stages of 
realization. In the work groups that have worked for more than a year with the flexible work 
hours this is experienced as one of the most positive things. According to the staff you break
up the ‘them and us – syndrome’ and get a more open and creative work group. 
The introduction of flexible working hour models is turbulent whether you have taken the 
initiative to the introduction or not. The difference is that you are spared the lengthy discus-
sions about compulsion and demands that groups, who have been forced into this, very often
get caught in. Instead these groups of staff tackle the actual problems and solve them as they 
arise. The mutual dialogue with the people in need of their services gets lost and focus for the
staff becomes the scheduling it self. 

366 Appendix 5
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Conclusions
In relation with the deep and overall study four different forms of implementations has arisen. 

Politicians and/or administration management has taken the initiative but superpose
the responsibility of realization on the individuals in the organization – top/down  (1) 
Politicians and/or administration management has taken the initiative and has a intro-
duction and realization structure for how the re-organization is to proceed – top/down
(2)
The staff has themselves taken the initiative for the introduction or sought existing 
employment – bottom/up
Politicians has taken the initiative and created an organization with self-management – 
initiative from the top but democratically built

The form of implementation has shown to have a big influence and consequence for the proc-
esses that arise with the introduction and realization of the different work hour models. In the 
following instalment these processes are described and problematized with starting-point in 
the interaction between the staff and management perspective. 

Politicians and/or administration management has taken the initiative but superpose the 
responsibility of realization on the individuals in the organization (t/d 1)
In this case the politicians/management make a decision that everybody is entitled to full time
employment, but it is the responsibility of each individual staff member to find the actual pos-
sibilities to go from part time employment to full time employment. For the individual this 
creates a situation where he/she will have to find extra hours within or outside his/her own 
organization and schedule. Staff leaders often suggest in such cases different types of com-
bined employment to make it possible for the basic staff to reach full time employment. How-
ever, they take no responsibility for creating opportunities for the staff to succeed with this in 
such a way that there is an agreement between employment, working hours and a good work-
ing environment. This often leads to a situation where many, who want to work full time, de-
cide to keep working part time or where those who have tried go back to a lower employment
rate than they in fact want to have. It is almost impossible to set reasonable schedules unless 
all employees in the unit agree to negotiate the total working time of the unit.367

The individuals in these working groups easily get into conflict with one another. Those who 
had full time before the decision consider themselves to be ‘real’ full timers. Why should they 
have to negotiate the working hours that they have always had, just because some people now 
want to work more?

367 Bildt & Westring Nordh 2004

199



Change from administration Forced change 

    Displeasure – Resistance

    Low motivation and suspicion

Active resistance and pretended ad-
justment

    Own needs control

Personnel movement

Personnel group shall carry through 

Results in long term conflicts and low co-operation ability 

Figure 6:1 Description of the process of Top to bottom-changes 1

Politicians and/or administration management has taken the initiative and has a intro-
duction and realization structure for how the re-organization is to proceed (t/d 2) 
The decision to introduce flexible working hours comes from the organization management
and implies a structured realization process and there is most often a project manager hired to 
educate and guide the staff through the different introductory phases in the process. Instead of 
presuming that everybody would work full time the offer is that everyone shall work at the
wanted employment rate. 
In this implementation form the empiric material as well as previous studies has shown that
the management is not always in agreement with the overall transformation that the introduc-
tion of flexible working hour models mean. They have especially been unaware that their own 
function/role has to change for a more democratic work order to be realized. Messages are not
corresponding with the reactions and/or actions that are carried out and the credibility and 
trust in each other is undermined. Conflicts of various sorts and low levels of co-operation 
develop in the organization. 
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Administration makes a decision of introduction 
and form, spoken wish for the personnel’s
participation and assistance The personnel is presented a finished

structure for introduction and realiza-
tion

Project leader is hired for realization
Target groups need planning, staffing 
plan and scheduling forms is worked 
out

Eventual other propositions for change 
is woken and dialog is taking place 
within the personnel group 

Lack of forum 
for collective
dialog

Information comes to the administrations
Knowledge in ‘unknown’ ways 

Questioning and resistance
from administration Un-appreciation for this reaction within 

the staff 

Disbelief
Conflict and low co-operation level 

Figure 6:2 Description of the process of Top to bottom-changes 2

The staff has themselves taken the initiative for the introduction or sought existing em-
ployment – bottom/up
This process of initiatives coming from the bottom of the organization creates a curiosity to
change the prerequisites that you have regarding the scheduling of working hours. The proc-
ess begins with seeking knowledge of different forms of flexible working hours. After a dia-
log in the own working group and most often including the branch head the decision is made
on what to do and how to do it. They ask for the management’s approval to carry out the 
transformation. Since the staff follows the given rules that exists in the bureaucratic organiza-
tion there is no resistance from management and the staff gets, as a rule, possibility to try out 
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their thought model during a project time. The staff experience being listened to. This abets to 
a good working climate within the organization and that the will of co-operation is great. The 
daily work and the conduct towards each other are entailed in a creative working environ-
ment. In many cases you see in these work groups a combination of changing the work hours 
so that the users will get a better access to the staff’s time, at the same time as they seek forms
that can accommodate the staff’s individual needs. However there are still no given forums
for an extended democratic dialog.368

Interest arise in the personnel group. 
Alternatively seeking existing employ-
ment

Individual and/or collective 
acquisition of knowledge that leads to 
writing to administration or board 

Decision is made in the personnel 
group about realization

Writing for clearance for realization
arrives at administration

Decision is made about realization of
permanent alternative for a trial period

Good working climate and will to co-operate
Creative environment

Figure 6:3 A process figure of when initiative is taken from the bottom of the organization 
and followed through by a bureaucratic order 

Politicians has taken the initiative and created organization with self-management – ini-
tiative from the top but democratically built 
The idea for this form of organization was brought to life in connection with changes in the
municipality law during the 1990’s which aimed to an extended citizens’ influence over and 
in public activities. A political decision was made in the municipality to invite to so called 
citizens meetings. These meetings resulted in that project groups consisting of politicians, 
users, dependants and staff got together and had a dialog about how this citizens’ influence 
could be carried out. A economic area in the municipality that included sheltered housing, 

368 Westring Nordh & Eiman 2004
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invalid vehicle services and group accommodations was inspired and decided to try to run
their activities in a self-management form. A board of directors was chosen and in this was/is 
the residents, the staff with different professional directionality and positions, the manage-
ment and accountable politicians represented. The activities are still a municipal affair. The 
board of directors is responsible for the substance and finances of the activities with basis in 
those frames that is politically decided. In the statutory meeting for the board of directors it 
was decided that the chairman of the board of directors always will be a resident. The board
of directors was and is the forum where decisions of weight for the activities and its contents
are to be made. All actors have an equal right to make propositions regardless of their position
in the activity.
The process in this group covers the whole of the operations and all participants. This has 
induced that the organization as a whole has taken several deciding steps closer to a more
democratically regulated organization. The board meetings are the central forum that exists 
for everybody’s participation on equal terms. In this forum everybody can, regardless to group 
affiliation, lift up important questions concern the housing activities. Here the empirical mate-
rial has shown the enablement of the theories that has pointed out the relevance of democratic 
forums for collective reflecting dialog.369 From the laws, by-laws and the basis of value that 
the social care work rests upon, we are closer to a realization of these, this since all actors 
important to the housing activities are represented and has an equal right to lay down propos-
als and deciding about those proposals laid out.

369 Svensson, Aronsson & Höglund 1990, Brytting 1993, 2001, 2003, Silfverberg 1996, 1999
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Changes in the municipal law inspired
politicians to invite to citizens’ groups 

Project group consisting of users, relatives
and personnel was formed where dialog of how 
citizens’ influence could be increased in the muni-
cipal operations 

The desire to work according to self-management
was awaken and one economic area was launched 

A board of directors was formed and all concerned was/is 
Represented and the chairman is and shall always be a resident 

Resident Relatives Staff Decision makers

Everybody can lay down proposals for change in the board for a reflecting
dialog and decisions regarding the operations 

Contributes to everybody’s participation 
Creates understanding about each others pre-requisites
Gives opportunity for individual solutions 
Creative environment

Creates good co-operation and living climate

Figure 6:4 Figure of the process of enablers and actors in a democratic reflecting organiza-
tion.

While doing the focus analyses that I worked with in the survey study, this was the only staff 
group of all groups (32), who had started to work with the obstacles they had brought out at 
the fist meeting before I came back the second time. I regard this as a result of them already 
having a specific forum and a trust in their own abilities to find a solution to the problems
and/or obstacles that appeared in the organization. 
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Ideal types of processes 
To create an overview of the different categories that has been pointed out as important during 
the introduction and realization process, here follows a summary in the shape of ideal types of 
the processes that represents the different forms of implementation. I call them; Top/down 1, 
Top/down 2, Bottom/up and Collective. In the summary it appears how the process has been
structured, who has been responsible for the process, democratic perspective and which form 
of flexibility that evolves in relation to the different forms of implementation. Finally it is 
accounted if the users/residents has been included or not in the process. 
In doing this kind of ideal types there will always be truth with modification. The conditions 
are not static, which means that in one form of implementation there can be units that finds 
other ways of relating and thus can be identified in some of the other ideal types. But for the
main part of the employees the given type is representative. 
In the first two categories I have separated the answers depending on if you are management
(administrative head or politician) or basic staff, when the outcome for mentioned categories 
differ depending on where you are in the hierarchic order. 

Form of implementa-
tion

Top/down 1
Adm     Pers 

Top/down 2
Adm      Pers 

Bottom/up
Adm           Pers 

Collective
Adm   Pers 

Introductory education No        No Yes          Yes No               Yes No        No 

Process responsibility No    Yes/No Yes/No    Yes No/yes          Yes Yes       Yes 

Form of democracy No democra-
cy

Apparent de-
mocracy

Representative
Democracy

Direct
Democracy

Flexibility Self centered Tide up Considerate Solidary

User perspective No No/Yes Yes Yes

Table 6:1 Typologies of outcome of process of implementation form regarding flexible work-
ing hour models. 

Most of the problems and dilemmas pointed out in this dissertation can be referred to the dis-
cussion about top-down or bottom-up organizational forms. Despite visions of more democ-
ratic organizational forms management and politicians still adopt a top-down approach. Out of 
the working groups in the survey study, there are only a few who in practice have come close 
to democratic organizational forms. Even fewer are the groups who have adopted a user de-
mocracy. What is pointed out at the same time, in the groups who have come close to more
democratic working conditions, is the importance of a common forum where a democratic
and reflecting dialogue can take place. In these forums suggestions from anybody included by 
the unit’s work can be brought up; residents/users, relatives, basic staff, administration man-
agement and politicians. It is highly important that the representatives formally responsible 
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for the financial resources take part in these forums, so that any decisions made in this group 
can be implemented without delay. 
Should municipal organizations consciously work for more democratic work patterns, the 
dilemmas described above could be solved in an interactive reflected dialogue with the staff 
involved. This would open up for alternative action patterns, where the staff at different levels 
in the organisation together would contribute with knowledge and experiences, in order to 
make the change and development processes more integrated with the work where they are to 
be carried through. 

The researcher’s role as a catalyst – to be present and absent 
Different research projects are often started in already ‘rigged’ projects. This means that dif-
ferent kinds of frames of the project have already been set up. Researchers are invited to par-
ticipate and document the processes in different ways. The fundamental condition of interac-
tive research is still equal participation of all those involved, who contribute with their spe-
cific competence to develop new patterns of action and scientific theories.
Since the researcher comes from the outside and is not part of the organization or the working 
unit, he/she can see things which are not entirely obvious within the group. He/she can also 
point out certain phenomena and attitudes in the everyday life of the organization and come
up with suggestions, which would not be so easily accepted had they come from the group 
itself. This is a consequence of the fact that the original group has constructed unwritten deci-
sions and conversation patterns, which only exist in the shape of invisible knowledge.370 The-
se patterns are part of the organization’s power structure and when you, as a researcher or new 
employee, enter the organization you are not familiar with all these unwritten laws and codes 
of conduct. This means that you consciously or unconsciously might transgress different 
boundaries of social norms, which per se can be the phenomenon that increases the reaction 
speed of the process. When a situation like this occurs it is important that the researcher re-
mains in the process, and does not disappear (dissolves), but continues to stimulate a mutual
reflecting dialogue in the organization/working unit. This dialogue, or rather multilogue, 371

can make changes possible for the individual and thus also for new relations in development
and learning processes. It is important that we together look for ways where our attitude to 
other people and their different worlds of life, experiences and knowledge can open and create 
new structures to meet.372

The interested parties involved in the different projects have various interests linked to the 
research. In the deep study and in the survey study, the main wish of the municipalities and 
the participating administrations has been for the research to contribute to new or developed 
knowledge, which would be an asset in the local development of new flexible working hour 
models. Depending upon where in the organization the initiative had been taken to introduce 
the models, the expectations of the research report were different. The initiator of the working
hour model proposed or introduced desires that the research project support their on going 
work. Whereas staff, who felt that a model had been forced upon them, often wished that the 
disadvantages with this model would outweigh the advantages and thus contribute to a deci-
sion to go back to the traditional model. Politicians and management reacted in a similar way 
when faced with staff initiatives they felt they did not participate in. 

I regard this as a problem closely linked to the hierarchic organization’s tradition of non-
dialogue373 and continued traditional expectations of research. Interactive research can then be
seen as a way of the employer to get support for his development plans, instead of regarding 

370 Molander 1996
371 Dachler & Hosking 1995
372 Brulin 1998, Gunnarsson 1998, Svensson et al 2002
373 Danielsson 2002
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the research or the transformation process as part of an ongoing development work. As ex-
pressed by the deep study “the research is meant to measure the differences before and after 
the introduction of the new working hour model”. To be a part of interactive research means
to dare letting go of the control. The interactive research approach means to let the researcher
be involved with the co-actors in the active transformation process and that the term ‘co-
actor’ also includes managers, politicians and employees. In order to make this function you 
must feel trust towards one another. 

In interactive research you will vary between closeness and distance throughout the process 
and in the two studies described in this dissertation, closeness and distance has acquired a 
deeper meaning for me. Because without the detailed understanding that I received in the deep 
study I would not have understood and been able to interpret the knowledge I received in the
overall study with the depth I know was able to. At the same time the overall study contrib-
uted to knowledge about the deep study in a way that it could be put into a larger social con-
text. This combined contributed to that some thoroughgoing patterns at the introduction of 
flexible working hour models was less dependant of individual, but more dependent on form 
of introduction and realization, as well as that society overarching political standpoints be-
came visible.
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Bilaga 1 

Till Dig som är boende och/eller anhörig 
Mitt namn är Marianne Westring Nordh och jag arbetar på den nya forskarstationen här i Sö-
derhamn. Denna forskarstation är ett samarbete mellan Centrum För Flexibelt lärande (CFL)
och Arbetslivsinstitutet (ALI) och finansieras delvis genom EU- bidrag. Forskarstationen kom 
till som en del av nysatsningarna kring Söderhamn i samband med att flygflottiljen lades ner 
1996. Vi är sju doktorander som studerar både på ett teoretiskt som ett praktiskt plan. Och 
våra studier skall utmynna i var sin doktorsavhandling. 

Nu under våren 2002 kommer personalen i Ert boende att införa och genomföra en ny arbets-
tidsmodell. Denna arbetstidsmodell innebär att personalen kommer att få möjligheten att läg-
ga sina egna scheman tillsammans i arbetsteamet, utifrån var och ens önskningar. Dessa 
schemaönskningar från personalen skall vara grundade på de behov som Ni som boende har. 
Det innebär att personalen i möjligaste mån skall fundera igenom vad som skall göras, när det 
skall göras och så vidare, i samarbete med Er och utifrån den individuella behovsbaserade 
arbetsplan som finns upprättad. 

Under hösten 2001 har mitt arbete inneburit att jag har varit med på personalens igångsätt-
ningsträffar och studiecirklar med projektledaren. På detta sätt har jag fått tillgång till samma 
information som personalen. Från och med februari/mars 2002 och cirka två år fram i tiden 
har jag en önskan pm att följa denna organisationsförändring på nära håll. Detta för att kunna 
studera vad som blir effekterna av densamma. I detta är mitt huvudintresse att se vad konse-
kvenserna blir för Er som boende och för personalen. 

Under en sammanhängande period av två veckor under våren och med jämna mellanrum i 
framtiden, har jag därför en önskan om att kunna vara med personalen i deras vardagsarbete. 
Det skulle i så fall innebära att jag följer personalen i deras arbete kring ER i ERT boende. 
För att det skall vara genomförbart behöver jag Ert tillstånd till att finnas med i arbetet runt 
Er. Tillsammans med detta brev skickar jag ett intyg som Ni kan skriva på om Ni samtycker
till att jag finns med personalen i Deras arbete på boendeenheten. 

Skulle det finnas frågor kring min uppgift kommer jag gärna och informerar mer och försöker 
svara på dessa frågor. Ni kan nå mig på telefonnummer 0270 - 76637 eller min mobil 07-353 
82 83. 

Med vänliga hälsningar 

…………………………………………….
Marianne Westring Nordh, doktorand 
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(Fortsättning Bilaga 1) 

Intyg

Härmed intygar jag (eller anhörig) att Marianne Westring Nordh har rätt att vara med den 
personal som arbetar kring mig i mitt boende. Detta gäller under perioden februari/mars 2002 
till och med våren 2004. 

………………………………………………….
Boende (anhörigs) namnteckning
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Bilaga 2 

Igångsättningsträffar Studiecirklar

År
2001
vecka

Grupp1 Grupp
2

Grupp
3

Grupp4 Första
tillfället

Andra
tillfället

Tredje
tillfället

Övrigt

33 x
34 x x x
35 x
36 x x
37 x
38
39 x x
40 x x x
41 x x
42 X X x x Presentation

på stormöte
43 Träff annan

kommun

43 Träff annan
kommun

44 x x
45 x
46
47 x x x x
48 x x
49 x x Träff med

lednings-
gruppen

50 x x x x Boendeträff
51 x x x
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(fortsättning Bilaga 2) 

Täthetschema 2002 
År
2002
Vecka

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Övrigt Övrigt

1
2 x x
3 x x x x
4 x Boendeträff
5 x x
6 Deltagande

observation
två veckor

7 X x x x
8 Deltagande

observation
två veckor

9 x X
10 Anhöriga vill

ha träff ställs 
in då ledning-
en ej kommer 

11
12 Deltagande

observation
två veckor

Träff med
politisk
nämnd

Intervju med
projektledare

13 x X
14
15 vårfest
16 Deltagande

observation
två veckor

17 x X
18
19 x Intervjuer

med arbets- 
ledare (2) 

20 x x
21
22
23 Högskolan

Dalarna
24 x
25 Träff med

ledningsgrupp
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Bilaga 3; Grupp som upplever sig påtvingad flexibel arbetstidsmodell 

Start 1/1-03, mätning våren -03
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Bilaga4; Grupp som valt att arbeta med flexibel arbetstidsmodell 

Start 1/1 -02, mätning våren - 03
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Appendix 5 Process steps in the FIA model. The two fist steps in the figure are only

taken in the introductory and implementing process. The arrows indicate alternative

starting points of a new planning period. 

The workplace is 
informed about the 
new working hour
model

The workplace gets

the green light to start 

The staff choose 
employment rate for
the coming year

A staffing plan is worked out 
through a dialogue about work
routines and the residents’ need 
of care 

The length of the 
planning period is 
determined

Wished-for sched-
ules are made and 
compiled.

New
planningperiod

The result is handed out 
to the staff to solve any 
gap or conflict prob-
lems

The work periods of
the planning period
are determined
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