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Sammanfattning 
Denna studie handlar om hur flexibiliteten inom arbetslivet tar sig uttryck 
när det gäller arbetstidsflexibilitet. Studiens forskningsområden ligger i 
gränssnittet mellan organisation/ledning, arbetstid och kvinnor inom 
hemtjänsten. Två hemtjänstgrupper som praktiserar olika arbetstidsmodeller 
inom Halmstads kommun studerades. Syftet var att skapa förståelse för 
ledningens och personalens upplevelser av flexibel- respektive icke flexibel 
arbetstid med avseende på de för- och nackdelar som modellerna uppfattats 
att ha. Frågeställningarna var, Hur upplevs de olika arbetstidsmodellerna? 
Vilka för- och nackdelar uppfattas modellerna ha för ledning och personal? 
Samt vilka möjligheter ger dessa arbetstidsmodeller personalen att förena 
arbetsliv med privatliv? För att få svar på frågeställningarna användes en 
kvalitativ metod baserad på intervjuer med hemtjänstchefen, två 
områdeschefer samt fyra anställda. Materialet som ingår i denna rapport 
behandlar begreppet flexibilitet och framför allt flexibel arbetstid. Dessutom 
används litteraturstudier och vetenskapliga artiklar som tar upp kombination 
av arbetsliv och familjeliv samt statistik över kvinnors arbetsvillkor. 
Tidigare forskning visade att arbetstidens förläggning var en viktig 
inflytelsefråga för vårdpersonalen och mest nöjd var den grupp som hade 
möjligheten att byta arbetspass. Empirin i denna uppsats visade att samtliga 
i personalen ansåg att det var viktigt att kunna kombinera arbetsliv med 
privatliv samt att alla var nöjda med sina möjligheter att påverka 
arbetstiderna. Detta oberoende av vilken arbetstidsmodell de praktiserade 
eftersom personalen med fast arbetstid kunde hitta egna alternativa 
lösningar vid behov av ledighet. Några slutsatser som kunde dras av empirin 
var att med rätt förutsättningar borde den flexibla arbetstiden generera en 
viss ekonomisk vinning för organisationen, men även skapa en vinna - vinna 
situation för både anställda och arbetsgivaren. Ytterligare en slutsats var att 
den tidigare forskning som finns kring flexibla arbetstider var 
motsägelsefull och så var även vår studie. 
 
Nyckelord: Flexibilitet, arbetstid, organisation, hemtjänst, kvinnor 
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Abstract 
 

This study is about how flexibility within working life is expressed 
regarding flexibility of working hours. The research field of the study are in 
the bounds between organisation/leadership, working hour and women 
within home care. Two home care groups practising two different models 
for working hours within the City of Halmstad were studied. The purpose 
was to create understanding for the management’s and personnel’s 
experience from flexible or non-flexible working hours regarding the 
benefits and disadvantages of the models. The questions were; How do the 
different models of working hours experienced? What pros and cons of the 
models do management and personnel experience? And what possibilities 
give these models the personnel to combine working life and private life? 
To answer these questions a qualitative method used based on interviews 
with the home care manager, two district managers and four employees. The 
material in this report deals with the term flexibility and especially flexible 
working hours. Included are literary studies and scientific articles 
concerning how to combine employment and family life and statistics of 
women working conditions. Earlier research showed that the setting of 
working hours was an important question of influence to the home care 
groups and most satisfied was the group that had the possibility to exchange 
shifts. The empery of this paper showed that all of the employees thought 
that it was important to be able to combine working life and private live and 
that everybody was satisfied with one’s possibilities to influence on working 
hours. This was independent of which model of working hours they were 
practicing, because personnel with fixed working hours could find their 
alternative solutions in need of time off. Some conclusions that could be 
drawn from the study were that, with the right conditions provided, should 
the flexible working hours model generate some economical benefits for the 
organisation and also generate a win-win situation for employees and 
employer. Another conclusion was that earlier research about flexible time 
for work was contradictory and so was our study as well. 
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Förord 
 
Som ett led i vår arbetsvetenskapliga utbildning ingår ett examensarbete på 15 poäng. Vi har 
haft förmånen att studera hur flexibilitet yttrar sig i arbetslivet, ett ämne som intresserade oss 
båda och som känns aktuellt i dagens arbetsliv. Vi valde att genomföra studien inom 
Halmstad hemtjänst eftersom denna organisation uppfyllde de teman vi ville studera 
nämligen; Organisation och ledning, Arbetstider samt kvinnor inom hemtjänsten. 
Med mycket möda och stort besvär fast med en hel del glädje och mycket skratt har vi lyckats 
ro denna C-uppsats i hamn.  
 
Ett stort tack till personal och chefer inom Hemtjänsten i Halmstads kommun som med 
kortvarsel ställt upp med sådan självklar hjärtlighet och tålmodigt besvarat våra frågor. Tack 
för att ni lät oss ta del av era värdefulla kunskaper och erfarenheter av ert betydelsefulla 
arbete. Utan er medverkan hade denna studie inte kunnat genomföras. 
 
Vi vill även framföra ett stort tack till våra fantastiska lärare på Halmstad högskola som vi har 
lärt känna under studietiden. För att nämna några, Jonas Carlsson, Roland Ahlstrand och 
Eivor Hoffert Pålsson. Jonas för att du alltid har haft tid och tålamod med oss, Roland för dina 
lugnande råd under uppsatsens gång och Eivor som har hjälpt oss att reda ut begreppet 
flexibilitet. Ett särskilt tack till vår flexibla handledare Agneta Hansson som outtröttligt 
besvarade vår e-post, oftast efter midnatt. Tack för alla värdefulla synpunkter och väl 
genomtänkta kommentarer på vårt arbete. 
 
Slutligen vill vi passa på att tacka våra nära och kära för allt stöd och alla synpunkter kring 
vårt arbete med C-uppsatsen. 
 
"Ett av de mest tydliga symptomen på att ett nervöst sammanbrott är nära förestående, är 
tron på att ens arbete är fruktansvärt viktigt". 
– Bertrand Russell 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Berg och Ahova Lood 
Halmstad, Maj 2009 
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1 Inledning 
När vi började fundera kring vår c-uppsats på det arbetsvetenskapliga programmet tyckte vi 
att det skulle vara intressant att studera hur flexibilitetens olika former används i praktiken, 
eftersom det var ett begrepp som kändes både modernt, ofta omtalat samt diffust.  
Tidigare arbetade Eva skift enligt ett fast rullande sjuveckors schema på ett stort företag. Hon 
behövde ständigt byta sina arbetspass för att få arbetsliv och privatliv att gå ihop.  
Ahova har arbetat inom barnomsorgen. Även hon har erfarenheter av att arbeta enligt ett 
flerveckors rullande fast schema. En tendens hon har tyckt sig märka under de senaste åren på 
förskolan är att allt fler föräldrar hade flexibla arbetstider, vilket medförde att de ideligen fick 
lämna nya scheman för sina barn. 
 
Flexibilitet är ett mångfacetterat begrepp som under senaste decennierna har kommit i fokus i 
arbetslivet och generellt sätt anses flexibilitet som något positivt och gynnsamt för både 
samhället, organisationen och individen. Enligt Arbetslivsinstitutets rapport SALTSA (2003) 
har flexibel arbetstid förespråkats under en tid och numera tycks det vara det bästa sättet att 
bemöta kraven i det moderna arbetslivet. Men vad vet man om flexibilitetens påverkan på 
individens hälsa och välbefinnande?  
Flexibilitet och effektivitet är ord som oftast förknippas med varandra. Sättet och intensiteten 
som tiden används på gör det möjligt att utföra flera saker samtidigt eller under kortare tid. 
Tiden har blivit ett strategiskt ämne som allt mer används på följande sätt; heltid, deltid, 
dagtid, nattid, just-in-time, flextid och tidspress. Dessa begrepp är de mest vanliga 
benämningarna i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2003). 
En ökad flexibilitet antas hjälpa moderna organisationer att hantera en instabil omvärld. Den 
antas också underlätta för människor att förena arbete och familj och ge en möjlighet till en 
ökad jämställdhet mellan män och kvinnor (Grönlund, 2004). 
 
Enligt en rapport som Offentliganställdas Förhandlingsråd har gett ut 2002, ”Demografiska 
förändringar i Sverige och några av deras effekter” (www.ofr.se) kommer den demografiska 
utvecklingen i Sverige och även i andra industriländer att leda till brist på arbetskraft inom en 
nära framtid. För kommuners del innebär det att den kommunala verksamheten växer medan 
arbetskraftsutbudet blir begränsat när anställda slutar och nya ska rekryteras. 
För att i framtiden kunna rekrytera och behålla kompetent personal måste arbetsgivare vara 
mer attraktiva (Garö, 2000). Ett sätt att uppnå detta kan vara att erbjuda personalen individuell 
och differentierad arbetstid. Det innebär att personalen får större utrymme att själva välja både 
omfattning och förläggning av arbetstiden med verksamhetens behov som utgångspunkt, 
vilket kan skapa en vinna – vinna situation för arbetsgivare och anställda. (Biggs & Fallon 
Horgan, 1999). 
 
Vi har i vår studie valt att inrikta oss på hur flexibiliteten tar sig uttryck inom arbetslivet och 
då närmare bestämt på arbetstidsflexibilitet. Det vill säga hur arbetstiden kan varieras utefter 
olika behov. I vårt fall handlar det om hur personalens arbetstid varieras efter organisationens 
och individens behov. Detta anser vi vara intressant eftersom den allmänna debatten alltmer 
kretsar kring frågor som rör just flexibel arbetstid, men det sällan ges några konkreta svar på 
om flexibel arbetstid är till fördel eller nackdel för samhället, organisationen, kunden eller för 
personalen. 
 
Vi vill skapa förståelse för hur arbetstidsflexibilitet praktiseras och upplevs i verkligheten 
samt hur anställda som har flexibel- respektive fast arbetstid uppfattar sina arbetstidsmodeller. 
För att undersöka detta valde vi att utföra kvalitativa studier i form av intervjuer med ledning 
och personal inom Halmstads kommuns hemtjänst. Anledningen till att vi valde just 
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hemtjänsten var att det numera är en utbredd företeelse inom äldreomsorgen med 
arbetstidsflexibilitet, så kallat tvättstugeschema. Eftersom hemtjänsten är en kvinnodominerad 
sektor tyckte vi att det skulle vara intressant att undersöka om flexibel arbetstid gynnar de 
anställdas möjligheter att förena privatliv och arbetsliv i högre utsträckning än fast arbetstid. 
 
1.1  Bakgrund om Hemtjänsten 
Hemtjänsten är en gren inom äldreomsorgen som har utvecklats sedan 1960- talet till dagens 
hemtjänst, som numera innebär att samhället strävar efter att de äldre så långt det är möjligt 
ska kunna bo hemma. Detta är möjligt eftersom personal från hemtjänsten kommer hem till 
dem och hjälper till med den personliga omvårdnaden och andra praktiska behov. Personalen 
som arbetar inom hemtjänsten är nästan uteslutande kvinnor och sysselsättningsgraden ligger 
generellt kring 75 procent. Hemtjänsten är en del av välfärdssystemet i Sverige och än så 
länge under offentlig kommunal regi, men det pågår diskussioner om att privatisera 
verksamheten. En definition på hemtjänst är enligt Szebehely (2003, s. 23) ”den organisation 
som tillhandahåller hemhjälp, dvs. den sammansatta hjälp som ges hemma hos äldre och 
funktionshindrade personer som behöver hjälp med husliga och kroppsligt omvårdande 
sysslor”. 
När det gäller definitionen på de personer som hemtjänsten besöker kommer vi i uppsatsen att 
skriva vårdtagare, men det finns ett otal benämningar och Szebehely (2003) tar i sin studie 
om hemtjänsten i Norden upp benämningen som ”klient”, ”brukare”, ”hjälptagare”, ”kund”, 
”pensionär”, ”äldre”, ”patient” med mera som begrepp som används av personal inom 
hemtjänsten. Vilket som används är väldigt geografiskt betingat. Inom hemtjänsten i 
Halmstad används begreppen brukare och vårdtagare. 
 
Om arbetstid inom äldreomsorgen skriver Vårförbundet på sin hemsida 
www.vardforbundet.se, 
 

”Arbetet ska organiseras på ett flexibelt sätt och utgå både från 
vårdtagarens behov och medarbetarens behov och önskemål. Därför 
är det nödvändigt med en verksamhetsanpassad arbetstid som främjar 
ett hållbart arbetsliv” (Vårdmiljö - Arbetstid). 

 
När det gäller Halmstads kommuns syn på arbetstider finner man följande text i kommunens 
jämställdhetsplan som utarbetades 2005. 
 
”Arbetsgivaren ger den anställde en möjlighet att ta ett mera aktivt ansvar för sin arbetstid 
och det leder till att man får större möjlighet att förena arbete med familjeliv och fritid. Man 
har som anställd även möjlighet att försörja sig på sitt arbete, det finns möjlighet att arbeta 
heltid om man så önskar”. 
 
Halmstads kommun ger även sina anställda en möjlighet att arbeta enligt olika 
arbetstidsmodeller. En flexibel modell som benämns INOVA beskrivs även den i 
jämställdhetsplanen. 
 
”INOVA modellen – Individ och verksamhetsanpassad arbetstid 
Är en schemamodell för att låta behovet bli styrande och för att medarbetarna skall få ett 
större inflytande över sin arbetstidsförläggning.  
Ansvarig: respektive chef i samarbete med personalenheten” (www.halmstad.se.)  
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1.2 Disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta olika kapitel. I kapitel 1 behandlas uppsatsens syfte, 
frågeställningar, inledning samt bakgrund. Kapitel 2 beskriver vårt forskningsområde och 
valda teman. Kapitel 3 redogör vi för tidigare forskning, begrepp och teorier och i kapitel 4 
beskrivs vald metod. I kapitel 5 sammanfattas empirin och i kapitel 6 sammanförs denna 
empiri med valda teorier, begrepp och tidigare forskning i en analys. I kapitel 7 redovisas de 
slutsatser vi tycker oss kunnat dra och i det avslutande kapitel 8 förs en diskussion kring 
uppsatsen som helhet, egna reflektioner ges och förslag på vidare forskning inom området 
redovisas. Uppsatsens kapitel inleds med en sammanfattning över de underrubriker som ingår 
samt en kort information om deras innehåll. 
 
1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse för hur ledning och personal inom hemtjänsten i 
Halmstads kommun upplever de olika arbetstidsmodellerna, flexibel- respektive icke flexibel 
arbetstid, med avseende på de för- och nackdelar som modellerna uppfattas att ha, var för sig 
samt när dessa ställs mot varandra. 
 
1.4 Frågeställningar 
Hur upplevs de olika arbetstidsmodellerna flexibel- respektive icke flexibel arbetstid? 
 
Vilka för- och nackdelar uppfattas arbetstidsmodellerna ha för organisation/ledning och 
personal? 
 
Vilka möjligheter ger de olika arbetstidsmodellerna den kvinnliga personalen att förena 
arbetsliv med privatliv? 
 
2 Forskningsområde/Teman 
Syftet med figuren nedan (figur 1) är att överskådliggöra och organisera vår uppsats med 
hjälp av följande tre teman: Organisation/ledning, arbetstider samt kvinnor i hemtjänsten. 
Dessa teman är centrala för hela uppsatsen och vår ambition är att de ska gå som en röd tråd 
genom hela arbetet. Genom att illustrera de områden som uppsatsen berör med tre 
överlappande ringar, markerar den gemensamma ytan vad som är i fokus för uppsatsen. Detta 
syns som mörkt i cirklarnas mitt. De teorier och tidigare forskning som presenteras berör 
någon eller några av våra tre teman, empirin av intervjuerna redovisas temamässigt och likaså 
analysen samt slutsatserna. Vårdtagaren visas inte i figuren eftersom vi begränsat vårt 
forskningsområde till att gälla de anställdas upplevelser och synpunkter. 

 
Figur 1. Uppsatsens tre temaområden. 
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3 Tidigare forskning, begrepp och teorier 
Tidigare forskning har stor betydelse för frågeställning och metodval. Arvidson (2002) menar 
att denna kumulativitet, det vill säga att grunda den egna forskningen på den gamla är en 
viktig aspekt för att skapa hållbar kunskap och för att inte slösa onödig energi på redan utfört 
arbete. Nedan presenteras den forskning, begrepp och teorier vi grundat vår uppsats på för att 
få hjälp att svara på våra frågeställningar. Först definieras begreppet flexibilitet med dess fyra 
”idealtyper”. Efter detta presenteras en undersökning kring individuella arbetstider, sedan 
forskning kring kön och flexibilitet.  
Den tidigare forskning vi redovisar här berör något av de tre teman Organisation/Ledning, 
Arbetstider eller Kvinnor i hemtjänsten. 
 
3.1 Definition av begreppet flexibel arbetstid 
Den grundläggande definitionen av ordet flexibilitet är ”förmåga att reagera på eller anpassa 
sig till förändringar” (Grönlund, 2004, s. 20). 
Det flexibla arbetet är ett sätt att anpassa sig till samhällets, organisationens och individens 
olika kontextuella förändringar. 
Nedan har vi ritat om en figur som är hämtad från Vielle & Walthery (2003) och som 
beskriver de fyra olika idealtyper av flexibilitet som enligt Grönlund (2004) är dominerande i 
dagens arbetsliv. 

 
Figur 2. Fyra idealtyper av flexibilitet (Veille & Walthery, 2003, s. 8). 

 
Nyckelordet för den funktionella flexibiliteten är arbetsuppgifter. Här kan de anställda få växla 
mellan olika arbetsuppgifter beroende på var det finns mest att göra. Det kan också vara så att 
arbetsgivaren nöjer sig med att uppgiften eller produkten blir klar i tid och inte bryr sig om 
hur lång tid den tar att utföra och inte heller när arbetet utförs. 
Nyckelordet för den numerära flexibiliteten är arbetstid och det handlar här om möjligheten 
att variera och anpassa den ordinarie arbetstiden utifrån verksamhetens eller/och de anställdas 
behov. Som bilden ovan visar kan den funktionella och numerära flexibiliteten vara både 
extern och intern. I den externa flexibiliteten anpassar organisationen personalens storlek efter 
svängningar på marknaden. Det kan här handla om tidsbegränsade anställningar, svagt 
anställningsskydd, lägga ut arbetet på entreprenad eller att hyra in personal för att täcka 
svackor eller för att få in den specialkompetens som för tillfället behövs i organisationen. 



5 

I den interna flexibiliteten anpassar istället organisationen sig efter de uppgifter som skall 
lösas och produkter som ska tillverkas samt efter de anställdas behov. Detta görs genom att se 
till att kompetensen arbetar där behovet finns samt genom att variera personalens arbetstider 
efter verksamhetens arbetstoppar och svackor. Organisationen kan även på eget initiativ eller 
efter önskemål från personalen införa arbetstidsflexibilitet.  
Arbetstidsflexibilitet innebär att personalens insatser varieras genom övertid eller förändringar 
i den ordinarie arbetstidens längd och förläggning. Det är just denna förläggning av 
arbetstidsscheman som vi kommer att lägga tyngdpunkten på i vårt arbete. Men de olika 
formerna av flexibilitet står inte ensamma utan påverkas av varandra. 
 
3.2 Individuell arbetstid 
År 2000 genomfördes, på uppdrag av Svenska Kommunförbundet, en enkätundersökning vars 
syfte var att bidra med information till kommunernas diskussioner i arbetstidsfrågor. 
Undersökningen utfördes genom att kartlägga arbetstagarnas arbetstider, vilket inflytande 
arbetstagarna ansåg sig ha idag samt vilket inflytande de önskar sig. Urvalet bestod av 3600 
arbetstagare och 400 chefer som fick svara på enkätfrågor. Arbetstagarna delades upp i sex 
olika yrkesområden, där vården var ett. Den information som söktes genom undersökningen 
var bland annat hur kommunerna ska gå tillväga för att vara en attraktiv arbetsgivare som 
både ska kunna rekrytera och behålla personal. Resultatet av undersökningen resulterade i 
rapporten Individuell arbetstid (Garö, 2000). Ett förslag för att uppnå kommunernas 
målsättning var att erbjuda personalen individuell och differentierad arbetstid, det vill säga att 
ett större utrymme ges till arbetstagarna själva när det gäller att välja omfattning och 
förläggning av arbetstiden med verksamhetens krav som utgångspunkt. 
Definitionen på arbetstidens omfattning är här antalet timmar för en viss period som 
arbetstagaren arbetar enligt sitt anställningsavtal och definitionen på förläggning är hur dessa 
timmar fördelas över perioden. 
Rapporten poängterar att arbetstidsfrågor berör både regelverk och attityder och beskriver 
först kollektivavtalens gällande arbetstidsregler för att sedan redovisa resultaten kring 
personalens attityder i arbetstidsfrågor. Vilket de önskar att ha i de olika verksamheterna. 
Nedan (figur 3) visas en tabell kring de vårdanställdas upplevda och önskade inflytande över 
sina arbetstider. Figuren visar att störst är behovet av ökat inflytande för att kunna variera 
arbetstiden över året och att regelbundet kunna välja 
arbetstider.

 
Figur 3. Resultat av enkätundersökning för vårdpersonal (Garö, 2000, s. 14). 
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Undersökningen visar att arbetstidens förläggning anses som en viktig inflytelsefråga.  
”59 procent av arbetstagarna anser att det är viktigare med inflytande över arbetstidens 
förläggning än över arbetstidens omfattning. Cheferna delar arbetstagarnas åsikter”. 
”70 procent av vårdpersonalen anser att inflytande över förläggningen är viktigast trots att 
andelen heltid är 32 procent” (Garö, 2000, s. 12). 
Nedan redovisas de viktigaste resultaten från undersökningen i punktform: 

- Arbetstagare som trivs på arbetet har inflytande över förläggningen av sin arbetstid. 
- Ökat inflytande över arbetstidens förläggning medför större möjligheter att kombinera 

arbete och fritid. 
- Det finns ett starkt samband mellan arbetstidsfrågorna och viljan till bättre 

arbetsresultat. 
- 80 procent av cheferna anser att det finns hinder för att ge arbetstagarna ett ökat 

inflytande av arbetstiden. Exempel på dessa hinder är verksamheten, planering, 
datasystem, avtal samt kommunövergripande policies. 

Rapporten nämner tre ord som kännetecknar kunskapssamhället och dessa är, delaktighet, 
flexibilitet samt individualisering. 
En slutsats i rapporten är att förändringar i arbetstidsfrågor innebär förändrade roller för 
arbetstagare, chefer och organisation samt att dessa förändringar kan påverka kommunernas 
sätt att organisera arbetet. 
 
3.3 Projekt äldreomsorgen 
Rapporten Individuell arbetstid (Garö, 2000) tar även upp ett projekt som startade inom 
äldreomsorgen i Olofströms kommun 1998. De anställda där erbjöds individuellt önskad 
sysselsättningsgrad samt flexibel arbetstid. Detta med utgångspunkt från både verksamhetens 
krav och arbetstagarnas önskemål.  
Syftet med projektet var bland annat att bättre tillgodose verksamhetens krav, att den anställde 
skulle ta mer ansvar för sitt arbete samt att arbetstagarna skulle få en större frihet i att planera 
sin tid mellan arbete och fritid, och då ges en större möjlighet att kombinera yrkesarbete med 
familjeliv och socialt liv. 
Utvärderingen av projektet har gjorts genom en enkätundersökning 1999, vilket var ett år efter 
projektstarten, och några slutsatser från denna undersökning är att: 
 

- Personalen har en positiv inställning till projektet och ingen vill återgå till det tidigare 
arbetssättet. 

- Alla i personalen är nöjda med sin sysselsättningsgrad och anser sig ha inflytande över 
arbetstiden. 

- Personalen upplever att med den nya arbetstidsmodellen går det bättre att anpassa 
tiderna efter vårdtagarnas behov. 

 
3.4 Kvinnors arbetsvillkor 
När man debatterar arbetsliv och privatliv kan man inte ignorera hur jämställdheten i Sverige 
ser ut i nuläget, bland annat när det gäller fördelningen mellan könen av det obetalda 
hemarbetet. I Statistiska Centralbyråns lathund om jämställdhet synliggörs hur jämställdheten 
har utvecklats sedan 1970 talet enligt nedanstående punkter: 

- Kvinnor och män behöver inte välja idag mellan att ha betalt arbete och att ha barn - de 
kan välja båda. 

- Kvinnor arbetar idag till lika stor del i offentlig som i privat sektor medan männen till 
största delen arbetar inom privat sektor. 

- Kvinnor kombinerar ett betalt arbete med vård av barn och hem. 
- Män kombinerar ett betalt arbete med politiskt och fackligt engagemang. 
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- De direktvalda politiska församlingarna är idag kvantitativt jämställda – de indirekta är 
det inte. 

- Den könssegregerade gymnasie- och högskolan består. 
- Den könssegregerade arbetsmarknaden består. 
- Löneskillnaderna består. 

o Kvinnodominerade yrken har lägre värde än mansdominerade. 
o Män har högre lön än kvinnor i de flesta yrken. 

- Pensionärerna blir allt fler och lever längre. 
o Kvinnor lever ensamma i högre utsträckning än män. 
o Män har högre pension än kvinnor (SCB 2008, s. 6). 

 
Tidsanvändningsstatistik från 2000/2001 på män och kvinnor i åldern 20 - 64 år, visar att 
under en vecka utför kvinnor igenomsnitt 28 timmar obetalt arbete och män nästan 20 timmar 
i veckan. Tiden som avsätts varierar kraftigt inte bara mellan könen utan också mellan olika 
faser i livet (SCB 2008, s. 41). 
 
3.5 Kön och flexibilitet 
Enligt Grönlund (2004) kan kön vara en faktor som bidrar till att flexibiliteten utformas på 
olika sätt i olika branscher. Figuren nedan visar hennes teori kring vilka faktorer som 
påverkar organisationens flexibilitet sett ur ett genusperspektiv (Grönlund, 2004). 
 

 
 

Figur 4. Kön och flexibilitet (Grönlund, 2004, s. 41). 
 
Grönlund (2004) menar att stereotypa föreställningar om könen kan påverka flexibilitetens 
utformning, omfattning, inriktning och konsekvenser. Hon skriver vidare att kvinnor och män 
ofta arbetar i olika organisationer/branscher. Generellt sett har kvinnor lägre positioner än 
män. De har huvudansvaret för hemarbetet och förvärvsarbetar mindre än män. Hon menar att 
det finns en risk att den funktionella flexibiliteten uppstår i de mansdominerade branscherna 
och att den numerära flexibiliteten uppstår i de kvinnodominerade branscherna. 
 
Vidare tar Grönlund upp två motstridiga antaganden när det gäller forskning kring begreppet 
arbetstidsflexibilitet. Det första lyder, ”flexibla arbetstider ska dämpa konflikten, då schemat 
kan anpassas till var och ens behov, Flexibilitet betraktas då som en resurs som, genom att 
öka individens egenkontroll, kan fungera som en buffert mot höga arbetskrav”. Det andra 
lyder, ”istället läggs ett större ansvar på den enskilda individen, som själv får se till att dra 
gränser och synkronisera kraven från familj och arbetsplats” (Grönlund, s. 155). Sett ur det 
första perspektivet så dämpar flexibla arbetstider stressen eftersom individen har en känsla av 
kontroll, medan sett ur det andra så kommer flexibilitet leda till en ökad stress. 
 
Blomqvist (2001) menar att ökade krav på prestation och på tidsmässig flexibilitet utifrån 
organisationens villkor kan utgöra en påfrestning för individen och öka konflikten mellan de 
två sfärerna arbetsliv och privatliv. Enligt henne har dessa krav länge medfört konsekvenser 
för högutbildad personal med självständiga arbetsuppgifter och ses nu i denna grupp ofta som 
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en del av arbetsvillkoren. Det nya blir nu att yrkesgrupper med mindre kvalificerade 
arbetsuppgifter ställs inför samma organisatoriska krav på grund av pågående organisatoriska 
förändringar. Blomqvist menar här att det finns en risk att anställda med ansvar för hem och 
barn inte är beredda att ta på sig mer självständiga arbetsuppgifter. 
 
Tyrkkö (2001) menar att eftersom tidsanvändningsstudier visar att kvinnor och män arbetar 
lika mycket, men fördelar tiden på lönearbete och hushållsarbete olika, medför kvinnans allt 
större förvärvsarbete ett behov av organisatoriska lösningar. Tyrkkö skriver att ”möjligheten 
till flexibel arbetstid har ett stort inflytande på hur det fungerar i vardagen att gå mellan de 
två sfärerna, arbetsliv och familjeliv” (Tyrkkö, 2001, s. 49). 
 
Forskaren Paula Mulinari skrev 2004 rapporten; ”Flexibilitetens gränser: berättelser från 
golvet om ofrivillig arbetslöshet, solidaritet och flexibilitet”. I rapporten beskriver hon en 
kollektiv känsla, en solidaritet mellan arbetskamraterna samt en vilja att göra ett bra jobb som 
hon kallar för Solidaritetsfälla. Med detta menar hon att solidariteten mellan arbetskamraterna 
och deras pliktkänsla då de ställer upp för organisationen kan utgöra en grund för 
arbetsgivaren att skapa en flexibel organisation. Brist på personal leder till att de anställda 
tvingas ställa upp för varandra och även hjälpas åt för att klara av arbetsuppgifterna. Deras 
hjälpsamhet leder till att arbetsgivaren inte behöver anställa eller kalla in mer personal. 
Mulinari menar att med hjälp av personalens solidaritet för varandra kan den numerära 
flexibiliteten genomföras. 
 
Flexibel arbetstid – en ny kvinnofälla? är en artikel som skrivits av Maria Tullberg (2003) 
forskare vid Göteborgs Universitet. Tullberg har studerat hur arbetet organiserats inom 
äldreomsorg där flexibel arbetstid införts. Hennes syfte med artikeln är att synliggöra och 
diskutera sambandet mellan arbetstidsorganisering och bristen på jämställdhet mellan kvinnor 
och män. Det är främst på kvinnodominerade arbetsplatser som den flexibla arbetstiden 
förkommer t ex inom vård och omsorg. Ofta kombineras införandet av flexibel arbetstid med 
erbjudande att alla anställda som vill får öka sin sysselsättningsgrad. Lönenivån inom 
äldreomsorgen är betydligt lägre än inom manliga yrken med motsvarande eller lägre 
utbildningsnivå.  
Författaren hävdar också att ”individuellt anpassade och flexibla arbetstider blir en del av 
lösningen på samhällets behov av att få ökad tillgång till kvinnors arbetskraft utan att 
männens villkor och förhållanden förändras” (Tullberg, 2003, s. 3). 
Tullberg diskuterar även individuellt anpassade arbetstider som ett sätt att motverka 
sjukfrånvaron. När individen får större inflytande över sin arbetstid förväntas stress och 
utbrändhet minska. Vid korttidssjukskrivning kan individen dessutom reglera sin arbetstid och 
planera in kortare och enstaka frånvarobehov istället får att sjukskriva sig och då få en 
karensdag. 
  
Biggs och Fallon Horgan beskriver i boken Time on, time out! (1999) hur flexibla 
arbetstidslösningar kan vara ett sätt att få livspusslet att gå ihop för individen samt att det 
gynnar organisationens behov, vilket enligt dem kan leda till en vinna - vinna situation. 
Författarna säger att de riktar sig till all personal som vill få en bättre balans i livet och i 
boken beskrivs hur det är att arbeta i en flexibel organisation, varför det är möjligt att 
implementera flexibel arbetstid i många av dagens organisationer samt ges några exempel på 
organisationer som implementerat flexibel arbetstid framgångsrikt. 
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4 Metod 
Avsnittet inleds med en kort beskrivning för vårt val av den kvalitativa metoden, efter detta 
beskrivs intervjupersonerna som deltagit i studien samt tillvägagångssätt och etiska aspekter. 
Därefter följs en beskrivning av analysmetod som används och slutligen diskuteras den valda 
metoden. 
 
4.1 Kvalitativ forskningsintervju 
För att kunna uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna tillämpades en kvalitativ 
undersökning med en hermeneutisk utgångspunkt. Syftet med den hermeneutiska ansatsen var 
att tolka och förstå respondenternas upplevelser och deras utsagor som var relevanta för 
studiens syfte. Enligt Kvale (1997) är syftet med den hermeneutiska tolkningen att vinna en 
giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Hartman (2004) beskriver en 
hermeneutisk utgångspunkt för vetenskaplig teori som en kvalitativ metod att uttrycka 
förståelse för en individ eller grupp och de föreställningar de har om sig själva och sin 
situation. I ett kvalitativt perspektiv är fokus inställt på hur människor kan uppleva sin värld 
(Bell, 2006). 
 
4.2 Urval 
Studien begränsades till två utvalda hemtjänstgrupper i Halmstads kommun som har olika 
arbetstidsmodeller. Dessa grupper valdes utifrån studiens syfte, att genom kvalitativa studier 
skapa förståelse för hur ledning och personal inom hemtjänsten upplever de olika 
arbetstidsmodellerna, flexibel- respektive icke flexibel arbetstid. Studien bygger på intervjuer 
med sju kvinnliga deltagare varav två undersköterskor, två vårdbiträden och två 
områdeschefer samt en hemtjänstchef. Att samtliga deltagare var just kvinnor beror dels på att 
äldreomsorgen är en kvinnodominerad verksamhet och dels på att vi var intresserade av att 
studera kvinnors möjlighet att förena arbete med familj och privatliv. Deltagarnas åldrar 
varierar mellan 35 och 59 år och deras yrkesverksamma tid inom hemtjänsten varierar från ca 
8 år och 24 år. Vid val av intervjupersoner (personal) var ambitionen att plocka ut dessa ur en 
personallista enligt uppsatta urvalskriterier. Två anställda från var hemtjänstgrupp valdes ut i 
första hand och två extra valdes ut som ersättare i händelse av bortfall. Intervjupersonerna 
valdes enligt följande; Två som arbetat en längre tid inom hemtjänsten, som var något äldre 
och som hade vuxna barn och två som arbetat kortare tid, var lite yngre och hade barn under 
18 år. Denscombe (2000) menar att i en kvalitativ forskning har man möjlighet att få maximal 
variation i de data som samlas in genom att inkludera speciella enheter, som i denna studie 
intervjupersoner med olika levnadsstadiekriterier. 
 
4.3 Tillvägagångssätt 
På ett tidigt stadium tog vi kontakt med Omsorgsförvaltningarna i våra respektive 
hemkommuner och blev lovade att få genomföra våra intervjuer i en av dessa. Initialt fick vi 
positiva besked från respektive chef för att vid senare kontakt få beskedet att man inte kunde 
ställa upp på så kort varsel på grund av tidsbrist. Svårigheterna att hitta positivt inställda 
intervjupersoner fördröjde starten av vår undersökning. Därefter kontaktades en områdeschef 
inom hemtjänsten i Halmstads kommun via telefon och blev informerad om studiens syfte och 
upplägg samt att det gällde ett examensarbete inom Arbetsvetenskap. Områdeschefen var 
positiv till studien och vi blev informerade om att inom hennes område tillämpades flexibel 
arbetstid. Därefter bokades tid för intervju med denna chef som var behjälplig och upplyste 
oss om en annan områdeschef inom hemtjänsten där fast arbetstid tillämpades. Även denna 
chef kontaktades via telefon och var positiv inställd till studien. Ett önskemål framfördes till 
båda cheferna om att i samband med intervjutillfället med dem att kunna få tillgång till en 
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lista över personalen. Båda var tillmötesgående. Intervjuerna med dessa chefer genomfördes 
på respektive områdeschefs kontor och tog cirka en timme vardera. Därefter gjordes ett urval 
av intervjupersoner ur personallistan och i samråd med respektive chef bokades intervjutider 
för dessa. Vid intervjutillfällena med cheferna garderade vi oss om att få återkomma vid 
behov av genomförandet av fler intervjuer och/eller vid behov av komplettering. 
Den första intervjun med de anställda genomfördes i grupplokalen, där personalen brukar 
samlas innan de ska ut till vårdtagarna. Vid ankomsten blev vi informerade att den person vi 
skulle intervjua hade tackat nej och ersatts med en av de andra anställda som var med på vår 
reservlista. Dagen efter intervjuades ytterligare en person från samma hemtjänstgrupp och 
intervjun genomfördes i samma grupplokal. Två personer ur den andra hemtjänstgruppen 
intervjuades i deras grupplokal. Sammanlagt fyra anställda intervjuades och samtliga 
intervjuer med personalen tog drygt en timme var. Alla intervjuer spelades in på band med 
intervjupersonernas godkännande för att sedan transkriberas så ordagrant som möjligt. ”Det 
vanligaste sättet att registrera intervjuer är idag genom en bandspelare. Intervjuaren kan då 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun” (Kvale, 1997, s. 147). På det sättet 
minskades risken att tappa fokus på intervjupersonen. För att uppnå hög kvalité på 
intervjuerna delade vi upp våra roller, en av oss hade huvudansvar för intervjun medan den 
andra antecknade det väsentligaste i samtalen som säkerhetsåtgärd samt kunde vid behov flika 
in med frågor. Alla intervjuer inleddes med en kort presentation av intervjuarna varefter 
intervjupersonerna upplystes om studiens syfte och de etiska riktlinjer som gäller för 
intervjuundersökningen. 
 
4.4 Instrument 
Fyra intervjuguider utarbetades, två för områdescheferna och två för personalen (se bilagor 1- 
4). Detta för att kunna anpassa intervjufrågorna till de olika förutsättningarna vad gäller 
arbetstidsmodeller samt kunna skilja på frågor som var avsedda till personalen respektive 
områdescheferna. I grunden innehöll intervjuguiderna till områdescheferna ganska likartade 
frågor, men de frågor som handlade just om arbetstidsmodellerna var olika, beroende på 
vilken arbetstidsmodell som områdescheferna tillämpade i respektive hemtjänstgrupp. 
Intervjuguiderna för personalen konstruerades efter samma princip som för områdeschefernas 
fast med större antal frågor (36). Dessa var uppdelade i följande kategorier; Bakgrund, 
privatliv, nuvarande arbetstidsmodell, schemaläggning, flexibel arbetstid/fast arbetstid och 
arbetssituation. Ytterligare en intervjuguide konstruerades (se bilaga 5), en något kortare 
variant som skickades till Hemtjänstchefen via e-post eftersom hon inte kunde ställa upp på 
en intervju på grund av tidsbrist.  
Eftersom det uppkom ytterligare behov av information, kontaktades en av områdescheferna 
och en tid för telefonintervju bokades. 
En semistrukturerad intervjuteknik användes vid samtliga intervjuer. Syftet med denna 
intervjuteknik var att hålla en aktiv och öppen dialog mellan intervjupersonen och 
intervjuaren samt att ge intervjupersonen möjlighet att tala utförligt och fritt. Denscombe 
(2000) menar att vid en semistrukturerad intervju är svaren öppna och tonvikten ligger på den 
intervjuade som ska utveckla sina synpunkter. 
 
4.5 Validitet och tillförlitlighet 
Bell (2006) definierar begreppet validitet som ett mått på om en viss fråga mäter eller 
beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva. Validiteten i denna studie höjdes genom 
att teman med tillhörande frågor formulerades omsorgsfullt för att de skulle stämma överens 
med studiens syfte samt uppfattas likt av både intervjuare och respondenter.  
Denscombe (2000) menar att kriteriet på tillförlitlighet är om forskningsinstrumenten är 
neutrala till sin verkan, och om de skulle ge samma resultat vid andra tillfällen när 
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undersökningen genomförs på samma ”objekt”.  Tillförlitligheten uppnåddes i denna studie 
genom att en semistrukturerad intervjuteknik användes med möjlighet att ställa relevanta 
följdfrågor eller kontrollfrågor för att verifiera intervjuarens tolkningar av intervjupersonernas 
svar (Kvale, 1997). 
 
4.6 Etiska aspekter 
Det är viktigt att en vetenskaplig undersökning håller sig till de vedertagna etiska principerna, 
vilka går att läsa om på vetenskapsrådets hemsida www.vr.se, och att de etiska frågorna tas 
upp med berörda undersökningsdeltagare redan från underökningens början. Kvale (1997) 
skriver att det är viktigt att beakta de etiska aspekterna när man genomför en 
intervjuundersökning eftersom den personliga interaktionen i intervjun inverkar på 
intervjupersonen och kunskapen som skapas genom intervjun inverkar på vår förståelse för 
den intervjuades situation. I denna studie informerades samtliga intervjupersoner om 
forskningens övergripande syfte att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 
sin medverkan när som helst. Det betonades även att allt som sades under intervjuerna skulle 
behandlas konfidentiellt. Samtliga informerades om att all inspelad data skulle komma att 
raderas efter transkriberingen och att ingen enskild kommer att identifieras i rapporten 
eftersom fingerade namn kommer att användas. Intervjupersonerna fick också frågan om de 
ville ta del av forskningsresultatet, vilket alla var väldigt positivt inställda till. 
 
4.7 Analysmetod 
Intervjusvaren transkriberades ordagrant och analyserades genom meningskoncentrering, 
vilket innebär att man kortar ner formuleringarna genom att ta ut det väsentliga i materialet. 
Detta för att underlätta fortsatt bearbetning av empirin. Därefter meningskategoriserades 
materialet genom att vi delade in det i olika kategorier (Kvale, 1997). Vi använde oss av tre 
kategorier som vi ansåg var centrala i vår studie; Organisation/ledning, arbetstider och 
kvinnor i hemtjänsten. Därefter analyserades det koncentrerade materialet genom 
meningstolkning för att vi skulle få fram relevanta teorier (Kvale, 1997).  
 
4.8 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metod gav oss möjlighet att få en personlig kontakt med informanterna 
samt möjlighet att ta del av deras egna uppfattningar och upplevelser avseende de olika 
arbetstidsmodellerna. Individuella intervjuer kan generera djupare svar på intervjufrågorna. 
Men vi tror att det skulle ha varit en fördel att kombinera kvalitativ med kvantitativ metod, så 
kallat triangulering (Kvale, 1997). Detta för att få både bredd och djup i det studerade 
området. Hade vi haft tillgång till mer tid hade en enkätundersökning med ett större antal 
personer varit intressant och även gett oss en viss möjlighet att generalisera vår analys och 
slutsatser till att gälla för Hemtjänsten i Halmstad. 
Urvalsprocessen för intervjuerna var enkel, effektiv och genomtänkt. Vi hade tydliga 
urvalskriterier och vi garderade oss mot bortfall av intervjupersoner genom att välja ut 
ersättare för dessa. För att få olika perspektiv på de olika arbetstidsmodellerna och för att få 
en helhetsbild valde vi att intervjua tre nivåer i hierarkin, hemtjänstchef, områdeschefer och 
personal på fältet. Under intervjuerna använde vi bandspelare vilket gav oss en viss frihet och 
möjlighet att lägga all fokus på intervjupersonens svar och reaktioner. 
Antalet intervjupersoner (personal) i denna studie var få och således kunde inte heller några 
generella slutsatser dras, vilket inte heller var syftet med denna studie. Syftet var att skapa 
förståelse för intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser av sin livsvärld, för att på 
detta sätt öka förståelsen för begreppet arbetstidsflexibilitet. Även en viss mättnad av 
insamlad intervjudata ansåg vi var uppnådd eftersom svaren på intervjufrågorna inte 
förnyades i betydande utsträckning. En annan faktor som vi tog hänsyn till vid val av antalet 



12 

intervjupersoner var tillgången på tid. Kvale (1997) understryker i sin bok ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun”, snarare intervjuernas kvalitet än deras kvantitet. 
 
Att ha det mesta av intervjumaterialet insamlat på band tyckte vi var bra eftersom vi fick ett 
heltäckande material att gå tillbaka till vid behov. Det vi upplevde som nackdel var att vi hade 
för många intervjufrågor, vilket berodde på att studiens syfte inte var tillräckligt tydligt vid 
formuleringen av intervjufrågorna. När intervjuguiden skapades ansåg vi att det var bättre att 
ställa för många frågor än för få frågor och att få återkomma till intervjupersonerna vid behov 
av kompletteringar, vilket vi gjorde under arbetets gång för att vi verkligen skulle mäta det vi 
avsåg att mäta. 
 
5 Empiri 
Den hemtjänstgrupp som vi studerat och som arbetar enligt ett fast schema har vi benämnt 
som Fasanen (f som fast) och den grupp som arbetar enligt ett flexibelt schema, INOVA, har 
fått namnet Igelkotten (i som INOVA). 
Först i empirin kommer nu en övergripande bild av hemtjänsten som organisation att ges 
utifrån den empiri som framkommit i intervjuerna med hemtjänstchefen och de två 
områdescheferna i de frågor som berör organisationens uppbyggnad, generella arbetsvillkor 
samt arbetstidsfrågor. 
Efter detta presenteras områdeschefernas och personalens empiri för områdena Fasanen och 
Igelkotten. Personalens empiri presenteras enligt teman arbetstider samt kvinnor inom 
hemtjänsten. 
Hädanefter kommer Flexibel arbetstid benämnas antingen som just flexibel arbetstid eller som 
INOVA (individ och verksamhetsanpassad arbetstid). 
 
5.1 Hemtjänsten i Halmstad 
Hemtjänsten i Halmstad är en organisation med cirka 700 anställda som är fördelade på elva 
olika geografiska omsorgsområden, vilka i sin tur innefattas av en eller flera 
hemtjänstgrupper. Dessa hemtjänstgrupper leds av totalt 22 områdeschefer och över dessa 
sitter en hemtjänstchef. Vår empiri berör två olika hemtjänstgrupper och var grupp består av 
cirka 20-30 anställda och cirka 50-60 brukare/vårdtagare. Personalen är anställd som antingen 
vårdbiträde eller undersköterska. I bilaga 6 visas organisationsschemat vilket även går att 
finna på www.halmstad.se under fliken hemvårdsförvaltningen. 
 
Områdeschefens arbetsuppgifter är att leda och fördela arbetet för hemtjänstgruppens personal 
inom de ekonomiska ramar som är uppsatta, att verkställa de uppdrag som kommer från 
biståndsenheten samt föra ut de direktiv som kommer från politiska beslut i organisationen. 
Omsorgschefen har fullt personal, budget- och miljöansvar för sin avdelning. 
En gång i månaden hålls det gemensamma möten mellan hemtjänstchefen och alla 
omsorgscheferna. 
 
Den 1 september 2008 genomfördes en stor omorganisation inom hemtjänsten vilket bland 
annat innebar en uppdelning av arbetsuppgifterna hos vårdtagarna till att antingen vara 
service- eller omsorgsinriktade. Personalen fick då söka sina tjänster på nytt samt önska om 
de ville arbeta med omsorg eller service. 
Servicedelen omfattar 80-100 anställda inom kommunen och dessa är fördelade på tre olika 
geografiska områden med var sin servicechef. De som arbetar inom omsorgsdelen är 
ansvariga för vårdtagarens personliga omvårdnad såsom dusch, frukost, utgång, medicinering 
med mera och servicedelen har framförallt hand om städ, tvätt och att handla. På service 
arbetar personalen bara dagtid mellan måndag och fredag medan personal på omsorgsdelen 
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även arbetar kvällar, delade pass och helger, men inte nätter. På nätterna finns det istället en 
nattpatrull som är i tjänst. 
 
Inom Hemtjänsten i Halmstad arbetar personalen enligt så kallad årsarbetstid. Det innebär att 
personalen den första april varje år får välja sin sysselsättningsgrad, det vill säga hur många 
procent av heltid de vill arbeta nästkommande år.  Alla som vill arbeta heltid har rätt till det. 
När året har gått ska antal arbetade timmar stämma överens med önskad sysselsättningsgrad, 
men personalen får lov att ha arbetat 30 timmar för mycket eller att ha maximalt 50 timmar 
minus. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för personal inom hemtjänsten ligger på 75-
80 procent. 
 
Vårdtagarna inom Hemtjänsten i Halmstad betalar sedan omorganisationen en fast avgift var 
månad för den personliga omvårdnaden och denna avgift är oberoende av tidsåtgången. När 
det gäller den personliga servicen betalar vårdtagaren istället ett fast belopp per timme. För att 
få personlig omsorg ska vårdtagaren ansöka om detta till kommunens biståndsenhet som 
sedan fattar ett beslut angående hur mycket vård personen anses vara i behov av. 
Områdescheferna får sedan sin budget utifrån hur många vårdtagare var grupp består av samt 
hur stort behov vårdtagarna bedöms att ha. Biståndsenheten räknar med en schablontid på 40 
minuter för uppgifter som rör omvårdnaden hos en vårdtagare. Vilken tid besöket tar i 
verkligheten tas inte hänsyn till här, utan personalen utför sedan omorganisationen sina 
arbetsuppgifter hos en vårdtagare oberoende av den ”verkliga” tidsåtgången. 
 
Hemtjänsten arbetar enligt ett kontaktmannaskap, vilket innebär att alla vårdtagare har någon i 
personalen som är kontaktperson åt dem. Som personal är man inte alltid kontaktperson åt 
någon, och kallas i så fall löpare, men det finns heltidsanställd personal som är kontaktperson 
för sju till åtta vårdtagare. Genomsnitt ligger på ungefär tre till fyra vårdtagare för en person 
som arbetar ca 75 procent. Rollen som kontaktperson innebär att vara den som besöker 
vårdtagaren ofta och regelbundet samt att ha en bra kontakt med denne och de anhöriga. Även 
uppgifter som att beställa tid hos tandläkare, frisör och andra vardagliga sysslor ingår. 
 
De arbetstidsmodeller som används inom hemtjänsten är antingen ett fast rullande schema 
eller ett flexibelt schema. Det finns däremot olika former av fasta scheman, exempelvis 3 – 3 
där personalen arbetar tre dagar för att sedan vara lediga i tre dagar. Det fasta schemat kan 
rulla på fyra till åtta veckor och det flexibla schemat, även benämnt som INOVA eller 
tvättstugeschema, rullar vanligtvis på sex veckor.  
 
Möjligheten att arbeta enligt INOVA har funnits i åtta till nio år och infördes efter 
studiebesök i kommuner som arbetade efter INOVA och anledningen till införandet av 
arbetstidsmodellen berodde enligt hemtjänstchefen på att personalen skulle få en möjlighet att 
påverka sina arbetstider samt att verksamheten är så föränderlig. Av hemtjänstens 21 områden 
är det cirka åtta till tio som i dagsläget arbetar efter INOVA. Enligt hemtjänstchefen var både 
arbetsgivare och den fackliga organisationen (Svenska Kommunalarbetareförbundet) positiva 
till införandet av den flexibla arbetstidsmodellen. Även responsen från områdescheferna till 
hemtjänstchefen var positiv. 
Beslutet om en hemtjänstgrupp ska arbeta enligt INOVA eller ej ligger hos områdeschefen. 
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5.2 Fasanen – Icke flexibel arbetstid 
Fasanen är en hemtjänstgrupp som sedan omorganisationen 2008 består av ca 60 vårdtagare 
och 28 medarbetare. Personalen är uppdelad på två mindre grupper och arbetar med personlig 
omsorg hos vårdtagarna. 
 
Fasanen arbetar i nuläget enligt en arbetstidsmodell som innebär ett fast rullande fyraveckors 
schema. Detta schema läggs om vid behov, men tanken med ett fast schema är att det ska 
ligga så länge som verksamheten tillåter det och minst i ett halvår. Det blir här en balansgång 
mellan verksamhetens behov och den tid och de resurser som krävs för att lägga om till ett 
nytt schema. 
När ett fast schema ska läggas kallas en extern planerare från kommunen in som först, 
tillsammans med områdeschefen och dennes två interna planerare, går igenom de 
verksamhetsbehov som finns i form av antal vårdtagare och den personalstyrka som är 
tillgänglig. Därefter lägger planeraren ett förslag på ett nytt fast rullande schema på x antal 
veckor. Först godkänner chefen och de interna grupplanerarna schemat och efter detta 
presenteras det på ett gruppmöte för personalen och när dessa har godkänt förslaget så ska 
slutligen fackförbundet Kommunal ge sitt godkännande och skriva på. Därefter lägger 
områdeschefen in schemat i datorprogrammet Magna Cura. Varje grupp har två egna interna 
planerare som hjälper den externa planeraren med gruppens scheman. Dessa interna planerare 
lägger även dagsscheman för personalen på morgonen så att när personalen kommer vid 07.30 
på morgonen får de ett papper med dagens schema där det står vilka vårdtagare som var och 
en ska besöka under dagen samt när dessa besök förväntas ske. 
 
5.2.1 Chefens perspektiv 
Anna började som områdeschef på hemtjänsten 1999 och sitt nuvarande geografiska område, 
Fasanen, har hon varit chef över sedan omorganisationen 2008. 
Av de 28 personer som finns på avdelningen är det bara två som arbetar heltid. Varför det är 
så tror Anna beror på att det i perioder kan vara tufft att jobba inom hemtjänsten eftersom det 
kan vara stressigt samt att det är helger och kvällar. Jobbar man heltid kan det även bli rätt 
långa pass. 
Fasanen arbetar efter ett fast schema och Anna menar att scheman inte är någonting hon själv 
sitter och jobbar med eftersom hon inte har den tiden som krävs. Hon anser sig heller inte ha 
sinne för detta med schemaläggning. På frågan om personalen är nöjda med sina scheman är 
svaret ” Nja, det är man inte. Det är mycket synpunkter kring scheman för man tycker det ska 
stämma hemma och man vill inte ha många kvällar på raken och så har vi ju delade pass 
också”  
Anna tycker trots detta att den nuvarande arbetstidsmodellen fungerar bra och det enda hon 
kan tänka sig för att förbättra schemaläggningen är ett datorprogram som klarar av att göra 
egna scheman om förutsättningarna skrivs in. Då hade avdelningen inte behövt ta hjälp av en 
expert när en schemaomläggning ska göras, vilket hade varit bra för nu kan det vara svårt att 
få den hjälp som behövs om scheman ändrar sig väldigt ofta.  
När personalen väljer sin sysselsättningsgrad för ett år framöver får de välja om de ska arbeta 
kryss eller flytande tid. Arbetar de t ex. 75 procent och kryss så ska de arbeta dessa 75 procent 
under fyra veckor, vilket kan innebära att de får gå över och jobba på andra områden. Arbetar 
de däremot flytande tid arbetar de inom sitt område, men försvinner det vårdtagare från 
avdelningen kan det bli så att Anna tar beslutet att personalen får arbeta 65 procent i tre 
månader och för att få ihop till resterande arbetstid får de skriva upp sig på pass som blivit 
lediga. 
I Annas förra grupp arbetade man efter flexibla arbetstider genom INOVA och hon ser gärna 
att även den nuvarande personalen börjar arbeta efter denna modell. Anna menar ”Alla måste 
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inte vara med på att man har flexibla scheman, men övervägande del av personalen måste 
vilja det för annars kan man inte göra ändringen”  
Just nu finns det inte någon majoritet för flexibla arbetstider och en anledning till detta tror 
Anna är att personalen är rädda för de konflikter som kan uppstå vid schemaläggning 
eftersom då måste personalen komma överens och lösa alla passen själva. Att arbetsgruppen 
nyligen är i hopsatt tror Anna kan spela in på uppfattningen om flexibla arbetstider då hon 
menar att man behöver känna varandra väldigt bra för att få en förståelse för varandras behov. 
Hon menar lite ironiskt att de nu kan skylla på henne om de inte är nöjda. Anna tycker inte 
personalen ska vara rädda för ett införande av flexibla arbetstider då hon menar att det är en 
stor fördel att kunna styra över sina egna tider, men säger att de inte är där än i sina 
tankegångar. 
Hon anser även att när en verksamhet förändrar sig så mycket som hemtjänsten gör är det en 
fördel för henne som chef och för organisationen att ha flexibla arbetstider. Som exempel 
säger hon att om det i ett fast schema planerats in fem personer på kvällarna, men på grund av 
minskat vårdbehov bara behövs fyra, så hade detta lätt kunnats åtgärdas i INOVA. Med fasta 
scheman får de gå en övertalig eller kalla in planeraren och göra om hela grundschemat. 
 
5.2.2 Personalens perspektiv  
 
Kvinnor i hemtjänsten 
Lisa är 36 år och har haft en fast tjänst som undersköterska inom hemtjänsten i åtta år och 
innan dess var hon timanställd. Hennes sysselsättningsgrad ligger för närvarande på 85 
procent och hon har arbetat i sin nuvarande hemtjänstsgrupp på Fasanen sedan 
omorganisationen 2008. Lisa är ensamstående mamma till ett 13 årigt barn och de bor nära 
arbetsplatsen. För tillfället hinner hon inte med så mycket egna fritidsaktiviteter eftersom hon 
behöver ta hand om sitt barn när det gäller läxor, läggning, mat och dennes idrottsaktiviteter. 
Mia är 52 år och har haft en fast tjänst som vårdbiträde inom hemtjänsten i åtta år och innan 
dess arbetade hon inom socialen. Hennes sysselsättningsgrad ligger på 75 procent och hon 
arbetar i samma hemtjänstområde som Lisa, men i den andra gruppen. Mia är gift och har tre 
vuxna barn samt sju barnbarn och bor i en lägenhet nära arbetsplatsen. 
På frågan hur de upplever möjligheten att kombinera arbete med familj och fritid svarar Lisa 
att det hade varit bra om man hade sluppit kvällar och helger, men säger att mormor och 
morfar får ställa upp som barnvakt vid behov. Mia svarar att det fungerar väldigt bra eftersom 
hon har möjlighet att arbeta 75 procent. Hon poängterar vikten av att hinna med sig själv och 
sina barnbarn. Mia reser gärna och mycket och har en aktiv fritid med många intressen. 
 
Mia säger sig gilla friheten i sitt arbete och menar att man har frihet inom vissa gränser 
eftersom hon sköter sig själv och gör det som hon anser vara bäst för vårdtagaren. Hon trivs 
bra med sina arbetskamrater och sina arbetsuppgifter. 
Mia är inte kontaktperson för någon av vårdtagarna utan är en så kallad löpare och säger sig 
arbeta där det behövs, vilket hon tycker om eftersom hon då får träffa många vårdtagare. Mia 
anser inte att man ska vara kontaktperson för mer än tre personer eftersom hon anser att det är 
tidskrävande med allt det praktiska samt att man behöver träffa vårdtagaren regelbundet för 
att sköta kontaktmannaskapet på ett bra sätt. 
Lisa menar att ena dagen kan vara jättestressig och den andra dagen lugn eftersom det går upp 
och ner inom hemtjänsten. Hon anser även att det här med kontaktpersoner inte riktigt 
fungerar inom deras grupp, dels för att någon annan ändå måste ta hand om vårdtagaren vid 
ledighet samt att de antingen får bra rundor eller så får de sina kontaktpersoner. Eftersom de 
är en cyklande avdelning vill man inte ha för stora omvägar. En anledning tror hon också kan 
vara känslan av att de inte riktigt kommit igång med det. 
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På frågan om vilken arbetstidsmodell som de tror kommer att dominera i framtiden svarar 
Mia att arbetstiderna nog kommer att ändras eftersom det redan har ändrats sig i arbetssättet 
gentemot vårdtagarna. Hon menar då att eftersom de numera har en schablontid på 40 minuter 
hos varje vårdtagare, oberoende av hur lång tid det verkligen tar att utföra arbetsuppgifterna, 
så fungerar det annorlunda nu och säger ”Det är inte tiden som styr längre, det är uppgifterna 
som styr nu”. Lisa och Mia är överens om att det är bättre nu när uppgifterna styr än som det 
var innan när tiden ofta avgjorde längden hos vårdtagaren. 
 
Arbetstid 
Lisa och Mia arbetar enligt ett fast rullande schema som för tillfället är det på fyra veckor 
innan det börjar om igen och Lisa menar att hur mycket en anställd sen arbetar under dessa 
veckor är väldigt olika eftersom det beror på personens sysselsättningsgrad. Lisa och Mia 
tycker inte om att arbeta de delat passen eftersom de då först arbetar 07 till 13 för att sedan 
vara lediga några timmar och komma tillbaka för att arbeta mellan 16 och 22. På Fasanen har 
de tillgång till kvällspersonal, men de säger att denna inte räcker till för att ta alla kvällar och 
att de därför arbetar drygt en kväll i veckan. När det gäller helger så arbetar de nu en och en 
halv helg på fyra veckor. 
De fördelar som finns med fast schema är enligt Lisa och Mia att de i ett tidigt stadium vet 
hur de ska arbeta till jul, nyår och andra storhelger, men även till vardags. Mia föredrar att 
arbeta enligt fast schema och tycker att det känns ”lugnt” och ”säkert” när hon går till jobbet 
och även Lisa tycker det är bra att kunna planera i förväg. 
De problem som finns är till exempel när de blir bjudna på bröllop eller andra festligheter och 
Lisa menar att det blir mycket semester och flextid som går åt vid sådana tillfällen, något hon 
sluppit med ett flexibelt schema eftersom hon då planerat in sig som ledig de kvällar och 
helger. Lisa skulle gärna prova att arbeta enligt INOVA. Ingen av dem vill heller arbeta de 
delade passen eller dubbla pass på helgen. 
Vid behov av att ledighet har personalen en pärm som de med minst 14 dagars varsel får 
skriva upp sig i, är det då någon annan som behöver få ihop tillräckligt med arbetstimmar kan 
denne boka sig på det lediga passet. Lisa menar att ”Denna pärm kompenserar oss för att vi 
inte har INOVA”. Annars får personalen byta sinsemellan hur mycket de vill utan att chefen 
lägger sig i. Både Lisa och Mia menar att det är relativt lätt att byta pass med någon annan 
eller att få ledigt genom att skriva upp sig i pärmen. Mia menar att ”Vi har alltid kunnat byta 
och egentligen behöver vi inte INOVA, vi hjälps ändå åt i alla fall”. Hon säger att chefen 
aldrig behöver gripa in vid byte av pass, utan det sköter de smidigt själva. 
Lisa menar ”Ställer jobbet upp för mig, ställer jag upp för jobbet. De gånger jag har velat 
vara ledig så har jag fått det. Jag har också gått in och tagit när det var kris. Det är upp till 
var och en, man kan inte bara vara ledig /… /”.  Hon menar att det finns de i personalen som 
i princip aldrig tar ledigt eller flexar utan jobbar de dagar de får och sedan finns det de som 
försöker byta bort alla kvällar och helger. 
 
Lisa och Mia påbörjade ett nytt schema för några dagar sedan. Det gamla schemat var drygt 
ett halvår gammalt och lades om efter omorganisationen 2008. De har inte hunnit utvärdera 
det nya schemat ännu, men menar att det första schemaförslaget som presenterades för dem 
var katastrof. Det var på åtta veckor istället för på fyra och saknade enligt dem en rättvis 
fördelning av kvällar och helger bland personalen. Anledningen att det blev ett nytt fast 
schema på avdelningen var den här gången att det den första april, när personalen får 
bestämma nästkommande års sysselsättningsgrad, var det många som gick ner i tid. Enligt 
Lisa var det bland annat en som gick ner från 83 procent till 55 procent och Lisa menar att 
”Det är ju behovet som styr personalen”. 
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I vanliga fall kan inga i personalen påverka läggningen av det fasta schemat utom 
arbetsgruppens två planerare, men Lisa och en annan tjej satte sig för ett par år sedan ner och 
skissade på ett förslag på fast schema där ”Alla hade precis likadant, lika många kvällar och 
lika många helger, samma system. Alla var nöjda, inget tjafs”. Först gick de till chefen för att 
få det godkänt och sedan fick personalen godkänna det. 
 
Mia menar att deras avdelning sköter sitt schema på ett väldigt bra sätt och att det nog finns 
många arbetsplatser där det inte fungerar så bra med fast schema. 
Mia menar att när det gäller ett införande av INOVA så ska det vara upp till varje avdelning 
att avgöra hur de vill göra och menar att fungerar det rent praktiskt så är det säkert hur bra 
som helst. Hon har en syster som arbetar enligt INOVA på sjukhuset och som tycker det är 
helt suveränt. Likaså Lisa har en person hon känner som arbetar enligt INOVA och som anser 
att det är väldigt bra att kunna anpassa arbetstiderna efter familjens behov. Hon kan då jobba 
på kvällen när mannen är hemma och vara ledig när barnen har lov samt att hon sparar mycket 
semester på detta sätt. 
Senast när avdelningen diskuterade och röstade om INOVA så var det rätt jämt mellan 
parterna, men Mia menar att diskussionen då bara rann ut i sanden. Både Lisa och Mia har 
varit på studiebesök hos avdelningar som har INOVA och suttit med vid deras 
schemaläggningar. Mia säger ”Jag är inte för INOVA, och anledningen är att jag har sett hur 
andra har lagt sådana scheman och det jag såg var inte positivt. Det blev väldigt mycket 
felfördelat /… / ingen chef som gick in och styrde”. Mia är skeptisk eftersom hon anser att det 
finns lika många starka som svaga viljor på avdelningen, men poängterar att det aldrig är 
problem att byta arbetspass i gruppen och därför finns det egentligen inget behov av INOVA. 
Lisa anser också att anledningen till att de inte införde flexibel arbetstid på hennes gamla 
avdelning var att studiebesöket hos de som arbetade enligt INOVA ingav en väldigt negativ 
intryck vilket ledde till mycket ”tjafs” bland personalen när de diskuterade ett eventuellt 
införande. Trots detta skulle Lisa vilja prova arbeta enligt INOVA. 
Lisa menar att det måste ”lugna ner sig” först innan avdelningen kan börja fundera på att 
arbeta enligt flexibel arbetstid. Hon menar att ”Det har varit mycket /…/ och så 
omorganisationen och innan vi kommit igång och funkat, omsorg och service, vi har haft 
jättemycket att göra och haft extra personal på kvällar och helg”.  
När det gäller chefens inställning till INOVA är både Lisa och Mia osäkra eftersom de bara 
haft henne sedan omorganisationen för drygt ett halvår sedan. Vidare anser inte någon av dem 
att det finns någon skillnad mellan de äldres och de yngres syn på INOVA utan anser att det 
är ”blandat”.  
Mia menar även att ”Det är självklart att INOVA är mer lönsamt för kommunen eftersom det 
kan planeras på ett helt annat sätt med den ordinarie personalen och antalet timanställda 
borde på så sätt minska”.  
 
5.3 Igelkotten – Flexibel arbetstid 
Igelkotten är en hemtjänstgrupp som består av ca 50 vårdtagare och 36 medarbetare. 
Personalen arbetar med personlig omsorg hos vårdtagarna. 
Utöver Igelkottens personal har området tillgång till en kvällsstyrka på 12 personer som 
tillhör och delas med ett annat geografiskt område, därför arbetar personalen på Igelkotten 
inga kvällar. 
 
Igelkotten arbetar enligt ett flexibelt schema, INOVA (individ och verksamhetsanpassad 
arbetstid) och schemat läggs om var sjätte vecka. Områdeschefen ger då personalen dess 
förutsättningar i fråga om verksamhetens behov och den personalstyrka som finns att tillgå. 
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Vid schemaläggningen tas det hänsyn till hur stor personalstyrka som behövs på dagar och 
helger samt vilka ”måstetider” som finns, t ex personalträffar och planerade utbildningar. 
Det första som sker när ett flexibelt schema ska läggas är att personalen får sitta hemma eller 
på arbetet och planera sitt önskeschema för den kommande sexveckors period. Efter detta 
sammanfattas allas scheman på en stor tavla och de arbetspass som inte blivit besatta ska nu 
helst bli det genom att personalen flyttar pass från sitt önskeschema. Slutligen fastställs 
arbetsschemat på ett gruppmöte där all personal är närvarande. När allt är planerat och 
schemat blir godkänt av den fackliga organisationen, läggs schemat in i datorprogrammet 
Magna Cura. 
 
5.3.1 Chefens perspektiv 
Karin är områdeschef över två områden, dels på Igelkotten där hon har haft sin nuvarande 
befattning i elva år, och dels på ett annat geografiskt område. I det andra området, som arbetar 
enligt ett fast schema, är hon relativt ny som chef och har där ansvaret för 20 medarbetare och 
ca 60 vårdtagare. 
 
Anledningen till att denna hemtjänstgrupp började med INOVA för cirka åtta år sedan var att 
Karin tyckte att schemaläggningen tog alldeles för mycket av hennes arbetstid och på den 
tiden fanns det inga schemaplanerare att tillgå samt att det inte är hennes ”grej” att lägga 
scheman. Det kom även direktiv uppifrån att de olika enheterna skulle sträva att arbeta efter 
INOVA. Karin menar att eftersom verksamheten svänger så mycket som den gör så skulle ett 
fast schema behöva ändras för ofta. För att implementera förändringen på avdelning var de på 
studiebesök i ett annat hemtjänstområde för att se hur de gjorde, sedan tog de efter och 
anpassade det efter den egna verksamheten. I början var motståndet bland personalen ganska 
stort och det tog ett år innan det blev accepterat i gruppen. Vidare menar Karin att var det 
någon i personalen som bad att ha kvar fast schema så kunde hon lägga dennas schema, men 
så var det bara i början. Nu menar hon att alla är nöjda. 
 
Att personalen skriver upp sitt önskeschema på en stor tavla är någonting som enligt Karin 
ger en bra helhetsbild och gör det lättöverskådligt när gruppen samlas för att lösa de pass som 
inte är klara. Karin säger ”Det är så att vissa alltid backar och vissa vill bestämma. Som chef 
får man ha en viss kontroll så att det inte blir så hela tiden. Får styra upp det ibland”.  
De fördelar som finns med ett flexibelt schema är enligt Karin att arbetsgivaren slipper lägga 
resurser på schemaläggning och på att bevilja olika sorters ledighet samt att verksamheten 
hade behövt plocka in extra personal ibland och gått med för mycket personal vid andra 
tillfällen. Hon menar att INOVA kan ge en viss ekonomisk vinning för verksamheten. Att 
personalen blir delaktig i schemaläggningen ser hon som en fördel eftersom personalen blir 
mer engagerade i sina arbetsuppgifter. För personalens del blir det lättare att kombinera arbete 
med familj och fritid. Vid schemaläggning tas även hänsyn till storhelger så att ingen behöver 
arbeta flera i rad. Något som Karin menar kan inträffa om personalen arbetar efter fasta 
scheman.  
Karin menar att den flexibla arbetstidsmodellen innebär att det ställs höga krav på personalens 
förmåga att samarbeta för att arbetstidsmodellen ska kunna fungera effektivt. Det speglar sig 
sen även i lönen eftersom det är individuell lönesättning inom hemtjänsten och hänsyn tas till 
individens sociala kompetens så som dennes förmåga att samarbeta. När det gäller 
sjukfrånvaron hos personalen, menar Karin att generellt sett tror hon inte att sjukfrånvaron har 
påverkats av INOVA som arbetstidsmodell. De anställda får infektioner när de jobbar och det 
är svårt att veta vad det beror på att sjukfrånvaron har minskat på senare tid och menar att det 
kan bero på nya regler. 
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När personalen arbetar efter INOVA är det viktigt att de går till de vårdtagare som de är 
kontaktpersoner för, men Karin menar att kontinuitet hos vårdtagarna inte bara behöver vara 
personkontinuitet, utan även kan innebära att personalen utför arbetsuppgifterna på samma 
sätt som vårdtagarna är vana vid. Kvalitetsmässigt skiljer det inget mot tidigare, då de hade 
fasta scheman.  
Enligt Karin fungerar samarbetet bra mellan omsorg och service och personalen hjälps åt om 
det behövs och samarbete kan vara nödvändigt för vårdtagarnas bästa. 
Vid planering av omsorgstider tas inte hänsyn till servicepersonalen och enligt Karin beror det 
på att servicepersonalen ibland bara är hos vårdtagaren en dag i veckan och att deras tider inte 
är några ”måstetider” som omsorgstiderna är utan att de kan komma lite när de vill från 
måndag till fredag. 
Karin tycker sig se en tendens bland de andra avdelningarna mot att gå tillbaka till fasta 
scheman. Varför vet hon inte, men tror det kan bero på att cheferna vill känna att de har mer 
kontroll över verksamheten. Någon utvärdering av arbetstidsmodellen med flexibla scheman 
har de inte utfört. 
 
5.3.2 Personalens perspektiv 
 
Kvinnor i hemtjänsten 
Sara är 43 år och har arbetat som vårdbiträde inom äldreomsorgen i sammanlagt 24 år. På sin 
nuvarande tjänst har hon arbetat i 21 år, hon är fast anställd och arbetar heltid. Tidigare 
provade Sara på att arbeta inom barnomsorgen under 1,5 år innan hon gick på 
föräldraledighet. Därefter läste hon in tredje året på gymnasium för att vidare utbilda sig på 
högskolan, men det blev inte som planerat. Sara säger ”Jag älskar mitt jobb så mycket så jag 
kom tillbaka igen”. Hennes familj består av en son och en dotter som är i övre tonåren samt 
en man som arbetar som lärare. På fritiden simmar Sara ett par gånger i veckan, promenerar 
nästan varje dag och läser gärna en deckare. Möjligheten att kombinera arbete med privatliv 
menar Sara har blivit större sedan de började arbeta med INOVA. Eftersom de kan påverka 
sitt schema på ett bättre sätt än när de hade fast schema.  
Ebba är 35 år och har arbetat som undersköterska inom hemtjänsten i sammanlagt 11 år. 
Tidigare arbetade hon inom en annan hemtjänstgrupp på en mindre ort. På sin nuvarande 
tjänst har Ebba arbetat i sju år. Hon har fast anställning på 81,08 procent, Ebba skrattar och 
säger ”Det är bara för att det ska bli jämnt antal timmar som de vill ha sådana dumma 
procent och att det blir 30 timmar i veckan i snitt på sex veckors schema”. Ebba arbetade 
heltid tidigare men inte inom hemtjänsten eftersom hon har ett barn hemma som inte är så 
stort än och att arbetet inom hemtjänsten är ansträngande och innebär tunga lyft. Ebba bor ute 
på landet och har en familj som består av en son som är 13 år, en ”bonusdotter” som är vuxen 
och har ett litet barn samt Ebbas man som är egenföretagare. På sin fritid brukar Ebba följa 
med sonen på motorcrossaktiviteter eftersom han behöver någon som skjutsar honom. Hon 
upplever att det är lättare att få egen tid på vintertid och att förut arbetade hon på kvällarna 
och då hade hon egen tid på dagen, men när hon kom hem efter kl. 22.00 då hade hon alla 
hembestyr kvar att sköta och att hjälpa till med läxor. 
 
Sara anser att deras arbetsförhållanden är ganska bra, utom ibland kan då det kännas lite 
stressigt när hon inte hinner med det hon hade önskat uträtta, men oftast fungerar det bra 
menar hon. Däremot tycker Ebba att hon oftast hinner med det hon ska, men det händer att 
hon upplever det stressigt när hon kör mellan vårdtagarna. Ebba ger ett exempel ” Vi har en 
man som är cancersjuk, när han ber mig att stanna lite till, då tycker jag att det är självklart 
att jag stannar, men då skyndar jag mig till nästa”. Ebba menar vidare att de brukar lösa det 
mesta, när Ebba ska åka till den cancersjuke då ber hon någon annan i gruppen att ta de 
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duschar hon har för att slippa stressa. Hon säger ”Nu när vi har tiden bara för omsorgen då 
har vi mer tid att vara med dem”.  
Sara anser att det är bättre att arbeta efter schablontider och menar att det ibland händer att en 
vårdtagare behöver 1,5 timme, för att nästa gång bara behöva 20 minuter, och att det jämnar 
ut sig i systemet. Sara menar vidare ” Nu gör vi det vårdtagarna behöver hjälp med. Innan 
detta system infördes, så fort tiden förändrades exempelvis en person behöver extra en 
halvtimme, då var man tvungen att ringa eller maila en biståndshandläggare och så blir det 
ett nytt uppdrag på det”. Med andra ord menar Sara att de inte är låsta efter schablontiderna 
och det tycker hon är skönt.  
Ebba upplever sin arbetssituation just tidigt på våren som ganska jobbig. Eftersom hon 
upplever att det blir intensivt kring henne själv med alla kraven i det privata livet, planering 
av semestrar på jobbet och så vidare. Ebba uttrycker sig som så ”Det känns stressigt, just när 
solen skiner /…/ oh, nu måste vi ut och grilla när solen är framme”. Hon skrattar och tycker 
att det är skönt att ha arbetskamrater att gnälla på då.  
Samarbetet med chefen tycker både Sara och Ebba fungerar bra och att det är högt i tak. 
Sedan har de önskat att chefen var mer närvarande än vad hon är nu eftersom hon har fått en 
grupp till att basa över och då är hon mycket där för att lära känna den nya gruppen. 
Båda respondenterna bekräftar att de har precis påbörjat kontaktmannaskap på begäran av 
Hemvårdsförvaltningen. Sara menar att de alltid har haft kontaktmannaskap, men att det har 
fungerat olika bra genom åren. Sara själv har nyligen blivit tilldelad sju till åtta vårdtagare 
som hon tror att hon kan hinna med eftersom hon arbetar heltid. Ebba som arbetar ca 80 
procent är kontaktperson för fyra till fem vårdtagare. 
På frågan om vilken arbetstidsmodell som de tror kommer att dominera i framtiden svarar 
Sara ”Med tanke på att Hemvårdsförvaltningen vill ha flexibel personal så är det konstigt om 
inte INOVA eller något liknande stannar”, vidare säger hon ”Inom hemtjänsten trodde jag att 
de flesta faktiskt hade INOVA”. Även Ebba tror att det blir mer och mer INOVA som kommer 
att dominera i framtiden eftersom man lever i ett stressigt samhälle och folk allt mer vill 
kunna reglera sina arbetstider. 
 
Arbetstider 
Sara och Ebba berättar att de har haft INOVA i cirka åtta år och Sara tycker att det är positivt 
eftersom man lättare kan anpassa schemat efter verksamhetens behov. Hon anser att 
verksamheten tjänar på det eftersom det är flexibelt när man får fler vårdtagare och behovet 
av fler personal på dagarna ökar, då kan personalen tillsammans gå in och ändra på schemat 
på ett helt annat sätt. De menar att tidigare var det ofta så att planeraren fick lägga om 
schemat på grund av att verksamhetens behov ändrade sig för mycket. Sara säger att ”Det går 
väldigt fort inom hemtjänsten idag”.  
Beslutet att införa INOVA på Igelkotten tror både Sara och Ebba framförallt berodde på att 
chefen lyfte fram förslaget och att de flesta i gruppen var överens om att man ville prova 
modellen. Det var majoritetsbeslut, 11 personer ville vara med och tre som var lite äldre ville 
inte det. Sara säger att ” Grejen är att nu finns de med på våra INOVA träffar sitter kvar och 
ändrar sitt schema i små doser /…/ det tog ett par år /…/ ”. 
Sara tror att anledningen till att de började arbeta med INOVA var för att det var lättare att 
förändra i schemat när verksamheten krävde det och att det fasta schemat tog för mycket av 
chefens tid eftersom det var hon som skrev schemat. Sara menar att det underlättar väldigt 
mycket dels för chefen och dels för personalen och att mötena kan nyttjas på ett effektivare 
sätt. Enligt Ebba var INOVA en modefluga som skulle vara till fördel för personalen. De 
skulle få möjlighet att lägga sina egna scheman, vilket kan minska både sjukfrånvaron och 
ansökningar om ledighet och semester. Med minskad sjukfrånvaro menar Ebba här att en 
person som har ett enformigt arbetsschema lättare sjukskriver sig för mindre besvär, men med 



21 

INOVA får personalen själva skriva sitt schema och kan lägga tiden som de önskar med lite 
mer variation. Sara menar att under den tid hon har jobbat (20 år) har sjukfrånvaron minskat. 
Det kan bero på införandet av INOVA men också på att de har fått bättre hjälpmedel som 
förebygger risker att få arbetsskador. Både Sara och Ebba trivs väldigt bra med 
arbetstidsmodellen och anser att chef liksom personal har en mycket positiv inställning till 
INOVA. Sara säger ”Jag är ganska övertygad att alla tycker att det här är vår modell”. 
De menar att fördelarna med INOVA är att det underlättar för både verksamheten och för 
individerna att planera för familj och egna aktiviteter samt att man lättare kan spara på sina 
semesterdagar vid behov av kortvarig ledighet. 
Förutsättningarna för att INOVA ska fungera tillfredsställande är enligt Sara och Ebba att alla 
är flexibla. Att man ger och tar samt att man har bra sammanhållning i gruppen. Ebba 
resonerar kring ledighet vid skollovdagar, att ju fler i personalen som har barn i skolålder 
desto svårare bli det att få ta ledigt på lovdagar.  
Ebba säger ”/ … / om det är en grupp med medelålder som är 40-45 då är det kanske inte lätt 
med just lovdagar. Vi har ändå ett spann mellan 35-65 år, så här fungerar det”.  
 
Igelkottens schema läggs om var sjätte vecka och när det har gått fyra veckor börjar 
personalen på nytt att skriva ett förslag på sitt eget önskeschema som de skriver upp på den 
stora tavlan i grupplokalen. Vecka fem på schemat har personalen tillsammans med chefen en 
tvåtimmars träff för att titta på alla förslag och pussla ihop schemat. Två planerare (personal) 
står framme vid en stor tavla med magneter i olika former för varje vecka. Deras uppgift är att 
se till att alla ger och tar för att täcka alla tider där det fattas folk. De räknar ner hur mycket 
personal som jobbar varje dag, är det för många som jobbar på eftermiddag då jämnar man ut 
det efter behov genom att korta ner arbetsdagen för några/någon i personalen. Vill någon i 
personalen ta ledigt några dagar då kryssar man de dagarna på schemat för att visa att man vill 
vara ledig och då får någon annan gå in och jobba. Ebba och Sara menar att chefens roll i 
sammanhanget är ganska passivt eftersom de strävar efter att personalen sinsemellan ska 
sköta givandet och tagandet. Ibland går chefen in och stöttar planerarna vid behov samt när 
det blir låsta positioner. I vissa fall kan hon beordra någon att ta ett pass. Ebba säger att ”Det 
är skönt att ha henne om det saknas personal”. 
När det gäller givande och tagande anser båda respondenterna att det sker i varierande grad i 
gruppen. Det kan bli bekymmer ibland vid storhelger när någon i personalen ställer upp för 
någon annan som vill vara ledig. Då anser Sara att ”Det går att göra så, men grejen är att 
man måste tänka på det själv, det syns inte vad man gjorde för ett år sedan /…/ man kanske 
kan hjälpa personen som har ställt upp en annan gång. Det är lite sådant tänk”.  
Personalen har goda möjligheter att byta pass med varandra, men det sker inte i samma 
utsträckning sedan de fick årsarbetstid. Om personalen inte har fått det schema som de har 
tänkt sig från början då kan det bli många byten utanför schemat. Det finns en almanacka som 
personalen skriver upp sig i när de vill bli lediga och de ska helst veta det 14 dagar innan 
ledigheten.  
Både Sara och Ebba är aktiva i schemaläggningen och står ofta vid tavlan när schemat läggs.  
Sara menar att hon är väldigt flexibel och det syns på schemat efteråt. ”När man står vid 
tavlan så glömmer man sitt eget schema och så är det låsta positioner och då säger man det 
tar jag /… / efteråt tänker man vilket skitschema, OK det är sex veckor och sen kastar man 
det”. 
Även Ebba upplever att hon ibland får ställa upp och ta tider som ingen annan vill ta och 
säger ”Jag får ofta de arbetstider jag önskar, förutom sist då jag jobbade varannan dag /… / 
men man får skylla sig själv när man ställer upp”. 
Att schemat läggs på sex veckor och inte 12 anser Ebba är lagom annars skulle det ha varit 
svårt att veta långt framåt när man vill bli ledig. 
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Både Sara och Ebba arbetade tidigare på fast schema eftersom det inte fanns ett annat 
alternativ. Sara menar att den enda fördel med fast schema är att man kan planera lite längre 
fram och vet vilka helger man jobbar. Nackdelarna med fast schema är många enligt Sara och 
Ebba. Man kan inte påverka schemat eftersom det är någon annan på förvaltningen som 
lägger schemat. Dessutom kan det fasta schemat hålla i fem år eller ett halvår, man vet inte 
hur länge man har ett sådant schema. 
Ebba anser att ”Just vid storhelg, då kan man jobba både jul och påsk och midsommar och då 
måste man ta semester istället om man vill vara ledig”. 
På frågan om de har funderat på att gå tillbaka till fast arbetstid har varken Sara eller Ebba 
hört någon prata om att man vill gå tillbaka till det. Ebba menar ”Det skulle chefen aldrig 
våga yttra sig om, då skulle alla ha skrikit. Nej det är inte någonting i och med att det 
fungerar så bra som det gör”.   
Sara menar att varje grupp själva ska få avgöra om de vill ha INOVA eller inte eftersom det 
säkert finns en anledning till det de väljer, det kan handla om att gruppen inte är mogen för 
det. Men hon tycker det är ändå konstigt att inte alla jobbar med INOVA och att chefer tillåter 
fasta schema fortfarande med tanke på hur föränderlig verksamheten är idag. 
Ebbas syn på enheter som har fast schema är inte så negativ. Hon berättar att hennes kompis 
arbetar på ett äldreboende som har fast schema och är nöjd med detta. Hon jobbar tre långa 
dagar och kan vara ledig fyra till fem dagar samt arbetar hon dubbelpass var fjärde helg. Ebba 
menar ”Ju mindre helger man behöver jobba desto mer köper man det här med dubbelpass 
/…/ här jobbar vi varannan helg”. Om personalen inte vill jobba varannan helg då kan de 
välja jobba två helger i rad och lediga två. Att de arbetar varannan helg beror på att man har 
minskat personalstyrkan sedan förändringarna med servicepatrullen och omsorgspatrullen 
som gjordes i höstas. 
 
6 Analys  
Först kommer empirin att analyseras utifrån ett och organisations- och ledningsperspektiv, 
därefter kommer de för- och nackdelar som ledning och personal ser med icke flexibel- 
respektive flexibel arbetstid att presenteras och analyseras. Slutligen analyseras personalens 
möjligheter att kombinera arbetet med privatlivet, samt varför detta behov är så stort. 
 
6.1 Organisation/Ledning 
En slutsats i Garös (2000) rapport är att förändringar i arbetstidsfrågor innebär förändrade 
roller för arbetstagare, chefer och organisation samt att dessa förändringar kan påverka 
kommunernas sätt att organisera arbetet. När INOVA infördes på Hemtjänsten i Halmstad för 
cirka åtta år sedan var detta enligt omsorgscheferna ett sätt för organisationen att förändra 
arbetet så det passade verksamhetens behov bättre samtidigt som det sågs som en möjlighet 
för personalen att få en annan roll när det gällde deras delaktighet i beslut som rör 
arbetstidsfrågor och INOVA står just för att arbetstiden ska vara individ och 
verksamhetsanpassad. Tanken med införandet var att implementeringen skulle bli en vinna-
vinna situation för organisation och personal, vilket Biggs och Fallon Horgan har visat är 
möjligt genom sina exempel i boken Time on, time out! (1999). 
 
Personalen i hemtjänsten arbetar efter en intern numerär flexibilitet (Grönlund, 2004), vilket 
innebär att organisationen vill kunna variera personalens arbetstid efter verksamhetens behov 
och detta påstående stämmer med ovanstående resonemang kring delar av syftet med INOVA. 
Enligt Grönlunds (2004) teori kring vilka faktorer som påverkar organisationens flexibilitet 
nämns kön som en betydande grundfaktor, se figur 4 (Kön och flexibilitet). Denna figur kan 
användas som förklaringsmodell till varför flexibiliteten ser ut som den gör inom den 
kvinnodominerande hemtjänsten. Vår empiri stödjer detta då alla intervjupersoner betonat 
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vikten av att kunna styra sin arbetstid. Även Tyrkkö (2001) menar att möjligheten till flexibel 
arbetstid är en organisationsfråga som har ett stort inflytande på hur det i vardagen går att 
kombinera de två sfärerna, arbetsliv och familjeliv för dem som har huvudansvaret för 
hemarbetet, oftast kvinnorna. Blomqvist (2001) menar däremot att det finns en risk att 
kvinnorna inte vill ta på sig mer självständiga arbetsuppgifter när organisationen förändras 
och ställer ökade krav på personalen när det gäller prestation och tidsmässig flexibilitet. Detta 
påstående går emot bilden av INOVA som någonting som upplevs positivt och stödjs till viss 
del av empirin. Bland annat säger en i personalen att det känns lugnt och säkert när chefen 
sköter schemaläggningen. Samma person betonar dock vikten av att kunna byta pass via 
pärmen. 
 
Mulinari (2004) menar att solidariteten mellan anställda kan utgöra en grund för arbetsgivaren 
att skapa en flexibel organisation. Detta resonemang stämmer med empirin att det sägs vara 
möjligt att införa INOVA i de grupper som har en hög solidaritet. Denna solidaritet kan även 
tolkas som en maktfaktor, det vill säga ett sätt för organisationen att införa en intern numerär 
flexibilitet och på så sätt styra och kontrollera sin personal utefter verksamhetens behov utan 
att de anställda själva är fullt medvetna om sin roll i det hela. 
Mulinari (2004) menar även att de deltidsarbetande kvinnorna utnyttjas som en 
övertidsbuffert och detta tolkar vi som ytterligare en maktfaktor från organisationens sida 
eftersom denna inte behöver betala ut någon övertidsersättning vid frånvaro av personal. 
Även detta stödjer vår empiri då personalen säger att de får omsorgscheferna måste ta in en 
planerare varje gång de behöver lägga om sitt schema vid arbete enligt fasta scheman. 
Organisationer som arbetar enligt numerär intern flexibilitet (Grönlund, 2004) och där 
organisationens behov av att variera personalen utefter verksamhetens behov är tydlig leder 
enligt studien i Olofström (Garö, 2000) till slutsatsen att personalen där upplever att det går 
bättre att anpassa personalen efter vårdtagarens (verksamhetens) behov. Detta borde i 
förlängningen leda till en ekonomisk vinning i form av ett bättre utnyttjande av 
personalresurser, vilket vi även anser stämmer med empirin från ledningens och personalens 
uppfattning av INOVA. En av personalen menar att hon tycker det är konstigt att det tillåts 
arbeta utan INOVA när verksamheten är så föränderlig. En av cheferna menar att med fasta 
scheman får de ibland välja mellan att gå en övertalig eller kalla in planeraren och göra om 
hela grundschemat. 
 
Enligt tidigare forskning (Garö, 2000) innebär individuella arbetstider nya roller för 
personalen och dessa förändringar kan påverka kommunernas sätt att organisera arbetet. 
Vi funderar här om detta är en början till ökat inflytande även gällande andra frågor på 
arbetsplatsen. Eftersom INOVA även kan ses som en organisationsförändring/utveckling och 
decentralisering av beslutsfattandet i organisationen funderar vi på om detta kan vara början 
på ett helt nytt arbetssätt inom hemtjänsten. Detta eftersom de anställda numera inte arbetar 
enligt en viss tid hos vårdtagarna utan helt inriktar sig på att utföra sina arbetsuppgifter. 
Arbetssituationen hos vårdtagarna har på sätt och vis gått från att vara ett arbete enligt 
numerär flexibilitet till att vara funktionell flexibilitet (Grönlund, 2004). Mia, som arbetar 
efter fast schema, säger att arbetstiderna nog kommer att ändras eftersom det redan har 
ändrats sig i arbetssättet gentemot vårdtagarna. Hon säger ” Det är inte tiden som styr längre, 
det är uppgifterna som styr nu” och all empiri från personalen stödjer resonemanget att det är 
bättre när uppgifterna styr arbetet hos vårdtagaren. Kanske kommer denna förändring i 
arbetsutförande hos personalen i förlängningen leda till förändrade arbetstider. Man kan här 
leka med tanken att personalen får ett visst antal vårdtagare att besöka under en arbetsdag och 
att det inte är av vikt för organisationen hur lång tid besöken tar, bara arbetsuppgifterna 
utförs. Detta skulle leda till att även arbetstiderna inom hemtjänsten blir uppgiftsstyrda och 
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inte bara arbetsuppgifterna. Blomqvist (2001) är kritisk till detta och menar att det finns en 
risk att anställda med ansvar för hem och barn inte är beredda att ta på sig mer självständiga 
arbetsuppgifter, vilket en övergång till en uppgiftsstyrd flexibilitet medfört. 
Ovanstående tankar kring en övergång från en intern numerär flexibilitet till en intern 
funktionell flexibilitet (Grönlund, 2004) tror vi dock kan vara svåra att implementera i 
praktiken eftersom hemtjänsten har att göra med människor och att organisationen här 
behöver ha kontroll över vårdtagarnas bästa. Vi tror i så fall att ett nytt kontrollsystem blir 
nästa steg i organisationsförändringen - utvecklingen. 
 
6.2 Arbetstider 
Empirin visar på vissa tydliga samband mellan personalens syn på vilka fördelar och 
nackdelar det fasta schemat ger dem och dessa presenteras nedan. 
 
Som fördel med den icke flexibla arbetstidsmodellen nämns att det är lättare att planera sitt 
privatliv långt i förväg och att det inte blir konflikter mellan personalen vid schemaläggning. 
En annan fördel är att arbetsgruppen kan arbeta efter ett fast schema utan att vara bra 
sammansvetsade och utan att ha arbetat en längre tid ihop. En fördel som en i personalen tar 
upp med fasta scheman är att det på ett bättre sätt går att sköta sitt uppdrag som kontaktperson 
för vårdtagarna. Detta påstående är dock någonting som dementeras av personal med flexibel 
arbetstid och enligt Garö (2000) finns det ett starkt samband mellan arbetstidsfrågorna och 
viljan till ett bättre arbetsresultat, ett samband som gynnar arbetet enligt INOVA. 
 
De problem som finns med det fasta schemat är att personalen behöver byta många pass för 
att få det schema de önskar samt att det går åt mycket flextid och semester för att få ledigt de 
dagar som inte går att byta bort. Denna nackdel uppvägs dock av att det är relativt lätt att byta 
arbetspass vid behov och Garös (2000) studie visar just på vikten av detta eftersom hon anger 
den viktigaste inflytelsefrågan som möjligheten att kunna byta arbetspass. Det är som en ur 
personalen säger ”Vi har alltid kunnat byta och egentligen behöver vi inte INOVA”. En annan 
nackdel är att personal med fasta scheman kan få arbeta många storhelger i rad på ett år, något 
de oftast slipper med INOVA samt att får de ett fast schema som de inte är nöjda med så får 
de kanske arbeta efter det en längre tid. 
 
Om det funnits ett datorprogram som på ett enkelt sätt kunde sätta ihop nya fasta scheman 
menar områdescheferna att det inte behövts ta in planerare vid varje schemaomläggning. 
Igelkottens chef uppgav att anledningen till att avdelningen gick över till INOVA var att 
läggningen av de fasta scheman tog alldeles för mycket av hennes tid eftersom de på den tiden 
inte hade tillgång till en extern planerare. Fasanens chef anser sig varken ha tid eller sinne för 
schemaläggning. 
Vi ser här ett datorprogram som en fördel för organisationen eftersom personalstyrkan då 
bättre hade kunnat anpassas efter verksamhetens behov, vilket är tanken med numerär intern 
flexibilitet (Grönlund, 2004). Nackdelen hade varit att personalen då förlorat en av de fördelar 
som det fasta schemat medför i form av deras möjligheter att planera sin fritid lång tid 
framöver då ett datorprogram troligtvis medfört att de fasta scheman ändras oftare efter 
verksamhetens behov. 
 
Samtliga intervjupersoner menar att hemtjänsten i hög grad är en föränderlig verksamhet och 
det behövs konstanta schemaomläggningar för att bemöta den varierande arbetsbelastningen 
på ett effektivt sätt. Mia säger ”Det är självklart att INOVA är mer lönsamt för kommunen 
eftersom det kan planeras på ett helt annat sätt med den ordinarie personalen och antalet 
timanställda borde på så sätt minska”.  
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Flexibel arbetstid ansågs av både ledning och personal som den mest fördelaktiga 
arbetstidsmodellen för verksamheten eftersom det blir lättare att förändra i schemat vid 
behov. Detta stämmer med Grönlunds (2004) bild av hur den interna flexibiliteten fungerar i 
en organisation. 
Personalen på Igelkotten poängterar med stolthet sitt eget inflytande och sin delaktighet i 
förläggningen av sina arbetstider. Tidigare forskning (Garö, 2000) visade att arbetstagare som 
hade inflytande över förläggningen av sin arbetstid trivdes på sitt jobb. Detta kan enligt oss i 
längden eventuellt minska sjukfrånvaron. Enligt en intervjuperson har sjukfrånvaron minskat 
under senaste åren vilket hon trodde berodde på införandet av INOVA, men någon tendens till 
detta tycker omsorgscheferna sig inte se. 
 
Personalen på Igelkotten uppgav att möjligheten att lägga upp sitt eget schema underlättar för 
dem i planeringen för familj och egna aktiviteter samt att man kan spara in på sina 
semesterdagar. Det innebär att vid skollov till exempel kan de styra sina arbetstider och ta 
ledigt utan att behöva ta ut några semesterdagar. Ovanstående resonemang visar på 
personalens syn av vikten att kunna kombinera arbetsliv och privatliv och stämmer med 
tidigare redovisad forskning som vi grundar uppsatsen kring, exempelvis Tyrkkö (2001). 
Denna planering av arbetsliv och familjeliv menar en i personalen fungerar bäst om det finns 
en mångfald bland personalen ifråga om familjeförhållanden, vilket i så fall innebär att olika 
hemtjänstgrupper har olika förutsättningar i arbetet med INOVA. Vi tolkar detta som att ju 
större arbetsgruppen är och ju större mångfald i familjeförhållande och ålder det finns, ju 
större blir möjligheterna att styra över sin egen arbetstid genom INOVA. Detta är någonting 
som organisationen kan försöka ha i åtanke när de förändrar eller sätter samman en ny 
hemtjänstgrupp. 
 
En nackdel som nämndes med flexibel arbetstid var att om solidariteten i gruppen börjar 
vackla då skulle det vara omöjligt att ha kvar INOVA. Detta eftersom den flexibla arbetstiden 
bygger på givande och tagande mellan de anställda för att det ska fungera bra, vilket är det 
som tidigare nämnts som solidaritetsfällan (Mulinari, 2004). Likaså verkar det vara svårt att 
implementera INOVA i en hemtjänstgrupp som inte anser sig ha ett öppet klimat, en bra 
sammanhållning eller en stark chef som klarar att styra upp arbetstiderna. 
 
6.3 Kvinnor i hemtjänsten 
Det kom fram från några intervjupersoner att de hade huvudansvaret för att sköta hem och 
barn samt att den flexibla arbetstiden har underlättat planeringen av familjelivet för dem. 
Detta överensstämmer med studieresultat som Tyrkkö (2001) hänvisar till, nämligen att 
kvinnor och män arbetar lika mycket, men fördelar tiden olika på lönearbete och 
hushållsarbete. Kvinnans allt större förvärvsarbete medför ett behov av organisatoriska 
lösningar. ”Möjligheten till flexibel arbetstid har ett stort inflytande på hur det fungerar i 
vardagen att gå mellan de två sfärerna, arbetsliv och familjeliv” (Tyrkkö, 2001, s. 49). 
Empirin visar även att personalen inom hemtjänsten är nöjda med de möjligheter de har att 
kombinera arbetsliv och privatliv, eftersom de säger sig ha stora möjligheter att påverka sina 
arbetstider oavsett om de arbetar enligt flexibla scheman eller ej. 
I statistiska centralbyråns lathund om jämställdhet mellan kvinnor och män (2008) beskrivs 
hur kvinnor kombinerar ett betalt arbete med vård av barn och hem och av vår empiri märker 
vi hur viktigt det är för kvinnorna att kunna styra över sina arbetstider. Att kunna styra över 
sina arbetstider kan enligt Grönlund (2004) öka känslan av kontroll och på så sätt dämpa 
konflikten mellan arbetsliv och privatliv. Vi tror här att det inte har någon avgörande 
betydelse om personalen arbetar efter flexibel arbetstid eller ej eftersom de verkar ha en 
upplevelse av att kunna kontrollera arbetstiderna oavsett arbetstidsmodell.  
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Vi menar att har de inte INOVA så utarbetar de en annan modell som de använder som 
komplement till det fasta schemat. Lisa säger ”Denna pärm kompenserar oss för att vi inte 
har INOVA” och Mia menar att; ”Vi har alltid kunnat byta och egentligen behöver vi inte 
INOVA, vi hjälps ändå åt i alla fall”.  
 
Tidigare forskning (Garö, 2000) visar att personal som är delaktiga i sin schemaläggning visar 
ett större engagemang i sitt arbete vilket medför en högre kvalitet av utförandet av 
arbetsuppgifterna. Detta har vi inte fått bekräftat i vår studie, men en viss tendens finns till att 
engagemanget kan vara större eftersom personalen berättat för oss att de känner sig mer 
delaktiga när de arbetar enligt INOVA. Denna positiva effekt får dock ställas mot att en annan 
i personalen menar att det är lättare att sköta sitt kontaktmannaskap inom fasta scheman än 
med flexibel arbetstid. 
 
Några av intervjupersonerna hade uppfattningen att sjukskrivningarna inom hemtjänstgruppen 
under den tid de jobbat där har minskat. Anledningarna till detta ansåg de vara dels att de har 
fått bättre hjälpmedel för att utföra sitt arbete som förebygger arbetsskador och dels ökad 
trivsel på arbetet efter införandet av INOVA. Dessa antaganden anser vi kan vara rimliga, 
men en del av nedgången i sjukskrivning som personalen tyckte sig märka skulle också kunna 
bero på dold sjukskrivning. Tullberg (2003) diskuterar individuellt anpassade arbetstider som 
ett sätt att motverka sjukfrånvaron. När individen får större inflytande över sin arbetstid 
förväntas stress och utbrändhet minska. Vid korttidssjukskrivning kan individen dessutom 
reglera sin arbetstid och planera in kortare och enstaka frånvarobehov istället för att 
sjukskriva sig och få en karensdag.  
 
7 Slutsatser 
Vi har sammanställt vår analys i ett antal slutsatser som vi tycker oss kunna dra av vår studie 
samt delat in dem i våra teman. Dessa slutsatser ska dock ses med vida ögon då vårt urval inte 
går att generalisera, men förhoppningsvis kan de leda till nya infallsvinklar i debatten och 
forskningen kring flexibla arbetstider. 
Eftersom slutsatserna direkt bygger på analysen har vi valt att redovisa dessa utan en 
utförligare koppling till olika teorier, begrepp och tidigare forskning. 
 
7.1 Organisation/Ledning 
Eftersom analysen visar att INOVA med rätt förutsättningar torde ge en viss ekonomisk 
vinning för organisationen samt att personalen anser att det är mycket viktigt att kunna styra 
över förläggningen av sin arbetstid, borde kanske förutsättningar för att införa INOVA för 
samtlig personal finnas. Detta genom att överbrygga de hinder i form av samarbetssvårigheter 
som INOVA kan medföra. Att skapa ett öppet och bra klimat i alla arbetsgrupper kan vara 
någonting som organisationen kan ha med som målsättning framöver eftersom 
arbetstidsmodellen bygger på samarbete. Om organisationen kan få INOVA att fungera 
effektivt borde en vinna - vinna situation (Biggs & Fallon Horgan, 1999) kunna uppnås, 
eftersom både organisation och personal då kan dra fördelar av INOVA. 
 
Det finns en anledning att arbetstidsflexibiliteten ser ut som den gör inom Hemtjänsten i 
Halmstad och vi menar att det beror på att det är en kvinnodominerad organisation där många 
arbetar deltid samt där behovet av att kombinera arbetsliv och privatliv är stort (Grönlund, 
2004). 
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7.2 Arbetstider 
Oavsett om personalen arbetar enligt flexibel- eller icke flexibel arbetstid kan man säga att 
organisationen arbetar enligt en intern numerär flexibilitet (Grönlund, 2004) eftersom 
personalstyrkan på olika sätt anpassas till verksamhetens behov. 
 
Flexibel arbetstid är motsägelsefullt och de teorier som behandlar arbetstidsflexibilitet är 
paradoxala. Detta har uppmärksammats i tidigare forskning och i våra slutsatser, till exempel 
om vi ställer Tullbergs (2003) kvinnofälla och Mulinaris (2004) solidaritetsfälla mot Biggs & 
Fallon Horgans (1999) vinna-vinna situation. Även vår empiri visar att det inte finns en 
arbetstidsmodell som generellt sett anses vara överlägsen den andra eftersom vår analys visar 
att det finns både för- och nackdelar med båda arbetstidsmodellerna. 
 
INOVA fungerar bra och går att implementera i organisationen om solidariteten i 
arbetsgruppen är hög (Mulinari, 2004). 
 
7.3 Kvinnor i hemtjänsten 
En slutsats vi kunnat dra av intervjuerna, vilket även stämmer med tidigare forskning 
(Grönlund, 2004) är att personalen anser att det är av stor vikt att kunna planera förläggningen 
av sin arbetstid och att det inte spelar så stor roll om de arbetar efter INOVA eller ej. Har de 
inte INOVA så anpassar de sin arbetstidsmodell, i detta fall sitt fasta schema, genom att ha ett 
utvecklat och av organisationen och arbetsgruppen accepterat bytessystem. 
 
I empirin visar det sig att personalen i hemtjänsten är väldigt måna om möjligheten att 
kombinera arbetsliv och privatliv. Att dessa möjligheter ges till de anställda anser vi på sitt 
sätt vara en kvinnofälla eftersom arbetstidsflexibiliteten upprätthåller enligt Tullberg (2003) 
den rådande könsordningen i samhället. Vi tror att om kvinnor och män haft samma 
arbetsvillkor i form av bland annat lön och möjlighet att styra över sin arbetstid, så hade 
troligtvis jämställdheten ökat när det gäller frågor som rör kvinnans ansvar för att få ihop 
familjepusslet (SCB, 2008). Vi tror även att det på längre sikt gynnat kvinnorna om de inte 
lika ofta planerat sina arbetstider utefter familjens behov. På kort sikt gör möjligheten till 
planering att de lättare får livspusslet att gå ihop. 
 
8 Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att skapa en förståelse för hur ledning och personal inom 
Hemtjänsten i Halmstads kommun upplever de olika arbetstidsmodellerna, flexibel- 
respektive icke flexibel arbetstid, med avseende på de för- och nackdelar som modellerna 
uppfattas att ha, var för sig samt när dessa ställs mot varandra. 
 
Våra frågeställningar har varit; Hur upplevs de olika arbetstidsmodellerna flexibel- respektive 
icke flexibel arbetstid? Vilka för- och nackdelar uppfattas arbetstidsmodellerna ha för 
organisation/ledning och personal? Vilka möjligheter ger de olika arbetstidsmodellerna den 
kvinnliga personalen att förena arbetsliv med privatliv? 
 
Vi är nöjda med resultatet av vår studie eftersom vi anser att vi har besvarat våra 
frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Vi anser oss fått ett bra svar på hur de olika 
arbetstidsmodellerna upplevs, vilka för- och nackdelar som modellerna uppfattas att ha för 
organisation/ledning och personal samt vilka möjligheter personalen har att förena arbetsliv 
med privatliv. Utöver ovanstående tror vi att vårt val av kvalitativa intervjuer som instrument 
för insamlandet av empiriskt material var det bästa sätt för oss, att tillsammans med våra 
teorier, begrepp och tidigare forskning få en bra empiri och analys av arbetet för att på så sätt 
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få till stånd relevanta slutsatser även om vi inte har några möjligheter att generalisera 
resultatet. 
 
I efterhand anser vi att vi borde ha intervjuat uppifrån och neråt i organisationshierarkin, det 
vill säga börjat med att intervjua hemtjänstchefen, fortsatt med omsorgscheferna och avslutat 
med personalen. Nu började vi i mitten, gick neråt och avslutade i toppen. Om vi hade bokat 
tid med hemtjänstchefen i god tid så hade vi troligtvis kunnat genomföra en längre personlig 
intervju med henne och då direkt fått en tydlig bild av organisationen och dess syn på 
INOVA, istället för den kortare varianten med frågor via e-post. 
 
Vi borde även ha varit tydligare i vår första kontakt med en av de mindre kommunerna där vi 
först blev lovade att få genomföra vår undersökning och direkt fått vår medverkan bekräftad 
samt bokat tid för intervjuer. Som det blev nu ”förlorade” vi en veckas studietid på att ringa 
runt och ”jaga” nya intervjupersoner. Samtidigt medförde detta extra arbete att vi verkligen 
fick känna på hur det kan vara för en forskare när allt inte går som planerat, vilket gjorde att 
vi än mer uppskattade att vi fick tillgång till våra intervjupersoner. 
 
Slutligen hade det troligtvis underlättat för oss om vi bestämt vårt syfte tidigare än vi gjorde 
eftersom forskningsområdet blev väldigt brett i början. 
Det vi har märkt när det gäller arbetstidsflexibilitet är att de teoretiska utgångspunkterna som 
finns inom forskningsområdet ofta är väldigt motstridiga. Antingen gynnar de flexibla 
arbetstiderna effektivitet, jämställdhet och individens förmåga att kombinera arbetsliv och 
privatliv eller så ses de som en kvinnofälla (Tullberg, 2003) som gynnar samhället, 
organisationen eller männen. Vi tycker oss även märka att den forskning som är mer 
genusinriktad antar en kritisk hållning och en mer negativ ton i frågan eftersom denna 
forskning ser till en större samhällig kontext. Vi tror inte man kan säga att 
arbetstidsflexibilitet är svart eller vitt för någon part utan menar att det finns för - och 
nackdelar för alla parter. Om det i en organisation går att få en vinna - vinna situation är det ju 
optimalt, men vi anser att verkligheten är mer komplex än så och att hänsyn även måste tas till 
samhället i stort. 
 
INOVA är förstadiet till timecare, vilket är ett datorprogram som utför planeringen åt chefen 
och de anställda när de arbetar enligt ett flexibelt schema. Organisationen kanske kan tjäna på 
att införa timecare, men detta är troligtvis en ekonomisk fråga för organisationen. På 
www.timecare.se går det att läsa mer om det ”datorbaserade INOVA”. 
 
Eftersom vår studie visar att kvinnorna i hemtjänsten är nöjda med sin förläggning av 
arbetstiden oavsett om de arbetade med flexibel arbetstid eller ej, på grund av att de som 
arbetar enligt fasta scheman utformar egna lösningar, har vi myntat ett eget ”begrepp” som vi 
har valt att benämna inofficiell flexibel arbetstid. Vi tycker att detta är ett passande ”begrepp” 
på hur kvinnorna i hemtjänsten planerar sin arbetstid. 
 
Om vi skulle ha arbetat inom hemtjänsten och tagit hänsyn till den empiri som framkommit 
av intervjuerna så hade en av oss föredragit att arbeta enligt flexibel arbetstid (INOVA), detta 
eftersom hon ser stora fördelar med att kunna planera och till viss del kontrollera arbetstiden 
efter sina fritidsintressen och sin familj. Hon hade försökt att påverka arbetsgruppen för att få 
ett öppet klimat och bra samarbete så att INOVA hade varit genomförbart. Denna känsla av 
kontroll hade troligtvis fått henne mer motiverad till sitt arbete eftersom hon då hade känt sig 
mer delaktig. Den andre av oss hade däremot valt att arbeta enligt ett fast schema eftersom 
flexibel arbetstid kan till stor del handla om ett solidariskt maktspel där personalen känt sig 
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tvingade att ställa upp för varandra och där de starka i gruppen gått före de svagare. Dessutom 
kan flexibiliteten innebära stressfaktor för personalen när de förväntas ta ett större ansvar för 
att få arbetspusslet att gå ihop. Att vi här väljer att arbeta enligt olika arbetstidsmodeller visar 
ytterligare en gång hur motstridig synen på flexibel arbetstid kan vara. 
 
Som förslag på vidare forskning inom området tycker vi det skulle vara intressant att se om 
INOVA ger någon ekonomisk förändring för organisationen. Detta dels i form av en eventuell 
ökad eller minskad sjukfrånvaro samt om möjligheten att planera personalen utefter 
verksamhetens behov ger en mindre personalkostnad. 
 
En annan aspekt som vore intressant att undersöka är om personal med flexibel arbetstid 
väljer en högre eller lägre sysselsättningsgrad än personal utan flexibel arbetstid. Tanken att 
här att om flexibelt arbete leder till en ökad sysselsättningsgrad för kvinnor så blir lönearbetet 
mer fördelat mellan könen. 
 
Förhoppningsvis har vår uppsats bidragit med mer kunskap kring begreppet 
arbetstidsflexibilitet och de fördelar och nackdelar som finns med de undersökta 
arbetstidsmodellerna samt hur personalen ser på sina möjligheter att kombinera arbetsliv och 
familjeliv. Vi tycker oss ha visat att det valda forskningsområdet är mer komplext än vad som 
allmänt anses och att frågan; Flexibilitet eller ej, det är frågan? har varit intressant att 
undersöka. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide områdeschef -flexibel arbetstid 
Inledning: 
● Informera om anonymitet och övriga etiska aspekter 

● Berätta kort om uppsatsens syfte samt dess frågor 

● Fråga ip om denne har någon fråga eller om något är oklart 

● Starta inspelningen! 

Frågor: 
1. Hur länge har du arbetat i nuvarande befattning? 
2. Vilken anställningsform har du? 
3. Beskriv organisationen i stort 
4. Beskriv din roll i organisationen/dina arbetsuppgifter 
5. Hur många anställda har du under dig? 
6. Hur organiseras arbetet? (Antal hushåll per antal anställda?) 

 
Flexibel arbetstid 

7. Ni har flexibel arbetstid – vad innebär detta? 
8. Hur definierar du flexibel arbetstid? 
9. Har ni haft någon modell för ert system? I så fall vilken? 
10. Vem fattade beslutet att införa flexibel arbetstid för er enhet? 
11. Vad var syftet med införandet av flexibel arbetstid? Vad skulle ni vinna med det? 
12. Hur fungerade arbetstidsförläggningen tidigare? 
13. Hur ser arbetstidsförläggningen ut på de övriga äldreboenden i kommunen? 
14. Vad var anledningen att flexibel arbetstid har införts just på denna enhet? 
15.  Hur länge har ni haft flexibel arbetstid? 
16.  Vem/vilka lägger schemat? 
17.  Vilka verktyg/hjälpmedel används vid schema läggningen? (Datorprogram, papper 

och penna etc.) 
18. Hur fungerar tillämpningen av den flexibla arbetstiden rent praktiskt? 
19. Vad tycker du om detta system?  
20. Kan det flexibla arbetstiden fungera effektivare? Om svaret är ja/nej, Hur menar du 

då?  
21. När anser du att ni har uppnått ett effektivt flexibel system? Vad anser du effektivt i 

detta sammanhang?  
22. Vilka anser du är framgångsfaktorerna respektive hotfaktorerna för flexibel arbetstid? 
23. Beskriv vad som har fungerat bra och vad som varit mindre bra? 
24. Hur uppfattar du personalens inställning till den flexibla arbetstiden? 
25. Hur tror du att er enhet hade fungerat idag utan flexibel arbetstid? 
26.  Vilka effekter har införandet av flexibel arbetstid haft på personalen, vårdtagare, 

chefen och organisationen? 
27. Hur löser ni det vid frånvaro av personal? 
28. Har ni haft utvärdering på detta system? Om svaret är ja, vad kom ni fram till? 
29. Har du någonting du vill fråga om eller berätta mer om? 

 

● Berätta mer utförligt om syftet samt uppföljning av samtalet 

● Ta del av ip:s lista av de anställda för vidare urval av dessa samt tillvägagångssätt. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide områdeschef - icke flexibel arbetstid 

Inledning: 
• Informera om anonymitet och övriga etiska aspekter 
• Berätta kort om uppsatsens syfte samt dess frågor 
• Fråga ip om denne har någon fråga eller om något är oklart 
• Starta inspelningen! 

Frågor:  
1. Hur länge har du arbetat i nuvarande befattning? 
2. Vilken anställningsform har du? 
3. Beskriv organisationen i stort. 
4. Beskriv din roll in organisationen/dina arbetsuppgifter? 
5. Hur många anställda har du under dig? 

 
6. Hur organiserar ni arbetet? 
7. Vilken typ av arbetstidsmodell använder ni? Kan du beskriva den? 
8. Hur länge har ni haft detta system? 
9. Har ni haft andra typer av arbetstidsmodeller tidigare? I så fall vilka och hur fungerade 

de? 
10. Vem fattade beslutet att införa denna arbetstidsmodell? 
11. Vad var anledningen att ni har valt just denna arbetstidsmodell? 
12. Vem/vilka lägger schemat? 
13. Vilka verktyg/hjälpmedel används vid schema läggningen? 
14. Hur fungerar er arbetstidsmodell rent praktiskt? 
15. Vad tycker du om detta system?  
16. Beskriv vad som har fungerat bra och vad som varit mindre bra. 
17. Kan er arbetstidsmodell fungera effektivare? Om svaret är ja/nej, hur menar du då? 
18. När anser du att ni har uppnått ett effektivt arbetstidssystem? 
19. Vad anser du effektivt i detta sammanhang? 
20. Har ni funderat på att övergå till flexibel arbetstid? Om svaret ja/nej, hur menar du då? 
21. Hur löser ni det vid frånvaro av personal? 
22. Har ni haft utvärdering på er arbetstids modell? Om svaret är ja, vad kom ni fram till? 
23. Har du någonting du vill fråga om eller berätta mer om? 

 
• Berätta mer om syftet samt uppföljning av samtalet 
• Ta del av ip:s lista av anställda för vidare urval av dessa samt tillvägagångssätt 
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Bilaga 3 - Intervjuguide personal - flexibel arbetstid 

• Presentera oss själva. 
• Klargöra syftet med intervjun och vad intervjupersonens bidrag kommer att användas 

till. 

Syftet: Vi är intresserade av att studera olika former av arbetstider och schemaläggning 
inom hemtjänsten, samt få en bild av era arbetsuppgifter. Vi vill undersöka både 
ledningens och de anställdas syn på detta. 
 

Intervjupersonens rättigheter: 
• Frivilligt deltagande (kan avbryta intervjun eller avböja att svara på vissa frågor) 
• Anonymitet 
• Beräknad tidsåtgång för intervjun är ca 1 timme och den kommer att spelas in om det 

går bra för er? Detta är enbart för att underlätta datainsamlingen. Efter utskrift raderas 
banden. 
 

• När uppsatsen är klar kommer intervjupersonen att få ta del av den. 
• Starta inspelningen 

Bakgrundsfrågor 
• Beskriv kort dig själv, vem är du (ålder, yrke)? 
• Din anställningsform (vilken omfattning/vilken typ)? 
• Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten/ Hur länge på denna avdelning? 

Privatliv 
• Beskriv din familjesituation. 
• Vad arbetar din partner med? 
• Har du barn och i vilken/vilka åldrar i så fall? 
• Vilka är dina fritidsaktiviteter? 
• Hur upplever du möjligheten att kombinera arbete med familj och fritid?  

Nuvarande arbetstidsmodell 
• Kan du beskriva er arbetstidsmodell? 
• Vad innebär den för dig? 
• Vem fattade beslutet att införa denna arbetstidsmodell? 
• Vad tror du var/är anledningen? 
• Vad tycker du om ert system, trivs du med att arbeta med ett flexibelt schema? 
• Finns det några speciella problem eller fördelar med flexibel arbetstid? 
• Vilken inställning tror du de övriga i personalen har för denna arbetstidsmodell? 
• Vilken inställning tror du chefen/ledningen har? 

Schemaläggning 
• Vilken roll har din chef när det gäller arbetstidsförläggning? 
• Hur går schemaläggningen till? 
• Vilka hjälpmedel/verktyg används?  
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• Vem/vilka är inblandade i schemaläggningen? 
• Hur upplever du samarbetet (givandet och tagandet) med arbetskamraterna och chefen 

vid schemaläggningen? 
• Hur upplever du din delaktighet och påverkansmöjlighet vid schemaläggning? 
• Får du ofta de arbetstider du önskar? 
• Hur är dina möjligheter att byta pass utanför schemat? 

Fast arbetstid 
• Har ni/du tidigare provat andra arbetstidsmodeller? Om ja, berätta, vilken och vad var 

bra och vad var mindre bra? 
• Har du/ni funderat på att övergå till fast arbetstid? Om ja/nej, hur menar du då? 
• Vad är din syn på de enheter som arbetar med fast arbetstid inom hemtjänsten? 
• Vilken typ av arbetstidsmodell tror du kommer att dominera i framtiden?  
• Hur ser tendensen ut idag? 

Arbetssituation 
• Hur upplever du din arbetssituation? 
• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Beskriv hur en typisk arbetsdag kan se ut för dig från när du lämnar ditt hem tills du är 

hemma igen. 
• Upplever du att du hinner utföra det du ska hos vårdtagarna? 
• Har du den kontakt du vill med de vårdtagare som du är kontaktperson för? 
• Hur upplever du dina arbetskamrater, vilken stämning har ni i gruppen? 
• Hur uppfattar du din chef, har ni ett bra samarbete? 

 
• Finns det något mer du vill tillägga eller fråga om? 

 
• Stäng av bandspelaren 
• Fråga om vi får återkomma med fler frågor vid behov 
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Bilaga 4 - Intervjuguide personal - icke flexibel arbetstid 

• Presentera oss själva. 
• Klargöra syftet med intervjun och vad intervjupersonens bidrag kommer användas till. 

Syftet: Vi är intresserade av att studera olika former av arbetstider och schemaläggning 
inom hemtjänsten, samt få en bild av era arbetsuppgifter. Vi vill undersöka både 
ledningens och de anställdas syn på detta. 
 

Intervjupersonens rättigheter: 
• Frivilligt deltagande (kan avbryta intervjun eller avböja att svara på vissa frågor) 
• Anonymitet 
• Beräknad tidsåtgång för intervjun är ca 1 timme och den kommer att spelas in om det 

går bra för er? Detta är enbart för att underlätta datainsamlingen. Efter utskrift raderas 
banden. 
 

• När uppsatsen är klar kommer intervjupersonen att få ta del av den. 
• Starta inspelningen 

Bakgrundsfrågor 
• Beskriv kort dig själv, vem är du (ålder, yrke)? 
• Din anställningsform (vilken omfattning/vilken typ)? 
• Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten/ Hur länge på denna avdelning? 

Privatliv 
• Beskriv din familjesituation. 
• Vad arbetar din partner med? 
• Har du barn och i vilken/vilka åldrar i så fall? 
• Vilka är dina fritidsaktiviteter 
• Hur upplever du möjligheten att kombinera arbete med familj och fritid? 

Nuvarande arbetstidsmodell 
• Kan du beskriva er arbetstidsmodell? 
• Vad innebär den för dig? 
• Vem fattade beslutet att införa denna arbetstidsmodell? 
• Vad tror du var/är anledningen? 
• Vad tycker du om ert system, trivs du med att arbeta på fast schema? 
• Finns det några speciella problem eller fördelar med modellen? 
• Vilken inställning tror du de övriga i personalen har för denna arbetstidsmodell? 
• Vilken inställning tror du chefen/ledningen har? 

Schemaläggning 
• Vilken roll har din chef när det gäller arbetstidsförläggning? 
• Hur går schemaläggningen till? 
• Vilka hjälpmedel/verktyg används?  
• Vem/vilka är inblandade i schemaläggningen? 
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• Hur upplever du samarbetet (givandet och tagandet) med arbetskamraterna och chefen 
vid schemaläggningen? 

• Hur upplever du din påverkansmöjlighet vid schemaläggning? 
• Får du ofta de arbetstider du önskar? 
• Hur är dina möjligheter att byta pass utanför schemat? 

Flexibel arbetstid 
• Har ni/du tidigare provat andra arbetstidsmodeller? 
• Har du/ni funderat på att övergå till flexibel arbetstid? Om ja/nej, hur menar du då? 
• Vad är din syn på de enheter som arbetar med flexibel arbetstid inom hemtjänsten. 
• Tror du att fasta schema och/eller flexibla scheman kommer att finnas i framtiden?  
• Hur ser tendensen ut idag? 

Arbetssituation 
• Hur upplever du din arbetssituation? 
• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Beskriv hur en typisk arbetsdag kan se ut för dig från när du lämnar ditt hem tills du är 

hemma igen. 
• Upplever du att du hinner utföra det du ska hos vårdtagarna? 
• Har du den kontakt du vill med de vårdtagare som du är kontaktperson för? 
• Hur upplever du dina arbetskamrater, vilken stämning har ni i gruppen? 
• Hur uppfattar du din chef, har ni ett bra samarbete? 

 
• Finns det något mer du vill tillägga eller fråga om? 

 
• Stäng av bandspelaren 
• Fråga om vi får återkomma med fler frågor vid behov 
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Bilaga 5 - Intervjuguide hemtjänstchef 

 
1. Vilka arbetstidsmodeller finns det inom Halmstad kommuns hemtjänst?  

 
2. Vem beslutade att införa INOVA inom Halmstad kommuns hemtjänst och när fattades 

detta beslut? 
 

3. Varför infördes INOVA, eller andra arbetstidsmodeller förutom det fasta schemat? 
 

4. Vilka synpunkter hade fackförbundet på beslutet att införa INOVA? 
 

5. Vilken arbetstidsmodell låg som förebild vid införandet? 
 

6. Vilken respons har du fått från de omsorgschefer där INOVA införts? 
 

7. Ger INOVA någon ekonomisk vinning för organisationen? 
 

8. Hur stor del av Halmstads hemtjänst har infört INOVA? 
 

9. Vad är anledningen att beslutet att arbeta med INOVA ligger hos områdescheferna? 
 

10. Hur många omsorgsområden består hemtjänsten i Halmstad kommun av? 
 

11. Vilka direktiv finns i nuläget angående INOVA? 
 

12. Hur utbrett är INOVA inom Halmstad kommun? 
 



39 

Bilaga 6 – Organisationsschema för Halmstad kommuns hemvårdsförvaltning 
 

 
 
 


