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Sammanfattning
Tidsrum och processtankar; strategier för att hantera och förhålla sig till tid
- En uppsats om tidens påverkan på individer samt organisationer utifrån ett
samhällsvetenskapligt perspektiv
Linnéa Olsson & Pedro Fortuna
Högskolan i Halmstad, maj 2014

Bakgrund: Tiden har blivit en av de viktigaste resurserna i världen. Tidspressen har ökat och
drabbar alltfler arbetare och ledare med ohälsa i arbetslivet. Risken är stor att organisationer
missar en del av sitt lärande och sin prestanda då det blivit allt svårare att hantera
tidsproblematiken.
Syfte: Att undersöka vad som begränsar tid, men också vad som frigör den hos chefer och
inom organisationer samt hur dessa aktivt arbetar med tidsproblematiken och dess
upplevelser.
Design/metod/tillvägagångssätt: Uppsatsen inspireras av socialkonstruktivism och grundad
teori. Det ingår i chefernas arbete att hantera flera tidsdimensioner samt gränser. På så sätt har
de benägenhet att utveckla nya strategier för att både kunna hantera och optimera tid.
Resultat: Påfrestningen av att alltid vara tillgänglig, hantera en stor mängd information samt
svårigheten att prioritera informationen beskrivs som tidskrävande. Cheferna ansåg att tiden
kan optimeras genom att vara tydliga gentemot sina anställda och våga delegera uppgifter.
Dessutom kan tidsproblematiken hanteras genom att utveckla tidsrum och ställa om till ett
mer processorienterat förhållningssätt.
Praktiska konsekvenser: Uppsatsen medför en djupare förståelse i hur ledare förhåller sig
samt hanterar tid. Ledarens egna tidsstrategier kan vara organisations framtida strategier. Det
finns indikationer på att ny informationspolicy är nödvändiga och håller på att utvecklas med
syfte att minska tidspressen som orsakas av informationsmängd.
Nyckelord: Tidshantering, chefer, gränslöst arbete, arbetsliv, process

Abstract
Time rooms and process approaches; strategies to manage time
- A paper about times impact on individuals and organizations from a social science
perspective
Linnéa Olsson & Pedro Fortuna
University of Halmstad, may 2014
Background: Time is becoming one of the most important resources in the world. The
pressures of time are becoming stronger and more common affecting workers and leader’s
work life and health. Organizations can right now be losing some of their potential learning
and performance by not dealing with time pressures.
Purpose: To find out what constrains organizational time, but also what enables it, how
leaders and their organizations manage time.
Design/methodology/approach: This paper takes inspiration from social constructivism and
ground theory. It is a part of manager’s work to understand and manage a broader time
dimension and boundaries. In doing so, they tend to develop and construct strategies to
manage and optimize time.
Results: The pressure of always being accessible, dealing with a big amount of information
and the difficulty of prioritize information where pointed out to be time consuming. Leaders
believed that time can be improved by being clear to their employees, delegating tasks. Also
by creating new improvement and set-up unscheduled time such as time rooms, to readjusting
a more process-orientated attitude towards time.
Practical implications: This paper offers a contribution to understand how leader’s
approaches, strategies and methods in time management can be used as organizational
strategies for managing time. There are indications that a new set of information policies are
at moment being developed in order to deal with overload of information.
Keywords: Time managing, managers, boundary setting, work life, process.

Förord
Allra först vill vi tacka våra intervjupersoner, utan ert engagemang och er kunskap hade det
aldrig blivit någon uppsats.
Tack till Sten Liljedahl på TEK för all hjälp och att vi fått nyttja ditt kontaktnät, Mats
Holmqvist för dina goda råd och vår handledare Mikael Jonasson för vägledning.
En särskilt tanke går till R. G T Olsson som funnits med som en inspiration.
Slutligen, ett varmt tack till våra allra närmsta, framför allt till Lena Fortuna, för tålamod och
stöd då vi varit något frånvarandra under uppsatsens gång.

Tack till alla som tagit sig tid för oss, vi har lärt oss mycket nytt på vägen!
Linnéa Olsson & Pedro Fortuna
Halmstad, maj 2014

Innehållsförteckning
INLEDNING ....................................................................................................................................................... 1
1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING ..................................................................................................... 1
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................................................... 2
TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................................... 2
2.1 GRÄNSER OCH AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM ......................................................................................... 2
2.2 TIDSREGLERINGAR OCH TIDSNORMER INOM LÄRARYRKET ...................................................................... 3
2.3 TIDSHANTERING; MED HJÄLP AV PROCESSER ................................................................................................ 4
2.4 TIDSTJUVAR OCH ÅTERKOPPLINGSMEKANISMER ......................................................................................... 5
2.5 OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR ....................................................................................................................... 5
TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ................................................................................................................. 5
3.1 MÄNNISKA OCH TID ............................................................................................................................................... 5
3.1.1 ”Vad är tid?” .......................................................................................................................................................... 5
3.1.2 Två olika typer tidsdefinitioner ........................................................................................................................ 6
3.1.3 Socialkonstruktivism och social tid ................................................................................................................ 6
3.1.4 Tid som symbol ....................................................................................................................................................... 7
3.2 ARBETET, TEKNIK OCH TID ................................................................................................................................. 8
3.2.1 Olika epokers tid och rum .................................................................................................................................. 8
3.2.2 Informationssamhället; den tidlösa tiden .................................................................................................... 8
3.2.3 Informationssamhället; Nätverkstid............................................................................................................... 8
3.2.4 Informationssamhället och individualismens påverkan på tid ........................................................... 9
3.2.5 Informationssamhället och flexibilitetens påverkan på tid .................................................................. 9
3.2.6 Informationssamhället och realtidens påverkan på tid .......................................................................10
3.3 KONSTEN ATT HANTERA TID ............................................................................................................................. 11
3.3.1 Marginaler och förändring av attityder .....................................................................................................11
3.3.2 Ställtid ......................................................................................................................................................................11
3.3.3 Dramaturgi och hantering av tid ..................................................................................................................12
3.4 ORGANISATION OCH TID ..................................................................................................................................... 12
3.4.1 Organisation i förändring ................................................................................................................................12
3.4.2 Traditionellt ledarskap med planering är inte tillräckligt ..................................................................13
3.4.3 Från planer till processer ................................................................................................................................13
3.4 STRATEGIER............................................................................................................................................................ 15
3.4.1 Segmenteringsstrategi och integrationsstrategi .....................................................................................15
3.4.2 Komprimeringsstrategier .................................................................................................................................15
3.4.3 Processtrategier ...................................................................................................................................................15
METOD ............................................................................................................................................................. 16
4.1 METODVAL ............................................................................................................................................................. 16
4.2 INTERVJUGUIDE ..................................................................................................................................................... 17
4.4 GENOMFÖRANDE .................................................................................................................................................. 17
4.5 DATAINSAMLING OCH ANALYS ........................................................................................................................ 18
4.6 UPPSATSENS TILLFÖRLITLIGHET...................................................................................................................... 18
4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................................................... 19
4.8 METODDISKUSSION .............................................................................................................................................. 19
RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................................................ 20
5.1 CHEFERNA ............................................................................................................................................................... 20
5.2 TILLGÄNGLIGHET, PRIORITERINGAR OCH ANDRA SPÄNNINGAR I ONLINE-SAMHÄLLET ................ 21
5.3 TIDSRUM OCH KONSTEN ATT FRIGÖRA TID................................................................................................... 24
5.4 STRATEGIER; VIKTEN AV ATT DELEGERA OCH VARA TYDLIG MOT SINA MEDARBETARE .............. 26
5.5 PROCESSTANKEN; EN ORGANISATORISK STRATEGI I HANTERINGEN AV TIDSPROBLEMATIKEN . 28
SLUTDISKUSSION ....................................................................................................................................... 32

6.1 SOCIALKONSTRUKTIVISM .................................................................................................................................. 32
6.2 TIDSRUM .................................................................................................................................................................. 32
6.3 PROCESSTANKEN .................................................................................................................................................. 33
6.4 VÅRA CHEFER, INFORMATIONSFLÖDE OCH DELAKTIGHET ..................................................................... 33
6.5 SAMMANFATTNING .............................................................................................................................................. 35
REFERENSLISTA ......................................................................................................................................... 36
BILAGA 1 ......................................................................................................................................................... 40
BILAGA 2 ......................................................................................................................................................... 41

INLEDNING
1.1 Bakgrund och Problemformulering
I dagens samhälle har ”tid” blivit en alltmer avgörande faktor. Tid har sedan tidigare
uppmärksammats som en inverkande faktor på hälsan, beslutsfattande, lärande, kreativitet
samt arbetsprestation inom verksamheter (Döös & Wilhelmson, 2009; Jacobsen & Thorsvik,
2008; Jeding et al, 1999;). Det är inte ovanligt att betrakta tidsbrist som ett problem och
uttrycket ”jag har inte tid” används flitigt (Jönsson 1999). Inom organisationer råder således
en medvetenhet gällande tidsbristen i sig, det föreligger dock större tvetydigheter när det
kommer till dess orsak och hantering (Döös & Wilhelmson, 2009). Upplevelsen av tidsbrist
kan anses nästan lika komplex och kontroversiell som själva besvarandet på vad som faktiskt
är tid. Tidsbrist benämns ofta i litteratur och beskrivs vara subjektiva upplevda konflikter som
är avgörande i hur individer mår och beter sig (Peplau, A., Sears D. och Taylor, E. 2006).
Andra betonar detta som ett socialt, kulturellt och organisatoriskt problem som innefattar
olika faktorer och dimensioner som tillsammans både påverkar samt samspelar inom
samhällen, kulturer, organisationer och den enskilda individen (Adam, Whipp & Sabelis,
2002). Tidspress anses vara något som orsakas av globaliserings- och rationaliseringskraven
men också av individens aspirationer (Judge, T. & Robbins S. 2007). Detta kan förklara
varför problematiken råder i flera domäner i människors livs, både inom arbetet och på
fritiden (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Utifrån dessa faktorer
kan tidspress definieras som konfliktfyllda upplevelser med koppling till tid, som skapas och
manifesteras av den enskilde samt påverkas av kulturell och organisatorisk omgivning.
Det verkar paradoxalt att hanteringen av tid blivit något som ansvaras av den enskilde
individen (ibid), samtidigt som problematiken har fallit offer för en ökad relativism och
postmodernism (Ritzer, 2008). Vilket innebär att det numera är ett strukturellt problem som
bland annat begränsas av att klocktiden enbart består av 24 timmar per dag. Ett fenomen som
individer samt organisationer verkar uppleva som ett svårhanterligt problem (Adam et al
2002).
För att förstå själva omfånget gällande hur hanterbar tiden är, det vill säga; vad som sägs om
tidproblematiken och hur den behandlas på arbetsplatser, tog vi i vår förstudiefas kontakt med
två personer som vi ansåg ha en god överblick gällande situationen. En av våra
kontaktpersoner arbetar som regionsutvecklare inom offentlig sektorn och är i ständig kontakt
med flera kommuner och länsting. Den andra var konsult som i sin vardag arbetar inom den
privata sektorn genom att dagligen engagera sig i flera organisations nätverk. Utifrån vårt
möte med våra kontaktpersoner fick vi två betydelsefulla insikter, den ena att det råder ett
stort problem där människor ofta beklagar sig på att det inte finns tidsutrymme till att kunna
utföra sitt arbete, och den andra att det i dagsläget är en minimal efterfråga från organisationer
för att finna nya lösningar kring tidshantering. Därmed finns ett behov av att undersöka
djupare orsaker bakom tidsproblematiken hos individen och i arbetet, utifrån ett
samhällsvetenskapligt perspektiv.
Tiden uppfattas oftast som något givet och självklart i samhället, men ju mer fördjupning som
läggs inom området desto mer komplext och svårbeskrivlig visar sig fenomenet att bli. Tiden
tenderar att i vårt ovetande beröra oss i ett mer filosofiskt djup, just därför väljer vi att låta
Augustinus filosofiska citat gällande tid finnas med som en påminnelse under uppsatsens
gång;
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”Vad är tid? Jag vet det om ingen frågar mig.
Men om jag vill förklara det, då vet jag det inte längre.” (Rosengren, 2006:1)

1.2 Syfte och frågeställningar
Undersökningens syfte är att; undersöka vad som begränsar tid, men också vad som frigör den
hos chefer och inom organisationerna samt hur organisationer aktivt arbetar med
tidsproblematiken och dess upplevelser.
Individ och samhälle


Vilken syn har cheferna på tid och tidsproblematiken?



Är det möjligt att hantera tidsproblematiken?

Organisation och ledarskap


Vilka är orsakerna bakom tidsproblematiken?



Vilka individuella och organisatoriska strategier nyttjas för att frigöra tid?

Vår intention är att på kort sikt få en ökad kunskap gällande tidsproblematiken samt hur
hanterbar tiden är inom organisationer. Dessutom vilka strategier som nyttjas både
individuellt samt organisatoriskt inom sektorerna. Det föreligger även i vårt intresse att
utfinna om det råder eventuella likheter och skillnader inom de berörda sektorerna.
Långsiktigt är vår vision att denna undersökning ska bidra till en djupare insikt gällande synen
på tid samt att den ska medföra nya idéer för att främja hälsa, lärande, kreativitet,
beslutsfattande och arbetsprestation hos personalen inom de olika verksamheterna.

TIDIGARE FORSKNING
I följande kapitel redogörs fem olika vetenskapliga artiklar; gränser och avgränsningar i tid
och rum, tidsregleringar och tidsnormer inom läraryrket, tidshantering; med hjälp av
processer, tidstjuvar och återkopplingsmekanismer samt offentlig och privat sektor. De olika
artiklarna skildrar olika perspektiv på tidhantering och tidsproblematiken i samhället.

2.1 Gränser och avgränsningar i tid och rum
Ett sätt att analysera tid och dess effekter är att undersöka strukturella gränser mellan tid och
rum. Då dessa aspekter har bidragit till negativa effekter så som stress och ohälsa, har den
senast forskningen kring tid i stor utsträckning handlat om ett gränsperspektiv (Aronsson et al,
2012). Likaså vilka värderingar och förväntningar som skapas inom dessa strukturer, vilket
vid ett flertal gånger visat sig handlar om att just sätta gränser. Arman, Dellve, Tengelin och
Wikström (2011) fann i sin studie på ledare att dessa fick en bättre tidshantering när de
inledningsvis identifierade spänningarna mellan gränserna och sedan inledde strategier som
gick ut på att ständigt förhandla kring dem. Förhandling beskrivs som en gränsbegränsning
men även som en avgränsning.
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Eftersom det är svårt att hitta balans på tidsåtaganden inom arbetsliv men även mellan arbetet
och det övriga livet, kan individer uppleva spänningar mellan det som de förväntar av sig
själva och kraven från omgivning – kontra det som de klara av att åstadkomma. Detta tenderar
att resultera i en roll- och tidskonflikt där prioriteringar kring uppgifter, flexibilitet, ansvar,
autonomi och tidmätning mynnar i en cocktail av effekter som kan leda till ohälsa.
Exempel på gränser som påvisade spänningar och identifierades var; oplanerade möten, den
öppna kontorsdörren, prioriteringsspänningar, perfektionismen i samband med den rädslan i
att delegera till andra samt att vilja bygga och behålla nätverk. De begränsande och
avgränsande strategier som förekom i studiet verkade fungera som en form av copingmekanism till det överflödiga kravet som skapas av tidspressen som individen utsätts för. Det
kan handla om att begränsa; genom att intensifiera skillnader mellan olika uppgifter och
roller, eller mellan hem och arbete - men även om att avgränsa; vilket är själva förhandlingen
i flexibilitet, gällande hur och när en uppgift ska lösas. Exempel på utvecklade strategier var
att; signalera till andra om ovilja för tillgänglighet genom att stänga kontorsdörren, arbeta
hemifrån, komma tidigare till jobbet, lära sig delegera och lita på andra. En strategi som
beskrevs var dessutom behovet att få möjlighet att skapa ställtider för att avsluta, övergå och
mentalt förbereda sig mellan olika uppgifter.
“Creating set-up time helped managers to finish off work assignments mentally, to separate
and change focus between duties during the workday to establish mental boundaries between
different roles. This could be done during the transition time between life domains, e.g. during
the commute between work and home. An occurrence or problem at work could be thought
through undisturbed”. An example of set-up time during work, was given by a manager who
preferred to do administrative paper work by himself (instead of delegating this to his
secretary) since this gave him time to focus his mind. (ibid:588).
Skapandet av ställtid är något av en transaktion mellan tid och rum där olika domäner; hem
samt arbete möts under kontroll. Ställtid minskade således på spänningarna, vilket i denna
forskning kan tolkas som främjande för tidshanteringen.

2.2 Tidsregleringar och tidsnormer inom läraryrket
Forskare har problematiserat och utvecklat gränsperspektiven. De fann i sin analys att
människor tidshantering kan påverkas av spänningar mellan olika förväntningar som är
kopplade till identitet, professioner, roller och arbetsplatser. Vid en studie gjord på lärare i
grundskola fann Kamp, Henrik och Helge (2011) att tidsregleringar och tidsnormer är absolut
centrala för att förstå hur människor förhåller sig till tid. Hos lärarna förekom multipla
tidregleringar, där dess olika förväntningar var motsägningsfulla gentemot varandra vilket
medförde spänningar hos lärare. Konflikter och spänningar på arbetet var egentligen
konflikter mellan olika tidsnormer. Samtidigt som lärarnas sätt att hantera dessa tidsnormer
medförde ytterligare spänningar eftersom det krockade med det som, av lärarna ansågs vara,
en del av deras identitet och meningsfullhet i deras jobb.
Med hjälp av tidsnormer kan gränserna analyseras och förklaras hur olika strategier för
hantering av tid växer fram. Det visade sig att hos lärare:
“The case analysis points out how contradictions between these temporal orders induce
temporal conflicts. For example, quick time tasks present themselves as pressing for
immediate action, and thereby create fragmentation of time. However, this is in conflict
with professional norms on core tasks requiring slow time, which hardly can be found
at the school. The most common strategy for managing this problem implies that work
3

moves into the private sphere(... ) pockets of slow time are re-created (ibid:240).”
Dessa tidsnormer orsakade enligt Kamp et al flera kontradiktioner som resulterade i konflikter
mellan olika tidsnormer, men även bland det som ansågs vara kärnan för att vara en ”bra”
lärare. För att hantera dessa spänningar använde sig individerna av det som de hade kontroll
över, nämligen sin fritid. Fritiden och skapandet av nya tidsrum blir en individstrategi för att
åtgärda det som de kollektiva strukturerna misslyckades att förena, såsom i lärares fall; tid för
att kunna justera och planera arbetet.
Författarna menar att sådana konflikter bör lösas kollektivt inom organisation och inte lämnas
som personliga dilemman till individen. Däremot kan dessa tidsrum vara negativa eftersom de
tar fokus från det huvudsakliga problemet, samtidigt som den skapar högre förväntnings- och
arbetskrav på individerna. Kamp et al påpekar dock att det kan bli en utmaning att hitta flera
kollektiva rytmer och koncepter kring tid utan att dessa riskera att för byråkratiska. Den här
studien på lärare lämpar sig inom alla arbetsplatser och organisationer. Detta då det bakom
varje arbetsroll, struktur samt kultur kan finnas tidsnormer och därmed tidskonflikter som
behöver analyseras för att förstå människors strategier och förhållande till tid.

2.3 Tidshantering; med hjälp av processer
Hantering av tid kan enligt vissa forskare var feldefinierade och behöver omdefinieras med
hjälp av strukturer samt metoder som lägger fokus på processer. Becker och Glascoff (2014)
betonar vikten av att ledare i organisationer använder sig av processbaserade mått och
tekniker för att justera sin situation samt arbetsgång. Vilket kan uppnås genom att flödet av
information och anpassning till information främjas av ”realtid” information. I stället för att
utgå från traditionella ledarskapsmetoder, anses misstag och avvikelser kunna förbättra
prestation. Arbetare och ledare kan då anpassa sig till förändring genom att lägga mer fokus
på orsaken bakom den.
Enligt Becker och Glascoff är poängen att individer, ledarskap och organisationer bör förhålla
sig till arbetet som en process, för att sedan justerar arbetet genom att skapa
återkopplingsmekanismer i processen. Becker och Glascoff gör en likhet av realtid-processer
med GPS-system som används vid bilkörning. GPS förser bilförare med realtid-information,
om bilföraren gör en felsväng skulle GPS understödja den med en ny vägbeskrivning som
skulle leda bilförare till rätt destination. Vid en översättning av detta exempel på en ledare,
skulle GPS:n medföra att ledaren kan justera och förbättra processen i verksamheten.
Detsamma gäller för arbetare. För att de ska utföra ett gott arbete bör de kunna hantera sin
vardag. Vilket kan åstadkommas genom att arbetarna förstår, behärskar och uppskattar det
systemet som de finnas i. Detta berättigar vikten av förstå processer, men även av att hitta nya
real-time processmetoder. Becker och Glascoff hänvisar till Becker, McMahan, Allen och
Nelson (2004) som åsyftar processperspektiven även som en framgångsrik metod för att
främja hälsan på arbetet, exempelvis i hanteringen av tid.
Health promotion leadership efforts should be directed by process measures regarding
engagement in processes such as physical activity, healthy food choices, beneficial coping
behaviors, and personal growth processes that cause health just as business leadership must
measure the processes that lead to their desired outcomes (ibid:60).
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2.4 Tidstjuvar och återkopplingsmekanismer
Carmo och Jesus (2011) finner exempel på tidstjuvar men även återkopplingsmekanismer
som enligt forskarna befriar tiden. De påstår att det efter den teknologiska revolutionen inom
industrin uppstod ett behov att undersöka hur tiden kan hanteras bättre. Författarna uppger att
det inte rör sig om att hantera tid utan snarare att förstå olika relationer till tid. I sin studie
fann de att stor del människor har problem att administrera sin tid och lider av den ökande
mängden arbete. Carmo och Jesus hittade flera källor till tidsförlust, så kallad tidstjuvar. De
vanligaste förekomsterna var felprioritering, att ständigt vara uppkopplad online och
framförallt avsaknaden av daglig planering kring dagens aktiviteter. Det finns dock flera
verktyg samt tekniker för att hantera och befria tid. Så som elektroniska verktyg och
planeringsformulär. Dessa förbättringar kan enbart åstadkommas med hjälp av disciplin och
attitydförändringar hos verktygsanvändaren.
När tid satts åt sidan för att använda dessa verktyg, var första intrycket att det stal tid men
med tiden ändrade människorna sin uppfattning. Planering och prioritering med bistånd av
den nya tekniken bidrog till bättre handlingsvägar i sorteringsarbetet, vilket ledde till att
människor upplevde att de hade mer tid.

2.5 Offentlig och privat sektor
I frågan gällande om det finns några skillnader i tidsupplevelsen och hantering av tid mellan
olika sektorer, fann Omalayo och Oluwafemi (2012) i sin studie om attityder att det inte rådde
någon skillnad på arbetarnas attityder oavsett om de arbetade inom privata eller offentliga
sektor. Pandla (2010) försökte också undersöka skillnader i hur arbetare hanterade stress
mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn i Indien. Han fann att alla mer eller
mindre drabbades av tidspress och av stressymptomet. Orsakerna till detta berodde enigt
Pandla inte på att det rörde sig om två olika sektorer, utan kunde föranledas av att den tuffa
konkurrens och den ökade tillväxten inom privata sektorn. Han menade även att de
skillnaderna som fanns kunde bero på enskilda individers förmåga att hantera stress

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
Kapitlet presenterar olika teoretiska underlag som kan förklara synen på tid, tidshantering
samt tidsproblematiken både utifrån ett individuellt samt organisatoriskt perspektiv. Avsnittet
är uppdelat i fem delar och innefattar olika teorier utifrån följande huvudrubriker;
”Människan och tid”, ”Arbetet, teknik och tid”, ”Konsten att hantera tid”, ”Organisation
och tid” och ”Strategier”.

3.1 Människa och tid
3.1.1 ”Vad är tid?”
Rosengrens (2006) citering av Augustinus tyder på att individer inte ägnar sig åt någon
djupare reflektion kring tid, vilket är underligt då så gott som de flesta av individens detaljer i
det vardagliga livet kretsas av just tidsdimensioner. Augustinus förstod denna komplexitet,
och med hjälp av Rosengren och andra författarna ska vi försöka förklara hur tiden påverkar
människor, arbeten, organisationer samt ledarskap, vi kommer dessutom att tydliggöra hur
tidsproblematiken kan hanteras när den integrerar med dessa olika aspekter. För att utveckla
en bättre förståelse kring tid, dess dimensioner och implikationer både i arbetslivet såsom i
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samhället bör forskning inte ta någonting för givet och framförallt vara uppmärksam till det
som syns under ytan (Adam et al, 2002). Författarna talar även om vikten att förstå
människors ”timescape”, det vill säga, människors interberoende förhållanden till tidens
komplexitet och dess struktur. Det kan handla om tidens inramning samt innehåll och hur
dessa två perspektiv medför förändringsprocesser där tidens tempo, takt (pace), varaktighet,
omedelbarhet och rytm synkroniseras i det förflutna, nutid samt framtid.
Numera är det mer betydelsefullt än någonsin att urskilja tid som socialtid, ett heterogent
fenomen som inte är definitivt och berörs av hur vi människor samspelar med tid (Lee &
Liebenau, 2002). Detta innebär att fler frågor måste ställas, förklaras samt besvaras gällande
tidsproblematiken. I kommande text följer därmed ett försök till att snarare förklara framför
att definiera den kanske mest komplexa frågan i världen; ”vad är tid?”

3.1.2 Två olika typer tidsdefinitioner
Rosengren (2006) skiljer på den absoluta och den abstrakta tiden. Författarens argument är att
den absoluta eller den konkreta tiden har sitt ursprung i det gamla agrarsamhällets kalender
där bondepraktikan saknade tidsangivelser och där inga aktiviteter påbjöds. Bonden
strukturerade sina aktiviteter i det vardagliga med hjälp av naturens cirkulär eller
cykliskordnad tid i form av årstider och dygnsrytm. På så sätt stannade tiden när de sociala
aktiviteterna upphörde och påbörjades på nytt när dessa återupptogs. Då tiden existerar
oberoende av människor, naturens tidsåskådningar, aktiviteter och dess kontexter tenderar den
att enligt Rosengren (2006) bli abstrakt, linjär, mätbar, reglerad och symboliserad av klockan.
Han menar således att människor har två konkurrerande tidsformer, vilka tillsammans skapar
bilden av tiden. Det råder dock markanta skillnader mellan dessa former. Den kom att styra
hela samhällen som en global linjär tidsram; den abstrakta ”tidsklockan” och den andra som
framträder och medvetandegörs för var enskild individ; den absoluta ”upplevda tiden”. Tid
kan vara tidsklockan där fem minuter är fem minuter oavsett var människor befinner sig, men
likväl kan tid i sin upplevelse med referens på en erfarenhet, dess innebörd och utifrån
gemensamma kontexter visa sig vara lika beskrivande som sekunder och minuter. Det kan
finnas spänningar mellan dessa olika tidsformer, vilket gör det hela problematiskt.
Liksom Rosengren påstår Jönsson (1999) att människors syn på tid berörs av att de i sin
vardag behöver förhålla sig till två olika sorters tid, den tiden som är personlig (upplevd) och
den tid som utger sig ör att vara själva klocktid (egentligen atomär).
Jönssons påpekar att spänningarna mellan våra klockformer medför en komplex relation till
tid, vilket kan förklara själva upplevelsen av att tiden inte räcker till. I detta spelar både yttre
samt inre aspirationer en viktig roll och de eventuella orsakerna bakom dem är många.

3.1.3 Socialkonstruktivism och social tid
Tid är ett socialt fenomen som i sin existens inte kan frysas i fasta och schematiska premisser
- där attityder, känslor och andra former av mänskligt uttryck lämnas åt sidan (Adam et al,
2002). Noss (2002) berättar att tiden är social konstruerad då människor enligt Luhmann
(1982) tenderar att hålla sig fast till dåtid och framtiden för att försöka förklara nuet. Inom
dessa referenser ingår exempelvis kollektiv minne, organisationskultur samt förställningar
kring vissa strukturella sammanhang. Clark (1990) menar att det i individens sociala system
skapas bindande referensramar och ståndpunkter för hur vi ska förhålla oss till tid, i vad han
kallar systemets eget tidsberäkningssystem (Noss 2002). McGrath och Kellys (1986) studier
och modell visar att människor genom interaktion och socialisation utvecklar visa
sociokulturella mönster (Noss, 2002). Rosengren (2006) anser att det är socioekonomiska
faktorer som grunda vår uppfattning av tid. Allt som vi människor gör är skapad och
konstruerad utifrån de strukturer vi lever i, men vad som dessutom bör has i åtanke är att det
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är vi själva som skapar det samhälle vi lever i. Detta instäms av Giddens (1989) som menar
att aktörer och strukturer är två sidor av samma mynt (Ritzer, 2008). Dessa premisser bidrar
till att socialtid borde ses som ett komplement till klocktid (Lee & Liebenau, 2002). Det kan
alltså tolkas som en förekomst av en tredje klockan, en social konstruerad tid som är i ständig
utveckling och bestäms utifrån socioekonomiska faktorer. Instämmande med föregående
författare förklarar Jönsson (1999) att människors syn på tid i stor utsträckning bestäms av
teknoekonomiska och kulturella tidsföreställningar. Hon klargör bland annat att det förr i
tiden var ont om mat, värme och ljus men att det skulle vara ont om tid var något mycket
sällsynt. Nu tillhör vi en generation som inbillar sig lida av tidsbrist. Vilket enligt Jönsson
(1999) är orimligt då hon påstår att tid är den enda resurs som människan alltid har.
Rehn (2002) anser istället att tid är detsamma som klockan, där med är den linjär och
homogen. Han påstår dessutom att mycket av tidsforskning som görs idag är moraliserande
och ett resultat av vad många kallar kultur. Detta då det många gånger är forskare eller
politiker som lägger värden på faktorer kopplad till tid för att förstärka sin agenda, tes eller
ideologi. Det är exempelvis riskabelt att försöka svara på frågan angående vad som är tid,
eftersom den kan bygga på ett förlopp av felaktiga definitioner. Ett förtydligande exempel på
detta, är att klocktiden framställs som otillräcklig och som en kapitalistisk konspiration mot
det goda sättet att se på tid, det vill säga som en social konstruktion. Rehn menar att det
saknas bevis som pekar att en heterogen syn på tid som skulle vara bättre än den homogena.
Samtidigt menar han att utifrån ledarskap och ett organisatoriskperspektiv borde man
tydliggöra vad som är otillräckligt med den linjära tiden. Avslutningsvis menar Rehn att trots
sin kritik, att vissa utförda studier inom detta område var och är viktiga. Han uppmanar därför
till ett mer reflexivt och mindre fördomsfullt perspektiv på klocktiden. Därmed kan det vara
intressant att få en inblick i vad tid och klockan har inneburit för människor genom tiden,
vilket bland annat kan förstås genom att undersöka dess symboler.

3.1.4 Tid som symbol
Rosengren (2006) förklarar att tiden kanske inte har någon egen substans eller egenskap, utan
förblir en symbol som inte symboliserar något annat än sig själv. Samtidigt kan alla
företeelser och symboler i livet som vi medveten eller också omedveten kopplar till tid bli
många. Ballard (2002) hänvisar till (Hanks, 1996) som menar att tid således kan betraktas
som en symbolisk process som produceras på nytt i varje ny handling. Ibland kan detta ske
genom symboliska representationer (Homing, Ahrens, & Gerhard, 1999). Den vanligaste
symbolen gällande tid är klocka, men det finns flera såsom exempelvis almanacken.
Durkheim (1915) påstod redan då att en almanacka uttrycker den kollektiva rytmen i dess
korrekthet och regelbundenhet. Ett annat exempel är språket där vardagliga uttryck som ”jag
har inte tid” eller Benjamin Franklins ”tid är pengar” kom att bli en symbolisk paroll kring
hur människor skulle förhålla sig till tid under industriepoken, men likaså idag (Rosengren,
2006). Symbolernas innebörd kan således skapa mening, normer och föreställningar gällande
vad som är verkligt eller korrekt i förhållande till tid. Klockan kom att avlägsna naturens
beroende över tiden samt att symbolisera synkronisering, tidsdisciplin och kontroll. Det
intressanta är att tidsklockan redan på 1300-talet gestaltades genom symboliska
representationer i ljudform. Inledningsvis hade större gårdar en vällingklocka och byar en
kyrkoklocka som genom sina ljud markerade arbetsdagens början och slut, samt ibland även
för måltiderna. Klockans ljud kunde redan då styra och definiera vad som var arbete och vad
som var vila. Tiden är mer än någonsin kopplad till nya tekniker och expanderande former av
interaktion som är både krävande och besättande för individen (Purser, 2002). Författaren
menar att mobiltelefon, datorer och internet skapar vad McKenna (1997) kallar ”realtid”,
teknologier som är det omedelbara, alltså det närmsta nuet (ibid). Det talas om ett ”24/7-
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samhälle” vars implikation fastställs genom ständig uppkoppling samt tillgänglighet. Återigen
med hjälp av ljudet från exempelvis en smssignal karakteriseras tid. På så sätt blir dagens
interaktionsteknologier en del i vår tidsuppfattning, något svårare att motstå oavsett om man
finner sig hemma eller på jobbet. Dagens realtid teknologier kan ses som en symbol av tidstillgänglighet och gränslöshet som inte lika länge förknippad med tids- struktur och
synkronisering.
I detta avsnitt förstår vi att människor måste förhålla sig till minst två klockor och kanske
även en tredje, den sociala tiden i samband med alla sociala konstruktioner. Tid är klockan,
individens upplevelser, dess påverkan på tid men även den påverkan utifrån de strukturer och
kulturer som individen lever i. Människor kan både ses som producenter, mottagare och
spanare i processen att uppfatta och förstå tid. Dessutom har litteratur visat att i samspelet
mellan dessa olika klockor kan det uppstå spänningar, vilket gör förhållandet till tid komplext.
Människornas uppfattning på tid och dess symboler verkar orsakas av två övergripande
faktorer som kan förknippas med samhällets strukturer; arbetet och teknik. En relation som
kommer tydliggöras i nästkommande kapitel.

3.2 Arbetet, teknik och tid
3.2.1 Olika epokers tid och rum
Rosengren (2006) ansluter sig till Johansens (1984) tolkning om att människors
tidsuppfattning är fundamental för vår bild av världen, samt att deras upplevelse av tid är
sammankopplad till förändringar inom produktionssättet. Spänningar kan uppstå i övergången
mellan olika epoker. Samtidigt menar Rosengren (2006) med inspiration av Schumpeters
(1983) och Tofflers (1982) ansats att samhällets uppfattning och förhållande till tid beror på
samspelet mellan arbetet och tid. Utöver det utgörs detta av den sociala ordningen som styrs i
samhället, vilket i stor omfattning beror på vilken kärnteknologi som råder. Det går att
undersöka hur rumsliga och tidsliga förändringar berörs av arbetet och teknik, samt hur dessa
påverkar själva människors relation till tid. Följande text visar hur olika epoker påverkade
individernas förhållande till tid och rum.

3.2.2 Informationssamhället; den tidlösa tiden
Rosengren (2006) hänvisar till Castells (2000/2001) när han beskriver uppkomsten av ett nytt
teknologiskt informationssamhälle. Ett samhälle som är omgivet av en global marknad där det
tidigare bandet mellan kapital och arbetet accelereras i en betydligt högre grad än tidigare.
Huvudsakligen, orsakas detta av att konsumtions- och produktionsökning sker tätare än
någonsin, vilket beror på den nya tekniken av datorer och internet. Samtidigt har den nya
tekniken medfört att den sociala kontexten har förändrats. Detta beror bland annat på att de
spatiala och geografiska avstånden i dagens samhälle inte längre binds av fysiska hastigheter,
genom en så kallad kronologisk tid (Purser, 2002). Människor kan infinna sig på flera rum
och platser samtidigt, då den nya tekniken öppnar dessa gränser (Aronsson et al., 2012). Tiden
har blivit alltmer tidlös (Rosengren 2002). Den nya tekniken även har möjliggjort nya
arbetsformer som banat väg för en ny form av hemarbete. Den här epokens arbete och
tekniken kom att karakteriseras av; nätverk, individualism, flexibilitet. Dessutom en teknik
som medför ett nytt förhållande till tid och rum, i en så kallad realtid (Purser, 2002).

3.2.3 Informationssamhället; Nätverkstid
I informationssamhället skapar nätverkstid möjligheter att fatta snabba beslut och vara
flexibla gällande tid. I ett informationssamhälle kommer därför tid att behandlas som en
resurs, men inte på samma linjära sätt som tidigare (Rosengren, 2006). Istället skapas resurser
i förhållande till andra företag, nätverk eller produkters tidsliga aspekter. Organisationer
8

skapar följaktligen mervärde i nätverkssamhället inte genom av att pressa mer tid ur
arbetskraften eller optimera arbetstiden, utan genom förmågan att fatta snabba beslut, vara
flexibla gällande tid. Jönsson (1999) beskriver nätverket är ett begrepp som innefattar en
ständigt ”närvaro” som är sammankopplad med en bred kommunikation, med flera aktörer.
Samtidigt medförde den tidigare goda delaktighet ett tyranni i nätverkssamhälle, där det råder
en överhettning av information och kommunikation hos den enskilda individen liksom inom
företagen. Med andra ord menar Jönsson att utifrån det som inledningsvis är positivt, skapar
goda relationer, kommunikation och teknikutveckling kan lätt uppstå lägen där människor
varken vågar eller vill säga ifrån gällande fler uppgifter och utmaningar.
Adam et al. (2002) menar att tiden koloniserades av en allmän avgränsning inom flera
områden. Arbetet och tjänster bli globala och kommunikationer nätverksbindande. Denna
interberoende relation skapar flera paradoxer och en osäkerhet kring framtiden som i sin tur
anses vara fylld av risker. Det ökande tempot och mängden interaktioner gör det svårt att
avgränsa all tillgänglig kunskap. Vilket påverkar människor, då de kan uppleva en känsla av
reflexivet och okuvlighet. Exempel på dessa paradoxer kan vara avvägande kring hållbarhet
och utveckling, flexibilitet, effektivisering samt kvalitet.

3.2.4 Informationssamhället och individualismens påverkan på tid
I samband med individualisering av samhället kommer individernas tidsrum bli mer utspridda
mellan tidsliga och rumsliga dimensioner (Rosengren, 2006). Den traditionella funktionen av
tidsklockan, att strukturera start- och sluttid inom ersättning och lönearbetet finns kvar inom
organisationer. Till skillnad från förr kommer inte längre arbetsplatsens fysiska lokalisering
att förankra människors arbete till en plats och rum. Organisationers strävan efter flexibilitet
och anpassning i arbetsmarknaden har det medfört ett förändrade anställningskontrakt, som
betonar anställdas autonomi, ansvar och delaktighet (Aronsson et al., 2012). Detta har
resulterat i en ökad intern stimulans och reglering, samt en mer målstyrd attityd till arbete.
Individerna förväntas vara självgående och att internationalisera organisationers mål,
värderingar och normer. Detta medför en komplexitet då individer tenderar att bli alltmer
projekt- och målorienterade när de ska försöka följa den organisatoriska planen. Då alla
arbetsuppgifter inte går att tidskalkylera ändrar tidsstyrning karaktär, vilka genomsyrar den
enskildes arbetsverklighet. Organisationsmålen med dess överenskommelser och deadlines
kan då bemängas med individens mål i livet. Det innebär att organisations mål tenderar att
överföras från strukturerna till individerna, där beteende och känslor så som;
prestationsbaserade självkänsla, arbetsnarkomani och osäkerhet blir själva hotet och priset
som får betalas för autonomi samt frihet. Också här upplever individen ett mervärde då denne
förmåga att förhålla sig till temporär flexibilitet (Rosengren, 2006). Aronsson et al. (2012)
nämner att denna flexibilitet bidrar till att arbetet blir gränslöst då gränserna mellan arbetstid
och fritid söndervittras, arbetskollegor samt arbetet nås när och var som helst genom en enda
klick på telefon eller dator. Författarna menar att det nya samhället har inneburit både mer
kontroll och frihet hos individerna samtidigt som det hotar samma aspekter. Förändringarna i
styrstrukturer från extern till intern kontroll har därmed resulterat i att det har blivit allt
svårare för individen att säga ifrån. Det har medfört ett ökat psykiskt krav gällande individens
närvaroreglering. Individen förväntas även vid flera tillfällen att själv ta ansvar för sin
arbetstid. Vilket kan vara svårhanterligt då organisationers behov och förväntningar ökar
själva tidspressen hos individerna.

3.2.5 Informationssamhället och flexibilitetens påverkan på tid
Inom snar framtid kommer inte arbetstiden kunna begränsas till 40-timmars arbetsvecka,
människors arbetsstabilitet kommer att sjunka och arbetsplatsen tappa sin betydelse då en del
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av tidsarbete förskjuts till andra platser eller sker i rörelse (Rosengren 2006). I vissa
avseenden kan det nya samhällets temporära flexibilitet påminna om det agrara samhället då
all tid var möjlig arbetstid, men det råder märkbara skillnader gällande själva tempot och
kraven, då dagens flexibilitet inte ger samma kontroll till producenten. Den tidigare
kapitaliseringen medförde en förskjutning av makt till kapitalägaren vilket sker än idag.
Rosengren använder Karlssons och Erikssons (2000) ifrågasättande gällande att flexibla
arbetsplatser och arbetsvillkor i allmänhet utgår utifrån företagens behov, vilket innebär att
om ett företag har flexibilitet, förväntas även de anställda att vara flexibla (ibid). Detta kan
leda till att förädlad tid ersätts av tillgänglighet och flexibilitet, detta då företagens flexibla
exploatering av arbetskraft bygger på att företagen kan hävda att den större delen av
individens tid är; möjlig arbetstid. Bärbara datorer och mobiltelefoners expansion har bidragit
till att alla rum blivit potentiella arbetsplatser. Detta behöver inte betyda att mer tid behöver
gå åt till arbete, men individens rätt att fritt disponera sin tid kan komma att inskränkas av
arbetet. Vilket kan tolkas som att tid inte enbart är pengar, utan även att den temporära
flexibiliteten är pengar. Bell och Tuckman (2002) hävdar att teknologiska instrument
underlättat för arbetsgivare då arbetstagarens tillgänglighet accepteras eller också tas för
givet. Vilket utgör nya maktförhållanden då teknologier möjliggör en ökad kontroll över
arbetaren, eftersom den utsträcker sig till tidigare privata domäner. Utvecklingen visar att
förhållanden mellan arbetstid och fritid tenderar att gå mer mot en dualism än en dikotomi.
Fall har påträffats där arbetare utvecklat strategier för att undvika frekvent tillgänglighet,
vilka kan tolkas som att tillgänglighet har ökat och upplevas som krav eller tvång. Det är dock
andra faktorer som påverkat att arbetaren försöker avgränsa sig, bland annat på grund av det
informationsflödet som bara blir större och större i dagens samhälle.

3.2.6 Informationssamhället och realtidens påverkan på tid
Realtid teknologier karakteriseras av att informationshantering sker digitalt genom tid och
rum (Purser, 2002). Begreppet realtid problematiseras av att människor samt organisationer i
hög grad behöver förhålla sig i det omedelbara och absoluta nuet. I realtid finns det inget
utrymme för den förfluten eller framtiden, det enda väsentliga är att möta nutidens premisser.
Dagens informations- och kommunikationsteknologier bidrar till en snabbhet och
omedelbarhet som karakteriseras både i arbetslivet så som i hela samhället (ibid). Benjamin
(1993) namnger realtid som ”now-time”, vilket innebär att rapiditeten i arbetslivet driver
människor att konstant vara uppmärksamma, detta kan vara riskabelt då meningsskapandet
går miste om perspektiven gällande dåtid och framtid (ibid). Problematiken med realtid
teknologier är att i dess omedelbarhet av det stora informationsflödet emellanåt blir en för stor
belastning för individen. Detta är något som tas upp i Aronsson et al (2012) då det bland annat
förklaras att det inom ett flertal yrken finns ökade krav på dokumentation, där detaljreglering
och registrering av arbetsprestationer sker direkt. Vilket blivit en allt vanligare
kvalitetssäkring och typ av styrning. Purser (2002) betonar ytterligare ett problem och påstår
att människor tenderar att bli pressade av att behöva agera kvickt, utan någon vidare
reflektion. Purser menar att människor utsätts av vad Virilio (1997) kallar en fotografisk
exponering som är orsaken till att individen blir okänsliga, ytliga och omedvetna gällande
tiden (ibid). Människor kan drabbas av nya tidsrelaterad former av alienation, en känsla av
främlingskap då de upplever en ökad komplex relation och labilitet till klocktiden. Sådana
känslor kan uppstå av oenigheter mellan tempo och rytm i tidsklockan samt av den subjektiva
upplevelsen av stress inom organisationer. Med anvisning till Mckenna (1997) säger Purser
att det kommer att bli det allt svårare att motstå interaktions teknologier i ett samhälle som
genomsyras av frekvent tillgänglighet (ibid). Vilket skapar föreställningar av att människan
ska vara mångfacetterad. Realtid teknologier leder till att människor utvecklar en distraherad
fokus och kompulsivt beteende på arbetsplatser att de ständigt bör interagera med omvärlden.
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Typiska tecken på tidsrelaterad alienation är att individen har benägenhet för att göra flera
saker samtidigt, men alltid medelmåttigt. Med anvisning till Foucault (1979) och Morce
(1998) menar Purser att realtid tekniker har även utvecklade en självdisciplin som kan leda
dels till besatthet, dels till tidsrelaterade alienation med ett tillstånd av ontologisk osäkerhet
(ibid).
Kapitlet ger en uppfattning av tid är starkt kopplat till två viktiga faktorer; hur arbetet
organiseras och vilka kärnteknologi som råder i samhället. Det är bandet mellan arbete och
teknik som kommer att påverka vår syn och förhållandet till tid. En viktig detalj är även hur
tekniken påverkar människors förhållande mellan tid och rum samt hur detta påverkar deras
arbetsliv och livsstil. I informationssamhället finns en tidlöshet där det förekommer oändliga
förbindelser och nätverksformer. Den temporära flexibiliteten är pengar och själva
tillgängligheten en norm. Faktorer som tillsammans har ökat komplexitet kring tid och
därmed också ökat spänningarna kring tid. Utifrån detta försöker människor att på olika sätt
hantera tid, något som utvecklas ytterligare i kommande avsnitt.

3.3 Konsten att hantera tid
3.3.1 Marginaler och förändring av attityder
Ett skäl till att stressupplevelser blir starka är att vi driver oss själva mot allt mindre
marginaler (Jönsson 1999). Människan försöker exempelvis att ständigt förutsäga samt
ignorera vissa situationer, så som sjukdomar på dagis eller möjliga förseningar i trafiken. Det
spelar ingen roll hur mycket vi egentligen hinner med - eftersom ju mer vi hinner, desto mer
kräver vi av oss själva, både i arbetet och privat. Samtidig menar Jönsson (1999) att vi måste
påminna oss själva att det inte är svansen som viftar hunden, det vill säga att det inte är teknik
som kontrollerar människan utan tvärtom. Den så kallade ”tidsbesparande teknologin” har
visat sig fungera utmärkt, men människan glömde att räkna med sig själv. När människan
konstaterade att en tidigare tidsödande uppgift nu snabbt löses av tekniken, la hon till
ytterligare saker i sin vardag. Vilket kan bidra till att vardagen blir något övermättad. Å ena
sidan vill hon behålla det hon åstadkommit, samtidigt som hon är rädd det ska ta på hennes
allra sista krafter. Författaren uppmanar till attitydförändring, hon anser att upplevelsen av tid
kan röra sig om en attitydfråga som behöver ändras på(Jönsson, 2002). Det är möjligt att helt
enkelt bestämma sig att det finns gott om tid eftersom ”gott-om-tid-glädjen” är varken mer
eller mindre fel än ”ont-om-tid-fasan”. Däremot kan rutinen att känna panik inför tiden vara
svår att bryta. Människan klarar av att ha många bollar i luften, men kan hon ständigt hantera
den jonglerande känslan och är vi verkligen gjorda för arbeta i denna verksamhet? Ett sätt att
hantera tid är att lämna oplanerad tid för förändringar oavsett om det sker på fritiden eller på
arbetet. Med andra ord behöver människor tid för att hantera tid, något som Jönsson väljer att
bland annat kalla för ställtid (ibid).

3.3.2 Ställtid
Ett sätt att underlätta detta är genom att förbereda sig mentalt. Ställtid är den tid det tar att
ställa i ordning, ställa sig till rätta för att sedan börja åstadkomma något (Jönsson 1999).
Ställtid kan förklaras som tid för förberedelse och planering. För skogsarbetaren var det
exempelvis den tid som gick åt innan hästen var selad framför timmerforan och köket är det
kockens tid att ställa i ordning innan maten ska tillagas. Jönsson förklarar att människor
glömmer att planera in ställtiderna då de fyller i sin almanacka. Vissa uppgifter kan vara lätta
och roliga; lätta men tråkiga, svåra samt roliga, eller också svåra och tråkiga. Ställtid påverkas
också av i vilket omfattning vi är tillgängliga och kan bli störda, likaväl som våra miljöer och
den stora informationstillgången via internet. Möjlighet att låta arbete och hem glida samman
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kan vara bekvämt och positivt men det råder även många risker i detta (Jönsson 2002).
Jönsson påstår dessvärre att även om vi enbart använder internet sporadiskt för utförandet av
arbetsuppgifter i hemmet, behöver vi ändå omställningstid. Vilket resulterar i att individen
inte riktigt hinner landa innan det är dags för en ny arbetsdag. Detta innebär dels att
människan kan uppleva en viss problematik i att vara fullt ut närvarande med alla sinnen, inte
minst eftersom ställtid kan vara övergången mellan olika rytmer och roller.

3.3.3 Dramaturgi och hantering av tid
I både arbetet och hemmet behöver individerna föra olika roller som är kopplad till
tidsförhållande (Keenoy, Oswick, Anthony, Grant och Mangham, 2002). Hantering av tid är
kopplad till våra förväntningar och emotioner, vilket i stor omfattning sker i arbetet och i
beslutssammanhang. Författarna betonar utifrån deras fallstudie att besluten inte görs endast
utifrån rationella resonemang, utan även av emotionella, vilket ofta inte tas i akt inom
ledarskaps- och organisationsanalyser. De menar att tidspressen i samband med förväntningar
på befattningsrollen och problemlösning bäddar för emotioner i beslutsprocess vilket gör den
orationell. Keenoy et al (2002) menar att i tiden bakom scenen i vad Goffmans (1959/ 1990)
kallar ”backstage” kunde individer i arbetssituationer under tidspress tänka genom problem
med mindre känslopåverkan och därför vara mer rationella. Tiden i backstage upplevs lugn
och harmonisk för individerna, eftersom att de inte behöver framträda något just då samt att
individer fick tid för reflektion. I Ritzer (2008) analyseras Goffmans (1959/1990) backstage
och menar att utan det kan människor inte framföra sin roll och hantera sin publik. Det kan
dras en parallell till Bells och Tuckmans (2002) diskussion om tillgänglighet. De hänvisar till
Zerubavel (1979) och menar att tillgänglighet leder till att moderna arbetare har en tendens att
befinna sig i ett kontinuum, det vill säga, en rörlig mellan-zon bland arbete och fritid.
Människors arbetstid kan beskrivas som en sorts offentlig tid (public time), då individen
numera ofta bär med sig sin arbetsroll även utanför yrket (Bells & Tuckmans 2002). Vilket
kan leda till mindre backstage tillfällen. Författarna menar även med anvisning till Zerubavel
(1981) att tillgänglighet och flexibilitet oftast associeras till status och vissa professioner
(ibid). Tillgänglighet antas exempelvis att ingå i yrket som läkare, jämförelsevis med en mer
strukturerade tid hos sjuksköterska. Utifrån Bells och Tuckmans (2002), Keenoy et al (2002)
och med flera kan vi se att backstage är viktigt för inte bara upprätthålla rollen utan även för
att agera mer rationellt, för att kunna hantera tidspress och förväntningar.
Människor har många olika sätt att förhålla sig till tid. Med tanke på våra roller, ställtid,
backstage- och reflektionsmöjligheter finns det anledning att se hur attityd påverkas och har
en inverkan i tidshanteringen. Utöver dessa spänningar som skapats av föreställningar av att
människor alltid ska vara tillgängliga, finns det anledning att se närmare på organisationens
roll och dess påverkan på människors relation till tid.

3.4 Organisation och tid
3.4.1 Organisation i förändring
Dagens organisatoriska strategiska arbete har stött på svårigheter i sitt traditionella linjärt
förhållningssätt kontra tid (Adam et al., 2002). Samhället har blivit alltmer oförutsägbart med
nya former av konkurrens, teknologier, organisationsstrukturer som kräver mer interaktion
och högre kvalitet. Det tidigare strategiska planeringssättet håller inte längre, just på grund av
dessa premisser (ibid). Tyrstrup (2005) anser att mycket av dagens traditionella
ledarskapsstruktur är starkt förankrat till taylorismen, vilket inte alltid är anpassat till den
rörliga och oförutsägbara världen vi idag lever i. Taylorismens princip var att tid är en
bristande resurs som kan kontrolleras. Taylor ansåg att förändringar kan mötas och hanteras
med hjälp av planering. I takt att flera arbetsområden blir alltmer komplexa ökar behovet för
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förändringar och anpassning. Själva repetitionen blir mer som ett undantag, vilket gör att
planläggningar blir svåra att följa (ibid).

3.4.2 Traditionellt ledarskap med planering är inte tillräckligt
Många planer kommer inte till bruk, eftersom olika processer bör falla på plats innan det kan
bli som man tänkt sig (Tyrstrup, 2005). Det är nästan omöjligt att förutse och påverka en
utveckling eller förändring, vilket resulterar i att den tidigare gjorda planen och de framtida
målen tappar en del fokus till nuets bekostnad. För att förhindra detta bör ledarskap lägga mer
vikt vid inställning till tid och arbeta mer inkrementell samt i retrospektiv övergå från planer
till processer. Nuförtiden arbetar inte ledare kort- eller långsiktigt, utan ”medelsiktigt”, vilket
skapar en viss gråzon i hur de förhåller sig till tid.
Tyrstrup (2005) menar att organisationer inte alltid lyckas att etablera rutiner som lämpar sig
till dåtid, nutid och framtid. Ledarskapets hantering av tid handlar ideligen om att balansera
den kortsiktiga vardagen och den långsiktiga planeringen, men oavsett om dessa hanteras eller
inte, verkar tidsbrister vara en central tidsfaktor inom organisationer och ledarskap idag.
Samtidigt är det problematiskt att ledningen ser förändringar eller avvikelser till planen som
ett problem, eftersom detta kan medföra ytterligare problem som ohälsa med mera. Då ledare
idag lägger två tredjedelar av sin tid åt att lösa oförutsägbara situationer, påstår Tyrstrup att
improvisationsförmåga och vägledning har blivit alltmer betydelsefullt i det moderna
ledarskapet. Vid närmare analys fann Tyrstrup att svårigheten med tidshantering idag inte
behöver kretsa kring det höga tempot och rytmen, utan problemet kan ligga i variationen
mellan tempo och rytm.
Noss (2002) har liknande argument gällande att samhället är i konstant förändring och att
organisationer därför behöver lära sig att arbeta i det ovisa nuet, vilket förutsätter en större
flexibilitet samt förändringsbenägenhet. Detta pekar på ett behov om att omformulera den
organisatoriska förhållningssätt till tid. Vilket kan uppnås med hjälp av nya koncept och
organisationsteorier med betoning på nutiden som utgångspunkt. Traditionellt ledarskap och
management utgår ofta med hänsyn till sin historia men också utifrån framtiden genom
utformningen av nya rutiner, förändringshandlingsplaner och strategier. Noss (2002) menar
att det vanligaste antagandet är att ledare ska kunna lösa sina problem i förväg. I detta
scenario utgår ledarskap ifrån ett linjärt och homogent förhållningssätt, som ger intryck av att
både nutid samt framtid är kontrollbar och rationell. Det gör att organisationen blir ett preprogrammerat och historiskt förankrat koncept med ett tillslutet system, där en viss logik är
normgivande. Detta skapar falsk förutsägbarhet och stabilitet på bekostnad av inertia, det vill
säga, en förändringströghet inom organisationer med allmän attityd mot förändringar och
oförmågan att hantera förändringar. Begreppet ”lev i nuet” kan låta som en kliché i
människors byggande av mening, men inom organisationer är detta väsentligt för att utforma
flexibla systemen som ska kunna hantera förändring och det ovisa.

3.4.3 Från planer till processer
Utifrån dessa premisser menar Tyrstrup (2005) att ledare måste utveckla två egenskaper för
att utföra ett framgångsrikt och anpassat ledarskap; på kort sikt - improvisation och på
långsikt - utveckling av idéer (se Figur 1). Tyrstrups modell demonstrerar hur improvisation
möter oförutsägbarhet (kortsiktigt) och hur utveckling av idéer möter tidshorisonten
(långsiktigt). Improvisation och utveckling av idéer sker kontinuerligt samt mer
processinriktat. Tyrstrup menar att dessa processer råder redan inom de flesta företag och
menar att problemet ligger i att legitimera och integrera dessa i olika former av ledarskap som
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arbetar också medelsiktigt. Han vill att sådana processer ska ses som ett gediget komplement
till mer traditionella ledarskapsformer och management. Han rättfärdigar detta genom att
betona skillnaden mellan management och ledarskap. Medan management rör sig om att
engagera människor i något de känner till, så handlar ledarskap om att engagerar människor i
något som inte är lika konkret och förutsägbart. Han menar därför att ledare bör övergå från
planer till processer i sitt ledarskap, och börja utgå utifrån ovetande förutsättningar. Ledarskap
kan tolkas som ett utgångsläge för vad som anses viktigt och lämpligt inom en organisation.
Det innebär att ledarskap genom sin vägledning och narrativitet, utgör en bidragande faktor i
personalens förståelse kring kontexten av verksamheten. I dessa ingår upplevelse av
oförutsägbarhet, avvikelser i rutiner och själva upplevelsen och förhållningssätt till tid.
Described uncertainty

Idea development

”Traditional management”

Described times horizons

Short- term

Medium- term

Long- term

Figur 1 efter Tyrstrups (2005) Model 8.1 i Unsertainty, time horizons and managerial
activities.

3.4.4 Kombinera stabiliserande strukturer med reflexiv planering
Numera förhåller sig människor i organisationer till åtminstone två typer av ”nutid” samtidigt,
det aktuella nuet och det förlängda nuet (Noss, 2002). I det förlängda nuet ska förväntningar
inte ses annat än preliminära, vilket medför att planeringens syftet i detta synsätt
huvudsakligen blir att justera skillnader mellan den tidigare planen och det som faktisk pågår,
själva processen. Den här typen av planering kallas för reflexiv planering och kan ses som ett
lämpligt realtid-ledarskap anpassat till det snabba kommunikationssamhället vi lever i idag.
Eftersom den reflexiva planering är en aktivitet som är improviserad medför det ökade risker
för felbedömningar. Detta kan kompenseras genom att arbeta med stabiliserade strukturer.
Det krävs då minimala tidshorisonter samt referenser, och framförallt avsatt tid för reflektion.
Organisationerna bör därför utveckla strukturer med anpassade kommunikations- och
ledarskapsformer som kan hantera eventuella avvikelser i nuets tidsflöde. Det bör dessutom
finnas premisser, för att ta ny inputs och under kontroll hantera flera parallella aktiviteter
(ibid).
Sammanfattningsvis kan sägas att det i planeringen begås misstag, då det inte tas hänsyn till
att samhället blivit alltmer oförutsägbart. Det ovissa samhället kan leda till ännu flera
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spänningar om vi inte lär oss att hantera det. Det krävs därför strukturer som utgår ifrån
ständig förändring och anpassning. Detta kan enbart åstadkommas genom att finna
förhållnings- och planeringssätt till tid, där tid ses som en process. En process som behöver
rum till marginaler för improvisation, nya idéer och kvalitet kring människors samt
organisations verksamheter. Nästan steg är att undersöka vilka strategier som utvecklas av
individer samt organisationer för att hantera tid.

3.4 Strategier
3.4.1 Segmenteringsstrategi och integrationsstrategi
Aronsson et al (2012) berättar att individernas upplevelse av tidsbrist idag beror på att
gränserna mellan fritid och arbetet förskingrades samt att det i allmänhet går åt mer tid till
arbete. Människor börjar dock utveckla olika tekniker och strategier för att markera eller
integrera gränsen mellan arbete och privatliv. En del människor stänger exempelvis av
mobiltelefon under vissa tider för att undvika att arbeta under helgerna, andra använder
speciella rum i huset enbart för arbete. Dessa gränser beskrivs oftast som individuella
strategier. Det finns två olika huvudstrategier enligt Aronsson et al, den ena kallas
segmenteringsstrategi, som baserar sig på att enbart hålla sig till en 40-timmars arbetsvecka,
med en stark avgränsning mellan arbetet och den privata tiden. Den andra strategin är
integrationsstrategier, varpå är själva förhållande till tid som inte avskiljer arbetstid och övrig
tid, utan kombineras de under en 15-timmarsdag. Detta kan vara riskabelt eftersom att detta
leder till att människor exempelvis arbetar under sina raster eller också under helger, vilket
kan sätta väldiga påfrestningar på både hälsan och det sociala livet (Allvin et al, 2006).
Författarna menar istället att organisationer ska arbeta mer aktivt med att utveckla strukturer
som kan skydda individen från gränslöst arbete. Aronsson et al (2012) menar att även
organisationer arbetar tillsammans med sin personal med att hitta mjuka och moderna
styrtekniker. Dessa tekniker gör att individen psykologiskt internationaliserar företagets krav,
normer och mål, exempelvis genom målstyrning samt utvecklingssamtal. Vilka kan anses
vara en blandning mellan ett regleringsinstrument och ett vägledningsinstrument. Ur ett
arbetsmiljö- och utvecklingsperspektiv anses dessa strategier vara positiva för individen
eftersom den präglas av en viss individuell anpassning (ibid). Dock kan den ökande
informationsmängden medföra vissa svårigheter inom arbetsmiljön, därav krävs nya strategier
för att hantera problematiken.

3.4.2 Komprimeringsstrategier
När informationsflödet blir för stort och arbetsuppgifterna alltmer komplexa, kan det bli
skadande vilket leder till behov att fordra nya metoder för att hantera tiden och informationen
(Sabelis 2002). Komprimering är enligt Sabelis en strategi som används för att hantera
informationsflödet, tidsmötet och andra arbets- och ledarskapsprocesser. Dess innebörd är att
minska volymen och varaktigheten i en aktivitet samt att lägga fokus på det mest väsentliga i
en process. Utöver att komprimera information exemplifierar Sabelis att det på mänsklig
nivån är allmänt känt att för mycket press på människor kan resultera i att de ”faller sönder”
och upplever utbrändhet. Detta är något som kan undvikas inom ledarskap genom delegering,
som i komprimeringssammanhang kan anses som en fördelning av påfrestningar bland
varandra, eller också förskjutning till andra. Att fokusera rätt, sålla bort det oviktiga och
samtidigt lita på andra är något som kan likna komprimeringsstrategier till processtrategier.

3.4.3 Processtrategier
En bra metod för att hantera tid är att arbeta strategisk med att minska produktionstiderna. En
framgångsfaktor bakom detta är enligt Ikuko (2002) förmågan att arbeta för processen med
stödet av andra. Den japanska produktionssystem "lean” produktion eller Toyotism syftar
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enligt Ikuko till att förena låga kostnader med hög kvalitativa produkter. Ett annat mål är
dessutom att producera i små kvantiteter för att kunna förhålla sig till marknaden. Just in
Time (JIT) filosofin innebär även att ledtid förkortas. Grundidén är att producera det som
behövs, när det behövs utifrån den behövda kvantiteten. Inom denna filosofi antas att
produktion, tid och vinst har en interberoende relation. Maximering och vinst uppnås genom
minimering av produktionstid. Med andra ord sparas kostnader genom tidsbesparing samt
med eliminering av spill och icke produktiv tid.
Ikuko menar att skillnaderna mellan Toyotism och Taylorism eller Fordism är att
effektiviseringen och optimeringen av tid görs på sekvens- och processnivån istället för på
individnivån. I synkronisering av arbetet fanns det möjligheter att erfarna eller kvicka
individer kunde kompensera för de som var mindre snabba och erfarna. Harmoni och
samarbete är en viktig faktor i JIT som beskriver arbetsteamets anda. Samarbete blir således
en synonym för effektivitet, däremot utan samarbete kan JIT jämföras med Taylorism(ibid).

METOD
I kommande text följer en presentation av de metoder som används vid insamlingen av empiri
samt de tillvägagångssätt som använts för att kunna genomföra studien. Kapitlet innefattar en
beskrivning av metodval, intervjuguide och urval. Sedan följer en redogörelse kring
intervjuns genomförande samt resultat och analys. Därefter presenteras uppsatsens
tillförlitlighet samt etiska överväganden. Metodkapitlet avvecklas med reflektioner kring
tillvägagångssättet i en metoddiskussion.

4.1 Metodval
Inför studien reflekterade vi länge över vilken metod som var mest givande för att kunna
utföra en så detaljerad och gedigen studie som möjligt. En enkätundersökning är fördelaktig
då det oftast bidrar till en stor svarsfrekvens samt kan förtydliga bilden av vilka områden som
är mest eller minst utsatta inom studien. Då vår undersökning berör ett så pass komplext och
abstrakt ämne som tid, föll dock valet på att genomföra en kvalitativ undersökning i form av
intervjuer. Vi bedömde att denna metod har bidragit till en större inblick och förståelse kring
ämnet samtidigt som den gjort det möjligt att detaljerad lyfta fram respondenternas åsikter,
upplevelser samt reflektioner. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod bidrar till en
bredare kännedom kring undersökningens frågeställningar, eftersom metoden förutsätter samt
styrs av att skribenterna strävar efter att besvara fenomens förekomster. Vilket enbart kan
åstadkommas med hjälp av fördjupning utifrån intervjuer (Jacobsen, 2002). Widerberg (2002)
understryker dessutom att fokus i en kvalitativ undersökning läggs vid att redogöra områdets
innebörd och företeelser, medan kvantitativ metod representeras framförallt av värden och
statistik. Vi övervägde dock att använda enkäter som komplement i studien, med fick
avgränsa oss på grund av tidsbrist och istället fullt koncentrera oss på att genomföra långa
djupintervjuer. Vi diskuterade dessutom med vår handledare gällande om detta komplement
egentligen skulle vara givande eller medföra misstolkningar, då undersökningsområdet är
abstrakt och styrs av respondenternas egna tankar samt erfarenheter. Det är lätthänt att
misstolka frågeformulär och det begränsar dessutom möjligheten till följdfrågor. Därmed
ligger det i vår vetskap, att vi förmodligen hade fått annorlunda resultat om vi hade valt att
använda sig av kvantitativa metoder. För att kunna besvara våra frågor, ville vi själva kunna
leda studien, vilket vi kunnat göra med hjälp av semistrukturerade intervjuer.
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4.2 Intervjuguide
Valet av semistrukturerade intervjuer var givet redan från början. Denscombe (2009) förklarar
att en semistrukturerad intervju, bidrar till en mer öppen och flexibel intervju. Detta eftersom
att intervjuarna utgår från en tidigare utformad intervjuguide, där respondenterna har
möjlighet att tämja på gränserna med exempelvis mer detaljrik information och intervjuarna
har möjlighet att ställa följdfrågor. Vilket är en fördel under semistrukturerad intervjuer, då
det minskar intervjuarens egna tolkningar och oftast leder till en djupare förståelse av svaren
(ibid).
Vi formulerade en intervjuguide som vederböriga fick ta del av och fundera över innan
intervjutillfället. Detta för att vi ansåg att intervjun berör ett ämne som kräver reflektion och
för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att framföra sina synpunkter gällande
intervjuguiden. Själva intervjun var uppdelad i fyra olika delar; befattningspresentation,
personlig syn på tid och tidsproblematik på allmän nivån, organisation orsaker samt effekter
gällande tidsproblematik och organisationens strategiska arbete kring tid.

4.3 Urval
För att en kvalitativ undersökning ska vara så gedigen som möjligt är det viktigt att välja ett
urval som enkelt kan kopplas till undersöknings syfte och besvara de huvudsakliga
frågeställningarna. Denscombe (2009) beskriver ett antal olika urval. Vi använde oss av ett
systematiskt urval, vars skillnad från ett slumpmässigt urval är att detta innefattar en viss
tanke kring valet av respondenter samt tillvägagångssätt (ibid). Anledningen till att vi valde
att intervjua högt uppsatta inom sektorerna var för att intresset låg i att undersöka orsakerna
till tidproblematiken och inte effekterna. Vi ansåg att dessa respondenter var bäst lämpliga att
kunna besvara frågeställningarna och ge en tydlig bild av problematiken.
Vi ville inte undersöka det undersökts så många gånger tidigare, det vill säga;
tidsproblematikens ”effekter” som framförallt förekommer i den nedersta nivån hos
personalen inom organisationer (Döös & Wilhelmson, 2009; Jacobsen & Thorsvik, 2008;
Jeding et al, 1999;). För att kunna få svar på vår problemformulering valde vi således att
medveten lägga fokus vid att undersöka de som samspelar närmare ”orsaken”, nämligen
högverkställande chefer. Detta eftersom det är ledare som genom arbetsorganisering som
skapar nya förhållningsätter till tid (Rosengren, 2006), samt exponeras först av tidsmässiga
signaler från sin omvärld (Jacobsen & Thorsvik, 2008).
Vi fick ett stort stöd från en samarbetspartner vid val av respondenter, då vi kunde använda
dennes kontaktnät för att finna intervjupersoner. På så vis fick vi kontakt med tre
verkställande direktörer inom privat sektor och lyckades även starta ett samarbete med tre
socialchefer inom offentlig sektor, lika många män som kvinnor. Slutligen hade vi sex
potentiella intervjupersoner, som var helt oberoende av varandra, till vårt förfogande.

4.4 Genomförande
Intervjuerna ägde alla rum under mars till aprilmånad och genomfördes på vederbörandes
olika kontor. Varje intervju tog mellan 45 – 75 minuter och de som medverkade var
uppsatsförfattarna samt intervjupersonen. Enligt oss var detta tillräckligt för att kunna samla
in lämplig empiri för undersökningen. Respondenterna fick ta del av ett medgivandeavtal,
som innefattade en beskrivning gällande tillvägagångssättet samt godkännande av inspelning
och transkribering. Alla intervjuer spelades in i ljudformat med hjälp av en mobiltelefon och
transkriberades sedan i ett worddokument, så att materialet skulle kunna finnas tillgängligt vid

17

opponeringsstillfälle eller vid eventuella önskemål från intervjupersonerna. Materialet
kommer att raderas efter att uppsatsen publicerats.

4.5 Datainsamling och analys
Intervjuerna har använts som ansats vid insamlingen av empiri, som därefter förstärks och
kompletterats av tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar inom det aktuella
undersökningsområdet. Vi har sökt bland ett femtiotal artiklar i databasen Abi informal,
samtliga artiklar var peer-reviewed. Olika nyckelord kom till användning, såsom;
tidshantering för att hitta datamaterial och vi fann slutligen fem användbara artiklar till
undersökningen.
Vi har framförallt genomfört en induktiv datainsamling som är en viktig del inom grundad
teori, vars innebörd är att ansatsen blir hypotesgenererande istället för verifierande. Resultatet
av empirin blir huvudsakligen det som sedan avgör vilka teorier som ska användas i studien.
Alvesson och Sköldberg (2008) skriver i Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och
kvalitativmetod, med hänvisning till Glaser och Strauss (1967) att deduktiv datainsamling kan
leda till att empirin blir framtvingad utifrån de redan förutbestämda teorierna (ibid).
Något som vi ville undvika! Därmed ansåg vi att denna metod var mest lämpligt för uppsatsen
då den berör ett något svårhanterligt område. Vi har försökt att använda oss av nyfunnen
kunskap och vi valde att begränsa oss när vi upplevde att vi började beröra tidsproblematikens
effekter istället för orsaker. Denna metod har bidragit till att vi grundligt kunnat analysera
empirin samt dela in materialet inom olika väsenliga områden som slutligen utretts utifrån
teoretiska begrepp. För att sedan analytiskt kunna hantera all empiri har vi dessutom utgått
från socialkonstruktivism som innebär att ansatsen till en början upplevs som självklar och
given, men ju mer studieområdet vänds upp-och-ner på, desto tydligare blir det att ansatsen
inte går att ta förgivet. Syftet är således att överraska och ge läsaren en ”aha-upplevelse”.
Socialkonstruktivism innebär att det i samhället ständigt konstrueras nya beteenden samt
rutiner i interaktionen med andra för att bibehålla ”social ordning” (Alvesson & Sköldberg,
2008). Denna vetskap förenklade bearbetningen av intervjumaterialet och medförde djupare
förståelse i respondenternas svar.

4.6 Uppsatsens tillförlitlighet
Enligt Bryman & Alan (2001) innebär tillförlitlighet att undersökningen genomförs i
konsensus med de riktlinjer som råder för uppsatsskrivning samt att sker en återkoppling,
exempelvis via en intervjusammanfattning eller transkribering till de som medverkat i studien
(ibid). Trots våra avsikter att göra en återkoppling lyckads vi inte fullfölja det bland annat på
grund att flera processer pågick, samtidigt vilket gjorde det svår att släppa andra aspekter för
detta. Som kompensation jobbade vi extra hård för att ge en äkta och tydlig bild av
intervjupersonerna erfarenheter av ämnet och vi har varit noga med att respondenterna inte
ska misstolkas, genom att använda sig av direktcitat samt beskrivningar. Detta framförallt då
vi är medvetna om den nästintill omöjliga benägenheten att vara fullkomligt objektiv i en
samhällsvetenskaplig studie. Vi stötte på utmaningar under arbetsgången, bland annat att
försöka tygla våra förförståelse både vi framtagning av resultat men också vid analysen, något
som Denscombe (2009) menar kan hota uppsatsens reliabilitet. Dessutom var det svårt att
avgränsa tidsanalys utifrån ett stressperspektiv, vilket kunnat påverka validiteten, vårt mål var
att undersöka tid och inte stress som kan förknippas med tidpress. Metodens styrkor samt
svagheter har vägts mot varandra och med hjälp av olika metodböcker samt källor har vi
kunnat försäkra oss om att vi valt rätt metod för studien. Vi upplever, trots det något breda
undersökningsområdet och genom semistrukturerade djupintervjuer, kunnat välja ut de mest
relevanta teorier som verktyg för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Respondenterna
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var mycket kompetenta individer med mycket erfarenhet som var till god hjälp för att besvara
våra frågeställningar. De var intresserade av dela med sig av sina kunskaper men också ta del
av ny kunskap samt få en djupare insikt i tidsproblematiken. På så vis fick vi material till vårt
förfogande, som ger en klar och gedigen bild av respondenternas uppfattning gällande
tidsproblematiken samt dess hantering. Vi bedömer följaktligen att uppsatsen påvisar en
trovärdighet och att ansatsen ger möjlighet till vidareforskning samt överförbarhet.

4.7 Etiska överväganden
Denscombe (2009) menar att de medverkandes rättigheter ska respekteras och att samtliga ska
kunna delta utan att uppleva förolämpning eller ta skada av undersökningen (ibid). Med denna
vetskap har vi varit noga med att i början av samarbetet poängtera respondenternas
privilegier, så som att all inspelad data raderas när studien är fullgjord eller också att så gott
det går kommer att förbi anonyma. Därmed kommer varken respondenter eller deras
verksamheter att presenteras vid namn i studien. Utan de beskrivas som olika verksamheter
inom privat eller offentlig sektor i södra Sverige, vilket har godkänts av samtliga. Det finns
fyra etiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet och dessa samlade vi i vårt medgivarintyg (se bilaga). Detta fungerade både
som ett formellt dokument till våra intervjupersoner och som en påminnelse för oss gällande
forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2011).

4.8 Metoddiskussion
Alltfler rapporter visar att människor upplever tidsbrist i vårt moderna och flexibla samhälle,
det går inte att blunda för att alltfler också upplever detta som ett problem. I synnerhet då vi
personligen till en början möttes av återupprepande nej från företag gällande
uppsatssamarbete på grund av tidsbrist. Vilket i sin tur resulterade i en nyfikenhet. Vad är det
egentligen som gör att verksamheter upplever tidsbrist? Hur hanterar de tidsproblematiken?
Vad är det som frigör tid och vad är det egentligen som begränsar den? Vi bestämde oss för
att inledningsvis genomföra samtliga intervjuer och sedan bygga vidare med teori, vilket både
har sina för- och nackdelar. En fördel har varit att kunna urskilja gemensamma nämnare inom
de olika områdena och således också kunna avgränsa sig från sådant som upplevts irrelevant.
Grundad teori öppnar många nya dörrar till kunskap och till slut hade vi en ”hel verkstad” till
vårt förfogande. Vi har varit både nyfikna och hungriga på ny kunskap, vilket givetvis har
varit givande, men eftersom studien är tidsbegränsad är det betydelsefullt att sätta upp vissa
limitationer. Dessa karaktärsdrag medförde således en del svårigheter eftersom det krävs en
viss benägenhet samt tolerans för att kunna avgränsa sig, två egenskaper som vi kommer att
arbeta med att bli bättre på i framtiden. Vi kände oss tryggare med att ha en bred teoretisk
utgångspunkt. Vi resonerade så att för förstå ett brett och komplext fenomen behövde vi ett
brett perspektiv som visade hur olika delar leder till andra i upplevelsen av tid.
En begränsning gjordes dock genom att exempelvis enbart intervjua högtuppsatta. Vilket
beror på att vår uppfattning av att dessa personer är specialister inom problematiken och
representerar verksamhetens strategiska arbete gällande tiden. Därmed föll det naturligt att
reflektera över empirin samt inspireras utifrån en grundad teori och socialkonstruktivistisk
synvinkel. Vår förhoppning var att skapa forskning på samma vis som vi angås att vårt
studieobjekt formats. Ett argument för de som möjligen är skeptiska till socialkonstruktivism,
är att det bör has i åtanke att klockan i sig inte ändrat sig, den är fortfarande linjär, ändå har
problemen med tidshanteringen förändrats, vilket vi menar måste innebära att tiden är
konstruerad.
Under uppsatsskrivningens gång har det beslutats att dela upp vissa områden i rapporten,
framförallt för att effektivisera men också för att använda varandras olika styrkor så gott som
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det går. Alla beslut har dock fattats gemensamt, med viss handledning från handledare och vi
har ständigt varit insatta i varandras olika moment. Slutligen har vi varit noga med att resultat,
analys samt slutdiskussionen skrivs tillsammans för att bibehålla den röda tråden och för att
försäkra oss om att rapporten genomsyrar bådas reflektioner, kunskaper samt erfarenheter.

RESULTAT OCH ANALYS
I kommande avsnitt följer ett koncentrat av resultat från våra intervjuer med cheferna samt
analys utifrån empiri, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att
namnge våra intervjupersoner med fiktiva namn för att förenkla läsandet. Våra
intervjupersoner består av; Henrik, Ture, Johanna, Barbro, Lena och Patrik.
Kapitlet innefattar en redogörelse kring chefernas åsikter gällande tid med anknytning till
viktiga teoretiska utgångspunkter för att förstå tidsproblematiken. För att kunna besvara våra
frågeställningar samt syftet med uppsatsen är detta kapitel indelat utifrån följande sätt; första
stycket beskriver den allmänna uppfattningen om tid, sedan följer en text om de orsaker som
påverkar oss på samhällsvetenskaplig nivå och definierar tid, exempelvis genom onlinesamhället och symboler, kapitlet avslutas med ett resonemang kring hanteringen och de
strategier som används för att kunna hantera tidsproblematiken inom organisationen.

5.1 Cheferna
Livet som högtuppsatt chef beskrivs av våra intervjupersoner, som både ovis och utmanande.
Vi bad våra responderande chefer att redogöra en vanlig arbetsdag, varpå samtliga
konstaterade att det inte finns någon vanlig arbetsdag, däremot fick vi ta del av vad
exempelvis Barbro hellre ville kalla för en ”ovanlig” arbetsdag. En arbetsdag där det ständigt
sker oförutsägbara saker och där det gäller att kunna hantera många bollar i luften. Cheferna
beskrev sig själva vara spindeln i näten samtidigt som de är ansiktet utåt, vilket de
åstadkommer genom att bland annat dagligen företräda vid möten. Tyrstrup (2005) förklarar
att den moderna ledaren måste ha improvisationsförmåga och ofta måste arbeta i det
oförutsägbara med få tidshorisonter. Han menar att ledare lägger närmare två tredjedelar av
sin tid åt att lösa oförutsägbara situationer. Ledarens primära uppgift idag är att hantera
förändring och i det ingår organisationers tidshantering, att träffa många människor och att ha
flera bollar i luften. För att kunna utföra detta, måste de arbeta parallellt mellan kortsiktighet
och långsiktighet, det vill säga ett ständigt arbete i en medelsiktighet (ibid).
Våra intervjupersoner är alla olika individer med olika bakgrunder men vad som framkom
under intervjuerna var att de har betydligt fler likheter än olikheter, trots att de arbetar inom
olika sektorer och yrken. En gemensam nämnare var exempelvis att de alla hade en lång
arbetserfarenhet inom ledarskap, vilket de ansåg vara en av anledningarna till att de klarar av
sin yrkesroll och de flesta beskriv sig dessutom som målmedvetna och resultatfokuserade
individer. Så gott som alla menade att de måste vara flexibla med sin tid, vilket innebär att de
i sitt yrke har oregelbunden tid och måste kunna infinna sig i att arbeta extremt mycket under
vissa perioder samt då ta ut ledighet när det passar. Flexibilitet är något som av Rosengren
(2006) beskrivs som typiska drag från Castells presenterade nätverkssamhälle. Samtliga av
våra chefer förklarade dock att deras huvudsakliga arbetsuppgifter, var att se till så att
personalen mår bra och att verksamheten rullar på.
Våra intervjupersoner tyckte att tidsproblematiken är en viktig och spännande fråga. Detta är
något som också nämns i litteratur, då tid skildras som ett mycket komplext område (Adam et
al, 2002; Jönsson, 1999; Noss, 2002). Våra chefer förklarade att i deras arbete krävs en
acceptans för att tiden är ovis, som i vissa fall kan vara påfrestande men oftast medför en
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stimulans och utmaning i arbetet. Med anknytning till Aronsson et al. (2012) sägs det att
individernas relation till sitt arbete i det nya samhället, stimuleras av att den regleras internt av
individerna. Arbetet kan således upplevas som något spännande och utmanande. Däremot är
det flexibla och fria arbetet inte helt riskfritt, vilket visade sig vara något som våra
intervjuande chefer också var väl medvetna om. Det faktum att de trivs med detta trots dess
risker samt lyckats att hantera arbetet väl, kan vara ett tecken på att de sedan längre jobbat
med att identifiera och förhandla sina gränser (Arman et al 2011). Cheferna ansåg sig vara
disciplinerade samt oerhört medvetna om vikten att finna balans mellan tillgänglighet och
frihet att prioritera för att överleva i arbetet. De flesta av dem menade att tid är ett abstrakt
begrepp med flera olika innebörder och ser på tid som en kulturell företeelse, Henrik valde att
beskriva tid på följande sätt;
”Egentligen är tid påhittat! Det är något som vi kommit på och sedan gjort till någon
matematisk formel; att tid regleras utifrån någon klocka. Det kan jag ibland reflektera över!
Vad är det för påfund vi egentligen har uppfunnit i det som kallas tid? Jo, tid definieras oftast
i siffror och egentligen kan man ju definiera tid som; real tid, framtid och dåtid.”
I vissa avseenden kunde bemärkelsen att tid är abstrakt ha många liknelser till Rosengrens
(2006) beteckning av den svårpåtagliga tiden, det vill säga att tid är något som är kopplad till
symboler i form av klockan, siffror men även samhället och kultur. Tid avgörs utifrån många
dimensioner (Adam et al, 2002). Så gott som alla våra chefer ansåg att tid var ett samhälleligt
samt socialt fenomen, där vi alla är med och bidrar till dess betydelsen och hantering.
Cheferna delade samma uppfattning som de flesta tidsforskare att; tiden är socialkonstruerad,
utvecklad av människor genom interaktion och socialisation (Adam et al, 2002; Jönsson, 1999
Noss, 2002; Rosengren, 2006; Tyrstrup, 2005). Det innebär att tid utgörs av manifestationer
av klockan, individernas upplevelser och samhället (Rosengren, 2006). Vad vi också kan se är
att tiden har blivit något som är mindre definitivt än tidigare, eftersom den ständigt samspelar
med flexibilitet vilket innebär att tiden har blivit tidlös. Detta beskrevs av våra intervjuande
chefer när de menade att det har blivit svårare att få ihop arbetet och fritid, och det skildras
dessutom i litteratur (Allvin et al, 2006). Det innebär att mervärde skapas av ovetande och att
avstå av sin tid. Barbro belyste detta som ett problem genom att förklara att det krävs att vi
själva ifrågasätter hur vi som individer resonerar kring detta och förtydligade sig med att
yttra; ”Tid är allt vi har”. Ett citat som karaktäriseras och dessutom nyttjas väl av Jönsson
(1999/ 2002).
Vi har tidigare redogjort detta i teoretiska utgångspunkter och ska strax även klargöra här att
tekniken samt arbetet har en viktig roll i hur tid konstrueras och därefter upplevs. Ett exempel
på det är tidsupplevelsen kan vara svår att beräkna och definiera. Något som vi i följande text
ska försöka ge en tydligare förklaring på.

5.2 Tillgänglighet, prioriteringar och andra spänningar i onlinesamhället
Upplevelsen av tidsbrist kan vara ett tecken på konflikter och spänningar mellan olika
tidsdimensioner (Adam et al, 2002; Kamp et al, 2011; Jönsson, 1999; Rosengren, 2006). Våra
chefer delade åsikt gällande detta. Patrik menade exempelvis att det har skett en radikal
förändring de senaste 10-15 åren när det kommer till hur människor i samhället förhåller sig
till tid. Cheferna upplever att allting går snabbare samt att det måste gå fortare på grund av
bland annat konkurrensen, den nya tekniken, det flexibla samhället och nya lagkrav. I våra
intervjuer framställdes informationssamhället som ett samhälle med flera spänningar och
tidsdilemman. Varpå våra chefer anser framförallt beror på två faktorer; människors konstanta
tillgänglighet samt det faktum att vi inte är tillräckligt duktiga på att hantera
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informationsmängden vi utsätts för, vilket gör det svårt för oss att prioritera mellan olika
aktiviteter och information. Detta kan förklaras med att den nya tekniken medförde nya
metoder att organisera arbete, arbetsmönster samt tillvägagångssätt för att förhålla sig till tid
både på jobbet och i det privata livet (Bell & Tuckman, 2002; Purser, 2002; Rosengren,
2006). Enligt Adam et al (2002) har detta samhälle medfört nya former av konkurrens som
kräver mer snabbhet med ytterligare interaktion och högre kvalitet. Rosengren (2006)
beskriver uppkomsten av ett nytt teknologiskt informationssamhälle som bygger på en teknik
och består av en extrem mängd av kommunikation samt information. Ett samhälle som är
omgivet av en global marknad där det tidigare bandet mellan kapital och arbetet accelereras
av denna ”online teknik”. Vi förväntas att alltid vara aktiva och Ture ansåg följande:
”Alla klara det inte, att avaktivera! Ja, på semestern, under föräldraledigheten och andra
lediga tillfällen… de finns alltid tillgängliga.”
Flera av våra chefer ansåg att tekniken inte alltid är bra då den kan vara missledande till den
vanliga arbetaren utan att han eller hon är medveten om. De menade att kravet på att ständigt
vara online och tillgänglig är en bidragande konsekvens i det som begränsar tid. Vi störs ofta
av andra. Våra intervjupersoner berättade hur det förväntas av dem att flera gånger om dagen
gå igenom sin mail och telefon, för att omgående svara om något nytt dykt upp. De måste
alltså omedelbart kunna hantera sådant som inte varit bestämt sedan tidigare och befinna sig i
nutid. Henrik och Johanna beskrev dock att vi tenderar att prata alltmer om vår framtid och
dåtid, vilket medfört att det blivit allt svårare att befinna sig i nutid och samtidigt vara
hundraprocentigt närvarande. Rosengren (2006) menar att tid inte länge begränsas av de
fysiska avstånden. Den nya teknologin medför att människor kan vara i flera tidsdimensioner
och rum samtidigt vilket det också kan bli problematiskt. I litteraturen talas det om realtid och
realtid-teknologier som en tidsepok där allt genomförs med en digital och omedelbar snabbhet
(Purser 2002). Det har byggts upp ett beroende av teknologier i samhället och människor
upplever ett behov av att vara online. Detta är något som flitigt problematiseras av Jönsson
(1999). Tekniken kan bli en fälla om den för med sig att människor blir överambitiösa och
inte inser att livet måste levas utifrån individerna själva, snarare än utifrån de nya teknikerna.
Våra chefer belyste detta under intervjuerna, något dessutom som problematiseras av Jönsson
(1999); att tekniker kan leda till en falsk kontroll eftersom teknikens gränslöshet inte kan
överträffas av människor, vilket verkar vara något som många inte inser. Purser (2002)
instämmer när han menar tekniker så som mobiltelefon inte enbart är luriga utan också
medför en del nya krav. Den har blivit en symbol för tillgänglighet och flexibilitet men även
en oberättigad kontroll, eftersom den har underlättat för arbetsgivaren då tillgänglighet
tenderar att numera tas för givet (Bell och Tuckman, 2002). Man förväntas helt enkelt att vara
tillgänglig. Samtidigt påstår Jönsson (1999) att tekniken i sig dessutom tar tid, både utifrån ett
ansvarsperspektiv och när det kommer till att handskas med den. Det menar även våra
intervjupersoner, när de pratar exempelvis om mobiltelefonen. Cheferna berättade bland annat
att ett flertal medarbetar önskar en arbetstelefon, utan att egentligen reflektera över vilket
ansvar det faktiskt medför. Johanna hävdar följande;
”Telefonen är arbetsgivaren bästa redskap! Du kan svara, vara tillgängligt dygnet runt och
du förväntas vara tillgängligt dygnet runt. Den har gjort nog jättemycket… så jag kan säga,
att telefonen är den största påverkningen någonsin på tiden.”
En av orsakerna till att många önskar en arbetstelefon, är för att detta föremål kan kopplas till
status eftersom tillgänglighet vanligtvis är förknippade med höguppsatta positioner (Bell &
Tuckman, 2002). En annan anledning kan vara att arbetare är medveten om Castells princip,
att i mervärde skapas den temporära flexibiliteten (Rosenberg 2006). Vad som bör has i
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åtanke är att de nya teknikerna inte medför någon kontrollerad tillgänglighet, flexibilitet eller
frihet, utan snarare kan visa sig vara komplexa och svårhanterliga. Våra intervjupersoner var
överens om att tidsproblematiken definitivt hänger ihop med det enorma informations- och
tillgänglighetssamhälle vi numera lever i. Priset kan vara att det förväntas att dessa individer
som exempelvis får tillgång till en arbetstelefon, ska kunna nås så gott som närsomhelst samt
acceptera ett nästintill abundans av information.
De flesta av våra intervjupersoner konstaterade dessutom att tidsproblematiken i detta
avseende, inte ligger i mängden information, utan i själva hanteringen av den. Patrik ansåg att
dilemmat ligger i att det blivit allt svårare att sortera den information som är irrelevant, vilket
denne påstådde beror på att människan gärna vill vara befintlig för andra och samhället. Detta
innebär att det kan vara svårt att balansera mängden information så att den medför delaktighet
samtidigt som den undviker överflödet av information. Sortering av information tar tid, vilket
innebär att det är nödvändigt för organisationer att numera vara restriktiva gällande all
information. Detta är något som även diskuteras av Jönsson (1999). Rädslan för att gå miste
om något som kan vara viktigt i detta nätverkssamhälle, kan leda till att individen blir
beroende av tekniken (ibid).
Henrik förklarar att det finns olika metoder för att kunna hantera detta problem, exempelvis
genom att bli bättre på att reflektera över de uppgifter man får; är detta en uppgift för mig
eller kan jag tacka nej? Lena instämde med Henrik, då hon relaterade till att våga säga nej och
prioritera rätt innebär att kunna sätta gränser. Förmågan att sätta gränser ansågs enligt
cheferna bidra till ett bättre och mer hälsosamt tillstånd i människors liv. Liknande argument
presenterades av Arman et all (2011) och Aronsson (2012). De flesta av våra chefer anser att
viktiga egenskaper för att kunna hantera tidsproblematiken samt informationsflödet är genom
att kunna prioritera och sortera men också genom att våga slappna av. Ture förtydligar detta
med följade ord;
”Om vi blir duktiga på att prioritera och utnyttja våra 24 timmar om dygnet väl och lära oss
koppla av när vi lämnar arbetsplatsen, så tror jag att vi kan bli bättre på att resurshålla
tiden.”
Samtidigt var våra intervjupersoner kritiska samt bekymrade över att de ofta möter
medarbetare som har svårt att bestämma sig för hur högt de ska sätta ribban, vilket de anser
påverkas av tidsupplevelsen och informationsflödet. Dessa dilemman kan vara ett resultat av
att kraven blivit för många och för kvickt går in i varandra på grund av att alltfler ekonomiska
mål numera sätts kortsiktigt, med stort fokus på det som är kvantifierbar (Becker och Glascoff
2014). Vilket överensstämmer med Adams et al (2002) analys gällande att förhållande till tid
kommer att orsaka alltfler paradoxer och motsägelser kring hållbarhet, flexibilitet samt
kvalitet. Frågan om vad som är kvalitativt arbete och vad som egentligen är viktigt i ett arbete
har blivit allt mer komplext idag, något som alla våra chefer var överens om. Chefernas
berättelser visade att upplevelsen av tid inte endast regleras av mängden information, utan
även av vilka principer, normer och värderingar som råder inom arbetsplatsen. Det tar tid att
sortera information, men även att värdera och rangordna den. Enligt flera av våra
intervjupersoner var det inte bara svårt att balansera sitt åtagande i själva arbetsuppgifterna,
utan också svårt att avgöra vilka insatser som är viktigast. Ett exempel inom den offentliga
sektorn är utmaningen att balansera arbetet så att det direkta omsorgsarbetet inte blir lidande
av all dokumentation. Cheferna nämnde som exempel den svåra omvägningen mellan
omsorgsarbetet och dokumentationsarbete, som dessutom i litteratur tas upp som ett vanligt
dilemma i dagens arbetsliv (Aronsson et al 2012). Kamp et al (2011) menar att det som anses
viktigt inom ett arbete kan bli svårt att definiera inom en roll eller arbetsuppgift eftersom
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dessa innehåller flera olika rytmer och tidsnormer som dessvärre ibland är i konflikt med
varandra. På varje arbetsplats finns det normer och kultur kring hur arbetet ska utföras och
vilka kan kollidera med olika tidsförhållanden. Det påstås alltså att upplevelsen av tidsbrist
egentligen kan bero på upplevelsen av spänningar och kontradiktioner som uppstår på
arbetsplatser.
Det var intressant att se hur själva aspekten på prioritering framkom vid ett flertal tillfälle
under intervjuerna. Inte enbart då cheferna beskrev sina medarbetare utan också när de talade
om sina egna beteenden och deras personliga svårigheter med att kunna prioritera. Detta pekar
på att prioritering och sortering har blivit mycket svårare att handskas med, förmodligen
eftersom tekniken hanterar en enorm mängd av information men inte huvudsakliga normer
eller principer för att kunna rangordna den (Kant et al, 2011). Chefernas påstående att det
största problemet inte ligger i mängden information utan sortering och prioritering, kunde
relateras till Tyrstrups (2005) påpekande att problemet kanske inte ligger i mängden eller
tempot utan i variation av information. Mängden och snabbhet av information kan liknas det
mönster Patrik beskrivit under intervjun. Människan vill ha informationen och bevara
tekniken, mycket för att vi numera är beroende av den, samtidigt som det råder stora
svårigheter för att kunna hantera den. Våra chefer är överens om att detta är ett problem, som
måste göras något åt. Samma slutsats drar Carmen och Jesus (2011) kretsande tidstjuvar och
Jönsson (1999) när hon menar att människor glömde att räkna med sig själv, deras naiva
ambition i hanteringen av tidsbesparande teknologin.

5.3 Tidsrum och konsten att frigöra tid
Cheferna verkade ha sina egna metoder för att hantera tiden utifrån tillgänglighets- och
prioriteringskraven. Vi frågade våra intervjupersoner vad som frigör tid och de delade alla
uppfattningen om att planering var det bästa styrmedlet för att få mer tid, men också avsatt
tid för reflektion. Det var intressant att höra hur de chefer som dessutom var så duktiga på att
improvisera ändå betonade vikten av planering. Enligt de flesta ansågs det vara viktigt med
struktur och en tydlig plan, men ett flertal av cheferna beskrev dessutom planering av
oplanerad tid. Kosten att kunna förbereda sig för det oförutsägbara och ställa om! De menade
att de lever i ett samhälle och har ett yrke där en arbetsdag snabbt kan förändras, därför är det
betydelsefullt att avsätta oplanerad tid samt tid för reflektion i almanackan. Vilket Henrik
påstod bidrar till en förmåga att kunna ligga steget före eftersom det ger utrymme till att
kunna ta hand om problemen som uppstår, utan att det behöver bli halvdant.
Vad vi började förstå utifrån chefernas skildringar var att det inte rörde sig om en vanlig
traditionell linjär planering med bland annat möten samt handlingsplaner, utan det kunde
vara planerade tid i form av tom tid, indirekt tid, ställtid, reflexionstid och egen tid. Vilka kan
tolkas som strategier (Aronsson et al, 2012) och förhandlingar (Arman et al, 2011) som
framförallt verkade skapa nya former av tidsrum (Kamp et al, 2011). Majoriteten av våra
chefer verkar förhålla sig till dessa planeringstillfällen som ”extra” tid, ett tidsrum som
verkar vara nästintill rörlig och flytande. Dessa tidsrum varierade sig i form, men hade den
gemensamma nämnaren att dessa inträffade när våra chefer var ensamma. Några chefer valde
att använde dessa tillfällen inom arbetsdagens och arbetsveckans tidsram medan andra gjorde
det utanför. Här fanns det inget mönster som pekade på att variationerna var berodde på
vilken sektor cheferna arbetade inom. Vilket också stämmer överens med slutsatsen tagna
från olika studier, där syftet var att undersöka skillnader mellan den privata samt den
offentliga sektorn i hur människor förhåller sig till tid och stress. Omalayo och Oluwafemi
(2012) fann i sin studie om attityder inom privat och offentliga sektor, att det inte råder några
skillnader mellan arbetares inställning till tid inom de olika sektorerna. Pandla (2010)
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förklarade att eventuella skillnader på effekterna och tidspress samt hanteringen av stress kan
ha orsakats av tillväxttakten. Det kan även bero på individerna, det vill säga deras egna
orsaker och förmåga att hantera stress. Med denna kännedom valde vi att fokusera på något
som verkade tidsbefriande och som var gemensam mellan båda sektorerna, nämligen dessa
tidsrum och dess innebörd.
Tid för improvisation och återkoppling var något som de intervjuade cheferna behövde ta
hänsyn till som en sätt att hantera tid och göra aktivitets- och tidsjusteringar. Chefernas
berättelser verkade karakteriserar Tyrstrups (2005) medelsiktighets tid, som är ledarens
improvisation mellan kort- och långsiktighet. Denna medelsiktighet kan även ses i Noss
(2002) begreppet; reflexiv planering där nuet sker i real tid och är därmed aldrig bestämd.
Vilket medför att planering i detta synsätt huvudsakligen syftar till att justera skillnader
mellan den tidigare planen och det som faktisk pågår; själva processen. I samband med detta
ska improvisation kompenseras genom att arbeta med stabiliserade strukturer. Det krävs då
minimala tidshorisonter, referenser och framförallt avsatt tid för reflektion samt återkoppling
från dessa. Jönsson(1999/2002) gör liknande jämförelser och talar om ställtid som ett sätt att
antingen förbereda sig inför något eller också för att varva upp eller ner. Likande begrepp
togs dessutom upp av Arman et al (2011) i det så kallad ”set-up-time”, en typ av portal som
individerna har kontroll över och förklarades röra sig genom olika domäner i individernas
liv. Goffmans (1959/1990) backstage-begrepp har också en relevans i detta avseende vilket
vikten av att kunna spela och förbereda sig inför sin roll, i backstage-rummet. Där
individerna kan skydda sig mot offentligheten samt förväntningar och därför vara mer
rationella (Bells & Tuckmans, 2002).
Dessa planeringsaktiviteter förekom ofta bland våra intervjupersoner. Henrik menar att det
bland annat rör sig om att kunna förhålla sig till flera tidsdimensioner, men ändå befinna sig i
nuet. Något som kan jämföras med vad Tyrstrups (2005) betraktar som ett ledarskap som
fungerar i medelsiktighet. Med åren har intervjupersonerna lärt sig att utveckla denna relation
till tid och hanteringen av tid. Johanna förklarar hur hon tidigare blev frustrerad vid slutet av
arbetsdagen på grund av att det fortfarande var många sysslor som var ogjorda, trots en
nästintill orimlig övertid. Detta berodde på att hon hade alldeles för många bollar i luften
vilket ledde till att en del ärenden blev lidande. Därför satte chefen upp en regel att varje
morgon innan den övriga personalen kom, att ta sig an de tre viktigaste ärendena som skrivits
upp sedan gårdagen, vilket var en strategi för att lättare kunna hantera tiden på arbetsplatsen.
Chefen tycks här i Jönssons (1999) bemärkelser skapa ställtid, som gjorde det möjligt för
Johanna att ställa om från den tidigare dagen till den nya dagen. Det var viktigt för våra
intervjupersoner att få vara själva och ostörda. Vilket de menar bidrar till att de kan
kontrollera sin tillgänglighet, återkopplingen av all information från omvärlden, arbetsplanen
och målen. Detta resulterar i att tiden optimeras. Den stora mängden information gör att
cheferna behöver improvisera och att fatta snabba beslut. Noss (2002) menar att real tid kan
hanteras med reflexiv planering (improvisation), i samband med det uppmanas organisationer
till att skapa strukturer för att kunna hantera eventuella fel som kan uppstå vid snabba och
mindre genomtänkta beslut. Genom att skapa dessa strukturer skapar chefen också tidsrum
som underlättar vid förändringen, då den syftar till att kvalitetssäkra och optimera den, något
som kan jämföras med Kamp et al (2011) resonemang. Ture gav ett tydligt exempel på en
sådan struktur;
”Jag satt som norm att de första två timmarna av arbetsdagen att ingen ska gå in på
varandras kontor och störa om inte hände något viktig, förstås.”
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Det var viktigt att bygga en god uppfattning kring vad dagen skulle handla om och hur den
skulle prioriteras, alltså ett slags reflexiv planering i Noss (2002) bemärkelse. Det framkom
även under intervjuerna att några av organisationer hade speciella rum, för att lägga tonvikten
på just få vara ifred och kunna arbeta ostört. Johanna förklarade att det hon hinner göra under
den här tiden, eftersom hon inte blir störd av kollegor, är dubbelt så mycket värt än det som
sedan utförs under resten av dagen. Vilket visar att tiden kan optimeras, i Goffmans
(1959/1990) mening framställs roller bättre om människor får arbeta ifred backstage (Ritzer,
2008).
Henrik och Lena hanterade tidsproblematiken genom att vara noggranna med att ta bort saker
i kalendern och omdisponera tiden, istället för att förskjuta den. Under intervjun framkom
dessutom att vissa chefer arbetar hemifrån, underhelgerna och ibland under semestern. Några
av våra intervjupersoner trivs med att arbeta mycket. Hälften av våra intervjupersoner
arbetade över 55 timmar per vecka och resterande uttryckte att det är viktigt för dem att
begränsa sig till max 40 timmar på vecka, för att ha balans mellan arbete och fritid. I
Aronsson et al (2012) ses dessa aktiviteter som individuella strategier där vissa, enligt Alvin
et al (2006), lättare riskerar att hamna i riskzonen än andra, något som vi kommer att behandla
mer i vår diskussion. Oavsett om våra ledare arbetade över 40 eller 50 timmar, påvisar
förekomsten av dessa tidsrum att cheferna både identifierat och förhandlat sina gränser, något
som ansågs väsentligt för tidshantering enligt Arman et al, (2011). När cheferna befann sig
eller hade tillgång till dessa tidsrum kunde de lättare pendla mellan arbetet och det privata
livet. Det bidrog dessutom till en extra reaktionsförmåga att ha tillgänglighet och flexibilitet
under sin kontroll. Vår analys är således att dessa tidsrum underlättar för sortering och
prioritering av informationsflöde. Dessutom framställs tidsrummen som ett flexibelt sätt att
hantera förändring. Vad vi kunde förstå av dessa aktiviteter var att de inte enbart gav cheferna
en upplevd kontroll över sin närvaro och metoder för att hantera stress på grund av den
alltmer svårhanterliga informationen i samhället, utan fungerade även som en strategi för att
hantera information. Dessa tidsrum bidrog till att chefer kunde lägga i en extra växel för att
ställa om, samt hitta nya metoder för att optimera och frigöra tid. Genom att avsätta tid till
reflektion, en tid då cheferna kunde vända på problemen och istället göra dessa avvikelser till
möjligheter.

5.4 Strategier; vikten av att delegera och vara tydlig mot sina
medarbetare
Det vanligaste är att individerna själva ska vara ansvariga för att hantera sin arbetstid. Som
sagt i det stora hela fann vi inga markanta skillnader mellan sektorerna gällande själva
uppfattningen av tidsproblematiken, däremot upptäckte vi att en av de två sektorerna betonade
vissa strategier för tidshanteringen mer än den andra. Medan cheferna inom privat sektor
pratade om att hantera tidsproblematiken genom att arbeta mer aktiv med individerna så som
utvecklingssamtal, stöd, coaching från ledaren och psykologisk hjälp. Visade det sig att
cheferna inom offentlig sektor fokuserade på alltmer organisatoriska metoder, som inte var
lika direkta eller nära individen i fråga. Aronsson et al (2012) kallar de förstnämnda strategier
för mjuka och moderna styrtekniker i det organisatoriskt strategiska arbetet med tid. Strategier
där fokus läggs vid individen och hanteringen av tid vägleds med hjälp av utvecklingssamtal
samt målstyrning. Enligt våra intervjupersoner handlade det inte enbart om att följa
utvecklings- och produktionsmål, utan också för att underlätta i det privata livet utanför
arbetet. Några av cheferna yttrade att organisationen på olika sätt försöker hjälpa
medarbetarna att lättare kunna hitta balans samt få ihop arbete och fritid. Medarbetare får
exempelvis låna cyklar för att veckohandla och träna i samband med jobbet. Det positiva med
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dessa strategier är att då de är anpassade till individerna, medför dessa en mer matchande
arbetsmiljö, som stämmer överens med individens behov och utvecklingsmöjligheter (ibid).
Cheferna berättade att de bland annat befriar tid genom att delegera. Sabelis (2002) ser
delegering som en komprimeringsstrategi. Om ledarna delar på uppgifterna med andra
individer avlägsnar de sig från kraven, vilket underlättar tidspressen som annars kan bli
svårhanterlig, om kraven blir för många och för stora. Det tycks då vara till ledarens fördel att
kunna lita på andras kompetenser. Lena tyckte att det var viktigt att våga lita på sina
medarbetare och använda sig av deras kompetenser;
”Jag har inget kontrollerande ledarskap! Jag måste inte ha koll på allt eller vara med på allt.
Då tycker jag att det är viktigare att mina medarbetare får pröva sina vingar. Och de är i
regel mycket duktigare på just det området som de ansvarar för än vad jag är. De kan mycket
mer detaljer än jag. Det är inget linjärt ledarskap!”
Förmågan att kunna stödja medarbetarna och lita på andra verkade alltså frigöra tid eller
åtminstone lätta på tidskraven. Det är dock inte säkert att det är tillräckligt. Problemet kan
vara att samhället har blivit alltmer individualiserat (Rosengren, 2006). Organisationsmålen
med diverse överenskommelser och deadlines kan då bemängas med individens personliga
mål i livet. Vilket bidrar till att individen upplever ett mervärde då denne har förmåga att
förhålla sig till temporär flexibilitet. I takt med att arbetet decentraliserades har individerna
dessutom blivit mer projekt- och målinriktad vilket har gjort att de inte stimuleras på samma
sätt som tidigare (Aronsson et al 2012). Hälften av våra chefer var överens om att det är ett
problem att deras medarbetare ständigt försöker optimera tiden och prestera maximalt med
allt mindre marginal. Cheferna menade att det är ohållbart och att det är dessa krav, som de
sätter på sig själva, som leder till instabilitet samt ohälsa. Cheferna berättade att de enbart
kräver att medarbetarna ska göra tillräckligt bra ifrån sig och inte ha för högt i tak. Detta är
förvisso något som de själva fått ta lärdom av efter många år i branschen, då de till en början i
karriären tenderade att maximera och arbeta mellan 60-70 timmar i veckan. Vilket medförde
konsekvenser, så som lägre prestationsförmåga, bristande kvalitet samt dåliga beslut. Med
tanken på konsekvenser menade flera chefer att det extrem viktigt att vara tydligt med vad
som gäller. Johanna menar att det inte är en enkel uppgift i allt nytt som pågår, där
exempelvis fel föreställningar kan skapas, det är därför viktigt att vara tydlig som chef.
Förväntningar kan pressa en för mycket och trots att det är fel, är det ingen som vågar göra
något åt dem. Hon yttrar följande;
”Vi har förväntningar som kanske inte alls är sanna men det är ingen som vågar utmana dem
och det är ingen som vågar ifrågasätta det heller”.
Det är vid dessa situationer som litteraturens antagande att om tid som socialkonstruerade blir
som mest klara. Tid är ett socialt fenomen som i sin existens inte kan frysas i fasta och
schematiska premisser. Där attityder, känslor och andra former av mänskliga uttryck lämnas
åt sidan (Adam et al, 2002). Förhållande till tid bestäms av strukturerna och är kopplad till
människors normer, förväntningar, emotioner samt hur vi ska tänka och agera (Arman et al,
2011; Kamp et al 2011; Keenoy et al, 2002). Individens förväntningar och aspirationer i
samband med samhällets oändliga krav och varje organisations egna förväntningar kan vara
påfrestande för individen. Det därför viktigt att organisationen erbjuder skydd i sina
strukturer, genom att förtydliga gränserna gällande vad som är ett lämpligt och rymligt krav
och vad som går till en överdrift (Allvin et al, 2006). Något som vi valt att fokusera vidare på
i följande nästa avsnitt.
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5.5 Processtanken; En organisatorisk strategi i hanteringen av
tidsproblematiken
De flesta av cheferna förespråkade processkartläggningar och menade att det bidrar till att det
blir enklare att se vad som är så kallade tidstjuvar inom organisationen, något som de kunnat
åstadkomma genom att förhålla sig till ett tankesätt med inspiration från ”lean production”.
Inom offentlig sektor var detta tydligt då de använde de sig av konkreta strategier för att
identifiera tidstjuvar. Beroende på vilken typ av tidstjuv det rör sig om, utvecklade de sedan
en strategi att arbeta utifrån. Våra intervjupersoner förklarade att de inspirerades av lean,
genom att ”leana bort” onödiga arbetsmoment. Lean har sin grund i Toyotism (Ikuko, 2002).
Tanken med lean är att med kvalitet kunna maximera vinst genom att minska på kostnaderna
av produktionstiden. Detta genomförs bland annat genom eliminering av spill och
tidsbesparing på det som anses vara icke-produktiv tid. När ledtiden förkortas minskas även
prioritetstrycket och chanserna att göra fel bli mindre. Detta är något som våra chefer vill
åstadkomma eftersom de konstaterad att det tar extra tid. Enligt cheferna arbetar hela
organisationen på samma sätt. De identifierar problemen i processform för att se över vilka
förbättringsåtgärder som bör vidtas för att sedan motverka dem. De kombinerar lean med ”doact-metoden”, som innebär att de arbetar med små förändringar i ett hjul, de utvärderar
processerna tillsammans och har det inte skett en förbättring gör man om processen med ny
input. Majoriteten av cheferna nämnde lean och processer som strategi, oavsett om de var
verksamma inom offentliga eller privata sektor. De var noga med att påpeka att förbättringar
var med givande att genomföra inom processen och i gruppen, snarare än hos enskild individ.
Både Patrik och Ture menade att gruppen måste kompensera och täcka upp för varandra för
att organisation ska gå runt samt för att tiden ska räcka till. Cheferna verkade vara medvetna
om att om tidshanteringen läggs på gruppen och processen, leder det till mindre press hos
individen. Vilket är inspirerat samt karakteriserat från ”leantanken”. Ikuko (2002) hävdar att
en skillnad mellan toyotism, taylorism och fordism ligger i att effektiviseringen samt
optimeringen av tid görs på sekvens- och processnivån, istället för på individnivån. Detta sker
egentligen, precis som våra chefer påpekade, genom att kombinera gruppens alla styrkor. När
arbetet synkroniseras är det tänkt att exempelvis erfarenhet samt snabbhet ska kunna
kombineras mellan individerna i processen (ibid). Fokus läggs därför inte på individens
prestanda utan på gruppens harmoni, koordination och samarbete i processen. Förhoppningen
med detta är att det ska leda till tidseffektivitet.
Våra intervjupersoner inom båda sektorerna förklarade att de hade infört interna datoriserade
planeringsverktyg, som dagligen ger en översikt av arbetet inom flera tidsdimensioner. De
använde exempelvis ett datoriserat varningssystem under möten för att kartlägga tiden med
hjälp av ett grönt, gult och rött kort. Varpå grönt kort kännetecknar att metoden är bra och
något de bör fortsätta med, gult kort innebär att systemet kan göras om medan rött kort
betyder att tillvägagångssättet är en tidstjuv som begränsar tiden och måste avlägsnas. Dessa
system innebär att medarbetarna exempelvis kan ha koll på kollegornas scheman, vad som
förväntas av dem i framtiden men också vad som bör prioriteras under dagen. Vilket en av
våra chefer påstår hjälper människor att känna sig mer trygga i arbetet och mindre jäktade av
tiden. Dessa system är något som kan jämföras med Carmo och Jesus (2011)
återkopplingsmekanismer. I sin studie finner de att en stor del av människor har problem med
att administrera sin tid och lider av den ökande mängden av arbete samt de effekterna det
medför. Planering och prioritering med bistånd av nya datoriserade planeringsverktyg ger
bättre handlingsvägar i sorteringsarbete och leder till att medarbetare upplever en frigörelse av
deras tid.
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Nog berättade våra chefer att förändringar till en början upplevs vara både tidskrävande och
frustrerande, eftersom nya saker ska läras in, men så fort medarbetarna förstår att det är till
deras egen förmån samtidigt som det utvecklar organisationen, blir det betydligt enklare att ta
sig igenom inlärningsperioden. Samma slutsats har Carmo och Jesus(2011) då de menar att
förbättringar i tids hantering bara kunde åstadkommas genom disciplin, samt genom beteende
och attityd förändringar hos personal. Det kan alltså ta tid att ändra på attityder och får tiden
och räcka. Innan det kan organisationer och sina individer tvingas gå genom en process med
spänningar och konflikter. Barbro berättade att de arbetat mycket med attitydförändringar.
Hon menade att hennes medarbetare själva, i kombination med stöd från ledarna, bör ta ett
eget ansvar i sin attityd och hantering av tidsproblematiken. Enligt henne det var alltså fel att
kraven blivit så stora men hon ansåg även att detta är blivit ett samhällsvetenskapligt problem;
”Hela samhället jobbar ju lite i "fullt-upp-branschen”, men där jobbar inte min
organisation längre! Alla säger att vi har fullt upp, men då brukar jag fråga – med vadå!?
Den frågan måste man även ställa sig själv! Detta är precis hur vi ser på det, att vi skapar
något som inte finns. ”Fullt upp!” För det ska tränas, jobbas, vara hemma, köpas saker...
Ja men vad har vi egentligen fullt upp med, som jag själv inte bestämmer över?!”
Negativ attityd kan ses som spänningar som orsakas av övergången mellan två epoker
(Rosengren, 2006) samt kulturella inbillningar(Jönsson, 1999). En del av chefer menade att
det är betydelsefullt att lämna gamla strukturer och att många tenderar att fokusera på det som
är negativt istället för att se möjligheter. Det är viktigt att övertyga medarbetarna att
organisationens mission har ändrat sig och tydligt åtskilja det gamla från det nya. Gällande att
lämna gamla strukturer menar Tyrstrup (2005) att synen på tid utifrån taylorismen måste
utvecklas. Vilket innebär att denna inställning inte bara bör finnas i ledarskapet utan bör även
genomsyra hela organisations tankesätt. Processtanken inom organisationer är det mest
lämpliga sätt att hantera tiden i dagens oförutsägbara samhälle (Noss 2002; Tyrstrup 2005).
Vilket gör det ännu viktigare för ledare att visa den rätta vägen för sina medarbetare. Detta är
något som även våra chefer konstaterade under intervjuerna. Lena uppgav att om ledarna
lyckas med att förändra medarbetarna inställning, väntar framgång, eftersom ändringarna ofta
är analytiskt framtagna för att förenkla arbetsuppgifterna och därmed frigöra tid. Barbro
påstod att inställningen till arbetet som en process medför ett nytt sätt att se på livet och
förhålla sig till tid.
Tyrstrup (2005) menar att det är nästintill omöjligt att förutse och påverka en utveckling eller
förändring. Vilket beror på att det finns en uppfattning om att hantering av tid utifrån stabilitet
samt kontroll anses fel och missvisande. Våra chefer menar att det var viktigt att gå framåt
sakta och används sig av små förändringar på vägen. Här kan dras paralleller till
Tyrstrup(2005) som menar att hela organisationen behöver arbeta mer inkrementell och
förhålla sig retrospektivt till själva tidsaspekten. Vilket är enligt honom leder till övergången
från planer till processer. Det är möjligt att förändra attityder i organisationen om tiden inte
alltid är bestämd och fast i resultaten. Ett bra sätt att exemplifiera detta är med hjälp av
Becker och Glascoffs (2011) metarform om GPS, något som förser organisation med realtime-information, som vid en fel svängning skulle understödjer den med en ny
vägbeskrivning, och sedan leda den i rätt riktning. En av cheferna menar att det många gånger
inte rör sig om att ta bort arbetsuppgifter för att spara tid, utan snarare att genomföra
arbetsuppgiften på ett annorlunda sätt och därmed frigöra tid. Lena anser att det är viktigt att
medarbetarna hittar motivationen, har förståelse i förändringen och framförallt ser vilken
nytta det gör i organisationen. Becker och Glascoff (2011) menar att för att arbetare ska
utföra ett bra jobb måste de kunna hantera sin vardag. Detta kan åstadkommas genom att
arbetarna förstår, behärskar och uppskattar det systemet som de deltar i. Det är viktigt att
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individer, ledarskap och organisationer för det första förhåller sig till arbete som en process
och för det andra justerar arbetet genom att skapa återkopplingsmekanismer i processen.
Fokus på processer genom återkopplingsmekanismer minskar risken på att individen känner
sig osäker och får skuld om processen går fel, vilket det liknar Ikurus (2002) argumenten att
ju mer fokus ställs på process mindre tidspress ställs på individen. Återkopplingsmekanismer
kan vara sådana som nämns av Carmo och Jesus (2011). Lärande och kompetensutveckling
ansågs enligt chefer också en positiv faktor i hantering av tid. Det tyds i litteraturen att det är
viktigt med tid för lärande i syfte att hantera bättre tiden men även i ändring av attityder
gällande tid (Becker och Glascoff, 2011; Carmo och Jesus, 2011). I en process blir det
naturligt att det sker kontinuerligt. Enligt Becker och Glascoffs (2011) är processtanken eller
processperspektiven både ett nytt och lämpligare sätt att se på tid. Som påstås vara en
framgångsrik metod för att främja hälsan på arbetet.

5.6 Slutsatser
Vilken syn har cheferna på tid och tidsproblematiken?
Tid är ett kulturellrelaterat fenomen som kan uppfattas som abstrakt och komplext. Tid
symboliseras framförallt av klockan men kan dessutom karakteriseras av vad individer gör av
den och som en återspegling av samhällets utveckling. Utifrån samspel mellan dessa
förhållanden skapas det förväntningar och föreställningar kring tid. Vad vi kan konstatera är
att i samband med att samhället blivit alltmer globaliserat och föränderligt, kan det upplevas
som om tiden löper förbi allt snabbare idag än förr. Det har även framkommit att tiden är
mindre förutsägbar än tidigare. Vilket har lett till att människor har en känsla av att de inte
hinna med det som de vill åstadkomma båda på arbetet och under sin privata tid.
Är det möjligt att hantera tidsproblematiken?
Tiden är hanterbar och i dess hantering spelar alla människor, oavsett position i samhället, en
viktig roll. Det har dock visat sig att ledarskap är en väsentlig faktor gällande de attityder och
föreställningar som råder inom organisationen gentemot tid. Dessvärre är tidshantering lika
komplex som dess ursprung och definition, därmed kan dess hantering upplevas som
problematiskt då dessa inverkande faktorer inte är alltid särskilt uppenbara. Hanteringen bör
inte heller enbart ses utifrån en individs företeelse, eftersom upplevelsen av tidsbrist utgörs
från konflikter eller också spänningar mellan olika tidsdimensioner utanför individens
kontroll. Tidspressen träder fram i takt att den nya tekniken utlöser en kontinuerlig och
effektiv utveckling i samhället, där nya beteende och former att organisera arbetet uppstår.
Om tiden ska kunna hanteras bör individer, ledare, organisationer och samhället arbeta för att
få en god insikt kring de olika tids- konflikterna, spänningarna och dimensionerna.
Vilka är orsakerna bakom tidsproblematiken?
Omedelbarheten i realtiden möjliggör nya tidsliga och rumsliga förhållande. Samtidigt som
den ökade tillgänglighet från nya tekniken bidragit till alltfler förbindelser, har den dessutom
lett till att individen numera måste kunna hantera en stor mängd information. Tekniken har
blivit lite av en räddning men också ett tvång som inte alltid är enkel att förhåller sig till.
Dessa spänningar problematiseras av att det i nätverkssamhället skapas mervärde av
tidsflexibilitet vilket gör att människor förväntas vara tillgängliga dygnet runt. I och med att
människor blir alltmer beroende av varandra blir de också mer bundna till tekniken. Därmed
kan delaktigheten numera anses vara en belastning för de individer som har svårt att hantera
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detta. Bakom varje arbetsuppgift, arbetsroll eller profession skapas det dessutom olika
tidsnormer som inte alltid är kongruenta med varandra, vilket kan orsaka identitets-, roll- och
inte minst prioriteringskonflikter inom en organisation och hos individen. Ju fler paradoxer
det finns i samhället, desto större risk för upplevd tidspress hos människor. Vilket innebär att
det framförallt är individen som blir lidande, istället för organisationen. Problemet föreligger
dock inte i själva mängden information utan snarare i ordningen och värdering kring vilken
information samt vilka uppgifter som bör prioriteras. Prioritering både inom arbetet och under
fritiden har blivit så pass svårhanterlig att det påstås vara en av de största orsakerna bakom
själva upplevelsen av att ha mindre tid.
Vilka individuella och organisatoriska strategier nyttjas för att frigöra tid?
Prioriteringspress och föreställningar kring tid pekar på att det finns ett behov av att sträva
efter förbättrad tydlighet, större tillit och mer delegering inom organisationer. Dessa faktorer
verkar bidra till en minskning av tidspress och betungade föreställningar. Chefer verkar
behöva alltfler och tätare referenser, samtidigt som de värdesätter större ställningstagande i
sin egen planering än tidigare. Utifrån flera behov skapar högtuppsatta chefer nya tidsrum
som bland annat underlättar prioritering och sortering av information; omställning mellan
olika uppgifter och rytmer; identifiering, förberedelsen samt förhandling av olika roller och
tidsnormer. Bland fördelarna med tidsrummen uppmärksammas att dessa kan överlappa olika
domäner och roller, samt att när tiden blir kontrollerbar om det råder en balans mellan
tillgänglighet och flexibilitet.
Det har även visat sig att ett förhållningssätt som är processrelaterat kan vara en givande
strategi när det kommer till att kunna hantera tid på ett lämpligt sätt, under oförutsägbara
situationer. Processtanken karakteriseras av en attitydförändring gällande tid. Tid ska hanteras
i retrospektiv, det vill säga utifrån små steg samt ny realtid information, och inte endast av
planläggningar som utformats tidigare. Ledare och medarbetare i organisationen bör räkna
med det oförutsedda som en del av verksamheten. Detta kan fångas och justeras med hjälp av
olika återkopplingsmekanismer såsom exempelvis olika typer av sorterings och planerings
verktyg eller också tekniska hjälpmedel. Avvikelser kan vara bra eftersom de avslöjar det som
är fel och ger möjlighet till att finna nya lösningar. Samtidigt ska tidstjuvar belysas inom
processerna och inte hos varje individ i gruppen. Individerna kommer att uppleva mindre
tidspress och kunna optimera den om fokus läggs på processen.
Avslutningsvis har det konstateras att överflödet av information har blivit en levande paradox.
Det framkom att detta är något som organisationer behöver ta på fullt allvar över, arbeta med
och även göra något åt. Det är en svår balans mellan att vara restriktiv utan att förstöra nyttan
av information. Det är betydelsefullt att finna denna balans för att kunna utföra
arbetsuppgifterna helhjärtat, men framförallt för att motverka eventuella ohälsosamma
förhållanden som på grund av denna labilitet kan uppkomma i både privatlivet såsom på
arbetsplatsen. Återigen det är angeläget att anmärka att för att denna balans ska kunna uppnås
måste individer, ledare, organisationer och samhället ha en god insikt kring tids- konflikterna,
spänningarna och dimensionerna. Vilket innebär att kunna förhålla sig till tid genom att se till
annat än bara den linjära klockan.
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SLUTDISKUSSION
6.1 Socialkonstruktivism
Vi anser att Rehns (2002) kritik till socialkonstruktivism bör tas på allvar. Vi förstår vad
Rehns menar med att många forskare riskerar att få smaka på sin egen medicin varje gång de
försöker definiera tid. Därför har det aldrig legat i vårt intresse att försöka hitta på saker som
inte finns eller kalla det forskning och nya påfund. Som uppsatsskrivare hade vi ingen gömd
agenda eller något ideologisk intresse. Om vårt intresse upplevs som något överambitiöst och
vågat med aspirationer att hitta något nytt, är det för att vi anser att det är nödvändigt att
forskning utmanas och utvidgas i nya tankar, då det enligt oss bidrar till högre insikt och
kunskap. Vi håller med Rehn i att tid bestäms och representeras homogent med hjälp av
klockan som symbol. Däremot anser vi att tiden, oavsett med sina siffror och
synkroniseringsegenskaper numera har ändrat karaktär. Enligt oss är det ingen tvekan på att
synen på tid, dess innebörder och människors relation till den är heterogena. Vår åsikt är att
detta dels beror på att individen är både spanare och mottagare i deras relation till tid, men
framförallt på grund av olika utvecklingar i samhället, så som; globalisering,
arbetsorganisering och teknik. Dessa utvecklingar och omvandlingar är svårhanterliga
eftersom de medför spänningar, vilket vi sett presenteras av bland annat Rosengren (2006).
Spänningarna i sig tvingar fram nya beteenden kring tid. Vår vision var att hitta just dessa
beteenden eller kanske ännu tydligare, dessa anpassningar, och vi upplever att vi lyckats
redogöra åtminstone ett nytt perspektiv att se på tid, likaså att analysera den. Vårt mål har
aldrig varit att svara den komplexa frågan om tid, utan snarare belysa den. I takt med att vår
uppsats utvecklades började vi förstå vikten att se sambandet mellan relation till olika rum
och människornas tidsuppfattning. För att kunna hänga med förändringarna är det nödvändigt
för människor att hitta nya metoder för kunna hantera dessa relationer, då tekniken inte alltid
hjälper till med detta. Något som vi insett kan vara svårt och kräver en viss disciplin för att
inte riskera att människor blir utbrända av all information samt förställda och upplevda krav.

6.2 Tidsrum
Det är sedan tidigare känt från litteratur att människor använder av ett gränsperspektiv i form
av olika strategier för hantera tid och rum samt gränserna mellan arbete och fritid (Allvin et
al, 2006; Aronsson et al, 2012). En del i det som vi här valt att kalla för tidsrum nämns bland
annat av dessa författare, men vi fann dessutom fler forskare och studier som beskriver detta
perspektiv. I Armans et al (2011) studie fann vi många strategier som var identiska med de
som våra chefer framställde under intervjuerna. Utöver detta, var det intressant att i studiens
slutsats finna att detta var ett resultat av en pågående förhandlingsprocess där nya beteende
kontinuerligt uppstod. Detta var något som enligt Kamp et al (2011) hände när strukturerna
inte lyckades att lösa konflikterna mellan de olika tidsnormerna. Det var inte bara individerna,
utan samspelet mellan strukturerna och individerna som av allt att döma gav fog till nya
tidsrum. Därmed väcktes en nyfikenhet hos oss, att förstå hur dessa förhandlingar frigör tid
och vilket samband och funktion dessa beteenden har mellan tid och rum. När vi började
analysera vårt material fann vi ett mönster. För att cheferna skulle kunna utföra ett bra arbete
behövde dem kontrollera sin egen tillgänglighet, vara flexibla och med en snabb
reaktionsförmåga kunna prioritera rätt. Något som de menade kunna åstadkomma med hjälp
av ”egen tid” under arbetet. Vår tolkning är att dessa metoder är inte bara individuella
strategier i Aronsson et al (2012) bemärkelse, utan vi påstår även att det som vi väljer kalla
tidsrum inom snar framtid kommer att användas som organisatoriska strategier för att hantera
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tid. Det tydligaste bevis på detta, fann vi då en av våra chefer berättade att han hade infört en
regel inom hela organisationen, gällande att medarbetare ska arbeta ostört de två första
timmarna på arbetsdagen. Genom att göra det skapade han ett nytt tidsrum för samtliga inom
verksamheten. Vilket förtydligade vårt begrepp och våra tankar vad gäller tidsrum. Det går
att jämföra dessa tidsrum med planeringstid, men vi vill ändå påstå att det inte riktig är
detsamma, eftersom traditionell planeringstid inte är känd för att kunna överlappa mellan
arbetstid och fritid. Vilket vi anser har en huvudsaklig roll i de tidsrum vi berör i uppsatsen.
Vi fann i viss mån exempel från våra chefer där deras organisationer både utvecklades och
arbetet underlättades på grund av en sådan överlappning.
En viktig klargörelse här att vi i vår analys angående vad som är, frigör och begränsar tid inte
tar någon ställning för vilka strategier som är mest riskfulla utifrån Aronssons et al (2012) och
Allvins et al (2006) bemärkelser. Som vi tidigare nämnt arbetar hälften av våra chefer över 55
timmar i veckan, medan de andra begränsade sig till en vanlig arbetsvecka. Vår tolkning är att
de arbetade mest, tenderade att använda sig av Aronssons integrerade strategier, det vill säga,
att de kombinerade arbetstid och fritid (Aronssons et al 2012). Enligt Allvin et al (2006) är
bevisat att de som arbetar mycket hemifrån, förskjuter samt överskrider sin arbetstidsram till
andra områden i livet riskerar att hamna i ohälsa. Vi upptäckte dock att våra chefer var extrem
noga med att begränsa sina arbetsuppgifter och sin tillgänglighet genom att etablera vissa
regler i hemma för att hantera tiden, vilket tyder även på drag av segmenteringsstrategier
(Aronsson et al 2012). Som Jönsson (1999) säger har alla människor olika rytmer, tempon och
aspirationer vilken kan förklara, de fåtal, skillnader vi fann mellan våra chefer.
Vi upplever trots allt, att ett bra forskningsområde i framtiden skulle kunna vara att undersöka
hur många av dessa företag som inrättar formellt dessa tidsrum i den traditionella
arbetstidsramen. Ett annat intressant undersökningsområde skulle kunna vara att granska om
det finns något samband mellan flexibilitetens krav och dessa tidsrum, samt hur vanligt det är
att den privata tiden ingår i dessa. Kan dessa tidsrum ses även som en form av sociala
återkopplingsmekanismer?

6.3 Processtanken
Vi anser att nyttjandet av processer är både givande och logiskt i organisationer för att kunna
hantera tidsproblematiken i vårt snabba samhälle. Processtanken är bättre i det mån då de sker
i småsteg samt då den bygger på realtid information istället för gamla förväntningar. Detta
minskar risken för att människor bygger orealistiska föreställningar och normer kring tid. Vi
menar inte att individen och organisationer ska sluta tänka utifrån långsiktiga målsättningar
eller bortse från att vara resultat och planstyrda, utan att det borde finnas möjligheter för
justeringar bland dessa mått, och dessa borde förekomma som en naturlig del i verksamheten.
På så vis ses eventuella avvikelser, förseningar samt prioriteringssvårigheter inte endast som
problem utan som en lärandeprocess. Vår åsikt är att processer kan fylla en viktig funktion,
detta eftersom att samhället blivit alltmer individualistiskt vilket lett till att människor behöver
ett alternativt socialt och kollektivt stöd. Processtanken kan således vara det nya kollektiva
stödet, en ersättning till det som tidigare fanns i det industriella samhället. Vi anar därför att
även detta kan vara ett möjligt forskningsområde i framtiden, då vi exempelvis funnit att
nätverksförbindelser kan anses tidskrävande vilket det är ett problem inom många
organisationer. Skulle processorientering kunna underlätta nätverkssamhället – i så fall hur?

6.4 Våra chefer, informationsflöde och delaktighet
Vi har tidigare argumenterat för vårt val att enbart genomföra denna undersökning på
cheferna och vill ännu en gång betona att vi upplever att vi valt rätt. Det ökar vår validitet
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eftersom syftet var att fokusera på orsakerna och inte effekterna av tid, varpå vi menar lättast
kan besvaras av chefer, då de befinner sig närmast besluten som kan påverka dessa orsaker.
Genom att genomföra studien på höguppsatta chefer anser vi att vi studerat de som
förmodligen utsätts allra mest för tidspress, då det är de som vanligtvis är på plats när något
oförutsägbart sker, vilket även medför en hög reliabilitet i vår undersökning. Av all
utvecklingen att döma, kommer informationsflöde enligt oss att öka vilket också innebär en
större utveckling i tekniken. Tittar vi på hur många av ledarskapsaktiviteter som blivit vanliga
medarbetaruppgifter de senaste decennierna, pekar det på att de handlingar och uppgifter som
våra chefer har idag även kan bli vanliga bland medarbetare i framtiden. Det innebär att vår
undersökning i helhet är framtidstrogen och därför utöver att ha hög validitet samt reliabilitet
- en god överförbarhet. Vår förhoppning är att organisationer inom den närmsta framtiden
kommer att utveckla alltfler informations- och delaktighets policy samt datoriserade system
som verktyg för att sortera eller kanske till och med prioritera själva informationen, med mål
att frigöra tid.
Nedan följer figur 2 som med inspiration från Tyrstrup (2005) illustrerar hur tiden kan
frigöras med hjälp av tidsrum och processtanken. Det som sker är att det oförutsägbara samt
utvecklingen av nya idéer kan mötas på en mer hanterbar nivå. Målet är att individerna ska
kunna arbeta i en medelsikthet där nuet, rutiner och planer förenas samt bearbetas. Detta blir
lättare då det finns strukturer som ger möjlighet till tidsrum, där individerna löpande kan
återkoppla till real tidens förändringar. Utöver upplevelsen av mer tid kan detta tillsammans
med processtanken, det vill säga ett mer processorienterade förhållande till tid, bidrar till att
individer ser på eventuella avvikelser som normala, en del av arbetet med att optimera tid och
verksamheten.

Det oförutsägbara

Idé och förändring

TIDSRUM

”PROCESSTANKEN”
”Traditionellt management”

Planerade tidshorisonter

Short- term

Medium- term

Long- term

Figur 2, en utveckling efter Tyrstrups (2005) Model 8.1 i Unsertainty, time horizons and
managerial activities.
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6.5 Sammanfattning
Vad som tydligt framgår i undersökningen, när vi ställer den filosofiska frågan; ”vad är tid?”,
kan vi hamna i försöken att svara på frågan utifrån flera paradoxer. Vilket inte enbart visat sig
kretsa kring tiden, utan också kring förbindelserna till den. I många fall kretsar det faktiskt i
hur vi kommunicerar och förhåller oss till den. Tid är inte bara pengar, utan den speglar så
mycket mer än så, bland annat våra värderingar, flexibilitet och vår kultur. Samtidigt som vi
ska vara godtagbara gällande tiden, ska vi dessutom kunna sätta gränser för att avlägsna oss.
Ännu en gång vill vi då betona begreppet; balans, som vi påstår är kärnan för att undvika
ohälsa och labilitet. Vår uppsats har inte bidragit till att tiden blivit mindre komplex, den
kommer förmodligen alltid att vara svårbegriplig, men vi vågar dock påstå att den är
hanterbar. Genom att använda sig av tidsrum för bearbetning samt återhämtning kan individen
lära sig hantera det oförutsägbara, och med hjälp av improvisation i kombination med
reflektion ledas framåt. Med dessa styrmedel anser vi att organisationer kan lära från
individen och därmed lättare kunna finna kollektiva lösningar gällande tidsproblematiken. Ett
bra exempel på det är vårt resonemang kring processer. Litteraturen har visat att tiden blir
lättare att hantera genom att ha en processtanke i relation till tid. Den kan handla att utveckla
nya strukturer och hjälpmedel med återkopplingsmekanismer, men även vikten att återkoppla
med andra, vara tydliga och våga fördela kraven bland varandra för att lättare kunna hantera
situationen.
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Bilaga 1
Intervjuguide; djupgående intervju inför uppsatsskrivning
Vi har valt att genomföra en semistrukturerad intervju, vilket innebar att vi som
intervjuar har en färdig mall som utgångspunkt samtidigt som det ges stor möjlighet till
utrymme för flexibilitet under intervjuns gång, vilket innebär att Du som
intervjuperson lätt kan påverka vårt samtal. En semistrukturerad intervju underlättar
så att Du som intervjuperson har möjlighet att förklara dig, vilket resulterar i en mer
detaljerad intervju och minskar på intervjuarnas egna antaganden (Denscombe, 2009).
Tack för din medverkan!
Linnéa Olsson & Pedro Fortuna

Del 1
- Berätta gärna lite bakgrundsfakta om dig och vem du är.
- Beskriv dig själv med tre ord som kännetecknar dig som ledare.
- Beskriv en vanlig arbetsdag för dig.
- Vilka är dina huvudsakliga arbetssysslor?

Del 2
- Vilken är din syn på tidsproblematiken både i samhället samt din organisation?
Tid har sedan tidigare uppmärksammats som en inverkande faktor på
arbetsprestation, beslutsfattande, lärande, kreativitet och hälsa etc. inom verksamheter.
Men om vi istället ser till själva orsakerna och inte effekterna, utifrån din verksamhen;
- Vad anser Du frigör tid, så att det påverkar dina underordnades upplevelse av tid?
- Vad anser Du begränsar tid, så att det påverkar dina underordnades upplevelse av tid?
Om vi återgår till effekterna av tidsproblematiken, så som påverkan på
arbetspresentation, beslutsfattande, lärande etc…
- Vilka av dessa faktorer eller också andra upplever du främst är utsatta gällande
tidsproblematiken inom din verksamhet?
- Specificera varför Du tror att just dessa faktorer är utsatta och vad det har för innebörd för
din verksamhet, både kortsiktigt och långsiktigt?

Del 3
- Vilka strategier nyttjas för att hantera tid utifrån de underordnades upplevelser, så att
tidproblematikens effekter motverkas eller också undviks?
- Hur stor inverkan och mandat har Du som ledare att utföra olika strategier för att hantera
tidsproblematiken?
- Slutligen, har du några frågor?
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Bilaga 2

Medgivandeintyg
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad och Högskolan som gör en undersökning
och skriver en C-uppsats om syn på tid och tidsproblematik. Resultaten från
undersökningen baseras på intervjuer med aktörer från både offentlig och privat sektor.
Vi använder oss av ljudinspelning för att kunna återge intervjun så korrekt som möjligt,
och för att lättare kunna jämföra materialet vid analyser. Det material vi får ut av
intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att kunna ta del av
det. Efter att intervjuerna är genomförda kommer bandinspelningarna att raderas. Inga
personuppgifter kommer att redovisas tillsammans med insamlat material. Vi kommer
att göra allt, även om inga garantier kan lämnas, för att anonymisera svaren. Medverkan
är helt frivillig och kan avbrytas när som helst utan förklaring eller konsekvenser, även
efter det att intervjuerna är genomförda.
Jag har tagit del av informationen ovan och accepterar och godkänner min medverkan.
Jag är dessutom medveten om att materialet från intervjuerna kommer att presenteras
främst som del i en vetenskaplig uppsats, men också vid presentationer om forskningen:

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Underskrift
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ort/Datum
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar

Vid frågor kontakta oss gärna!
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Linnéa Olsson

Pedro Fortuna

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

