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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen faktorer kopplade till schemaläggning har för upplevelse 

av delaktighet och inflytande. De faktorer som undersökts är schemaläggningssystem, organisatoriska 

aspekter, samarbete, och flexibilitet. De teorier som används är Job demand-control model, Social 

exchange theory och Structural empowerment theory. Det är en kvalitativ intervjustudie med fem 

informanter som jobbar hel- eller deltid inom äldrevård eller funktionshinderomsorg i Umeå kommun. 

Informanterna har tre olika schemasystem med det gemensamma att samtliga informanter får ge 

önskemål på hur de vill att deras schema för kommande schemaperiod ska se ut. Resultatet visar att 

informanterna upplever olika grad av delaktighet och inflytande i sitt schemaläggningssystem. Centralt 

schemastöd är den funktion som minskar upplevelsen av delaktighet och inflytande för majoriteten av 

informanterna. Ökad utbildning, avsatt tid för schemaläggning, stöd för att öka samarbete på 

arbetsplatsen och kontakt med Centralt schemastöd är faktorer som sammanfattningsvis föreslås kan 

öka de anställdas delaktighet och inflytande i schemaläggning. 

 

  
Nyckelord: Social exchange theory, Job demand- control model, structural empowerment, delaktighet, 

inflytande, schemaläggning 
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1.   Inledning 

Genom åren har diskussioner om brist på arbetskraft och vårdkvalitet inom vård och omsorg 

varit ett vanligt diskussionsämne, både i Sverige (SCB, 2015b; Lagerlund et al, 2015; 

Arbetsmarknadsstyrelsen, 2002) och internationellt (Sheiman, 2013; Wright & Bretthauer, 

2010; Janiszewski & Goodin, 2003). Ett antal forskare har diskuterat rollen som hög 

arbetsbelastning och oattraktiva scheman har för det sjunkande intresset för vårdyrken. 

Arbetstagare inom vård- och omsorgsyrken höga arbetsbelastning, stress, övertid och lågt 

inflytande över sina arbetstider är exempel på faktorer som har lyfts som anledningar till 

arbetsbristen (Wright & Mahar 2013; Wright & Bretthauer 2010; Bard & Purnomo 2005a, 

2005b). Ett arbetsschema är en viktig del av den yrkesverksammas liv då det är schemat som 

sätter förutsättningarna för hur den anställde kan planera sina dagar. I den mediala debatten går 

det att finna stöd för att schemaläggning inom vård och omsorg är en omdiskuterad fråga och 

ett ämne som väcker känslor och olika åsikter (Kommunalarbetaren 2017; Hallands Nyheter, 

2009; SVT, 2014). Vissa arbetsplatser eller företag har ekonomiska, logistiska eller 

organisatoriska förutsättningarna för att den anställde ska kunna bidra till hur arbetstiderna 

läggs upp, eller till och med styra hela sin arbetstid själv. Inom andra yrken fungerar inte detta 

rent organisatoriskt.  

  

Vård- och omsorg är exempel på yrkesområden där en arbetsplats inte kan klara sig utan full 

bemanning på plats vid reglerade tider. På många boenden krävs bemanning dygnet runt och 

det gör att arbetstiderna kan variera från dag till dag (Stressforskningsinstitutet). År 2015 var 

undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst och hemsjukvård de vanligaste 

sysselsättningarna bland de yrkesverksamma mellan 16-64 år i Sverige. 92 procent av de 

anställda var kvinnor (SCB, 2015a). Vård- och omsorg är även det vanligaste yrkesområdet i 

Umeå kommun som denna studie kommer att fokusera på. I Umeå kommun är det procentuellt 

fler som jobbar inom vård och omsorgsyrken än rikssnittet. I Umeå kommun är det ca 22 

procent av de arbetsföra över 16 år som jobbar inom denna näringsgren och rikssnittet är ca 16 

procent (Umeå kommun, 2016b). Studier som har genomförts om vårdpersonals delaktighet i 

schemaläggning är primärt i form av forskare som skapar modeller och algoritmer för att kunna 

kombinera de anställdas arbetstidspreferenser, öka kostnadseffektiviteten och utnyttja 

arbetskraften så effektivt som möjligt (Bard & Purnomo 2005a, 2005b; Wright & Mahar 2013; 

Wright, et al 2006). Det är alltså inte ett outforskat områden men det finns en kunskapslucka 
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för undersökningar som kvalitativt utforskar vårdpersonals upplevelser av delaktighet och 

inflytande i schemaläggning.    

  

I denna studie kommer delaktighet och inflytande att diskuteras. För det första kommer 

delaktighet operationaliseras som delaktighet i schemaläggning och för det andra kommer 

en distinktion göras mellan inflytande och delaktighet. Delaktighet kommer i denna studie 

att innebära praktiskt deltagande i form av att exempelvis vara med och skapa ett schema, 

ha dialog med arbetsgivare och få redskap för att göra sin röst hörd. Inflytande å andra 

sidan kommer i denna studie att innebära det reella inflytandet dessa redskap för 

delaktighet faktiskt ger. Konkreta kanaler att vara delaktig i skapandet av schemaläggning 

innebär inte att arbetstagare faktiskt upplever att de får inflytande och är alltså en viktig 

distinktion att göra när upplevelse av delaktighet och inflytande ska undersökas.  

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen faktorer kopplade till schemaläggning har 

för upplevelse av delaktighet och inflytande. De frågeställningar som studien syftar till att 

besvara är: 

1. Hur upplever arbetstagare betydelsen av schemaläggningssystem för delaktighet i 

schemaläggning? 

2. Vilken betydelse upplever arbetstagare att organisatoriska faktorer samt samarbete har 

för möjlighet till delaktighet och inflytande i schemaläggning?  

3. Vilken betydelse upplever arbetstagare att flexibla arbetstider har för delaktighet och 

inflytande i schemaläggning? 

Bakgrund 

Studien är avgränsad till att undersöka hel- och deltidsanställda inom vård och omsorg i Umeå 

kommun. Vård och omsorg kan innebära ett stort antal yrkesområden och kommer att avgränsas 

till äldrevård och funktionshinderomsorg då dessa två områden använder ett gemensamt 

schemaläggningsprogram (Umeå kommun, 2016c). I detta avsnitt kommer en bakgrund om hur 

schemaläggning inom vård och omsorg i Umeå kommun generellt fungerar at presenteras De 

områden som behandlas i detta stycke är oregelbundna arbetstider, bemanningskravet, 

schemaprogrammet Time Care och funktionen som kallas Centralt schemastöd. 
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Vård och omsorg i Umeå kommun 

Inom vård och omsorg används ofta oregelbundna arbetstider. Oregelbundna arbetstider 

innebär arbetspass som under olika dagar kan vara fördelade över olika tider på dygnet. 

Regelbundna arbetstider innebär att arbetspassen är oförändrade oavsett vilken arbetsdag det är 

(Stressforskningsinstitutet). För anställda inom vård och omsorg i Umeå kommun är normen 

att få sina färdiga scheman med fyra veckors framförhållning, men beroende på förutsättningar 

så kan framförhållningen ibland vara både längre och kortare (Umeå kommun, 2016c). De 

anställdas schema fastställs för korta perioder och i Umeå kommun har perioder som sträcker 

sig över fyra veckor varit normen (Umeå kommun, 2016c). Umeå kommun övergår vid studiens 

genomförande från att arbetsplatserna fastställer scheman för mellan fyra- till 

åttaveckorsperioder till att samtliga enheter inom en snar framtid ska planera sina scheman i 

sexveckorsperioder (Umeå kommun, 2016a).  

  

Stressforskningsinstitutet beskriver i en broschyr vid namn “Temablad: Skiftarbete, Hälsa och 

Säkerhet” att vid arbetstidsmodeller som innebär oregelbundna arbetstider så brukar de 

anställda i vissa fall kunna få vara med och påverka sina arbetstider genom önskemål av 

arbetspass. För att dessa önskemål ska träda i kraft måste de dock överensstämma med det krav 

verksamheten har på hur många anställda som måste vara på plats vilka tider 

(Stressforskningsinstitutet). Det finns ett antal krav som Umeå kommun måste följa när de gör 

en arbetstidsförläggning. Det primära är som tidigare nämnt att det alltid måste finnas 

tillräckligt många anställda på plats för att kunna uppfylla brukarnas behov. Reglering av antalet 

anställda på plats vid olika tidpunkter kallas “bemanningskravet” och är grundstenen i 

bemanningsprocessen. Det är ansvarig chef som ser till att bemanningskravet uppfylls. 

Bemanningskravet förändras när brukarna ändrar behov eller förutsättningar i verksamheten 

förändras. När bemanningskravet fastställs så måste de ekonomiska resurser som finns 

tillgängliga i budgeten tas i beaktning. Kommunen uppger att när bemanningskravet är fastställt 

så kan arbetstiderna börja fördelas bland de anställda. Fördelningen av arbetspass utgår först 

och främst från att lagar och avtal rörande arbetstider följs. Därefter utgår fördelningen utifrån 

att bemanningskravet uppfylls och genom att beakta de psykiska och fysiska behov de anställda 

har. Slutligen ska hänsyn till medarbetarnas önskemål om ledighet tas i beaktning (Umeå 

kommun, 2016c).  

Umeå kommun beskriver att de strävar efter hälsosamma scheman (Umeå kommun, 2016c). 

Det finns ett antal råd som arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
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organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015;4 §12, ska ta hänsyn till vid schemaläggning 

för att främja medarbetarnas hälsa. Ett antal schemaförläggningar som kan ha en negativ 

inverkan på hälsan är skiftarbete, långa arbetspass, delade turer och medarbetarens ständiga 

tillgänglighet. Återhämtning minskar risken för olyckor och är reglerat i lagen 

(Arbetsmiljöverket, 2017-05-12). Umeå kommun har ett rutindokument från 2014 vars syfte är 

att beskriver rutiner för exempelvis riktlinjer, vilken part som har ansvar för de olika delarna av 

schemaläggningen och hur Umeå kommun förhåller sig till lagar och avtal i schemaläggning. I 

detta dokument poängteras Umeå kommun vikten av att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

men det finns verksamheter som har bemanningsbehov som inte gör det möjligt att skapa 

scheman som i önskad grad tar hänsyn till de anställdas hälsoaspekter. Här uppger Umeå 

kommun att det är viktigt att genom information och utbildning göra medarbetarna 

uppmärksamma på vad de själva kan göra för att minska riskerna för ohälsa på arbetsplatsen 

(Umeå kommun, 2016c).  

 

Time care 

Umeå kommun använder ett bemanningsprogram som heter “Time Care”. 

Mjukvaruprogrammet används inte inom alla verksamheter i Umeå Kommun, som exempelvis 

inom personlig assistans, men det finns på samtliga enheter för intellektuell 

funktionsnedsättning och äldreomsorg (Umeå kommun, 2016c).  Time Care ägs av Allocate 

Software Company vilket är ett företag som jobbar med bemanningsoptimering och är 

verksamma i hela Europa. Företaget jobbar med att utveckla verksamhetsanpassade 

bemanningslösningar och vikariehantering, och uppger att de är har fler än hälften av Sveriges 

kommuner och landsting som kunder (Time Care, u.å-b). Genom Time Care planeras schema i 

korta intervaller för att kontinuerligt kunna justera bemanningskravet. Detta för att ha precis så 

många anställda på plats som det behövs. Dataprogrammet sammanställer tidsregler, 

bemanningskravet och de anställdas önskemål och skapar därefter ett schemaförslag (Umeå 

kommun, 2016c). Syftet med Time Care är enligt företaget själv att bidra med delaktighet och 

skapa flexibilitet för medarbetarna, ge möjlighet till hälsosamma scheman och genom minskade 

vikariekostnader vara kostnadseffektivt. Time Care påstår även att deras tjänst ger möjlighet 

till intern rörlighet, alltså att personal kan täcka upp på andra arbetsplatser och därför spara på 

vikariekostnader Time Care hävdar även att en gemensam administration minskar kostnaderna 

och ger både möjlighet till mer tid för brukarna (Time care: u.å-a). 
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Centralt schemastöd 

Centralt schemastöd infördes i Umeå kommun år 2015 när Umeå kommuns personalutskott tog 

beslut om att införa rätt till heltid för alla inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Centralt 

schemastöd är en funktion inom Umeå kommuns bemanningscentrum som består av ett antal 

anställda som har ansvar primärt för schemaläggning och schemafrågor. Istället för att 

arbetsplatserna sköter sin egen schemaläggning fungerar Centralt schemastöd som en 

gemensam administratör.  En av Centralt schemastöds arbetsuppgifter är att se till att det 

schema som de anställda för in i Time Care i slutändan uppfyller bemanningskravet. Centralt 

schemastöd har auktoriteten att ändra på schemat efter att de anställda lagt sina önskemål om 

det finns några brister. Uppstår olösta pass meddelas Umeå kommuns bemanningscentrum. 

Time Care tillåter ett antal olika schemaläggningssystem och enhetschefen bestämmer 

tillsammans med Centralt schemastöd vilken schemaform som passar bäst för varje enskild 

verksamhet (Umeå kommun, 2016c). Det som kan variera är exempelvis om, när eller hur 

mycket de anställda får vara delaktiga i schemaförläggningen. Det är alltså i slutändan 

enhetschefen som bestämmer till vilken grad som medarbetarna har möjlighet till delaktighet 

och inflytande i sitt arbetsschema (Umeå kommun, 2016c). 

  

Enligt Umeå kommun finns ett flertal tillvägagångssätt för att lägga schema för anställda inom 

äldrevård och funktionshinderomsorg. Dessa olika tillvägagångssätt kommer hädanefter 

benämnas som schemasystem. Det enda som är en garanterad gemensam nämnare är att 

schemasystemen är baserade på schemaläggningsprogrammet Time Care (Umeå kommun, 

2016c). På grund av att studien berör delaktighet och inflytande används i denna studie 

schemasystem som ger utrymme för de anställda att kunna önska pass. I empirin framträdde tre 

huvudvarianter av schemaläggningssystem vars tillvägagångssätt framgår nedan i figur 1. 

Sammanfattningen av de olika stegen är tagen från analysen och baseras på informanternas 

beskrivning av hur deras schemaläggningssystem fungerar. Det presenteras här för att ge en 

förståelse för vilka system studien kommer att behandla.  
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Figur 1. De tre Schemasystemens tillvägagångssätt steg för steg. Centralt schemastöd förkortas 

som CS. 

2. Teori 

Det här avsnittet kommer att presentera det teoretiska ramverk som har legat till grund för den 

genomförda studien. De teorier som kommer att presenteras är Karaseks Job demand-control 

model (1979), Social-exchange theory (Cole et al. 2002) samt Structural empowerment (Kanter, 

1977). 

Delaktighet och kontroll 

Karasek (1979) har en teori som kallas Job demand-control model som föreslår att arbetsstress 

grundar sig i graden av handlingsfrihet arbetstagare har i relation till de krav arbetsgivaren har. 

Modellen består av två variabler. Den första kallas Job demands och innefattar de fysiska och 

psykiska kraven en anställd har på sig.  Exempel är graden av arbetsbörda och hur snabbt 

arbetsuppgifterna måste utföras. Den andra variabeln är Job control som mäter frihet att delta i 

beslutsfattande såsom att vara med och bestämma när och hur arbetsuppgifterna ska utföras 

samt hur snabbt. Job strain är det som uppstår när den anställdes kontroll på arbetsplatsen är 

låg och kraven höga. Karasek beskriver fyra olika sorters jobbtyper som kan förekomma när 

krav och kontroll kombineras på olika sätt. Han benämner den första som active jobs där det är 

höga krav men mycket handlingsfrihet. Active jobs är ofta kopplat till en hög 

arbetstillfredsställelse hos de anställda. Passive jobs har låg delaktighet men samtidigt låga krav 

och kan skapa svårigheter i att avancera. Det i sin tur leder ofta till missnöje bland de anställda. 

Den tredje varianten är low-strain jobs vilket innebär att arbetarna har hög delaktighet men låga 

krav. Den fjärde är high strain jobs som har låg delaktighet och höga krav (Karasek, 1979). 

Konsekvenser som kan uppstå vid high strain jobs är att det kan öka de anställdas utmattning 

Schemasystem 
1

Grundschema Önskningar CS korrigerar Jämkning
CS korrigerar 

och låser

Schemasystem 
2

Grundschema Önskningar Jämkning CS låser

Schemasystem 
3

Grundschema Önskningar
CS korrigerar 

och låser
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(Bakker & Demerouti, 2000), minska arbetsmotivation och skapa benägenhet till att byta jobb 

(Trépanier et al. 2013).  

 

Social exchange theory 

Social exchange theory är en teori där det centrala är utbyten av materiella eller ospecificerbara 

ting mellan människor (Cole et al. 2002). När anställda inom funktionshinderomsorg och 

äldrevård i Umeå kommun ges möjlighet till delaktighet i schemaläggning krävs i många fall 

att de anställda kompromissar med varandra för att dela upp de arbetspass som finns till 

förfogande (se Figur 1). För att dessa kompromisser ska ge resultat krävs utbyten av tjänster, 

vilket kan beskrivas som sociala utbyten. Ett antal författare menar att det inte finns en enhetlig 

teori som kan benämnas som Social exchange theory utan att det är ett ramverk som är 

konstruerat av olika åsikter och teoretiska utgångspunkter som forskare genom åren bidragit 

med (Uehara 1990; Emerson, 1976). Det finns både en kollektivistisk och en individualistisk 

syn på Social exchange theory. Båda grundar sig dock i att sociala utbyten härstammar från en 

individs självintresse då en person som utför en tjänst förväntar sig att andra människor gör 

något tillbaka (Cole et al. 2002). Den kollektivistiska synen lägger även fokus på solidariteten 

som måste finnas i en grupp för att dessa utbyten ska kunna ske (Uehara, 1990).  

 

Utbytesteorier härstammar från ett ekonomiskt perspektiv där fokus ligger på den rationella 

människans strävan efter maximal ekonomisk vinst på marknaden. I Social exchange theory 

beskrivs däremot utbyten av resurser mellan människor som en social företeelse (Emerson, 

1976). Resurser är ett brett begrepp som har olika innebörder inom olika vetenskapliga 

områden. Foa (1971) beskriver att en resurser är vad som helst som kan överföras från en 

människa till en annan. Ett utbyte mellan en kund och en försäljare är ett konkret exempel på 

ett utbyte som uppstår i vardagen. Foa (1971) ger exempel på fem sociala resurser som kan 

utväxlas. Dessa är tillgivenhet i form av kärlek och trygghet, status i form av hur parterna 

värderar varandra, information i form av råd, åsikter och instruktioner samt utbyte av 

ekonomiska medel och utbyte av tjänster (1971). Till skillnad från det ekonomiska perspektivet 

är de som forskar om sociala utbyten intresserade av det som sker i utbytet snarare än själva 

utbytesobjektet. För att genomföra sociala utbyten krävs samarbetsvilja, känsla av tillit, 

solidaritet och förpliktelser inom gruppen där utbyten ska genomföras. Dessa känslor är 

viktigare och behöver vara starkare vid sociala utbyten än vid ekonomiska (Uehara, 1990).  En 
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annan skillnad mellan ett ekonomiskt och socialt utbyte är att den ekonomiska transaktionen är 

en bestämd summa som kan återgäldas i samma kvantitet som den ursprungligen gavs bort, 

medan det inte går att jämföra värdet av två ospecificerbara ting. Därför är det svårt att avgöra 

vad en person har för skyldighet att ge tillbaka (Cole et al, 2002).  

 

Cole, Schaninger och Harris (2002) har gjort en utveckling av Social exchange theory i form 

av ett ramverk anpassat efter arbetsplatser som de kallar Workplace social exchange network. 

Författarna beskriver att forskning om sociala utbyten på arbetsplatsen fram tills deras 

forskningsbidrag har fokuserat på utbytet mellan ledaren och den anställde och utbytet mellan 

organisationen och den anställde. De föreslår att dessa två former av utbyten på arbetsplatsen 

inte kan undersökas isolerat utan utbyte kollegor emellan måste inkluderas. De påstår att dessa 

tre former av utbyten påverkar varandra. Utbytet mellan ledaren och den anställde kan förklaras 

med teorin Leader-member exchange [LMX]. Teorin innebär att ledaren och den anställde 

utbyter tjänster och genom det skapar en unik relation. Den anställde gör vad den kan för att 

exempelvis utföra sitt jobb och visa lojalitet och ledaren ger i gengäld förmåner i form av 

exempelvis lön och stöd (Cole et al. 2002). Utbytet mellan den anställde och dennes 

organisation förklaras ofta med teorin om Percieved oganizational support [POS]. Teorin 

innebär att en arbetsplats bör sträva efter att den anställde ska uppleva en känsla av att 

organisationen bryr sig om personen och visar uppskattning för det jobb den utför (Hayton et 

al. 2012). Organisationen kan uppnå detta genom att exempelvis ge de anställda respekt och 

förmåner. Ett välfungerande socialt utbyte mellan den anställde och organisationen leder till ett 

ökat välmående och bättre prestation hos den anställde (Eisenberger et al. 1986; Cole et al. 

2002).  

 

Utbyten som sker mellan kollegor på arbetsplatser har fått lite uppmärksamhet i forskning. 

Cole, Schaninger och Harris (2002) ramverk Workplace social exchange network är skapat för 

att, förutom att inkludera LMX och POS, fånga den glömda dimension som de kallar Team-

member exchange [TMX] när utbyten på arbetsplatser undersöks. TMX är en modell skapad av 

Seers, Petty och Cashman (1995). TMX som modell är skapad för att fånga samarbete och 

utbyte mellan medlemmar i en grupp. Enligt modellen är det som kan avgöra hur bra utbytet 

fungerar exempelvis till vilken grad medlemmarna ger feedback till varandra, visar på 

ömsesidighet, erbjuder hjälp och i sin tur upplever att de får denna behandling tillbaka. Målet 
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med att uppnå hög TMX är att de anställda ska hjälpa varandra och arbetslaget att uppnå sina 

mål (Seers et al. 1995). Cole, Schaninger och Harris (2002) använder TMX genom att applicera 

modellen på arbetslag. Enligt Banks et al (2014) leder hög TMX till arbetstillfredsställelse, 

ökad individuell och kollektiv prestation samt lojalitet till organisationen (2014). Workplace 

social exchange network innebär inte att LMX och POS ska exkluderas ur analyser om 

utbytesrelationer på arbetsplatser. Workplace social exchange network är till för att belysa 

vikten av utbyte mellan medlemmar i ett arbetslag för att kunna göra en fullständig analys (Cole 

et al. 2002; Banks et al. 2014). 

 

Structural empowerment 

Structural empowerment är en modell skapad av Kanter (1977) som fokuserar på vilken 

betydelse olika dimensioner av makt har inom organisationer. Framförallt har Structural 

empowerment applicerats på hälso- och sjukvårdsorganisationer i tidigare forskning 

(Laschinger et al, 2011). Makt är ett centralt begrepp när det kommer till att undersöka 

organisationsstrukturer då organisationer ofta är präglade av intressekonflikter och 

beroendeförhållanden. Detta påverkar hur individer tar beslut, behandlar medarbetare och hur 

resurser fördelas inom en organisation (Flynn et al. 2011). Structural empowerment kan bidra 

till ett maktperspektiv på schemaläggning och är därför användbar att ha som del i det teoretiska 

ramverket. 

  

Enligt Kanter (1977) finns sex olika faktorer som utgör Structural empowerment. Om de 

anställda inom en organisation får ta del av dessa faktorer ska det i förlängningen ge mer makt 

åt anställda och därav öka välmående och effektivitet. Den första faktorn är formell makt och 

den andra är informell makt. Den formella makten är synlig utåt och innehas exempelvis av de 

som har arbeten med stor handlingsfrihet och arbeten som erkänns som viktiga för att uppnå 

organisatoriska mål. Den informella makten är den som skapas internt i en arbetsgrupp genom 

att medlemmar i organisationer exempelvis utvecklar relationer till varandra, skapar allianser, 

får ett socialt nätverk och får tillgång till informella kanaler där information sprids. Den tredje 

faktorn är möjlighet till att utveckla sin kompetens och kunna göra karriär inom organisationen. 

Den fjärde faktorn är att få tillgång till information om vilka organisatoriska beslut som tas samt 

få den information och kompetens som krävs för att de anställda ska kunna utföra de 

arbetsuppgifter som deras positioner kräver. Detta kan vara allt från information om hur olika 
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tekniska system fungerar till mer övergripande kunskap om hur beslutsprocesser inom 

organisationer ser ut (Laschinger et al. 2011; Laschinger et al. 1997). Genom att anställda får 

information ökar deras möjlighet till delaktighet på grund av att de vet hur de ska dra nytta av 

de redskap för delaktighet som erbjuds (Ning et al. 2009).  Den femte faktorn är stöd i form av 

exempelvis feedback, vägledning och hjälp från såväl kollegor som chefer. Slutligen är den 

sjätte faktorn tillgång till de resurser som krävs för att uppnå de mål organisationen eftersträvar. 

Exempel på resurser är tid, material och ekonomiska medel (Laschinger et al. 2011). Structural 

empowerment har i flertalet studier visat på positiva effekter för anställda inom hälso- och 

sjukvård. Exempelvis minskad grad av utbränning (Wong et al. 2006), ökad 

arbetstillfredsställelse, minskad arbetsstress (Havens et al. 1996), och en ökad känsla av 

autonomi och kontroll (Sabiston & Laschinger, 1995). Det finns också stöd för att Structural 

empowerment minskar job strain och gör att patienter inom hälso- och sjukvården får bättre 

vård (Laschinger et al, 2011). 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som är relevant för denna studie att presenteras. De 

ämnesområden som kommer att beröras är autonomi, centraliserad schemaläggning och 

flexibilitet.  

Autonomi 

Autonomi står för till vilken grad anställda har medbestämmande i hur, var och när de ska utföra 

sina arbetsuppgifter. Spector (1986) specificerar autonomi till exempelvis delaktighet i att 

bestämma arbetstempo, hur arbetsuppgifter ska utföras och när arbetet ska utföras (Spector, 

1986). Spectors användning av begreppet autonomi kan liknas vid Karaseks begrepp job control 

då båda redogör för anställdas möjligheter till påverkan av sin arbetssituation. Enligt Knauth 

(1998) börjar fler och fler organisationer runt om i världen använda sig av “autonomy with 

regard to worktime” (Knauth, 1998 s.13) vilket innebär att anställda får vara med i 

beslutsfattandet angående längd på arbetspass, var arbetet ska utföras och vilka dagar som 

schemaläggs. Spector (1986) har genomfört en studie där han fokuserar på autonomi på 

arbetsplatsen. I Spectors studie analyseras om det finns en korrelation mellan upplevd kontroll 

och variabler som exempelvis anställdas arbetstillfredsställelse, prestation och motivation. 
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Resultatet gick i linje med hans hypotes: de som upplever autonomi på jobbet upplever mer 

arbetstillfredsställelse, motivation, engagemang, presterar bättre och mår psykiskt och fysiskt 

bättre än de som har låg nivå av autonomi (Spector, 1986). 

  

Scott Schieman (2013) har genomfört en studie med nationellt representativ data från 

kanadensiska arbetare från år 2011. Syftet var att undersöka hur arbetsstress påverkas av ett 

antal faktorer baserade på det som kallas Job-demand resources model. Schieman (2013) 

undersöker fyra faktorer som han anser är erkända jobb-relaterade resurser. Dessa är kontroll 

över sitt eget arbete i form av autonomi, kontroll över när och hur länge den anställde 

schemaläggs, möjlighet till kontroll över andras arbete och hur utmanande arbetsuppgifterna är. 

I modellen står Job demand för fysiska, psykologiska och sociala aspekter av jobbet som kräver 

känslomässiga, fysiska och psykologiska prestationer av de anställda. Dessa job demands är 

associerade med vissa fysiska och psykiska kostnader där ett exempel är hög arbetsstress 

(Schieman, 2013). Job-resources refererar till de organisatoriska och sociala resurser som finns 

för att minska konsekvenser av de fysiska och psykiska kostnaderna. Exempel är resurser i form 

av hjälp att uppnå mål, skapa kontinuerlig personlig utveckling och minska arbetskraven 

(Demerouti et al. 2001). Studien undersöker om job-demand och job-resources har någon 

påverkan på arbetsstress genom att respondenterna fick värdera deras upplevelse av autonomi, 

kontroll över längd och förläggning av arbetspass, kontroll över andras arbete och grad av 

utmanande arbete. Resultatet blev att hög autonomi i arbetet och kontroll över sina arbetstider 

minskar arbetsstress. Däremot framkom det att möjligheten till att kunna bestämma över andra 

och ha utmanande arbetsuppgifter ökar arbetsstress (Schieman, 2013).  

 

Det finns även en kritisk syn på om autonomi verkligen ökar välmående på arbetsplatsen. Ett 

exempel är Gallie et al (1998) som är några av de som hittat en positiv korrelation mellan 

autonomi och arbetsstress (1998). Kalleberg, Nesheim och Olsen (2009) har bidragit med 

forskning som undersöker autonomi ur ett kritiskt perspektiv. Deras studie undersöker hur 

arbetare i Norges arbetsstress påverkas av autonomi. De definierar autonomi genom tre 

aspekter. Den första är att ha autonomi över utförandet av specifika arbetsuppgifter istället för 

att de är strikt utformade. Den andra är att cheferna konsulterar de anställda om beslut som inte 

bara är relaterade till utförandet av arbetsuppgifter utan bredare organisatoriska frågor såsom 

arbetsmiljö. Den sista är att möjlighet till att arbeta i arbetslag och samarbeta. Resultatet är att 

det är varierande om autonomi ökar eller minskar välmående på arbetsplatsen. Dock är de 

positiva aspekterna av autonomi fler än de negativa. Exempel på resultat är att nivå av autonomi, 
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konsultation i organisatoriska frågor och att arbeta i arbetslag har en positiv korrelation till hur 

mycket kompetensutveckling de anställda får. Kalleberg, Nesheim, Olsen (2009) beskriver 

vidare att de anställda måste ges nog med kunskap för att de ska kunna ta del av den delaktighet 

de är givna och då behövs det utbildning. Om de anställda får detta leder det i sin tur till mindre 

arbetsstress. Ett annat resultat är att konsultation i organisatoriska frågor samt att arbeta i 

arbetslag har en positiv korrelation till det sociala stödet anställda upplever att de får på 

arbetsplatsen. När det kommer till välmående framkom å andra sidan att autonomi kan ha 

negativa konsekvenser. Arbete i arbetslag är kopplat till ett en känsla av stress och korrelationen 

var starkare för de arbetslag som skötte beslut internt till skillnad från de som hade en tydlig 

ledare (Kalleberg et al, 2009).   

Centralisering av schemaläggning 

Relativt lite forskning om centraliserad schemaläggning har genomförts genom åren. De som 

har genomförts som explicit rör arbetstidsförläggning är nästan uteslutande av forskare som har 

tagit fram algoritmer, schemamodeller och datasystem för att effektivisera schemaläggning (ex. 

Bard & Purnomo 2005a, 2005b; Wright & Mahar 2013; Wright, et al 2006). Det vill säga 

schemaläggningsprogram likt Time Care. De studier som har genomförts som berör de anställda 

snarare än själva schemasystemet har primärt haft fokus på central schemaläggning i 

sjuksköterskeyrket. Fokus har sällan legat på delaktighet i schemaläggningen utan potentialen 

centraliserad schemaläggning har för att kunna fördela sjuksköterskor mellan olika avdelningar 

och genom det använda resurser kostnads- och tidseffektivt. Delaktighet i central 

schemaläggning är alltså inte ett outforskat områden men det finns en kunskapslucka för 

undersökningar som utforskar vårdpersonals upplevelser av delaktighet och inflytande i 

arbetstidsförläggning.   

 

Centraliserad schemaläggning kan användas på olika sätt men det gemensamma är att det är en 

funktion som sköter schemaläggning för ett flertal olika enheter eller arbetsplatser. Det primära 

ansvaret har alltså flyttats från att vara decentraliserat till varje arbetsplats till att nu skötas 

centralt eller av någon på arbetsplatsen med extra ansvar (Bard & Purnomo, 2005b). Bard och 

Purnomo (2005c) har genomfört ett flertal studier där de tagit fram dataprogram för att förbättra 

schemaläggning för sjuksköterskor på sjukhus i USA (Bard & Purnomo 2005a, 2005b, 2005c). 

I en av dessa artiklar är syftet att skapa ett nytt och flexibelt schemaprogram som ska kunna 

tillfredsställa de anställdas behov av delaktighet i arbetspassfördelning och därav minska den 
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ökande personalbristen inom vård och omsorg i USA. De beskriver att idag efterfrågar anställda 

inom vård och omsorg att deras schemapreferenser tas i beaktning. Samtidigt måste 

arbetsgivaren se till att bemmaningskravet alltid uppfylls. Det är dessa två delar som det system 

Bard och Purnomo skapar kombinerar. Författarna kallar detta preferensbaserad 

schemaläggning (2005c) och uppger att det är den vanligaste typen av schemaläggningssystem 

för sjuksköterskor i USA (Bard & Purnomo, 2005b). Preferensbaserad schemaläggning går ut 

på att de anställda får ge önskemål om vilka skift de vill jobba och när de vill ha ledighet under 

en förutbestämd period som sträcker sig över ett i förväg beslutat antal veckor. En chef, någon 

anställd primärt för arbetsuppgiften eller någon på arbetsplatsen med extra ansvar 

sammanställer alla önskemål och försöker skapa ett schema som både ska passa verksamheten 

och göra så många som möjligt nöjda. De anställda kan genom att koordinera sina önskemål 

försöka komma fram till ett schema de anställda är belåtna med. Schemaprogrammet Bard och 

Purnomo (2005c) skapar resulterar enligt deras studie i snabbare schemaläggning som är mer 

anpassat efter sjuksköterskornas efterfrågan än tidigare och uppfyller bemanningskravet. 

Utöver detta uppger författarna att det är mer kostnadseffektivt och minskar 

administrationstiden (Bard & Purnomo 2005c). 

 

Trots sparsamt utbud av forskning om upplevelser av centrala schemaläggningssystem har 

forskning om delaktighet i andra typer av schemaläggningssystem fått mer uppmärksamhet 

genom åren. Bard och Purnomo (2005c) beskriver att preferensbaserad schemaläggning är en 

blandning av ett roterande schema och ett schema som endast styrs av arbetsplatsen (Bard & 

Purnomo 2005c). Ett exempel på en studie om delaktighet i roterande scheman är en 

intervjustudie som Maier-Rothe och Wolfe (1973) utfört under tiden, vad de kallar, cyklisk 

schemaläggning infördes på ett sjukhus i USA. Det kan översättas till ett roterande schema och 

innebär att schemat är detsamma vecka för vecka och likadant för samtliga sjuksköterskor. 

Antalet sjuksköterskor som ska vara på plats vid olika tidpunkter är bestämt i förväg och den 

enda skillnaden som finns mellan sjuksköterskorna är att det förutbestämda schemat börjar olika 

veckor. Genom det sker en rotation där det alltid finns tillräckligt med personal på plats. 

Förutom intervjuer samlade författarna även in information om de olika schemarader som 

roterade på arbetsplatserna. På grund av att ett roterande schema kan anses minska flexibilitet 

genom förutbestämda arbetspass upplevde författarna ett motstånd till schemasystemet bland 

deltagarna innan studien började. Resultatet är att sjuksköterskorna upplever en tillfredsställelse 

på grund av att det blev en jämnare fördelning av arbetspass och att själva schemaläggningen 

tog mindre tid från arbetsuppgifterna. Genom att det gick att göra byten mellan individer på 
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arbetsplatser som gick på samma schemarad upplevdes även en viss delaktighet (Maier-Rothe 

et al, 1973) 

 

Den andra typen av schemaläggningssystem som har influerat peferensbaserad schemaläggning 

är en självstyrd schemaläggning (Bard och Purnomo, 2005c). Motsatsen till ett statiskt 

roterande schema kan anses vara det Griemser (1993) kallar just självstyrd schemaläggning. 

Det liknar preferensbaserad schemaläggning men de slutgiltiga justeringarna genomförs på 

arbetsplatsen. De anställda får ett grundschema som de sedan gemensamt med sina kollegor får 

anpassa efter arbetsgruppens önskemål. Om pass ekar tomma får inte en central funktion gå in 

i systemet och korrigera de anställdas schema utan en ansvarig på arbetsplatsen får i uppdrag 

att uppmana till kompromisser tills samtliga pass är fyllda med så många anställda som i förväg 

är bestämt krävs. Författaren Griemser (1993) var anställd på en arbetsplats när den ansvarige 

chefen gav de anställda en tre månaders pilotperiod att införa självstyrd schemaläggning och 

utvärdera resultatet. Resultatet blev mindre personalrotation och ett bättre välmående på 

arbetsplatsen på grund av högre autonomi och en känsla av delaktighet i beslutsfattande 

(Griemser, 1993). 

Flexibla arbetstider 

Flexibla arbetstider är ett begrepp som används ofta inom forskning av delaktighet i 

schemaläggning (Nabe-Nielsen et al. 2012; Henly et al. 2006; Knauth, 1998;). Flexibilitet är ett 

begrepp med många olika betydelser för olika personer i olika sammanhang. Här följer ett antal 

olika definitioner av flexibilitet ur ett arbetstidsperspektiv. Henly, Shaefer och Waxman (2006) 

ser arbetstidsflexibilitet som ett begrepp som representerar arbetarens möjlighet att vara med 

och bestämma över sina arbetstider. Lambert (2008) menar att det flexibla i arbetstidsflexibilitet 

ligger i att arbetstiderna är föränderliga till skillnad från roterande. I kontrast till Henly et als 

(2006) definition kan det vara flexibla arbetstider trots att den anställde får ett schema tilldelat 

sig utan möjlighet till delaktighet eller inflytande. Denna skillnad kan bero på att Lambert 

(2008) gör sin definition av flexibilitet utifrån ett marknadsperspektiv och Henly et al (2006) 

utifrån den anställdes perspektiv. Med marknadsperspektiv menas en flexibilitet i form av att 

arbetsgivaren kontinuerligt anpassar och styr antalet anställda i tjänst vid varje tidpunkt för att 

vara kostnadseffektiv och kunna konkurrera på marknaden (Lambert, 2008). Knauth (1998) 

beskriver att flexibilitet gynnar arbetsgivaren genom just denna möjlighet till anpassning av 

vilka arbetstagare som arbetar när. Autonomi är istället det som gynnar arbetstagaren. Enligt 
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Knauth (1998) är det arbetsplatser som består av “time-autonomous work groups” (1998, s. 15) 

som kan uppnå högsta möjliga nivå av flexibilitet och inflytande i schemaläggning. Dessa 

grupper får mandatet att tillsammans skapa sitt eget schema med enda kravet att schemat blir 

färdigt i tid och alltså har stor påverkan på sina arbetstider (Knauth, 1998).  

  

Det finns ingen objektivt sann definition av flexibilitet när det kommer till arbetstider utan olika 

författare tolkar det olika. Många författare är eniga om att flexibilitet för en arbetsgivare skiljer 

sig från en arbetstagare (Costa et al 2006; Lambert & Henly 2012; Hyman 2005; Henly et al 

2006). Costa, Sartori och Åkerstedt (2006) beskriver att arbetsgivare ser arbetstidsflexibilitet 

som ett verktyg för att anpassa sig efter marknadens krav och med kort framförhållning kunna 

styra vem som jobbar när och hur länge. Arbetstagare å andra sidan definierar flexibilitet som 

en ökad självständighet och en möjlighet till att genom kontinuerlig anpassning av schemat 

kunna balansera arbets- och privatlivet (Costa et al. 2006). Detta till skillnad mot Knauth (1998) 

som beskriver att flexibilitet inte är det viktigaste för arbetstagare när det kommer till 

deltagande i arbetstidsfrågor utan det är vilken möjlighet de har till att skapa sitt schema under 

en längre period. Lambert och Henly (2012)  beskriver att enligt forskning kan dock inte en 

flexibel schemaläggning någonsin vara både anställd- och arbetsgivarstyrd utan måste vara 

antingen den ena eller andra. Arbetsgivarens flexibilitet kan bara uppstå om densamma 

begränsar de anställdas delaktighet (Lambert & Henly, 2012). Knauth (1998) beskriver dock 

att det är omöjligt för en arbetsgivare att skapa en flexibel organisation utan att ge de anställda 

någon nivå av arbetstidsflexibilitet (Knauth, 1998)  

  

Leineweber et al (2013) har genomfört en kvantitativ studie med syfte att undersöka sambandet 

mellan det de kallar global kontroll över arbetstid, sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Författarna 

beskriver att global kontroll av arbetstid består av ett antal faktorer som är baserade på just 

inflytande över arbetstider. De definierar flexibilitet som just inflytande över arbetstid. Tre 

utvalda exempel på dessa faktorer är vilka dagar de anställda arbetar, möjlighet att ha inflytande 

över hur långa passen ska vara och vilka start- och sluttider de anställda har. Sjukfrånvaro 

definierar författarna som att en anställd uteblir från arbetet på grund av sjukdom och 

sjuknärvaro definieras som att en anställd går till jobbet trots att personen upplever att den på 

grund av sin hälsa borde stannat hemma (Leineweber et al, 2013). Det data som använts är från 

en enkätstudie med 9756 svenska respondenter vars intervjufrågor handlar om arbetsmiljö, 

hälsa och arbetsorganisation. Enligt Leineweber et al (2013) är flexibla arbetstider ett sätt för 

organisationer att anpassa arbetskraft till de tider som de behövs, ge möjlighet till ökat 
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välmående, ge möjlighet till att balansera privat- och arbetsliv samt ta hänsyn till de anställdas 

arbetstidsönskemål. Författarna beskriver att flexibla arbetstider huvudsakligen skapas genom 

att ge anställda inom dessa organisationer kontroll över sina arbetstider. Resultatet av studien 

är att de med stor flexibilitet och kontroll över arbetstider rapporterar mindre sjukfrånvaro än 

de som har liten flexibilitet och låg kontroll över arbetstider. De som upplever stor flexibilitet 

och stor kontroll över arbetstid och ledighet löper mindre risk för sjuknärvaro än de utan 

flexibilitet och kontroll (Leineweber et al (2013). 

4. Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen faktorer kopplade till schemaläggning har 

för upplevelse av delaktighet och inflytande. Studien syftar inte till att hitta kausala samband 

utan fånga en upplevelse. Delaktighet är inte nödvändigtvis bara intressant utifrån till vilken 

grad den upplevs utan hur den upplevs. Creswell (2013) beskriver att för att undersöka 

upplevelser är kvalitativ datainsamlingsmetod i regel passande (2013 s.47-48). Mer specifikt är 

det intervjuer som har använts för att samla in data. Det är en abduktiv studie med öppen 

utgångspunkt med målet att hitta mönster och mening i insamlad data. Den analysmetod som 

använts är tematisk analys vilket är en metod för att hitta betydelsefulla mönster i kvalitativ 

data (Clarke & Braun, 2006). 

 

Genomförandeprocessen är indelad i ett antal olika kronologiska steg. I det första steget 

formulerades ett syfte och frågeställningar. Enligt Clarke och Braun (2006) kan en studies 

forskningsfråga utvecklas genom hela kodnings- och tematiseringsprocessen när tematisk 

analys används (Clarke & Braun, 2006). I denna studie har forskningsfrågorna smalnats av och 

korrigerats i takt med kodningen. Informationsmaterial om schemaläggning i Umeå Kommun 

har tillkommit genom kontakt med bemanningsansvariga inom Umeå kommun. Det som främst 

använts är ett rutindokument vid namn “Rutin bemanning och schemaläggning” från 2016 som 

beskriver exempelvis riktlinjer, vem i kommunen som har ansvar för vilken del av 

schemaläggningen och hur Umeå kommun förhåller sig till lagar och avtal i schemaläggning 

(Umeå kommun, 2016c). Det faktum att informationsmaterialet från Umeå kommun inte går 

att hitta offentligt för de som inte är anställda inom Umeå kommun kan minska reliabiliteten i 

studien. Materialet som använts är offentliga handlingar, men det krävs att den som eftersöker 

materialet begär ut rutindokumentet. Det går att göra genom att ta kontakt med 

bemanningsansvariga på Umeå kommun. Utöver detta har information från Time Cares 
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hemsida legat till grund för information om hur själva systemet fungerar. Framförallt har en 

broschyr med information om Time Cares tjänster riktad till kommuner använts (Time care, 

u.å-b). Det är värt att uppmärksamma att på grund av Time Cares egenintresse i att sälja in sin 

tjänst behandlas inget som beskrivs i deras informationsmaterial som sanning. Informationen 

används endast för att få en beskrivning av deras tjänst men det har ständigt tagits i beaktning 

att det är deras beskrivning av tjänsten och inte nödvändigtvis hur den är. 

 

I steg två formulerades en intervjuguide med intentionen att fånga de aspekter studien har som 

syfte att undersöka. Intervjuguiden går att finna i bilaga 1. Innan intervjuer utförs måste 

forskaren utgå från syftet och bestämma intervjustruktur.  Vid ett i förväg bestämt fenomen, i 

detta fall är fenomenet upplevelse av delaktighet och inflytande i schemaläggning, krävs en 

strukturerad intervju till skillnad från en öppen (Lantz, 2013). I denna studie har dock ett beslut 

om halvstrukturerade intervjufrågor tagits. Det motiveras med att de fasta frågorna kan ge 

möjlighet till jämförelser mellan informanternas upplevelse av fenomenet och de öppna 

följdfrågor syftar till att ge fördjupad förståelse. Dock är det viktigt att belysa att hänsyn har 

tagits till att en kvalitativ intervjustudie med någon form av öppna frågor kan begränsa 

möjligheten till jämförelser till skillnad från data baserad på strukturerade intervjufrågor (Lantz, 

2013). 

  

I steg tre började urvalsprocessen. De urvalskriterier som har använts är att informanten ska ha 

en tillsvidareanställning och jobba hel- eller deltid inom äldrevård eller funktionshinderomsorg 

i Umeå kommun. Informantens arbetsplats ska använda Time Care och önskeschema som 

schemaläggningssystem och personen ska inte uteslutande jobba nattpass. Möjlighet till 

delaktighet i arbetstider är mer begränsad för de som endast jobbar nattpass. Nattpass är ofta 

relativt fasta och regelbundna i jämförelsemed hur det är för personer som jobbar varierande 

skift under hela dygnet. Kriteriet på fast anställning är för att bemanning av vikarier använder 

ett bemanningssystem som inte fungerar på samma sätt som det system som ska undersökas 

(Time Care: u.å-a). Könsfördelningen bland informanterna är fyra kvinnor och en man. 

Motivering till att det inte är ett avgörande problem med en ojämn könsfördelning är för det 

första att det gör urvalet representativt för könsfördelningen bland anställda inom vård och 

omsorg i Sverige. Könsfördelningen av de anställda inom vård och omsorg i Sverige är som 

tidigare nämnt 92 procent kvinnor (SCBa). För det andra påverkar den ojämna 

könsfördelningen inte möjligheten till att besvara studiens frågeställningar då det inte finns 
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något genusperspektiv i den teoretiska grunden eller i syftet. Informanternas yrkestitlar 

är undersköterskor, boendehandledare eller vårdbiträden. 

 

Urvalsmetoden som har använts är vad Groenwald (2004) kallar “purposive sampling” som 

innebär att forskaren genom eget omdöme identifiera informanter som har upplevelser av det 

fenomen som ska undersökas (2004). De personer i mitt nätverk som kunde hänvisa till en 

potentiell informant fick ge informantens namn. Samtliga insamlade namn fördes samman till 

en lista och därifrån slumpades fem informanter fram och samtliga fem som kontaktades 

tackade ja. De som gav förslag på potentiella informanter fick veta tillvägagångssättet och på 

så sätt skulle de inte veta om eller vilka av deras förslag på potentiella deltagare som kom med 

i urvalet. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer informanter som finns tillgängliga 

istället för att fokusera på att få en bredd bland informanterna. En konsekvens kan vara att det 

inte alltid ger tillräckligt med information för att kunna genomföra trovärdiga analyser 

(Malterude et al, 2016). För att göra urvalet till denna studie mer trovärdig finns ingen av 

informanterna i min direkta närhet utan de förmedlades via ett mellanled. Detta kan dock 

fortfarande anses likna ett bekvämlighetsurval då användning av en forskares eget nätverk 

minskar det studiens reliabilitet (Malterud et al, 2016). Det är alltid svårt att avgöra hur stor 

mängd data som behövs för att göra en studie med hög reliabilitet. Malterud, Siersma och 

Guassora (2016) förmedlar i sin artikel “Sample Size in Qualitative Interview Studies” kritik 

till mångas syn på vilken mängd data som ska samlas in. Grundtesen är att det på förhand inte 

går att säga hur mycket data som behöver samlas in för att genomföra en studie utan det baseras 

på hur rik det empiriska materialet är. Exempelvis beskriver de att ju bredare syfte studien har 

desto mer data behövs för att göra en studie med hög reliabilitet och ju starkare teoretisk grund 

studien har, i relation till att utforska ett helt nytt ämne, desto mindre data kan ses som 

minimum. Denna studie har en stark teoretisk grund och undersöker inte ett helt nytt ämne 

vilket gör att fem ingående intervjuer kan motiveras vara acceptabelt. 

 

I steg fyra genomfördes och transkriberades intervjuerna. Intervjuerna var mellan 40 minuter 

och en timme och 35 minuter långa. Samtliga informanter fick erbjudandet att välja vart 

intervjun skulle genomföras. En av intervjuerna genomfördes via telefon och resterande 

intervjuer utfördes på den plats informanterna efterfrågade. Transkriberingsprocessen pågick 

parallellt med intervjuprocessen. I steg fem analyserades transkriberingarna genom tematisk 

analys. De koder som uppstod kunde placeras under tjugoen underrubriker, och dessa 

underrubriker sorterades och sållades därefter till nio kategorier som blev till fyra teman. De 
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fyra teman som har urskilts ur bearbetning av intervjuerna är det resultat som presenteras och 

analyseras i analysdelen. Vid det första temat som berör informanternas generella attityd till sitt 

schemaläggningssystem kommer upplevelserna att presenteras informant för informant. De 

kommer att benämnas som informant 1-5. Det är för att presentera en bild av hur fördelningen 

av åsikter ser ut. Därefter kommer informanternas respektive åsikter inte att presenteras i form 

av vem som har beskrivit vad utan i grupperingar.  Både för att hindra möjlighet till att kartlägga 

en specifik informants åsikter och för att det inte är relevant vem som uttrycker eller upplevde 

exakt vad. Det är de generella likheterna och motsättningarna som är det intressanta. Däremot 

kommer det ibland behöva specificeras vilket system informanten som uttrycker en upplevelse 

har för att sätta resultatet i en kontext. 

 

Studien har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. En av dessa riktlinjer är att forskaren måste 

informera deltagarna om forskningens syfte, att undersökningen är frivillig och att de får 

avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Detta förmedlades till 

informanterna innan intervjun började. Muntligt samtycke inhämtades innan intervjun och 

spelades in. Enligt Creswell (2013) kan ett antal etiska problem vara att deltagarna inte får 

tillräckligt med information om studien, att informanternas anonymitet och lämnad information 

inte respekteras (2013, s.59). Insamlad data anonymiserades efter intervjuerna så att det inte går 

att spåra tillbaka till informanterna. Innan intervjuerna började fick informanterna information 

om att deras bidrag till data endast kommer att läsas och användas av mig i detta forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Specifika etiska problem med en studie måste alltid diskuteras. Denna 

studie har likt samtliga studier behövt ta hänsyn till informanternas anonymitet, vars vikt både 

Creswell (2013) och Vetenskapsrådet (2002) trycker på, då det är information som informanten 

kan uppleva ge negativa konsekvenser om en arbetsgivare eller medarbetare förstår vem 

informanten är. För att hindra detta har citaten valts med hänsyn till att, förutom att inte avslöja 

namn, även förhindra att de citat som använts innehåller information om eventuella unika 

sakerna om exempelvis boendet, kollegor eller chef. Att göra denna sållning kan påverka hur 

pålitliga forskningsresultaten framställs då vissa citat har valts att inte illustreras på grund av 

föregående nämnda problem. 

 

I kvalitativ forskning är det viktigt att som forskare diskutera sin förförståelse och vara reflexiv. 

Att vara reflexiv som forskare innebär en växling mellan att undersöka fenomenet och att ta ett 

steg utanför och objektivt uppmärksamma sin egen roll. Forskare upptäcker inte fenomenet 

endast genom interaktion med informanterna utan även genom sin tidigare kunskap och 
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erfarenheter (Enosh et al, 2016). Den förförståelse som är viktig att uppmärksamma i den 

genomförda studien är egna erfarenheter som vikarie inom vård och omsorg i Umeå kommun. 

Genom att höra kollegor prata om hur de upplever sitt schemasystem påverkas utgångsläget jag 

som forskare har när jag påbörjar studien. Däremot var det motsägande åsikter och upplevelser 

som väckte intresset för att genomföra studien. Som vikarie används inte det schemasystem 

eller version av schemaprogram som informanterna i denna studie gör.  

5. Analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat presenteras och analyseras. Avsnittet är indelat i de fyra 

teman som är del av studiens resultat. Dessa fyra teman benämns som: övergripande synpunkter 

om arbetstider och schemasystem, handlingsfrihet, organisatoriska faktorer och mänskliga 

faktorer. Sammanlagt har dessa fyra teman nio stycken kategorier. Presentation av empiri 

kommer att blandas med analys och citat används för att illustrera och styrka de resultat som 

presenteras. 

Övergripande synpunkter om arbetstider och schemasystem 

I detta tema kommer två övergripande områden beskrivas snarare än att analyseras.  Dessa är 

generell attityd till sitt schemaläggningssystem och uppfattning av arbetstider. Presentation av 

informanternas upplevelser kan vara en lämplig grund för att förstå fördelningen mellan 

informanternas generella åsikter och typ av system. Upplevelse av arbetstider berör 

informanternas upplevelser av att arbeta oregelbundna arbetstider. 

 

Generell attityd till sitt schemaläggningssystem 

Världen är inte svart eller vit vilket gör det svårt att beskriva exakt hur informanterna upplever 

delaktighet i sitt schemasystem. Samtliga informanter lyfter en nyanserad bild av 

schemaläggningen i intervjuerna där de diskuterar såväl positiva aspekter som negativa. Det 

här avsnittet är ett försök till att sammanfatta informanternas generella upplevelser av sitt 

schemaläggningssystem. Samtliga informanter använder sig av någon form av önskeschema. 

Vissa kallar det verksamhetsanpassat schema och vissa kallar det önskeschema. I tidigare 

forskning om central schemaläggning har ett enhetligt begrepp för denna process inte 

specificerats trots att processen som informanterna kallar önskeschema är erkänd. Hädanefter 
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kommer det att benämnas som önskeschema. Den del i processen där de anställda får förhandla 

med varandra om hur de gemensamt ska lägga sina scheman för att så många som möjligt ska 

bli nöjda kallas av vissa informanter “diffa” och av vissa “jämka”. Majoriteten kallar det jämka 

och därför kommer det hädanefter vara det begrepp som beskriver förhandlingarna. En av 

informanternas arbetsplats använder sig inte av jämkning i dagsläget men använde det däremot 

tidigare vilket gör att hen kommer att bidra med upplevelser när det är relevant men kommer 

ibland av naturliga skäl inte att vara i fokus när jämkning diskuteras. Tillvägagångssätten för 

de tre schemaläggningssystemen går att se i figur 1. 

 

De fem informanterna har olika generella upplevelser av delaktighet i deras arbetsplatsers 

schemaläggningssystem. Det som är gemensamt är att samtliga informanter upplever att 

önskeschema som koncept leder till delaktighet och inflytande. Informant 1 använder 

Schemasystem 1 och är generellt negativ till sin arbetsplats system på grund av att Centralt 

schemastöd har mandatet att gå in och korrigera de anställdas scheman. Informanten upplever 

att det minskar förutsägbarheten och möjligheten till en välplanerad fritid. Informanten 

upplever även att arbetsplatsen möter motgångar då arbetsgruppen upplevs vara bra men har 

samarbetsproblem. Informant 2 använder också Schemasystem 1 och är generellt positiv då 

samarbetet går bra vilket gör att Centralt schemastöd inte behöver göra så många korrigeringar 

i slutändan. Arbetsplatsen har en gruppledare som sköter kommunikationen med Centralt 

schemastöd. Även informant 3 använder Schemasystem 1 och upplevs vara ambivalent till sitt 

schemasystem. Informanten är positiv till delaktigheten som önskeschema faktiskt ger men 

negativ till Centralt schemastöd. Informanten upplever att systemet har potential att fungera bra 

om kontinuerliga diskussioner förs på arbetsplatsen och de anställda engagerar sig. Informant 

4 använder Schemasystem 2 är generellt nöjd med hur schemaläggningen fungerar på 

arbetsplatsen. Centralt schemastöds roll är endast att ta emot det färdiga schemat och sedan 

fastställa det. Arbetsplatsen schemalägger på en tavla där de anställda får skriva upp sig på de 

arbetspass de främst vill ha. Under tiden schemat läggs får de jämka sig med varandra. 

Informant 5 använde förut Schemasystem 1 men använder nu Schemasystem 3. Informanten 

föredrar nuvarande system framför dåvarande system och är generellt nöjd. Samtliga på 

arbetsplatsen önskar separat i Time Care utan jämkning och sedan korrigerar Centralt 

schemastöd så att bemanningskravet uppfylls.  
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Uppfattning av arbetstider 

Inom vården används oregelbundna arbetstider för att kunna ha tillgång till personal över hela 

dygnet (Stressforskningsinstitutet). Det kan vara svårt att veta om informanternas upplevelser 

av delaktighet och inflytande i deras schemaläggningssystem grundar sig i själva systemet eller 

om det grundar sig i det faktum att oregelbundna arbetstider inte går hand i hand med deras 

livsstil. Syftet med att undersöka upplevelse av oregelbundna arbetstider är att göra ett försök 

till att separera dessa två faktorer. Samtliga informanter beskriver fördelar med oregelbundna 

arbetstider. Ett exempel är att det kan ge en ledig dag mitt i veckan och emellanåt sovmorgon.  

Ja jag tycker att det är skönt att man kan börja tre ibland så får man göra saker på förmiddan, 

eller att man börjar tidigare på dagen och så får man vara ledig. Jag tycker det är bra och så 

har jag inget emot att jobba vissa helger heller, det har jag inget emot. För att man får vara 

ledig vardagar istället, men det handlar om att det är en vanesak, det tror jag. 

 

Alla informanter använder ord som att det är ”en vanesak” eller att ”jag är van” vid 

oregelbundna arbetstider och att det därför inte upplevs som ett problem. Det upplevs till och 

med som positivt att kunna vara ledig under dagarna. Det negativa som framkommer är att de 

tre informanter vars boenden kräver nattpersonal upplever att nattarbetet är påfrestande och 

något de helst skulle undvika. Upplevelsen går i linje med Stressforskningsinstitutets 

information om att nattarbete enligt forskning är en av de faktorer som främst minskar 

välmående vid yrken där det är oregelbundna arbetstider (Stressforskningsinstitutet). Samtliga 

informanter beskriver att oregelbundna arbetstider fungerar för dem på grund av deras 

livssituationer. En informant diskuterar i citatet nedan mer ingående hur det kan vara problem 

för personer med andra livsstilar. 

[...] jag tror ändå att det skapar olika hos olika människor. Jag känner att mitt liv som jag lever så har 

jag ganska bra koll. Jag har stora barn men jag vet ju om man har mindre barn. Jag vet ju ungefär mina 

förändringar i livet på nå sätt, men jag tror att det kan skapa stress hos många. 

 

Informanten beskriver ovan att för vissa kan oregelbundna arbetstider vara ett problem och 

något som kan påverka är exempelvis hur ens familj ser ut. Samtidigt illustrerar citatet det som 

samtliga informanter uppger om att deras livsstil tillåter oregelbundna arbetstider. Genom att 

undersöka inställningen till oregelbundna arbetstider går det att konstatera att samtliga 

informanter huvudsakligen är positiva eller neutrala till att arbeta varierande tider på dygnet på 

grund av att de har livssituationer som tillåter det. Baserat på de övervägande positiva åsikterna 
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om oregelbundna arbetstider så bör eventuellt missnöje som framkommer i det empiriska data 

om schemaläggning inte beror på arbetstider.  

 

Handlingsfrihet 

I det här temat kommer handlingsfrihet i informanternas arbetstider att diskuteras. De två 

kategorierna som kommer att behandlas är autonomi och flexibilitet. Autonomi diskuteras i 

form av den handlingsfrihet och delaktighet informanterna upplever att deras schemasystem 

ger i relation till Spectors (1986) definition av autonomi. Den aspekt av autonomi som är i fokus 

är arbetstidsrelaterad autonomi. Flexibilitet diskuteras utifrån informanternas definition av 

arbetstidsflexibilitet vilken innefattar de anställdas möjlighet att påverka sina arbetstider både 

lång- men framförallt kortsiktig. 

 

Autonomi 

Samtliga informanter beskriver i sina intervjuer att önskeschema som beståndsdel i deras 

schemaläggningssystem ger en känsla av delaktighet, men de har varierande åsikter om den 

delaktigheten de beskriver att önskeschema ger innebär ett konkret inflytande. En informant 

beskriver i citatet nedan varför önskeschema är bra. 

Jag tror att just önskeschema är väldigt positivt för välmåendet i så fall för att då har du ju ändå varit 

delaktig någonting. Du har själv i ganska hög utsträckning fått va med och bestämma hur du vill att 

din vardag ska se ut kommande månad till exempel, än om nån annan bara gör det åt dig. Då får du 

ju bara finna dig i din situation så att jag tror att positivt i längden att få önska schema. 

  

Informanten beskriver uttryckligen att hen upplever att önskeschema ger delaktighet. Den 

delaktighet informanten beskriver går att likna vid Spectors (1986) definition av autonomi då 

båda lyfter möjligheten till att få vara med och bestämma om arbetsförhållanden såsom 

arbetstider. Informantens upplevelse överensstämmer med Spectors (1986) resultat i sin studie 

av autonomi på arbetsplatsen. Resultatet är att autonomi leder till exempelvis ökad 

arbetstillfredsställelse och ett ökat psykiskt och fysiskt välmående (Spector, 1986), precis som 

informanten beskriver att hen upplever att önskeschema gör. Noterbart är dock att informanten 

beskriver det i termer som “i stor utsträckning” och “delaktig någonting”. Det går att tolka som 

att informanten upplever att önskeschema ger en hög grad av delaktighet men ändå förmedlar 

att det inte innebär att makten ligger helt hos de anställda.  
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Utifrån antagandet att ju mer de anställda är involverade i schemaläggningen desto högre 

autonomi har de skulle Schemasystem 2 kunna argumenteras enligt Spectors (1986) definition 

ge de anställda högst grad av autonomi bland de tre schemasystemen. De anställdas scheman 

läggs endast på arbetsplatsen utan någon extern part vilket leder till att de anställda har stor 

handlingsfrihet att kunna påverka sina egna arbetstider. Griemsers (1993) självstyrda 

schemaläggning fungerar i mångt och mycket på samma sätt som Schemasystem 2 beskrivs i 

empirin. Enligt Griemsers studie (1993) ökar självstyrd schemaläggning de anställdas autonomi 

och känsla av delaktighet som i förlängningen ökar välmående (1993). Enligt Knauth (1998) är 

det arbetsplatser som består av arbetsgrupper som ansvarar för sitt eget schema som kan uppnå 

högsta möjliga nivå av flexibilitet och inflytande i schemaläggning (1998). Det kan därför vara 

rimligt att anta att den höga grad av autonomi informanten som använder Schemasystem 2 

upplevs ha potentiellt sett kan leda till mer inflytande i schemaläggningen än de som har 

resterande två schemasystem.  

 

Schemasystem 3 skulle kunna argumenteras ha lägst nivå av autonomi enligt Spectors (1986) 

definition då de anställda bara har möjlighet till delaktighet genom sitt individuella 

önskeschema. Efter det tar Centralt schemastöd över och därav minskas den reella delaktigheten 

de anställda har. Däremot upplever informanten med Schemasystem 3 en hög nivå av 

delaktighet och inflytande tack vare önskeschemat. Arbetsplatsen använder sig, likt de andra 

informanterna, av ett grundschema där de anställda får lägga in önskemål. För informanten 

liknar grundschemat ofta det slutgiltiga schemat vilket skapar en förutsägbarhet. Informanten 

beskriver detta som följer: ” Schemat är nästan alltid fast så man vet ungefär hur man ska 

jobba.” En förklaring till att informanten, trots att schemasystemet teoretiskt sett kan anses ha 

lägst autonomi av de tre systemen, upplever hög delaktighet kan vara just att det liknar ett 

cykliskt schema. Maier-Rothe et al. (1973) beskriver i en studie att trots att ett cykliskt schema 

är förutbestämt upplever deltagarna i studien att cykliskt schema leder till ökat välmående och 

att möjligheten till att göra byten mellan varandra på arbetsplatser som går på samma schemarad 

ändå ger en upplevelse av en viss nivå av delaktighet i schemaläggningen (1973). Det går att 

resonera kring om det som gör informanten med Schemasystem 3 nöjd är just förutsägbarheten 

som Maier-Rothe et al. (1973) beskriver kan ge positiva effekter. Dock skiljer sig det cykliska 

schemat från Schemasystem 3 då det senare inte är ett fast schema utan endast, i viss 

utsträckning, används på liknande sätt.  
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Spector (1986) beskriver autonomi som något positivt för den anställde medan Kalleberg, 

Nesheim och Olsen (2009) beskriver att så inte behöver vara fallet.  När arbetslag får ansvar för 

att styra sitt eget arbete ökar arbetsstressen enligt forskarnas studieresultat. Ett exempel på en 

faktor som ökar arbetsstressen är att det nu är arbetslaget som får ansvar för hur arbetet går och 

att problem ska lösas internt utan en tydlig ledare (2009). De upplevelser som informanten med 

Schemasystem 3 uttrycker går i linje med Kalleberg, Nesheim och Olsens (2009) 

forskningsresultat då det beskriver att hög autonomi inte alltid är det som avgör upplevelsen av 

delaktighet och ökat välmående. Informanten beskriver explicit att det var bristen på samarbetet 

och struktur på arbetsplatsen som gjorde att de var tvungna att byta från schemasystem 1 till 

schemasystem 3, vilket skulle kunna argumenteras var ett byte till ett schemasystem med 

mindre autonomi men som ändå gav informanten ökad känsla av delaktighet. 

  

Schemasystem 1 är en blandning av de tidigare två schemasystem och kan alltså anses ha 

autonomi till viss grad. Samtliga informanter kan anses ha hög autonomi i det att de får önska 

pass. Informanterna med Schemasystem 1 har även möjligheten att förhandla med varandra och 

genom det ha ännu en plattform för delaktighet i hur schemat ska bli. Dock minskas autonomin 

när Centralt schemastöd tar över och det i regel inte längre finns någon garanterad möjlighet 

till inflytande. Detta beskriver en av informanterna i citatet nedan. 

[...]även om du får vara delaktig och får lägga ditt eget schema så någonstans är det ändå nån annan 

som har sista, som säger det sista om schemat. 

  

De tre informanter som använder sig av Schemasystem 1 beskriver alla en upplevd osäkerhet 

över att Centralt schemastöd har mandatet att förändra deras scheman, även när arbetsplatsen 

gemensamt har kommit överens om ett schemaförslag. När Centralt schemastöd slutligen tar 

över schemat så har informanternas reella delaktighet i sitt schema i regel avslutats. Detta går 

att tolka som att deras handlingsfrihet, eller autonomi, till en början kan anses vara hög men 

sedan minskar. Informanternas schema liknar Bard och Purnomos (2005c) preferensbaserad 

schemaläggning och författarna uppger att deras schemaläggningsprogram ger de anställda 

delaktighet genom att ta preferenserna i beaktning. Författarna diskuterar dock aldrig det 

faktum att de anställda kan uppleva det problematiskt om deras slutgiltiga schema förändras 

markant från deras önskeschema. Den upplevelser av osäkerhet som informanterna beskriver 

lyser med sin frånvaro i Bard och Purnomos artiklar (2005a; 2005b; 2004c). Trots att de 

anställda som använder Schemasystem 1 och 3 inte själva har sista ordet i schemaläggningen 

så lyfter en informant att det inflytande önskeschema ändå ger inte ska förringas.   
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Jag stångar mig blodig på det här att alla ställen får igenom det här med önskeschema, för det var 

nån som sa det att "men varför ska jag önska för när man inte får som man vill?". Jamen, du kan ju 

aldrig få som du vill, men du kan ju önska och säga att du får igenom fem nån gång eller åtta gånger, 

då har du ju ändå fått igenom fem gånger mer än du fick förut. 

 

Informanten illustrerar den ambivalens som finns kring önskeschema bland samtliga 

informanter med Schemasystem 1. Många upplever det negativt att inte få igenom sina önskade 

arbetspass, men samtidigt så ger önskeschema rent praktiskt delaktighet och en viss mån av 

inflytande.  

 

Flexibla arbetstider 

När informanterna får frågan hur de definierar flexibla arbetstider definieras det på liknande 

sätt. En sammanslagning av dessa definitioner är att flexibla arbetstider är att utefter sin 

livssituation och verksamhetens behov ha möjlighet att vara med och påverka sina arbetstider, 

exempelvis genom att börja senare eller sluta tidigare. Bara en informant upplever att den har 

flexibla arbetstider utifrån sin egen definition och resterande säger att det är något de inte 

upplever att de har men som de skulle vilja ha. Här nedan följer två av informanternas definition 

av flexibilitet som exempel. 

1.Flexibel är att jag utifrån min egen livssituation ska kunna tänka fritt eller kunna lägga mitt schema 

efter vad som funkar för mig. Det är väl det flexibla, flexibelt är väl inte, jag menar vi alla lever ju 

olika liv på något sätt och jag skulle kunna lägga mitt schema efter vad som funkar för mitt liv. Det 

är flexibilitet. 

 

2.Att man kan dels ha en valfrihet i hur man vill jobba och att man har möjlighet att sluta tidigare 

eller börja senare eller nått sånt. Alltså att det finns en flexibilitet i det. Att det går att ändra på 

arbetstiderna när man behöver. 

 

I enlighet med de forskare vars definition av flexibla arbetstider har använts i avsnittet om 

tidigare forskning så upplever informanterna flexibla arbetstider som arbetstidsförläggning där 

de anställda har kontinuerligt inflytande. Den skillnad mellan flexibla arbetstider och autonoma 

arbetstider som går att utläsa ur empirin är att flexibilitet framförallt inkluderar inflytande över 

schemat allt eftersom schemaperioden fortgår. Exempelvis genom att informanterna beskriver 

det som ett dagligt inflytande på de redan färdigställda passen så som att börja eller sluta 

tidigare. När autonomi i schemaläggning diskuteras är det snarare långsiktig delaktighet som 
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lyfts. Informanternas definition av flexibilitet går att likna vid den som flertalet tidigare forskare 

har kommit till konsensus med karaktäriserar flexibilitet för en arbetstagare (Costa et al, 2006; 

Lambert et al. 2012; Henly et al. 2006; Hyman, 2005). Ett exempel är Costa, Sartori och 

Åkerstedts (2006) definition av en arbetstagarstyrd flexibilitet som den anställdes 

självständighet och möjlighet att genom inflytande i arbetstidsförläggning kunna balansera 

arbets- och privatlivet (Costa et al, 2006). Tidigare forskning visar på att anställda som upplever 

flexibilitet i sina arbetstider även upplever ökat välmående (Leineweber et al, 2013). Det 

kortsiktiga inflytandet på arbetstider är mer begränsat än det långsiktiga. Genom önskeschema 

går det att för en fastställd period anpassa sitt schema efter sin livsstil, däremot så går det i regel 

inte att göra justeringar i arbetstider efter att Centralt schemastöd har låst schemat. Det kan vara 

en av anledningarna till att det finns en efterfrågan efter flexibla arbetstider bland 

informanterna.  

  

Tidigare forskning har kommit fram till att det, förutom en flexibilitet specifikt för arbetstagare, 

också finns en flexibilitet som är anpassad efter arbetsgivare. Flexibilitet för en arbetsgivare 

definieras enligt flertalet forskare som att arbetsgivaren på ett flexibelt sätt kan förlägga 

arbetstiden på ett kostnadseffektivt sätt (Costa et al 2006; Lambert 2008; Henly et al 2006). En 

av informanterna beskriver nedan att flexibla arbetstider kan variera beroende på vem som 

definierar det och gör alltså en distinktion mellan arbetstagarens och arbetsgivarens flexibilitet. 

Det beror på vem det kommer ifrån, kommer det från Umeå kommun så känns det bara negativt då 

känns det bara är som att dom vill att man ska va flexibel för att dom ska tjäna pengar, nej jag vet 

inte. Det känns som att kanske kommer från någon annanstans så kanske det är annorlunda. 

 

Informanten beskriver att Umeå kommuns syfte skulle vara att tjäna pengar genom att de 

anställda ska vara anpassningsbara och att flexibla arbetstider alltså inte skulle innebära den 

enskildes inflytande för arbetsgivaren. Henly, (2006) beskriver att de två sorternas flexibilitet, 

arbetsgivarstyrd och arbetstagarstyrd, inte kan samexistera. När arbetsgivaren vill styra när de 

anställda ska arbeta med motivet att vara kostnadseffektivitet minskar de anställdas delaktighet. 

Detta på grund av att en kostnadseffektiv arbetstidförläggning ofta innebär att så få anställda 

som möjligt ska finnas på plats vid alla tider. Genom att kontinuerligt anpassa när de anställda 

jobbar efter de behov som verksamheten kräver får arbetsgivaren kontrollen över vem som 

jobbar vid vilken tid och inte de anställda. Även om det ligger i de anställdas intresse att jobba 

vissa tider kommer deras önskemål vara underordnade ekonomiska faktorer (Henly et al, 2006). 

Detta går att illustreras genom det informanten beskriver i citatet ovan. Informanten upplever 
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att Umeå kommun vill att de ska vara flexibla i ett kostnadseffektivt syfte och inte i syfte att ge 

de anställda delaktighet.  

 

Organisatoriska faktorer 

I det här temat kommer olika organisatoriska faktorer som kan kopplas till delaktighet i 

schemaläggning diskuteras. Kategorierna är utbildning, tid för administration och kontakt med 

Centralt schemastöd. Kategorin utbildning innefattar vilka resurser de anställda får att öka 

förståelsen för hur schemat fungerar. Informanterna lyfter att dålig förståelse för 

schemasystemet är ett problem för delaktigheten och inflytandet. Tid för administration 

innefattar de möjligheter de anställda har att på arbetstid arbeta med sitt schema. Kategorin som 

berör kontakt med Centralt schemastöd innefattar den nivå av kommunikation de anställda har 

med funktionen Centralt schemastöd som i slutändan avgör fyra av de fem informanternas 

schema. 

Utbildning 

Informanterna beskriver att för att få möjlighet till delaktighet i schemaläggning krävs det att 

samtliga i arbetsgruppen gör sin del i processen. Detta kan bli problematiskt om inte alla 

anställda förstår hur själva schemaläggningen går till. Fyra av fem informanter uppger att de 

upplever att inte alla på arbetsplatsen förstår hur schemaläggningen fungerar. De informanter 

vars arbetsplats har fått utbildning i hur deras schemasystem fungerar har fått den i varierande 

form. Två av informanterna har fått utbildning av de som arbetar med schemafrågor och 

bemanning i Umeå kommun. En tredje informants arbetsplats blev erbjuden en frivillig 

utbildning av liknande karaktär som tidigare nämnd som ett flertal anställda gick på. En fjärde 

informants arbetslag får utbildning av vad de på arbetsplatsen kallar en gruppledare. Den femte 

informanten beskriver att de på arbetsplatsen bara fick inloggningar till schemaprogrammet 

Time Care och beskriver att det i informantens mening inte behövdes någon mer ingående 

utbildning för att informanten skulle förstå sin egen roll i schemaläggningsprocessen. Nedan 

följer ett citat som illustrerar brist på förståelse för schemasystemet. 

[...]Och så har vi en maxkurva som är den mesta personalen vi får va på vissa dagar och tider. Och 

alla förstår inte det här så det blir oftast att man lägger sig på något ställe där folk redan har lagt sig 

så man kan undvika att man lägger sig dubbelt om man förstår systemet. Förstår man inte det blir 

det ju onödiga diffar[jämkningar] sen i efterhand. Så att alla förstår inte det. 
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Det informanten beskriver är att brist på förståelse kan leda till en mindre tidseffektiv 

schemaläggning. Två av anledningarna till införandet av Centralt schemastöd är enligt Umeå 

kommun för att öka kostnads- och tidseffektiviteten (Umeå kommun, 2016c). Enligt Bard och 

Purnomo (2005c) används en central schemaläggningsfunktion i syfte att minska 

administrationstiden på olika arbetsplatser och ge möjlighet till att lägga den tiden på 

verksamheten (2005c). Då informanten beskriver att det går åt arbetstid till att sköta den extra 

administrationen som uppstår när någon inte förstår schemaläggningen skulle det dock kunna 

tolkas som att bristen på förståelse gör att administrationen fortfarande tar tid från 

verksamheten. Nedan beskriver en annan informant bristen på förståelse för systemet. 

Informanten som yttrar citatet nedans arbetsplats fick utbildning vid införandet av Time Care. 

Informanten beskriver att en konsekvens blir att brist på förståelse går ut över fritiden. 

Så det, det är lite tråkigt att det är de [Centralt schemastöd] som tar över ansvaret om inte vi lyckas 

lägga schemat, jag menar vi har inte fått någon superutbildning för att lägga schemat utan vi har bara 

fått dom som kommer och berättar för oss hur vi ska göra. Men ja. Men har du en som inte riktigt 

förstår i arbetsgruppen så går det ändå inte att lägga ett schema där du kan få göra något på din fritid. 

  

Detta citat illustrerar att brist på utbildning och förståelse i förlängningen kan leda till att 

Centralt schemastöd tar över schemaläggningen. Informanten lyfter explicit att det är synd att 

Centralt schemastöd tar över när någon anställd inte förstår schemaläggningen vilket påverkar 

hela schemat, trots att de inte har fått någon ingående utbildning och alltså inte getts 

förutsättningar att kunna vara delaktiga fullt ut. Kalleberg, Nesheim och Olsen (2009) beskriver 

i sin forskningsartikel att det är viktigt att anställda får rätt kunskap för att kunna utnyttja den 

delaktighet de blir erbjudna på arbetsplatsen. Forskarna definierar utbildning i form av 

kompetensutveckling och i studien framkom en positiv korrelation mellan att företaget eller 

arbetsgivaren ger kompetensutveckling, i form av exempelvis utbildningar, till de anställda och 

minskad arbetsstress. Enligt Kalleberg, Nesheim och Olsen (2009) resultat skulle en 

djupingående utbildning för de anställda innebära fler skulle förstå sin del i 

schemaläggningsprocessen och att de anställdas delaktighet och välmående skulle öka. Bara för 

att det finns kanaler till delaktighet betyder inte det att de anställda kan använda dessa och få 

ett reellt inflytande. Tidigare forskning om Structural empowerment presenterar också resultat 

som tyder på att om arbetstagare får tillgång till information som hjälper dem att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter kan det leda till minskad arbetsstress (Havens et al. 1996) och en ökad 

känsla av autonomi och kontroll (Sabiston & Laschinger, 1995). 
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Informanterna beskriver att de inte får någon kontinuerlig utbildning och att de anställda ofta 

får ta ansvar för att lära de nyanställda hur deras respektive schemasystem och schemaprogram 

fungerar. En informant illustrerar detta i citatet nedan. 

[…] nu när det kommer ny personal så känner inte jag att ny personal får någon slags information. 

Utan då får man en inloggning och sen så är det att den som har varit mest kunnig har gått igenom 

det med personen i fråga. Jag har aldrig hör att de har fått erbjudande om att gå något eller fått någon 

extra information utan det blir hänvisat till den som är på boendet och då har det blivit den som är 

lite mer insatt i schemat. 

 

När de anställda själva får ansvaret att ge de nyanställda utbildning i hur schemaläggningen 

fungerar så överför Umeå Kommun sitt ansvar över att se till att alla anställda har bästa möjliga 

förutsättningar för att kunna vara delaktig i schemaläggning till de anställda. De förlitar sig 

alltså till att det finns god TMX (Seers et al, 1995). Målet med att uppnå hög TMX är att de 

anställda ska hjälpa varandra och laget att uppnå mål vilket i det här fallet är att alla ska förstå 

schemaläggningen. Umeå kommun överlåter ansvaret för att ge nyanställda utbildning till andra 

anställda på boendet utan att veta om någon kommer att ta sig an det sociala utbytet av resursen 

information (Foa, 1971). Arbetsgivaren kan inte garantera att utbildningen är högkvalitativ om 

de anställda själva utför den. Om den inte är tillräckligt kvalitativ har arbetsgivaren inte tagit 

ansvar för att försäkra sig om att alla anställda har likvärdiga förutsättningar för att vara 

delaktiga i förläggningen av sina arbetstider. 

  

Tid för administration 

Fyra av fem informanter uppger att de inte får någon arbetstid avsatt enkomt för att sköta den 

administration det innebär att lägga önskeschema, utan de beskriver att det ska göras mellan 

arbetsinsatser. De fyra informanterna utan konkret arbetstid för schemaläggning har olika 

uppfattningar om de upplever att det går ihop tidsmässigt för dem och deras kollegor. Det som 

avgör om tiden räcker till är hur stor job-demand de anställda har i relation till arbetstid. Har de 

en stor arbetsbörda men inte tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna hinner de inte 

lägga sitt önskeschema. Om de anställda inte har tid att ge sina önskemål minskas deras 

delaktighet i schemaläggningen då Centralt schemastöd tar över och därav minskar de 

anställdas job control. Samtidigt är de anställdas job demand på att anpassa sig efter färdigt 

schema kvar. Enligt Karaseks (1979) Job-demand-control model skulle det innebära att det 

finns en risk att job strain uppstår på grund av höga krav och liten kontroll, vilket kan leda till 

exempelvis utmattning och utbrändhet (Bakker & Demerouti, 2000). 
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Informanterna har olika rutiner för när de registrerar sina önskemål i Time Care. Två 

informanter upplever att det finns tid för att lägga sitt schema mellan arbetsuppgifterna och gör 

det därför då. En annan informant gör ett aktivt val att göra det på fritiden för att kunna 

genomföra det i lugn och ro men upplever personligen att schemaläggningen med stor 

sannolikhet skulle hinnas genomföras på arbetstid. Däremot beskriver informanten att inte alla 

på informantens arbetsplats upplever att de hinner. Två informanter upplever att de själva 

periodvis inte hinner lägga sitt önskeschema på arbetstid och därför blir tvungna att göra det på 

fritiden. Det är alltså inte ett aktivt val utan en nödvändighet. En av informanterna illustrerar i 

citatet nedan den minskade delaktigheten som uppstår om det inte går att lägga schemat på 

arbetstid. 

För att valet att inte lägga schema då är det ju nån annan [Centralt schemastöd] som får lägga mitt 

schema och då kanske det inte alls blir som jag vill. Så då gör jag det hellre på min fritid om det är 

så att jag måste. 

 

Utifrån Kanters (1977) teori om Structural empowerment så har forskning visat på att tillgång 

till olika resurser är en viktig faktor för att öka arbetstagares arbetstillfredsställelse (Havens et 

al. 1996) och en ge en känsla av autonomi och kontroll (Sabiston & Laschinger, 1995). En typ 

av resurs som arbetstagare måste få av sin arbetsgivare för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

är tid (Laschinger et al. 2011). Får de anställda inte tid för att lägga sitt önskeschema förtas 

syftet med schemasystemet och arbetsgivaren tar indirekt makt från de anställda genom att inte 

ge dem förutsättningar för att vara delaktiga i schemaläggningsprocessen. När anställda inom 

hälso- och sjukvård får mycket Structural empowerment finns det stöd för att det kan minska 

graden av job strain som de upplever i arbetet (Laschinger et al. 2011). En minskad job strain 

kan i sin tur öka arbetsmotivation och minska personalrotation (Trépanier et al. 2013). 

Teoretiskt sett skulle alltså arbetsgivare kunna ha en vinning i att ge anställda makt att delta i 

organisatoriska frågor på grund av de fördelar som uppstår. Ge arbetstid för de anställda att 

lägga sitt önskeschema skulle kunna vara en sådan insats.  

  

En informant resonerar kring problematiken med att vissa personer ibland är frånvarande när 

de anställda fyller i en schemaperiod. Citatet nedan illustrerar informantens åsikt om att det som 

inte hinner göras på arbetstid inte ska behöva göra under ledighet eller sjukdom   

[...] jag tycker att det är ett lite dåligt system just det där för jag tycker inte att man ska behöva tänka 

schema när man är hemma, varken när man har semester eller när man är sjuk. Vad det nu än är man 
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är sjuk för så tycker jag att absolut inte att man ska behöva belastas med att sätta sig och göra ett 

schema. Det måste man ju göra, det ligger ju på dig. 

 

Citatet illustrerar en åsikt om att de anställda inte ska behöva lägga sitt schema när de är 

frånvarande, men det leder även in på en annan aspekt. De andra informanterna lyfter att de 

sköter sin schemaläggning på sin fritid ifall de inte hinner på arbetstid vilket är problematiskt 

men gör att de ändå får vara delaktiga. Om någon anställd rent praktiskt inte har möjlighet att 

lägga sitt schema på fritiden, på grund av exempelvis sjukdom, så försvinner dennes möjlighet 

till delaktighet och inflytande över det slutgiltiga schemat. De anställda har tilldelats en 

arbetsbörda som de inte hade förut, men som de ändå inte har fått tid för. Det gör att den nya 

arbetsbelastningen överförts från arbetstid till fritid. De har fått autonomi, enligt Spectors 

(1986) definition, i form av att de nu får bestämma när och hur de ska utföra den administrativa 

arbetsuppgiften, men de har inte fått resurserna för att utföra den. 

 

Kontakt med Centralt schemastöd 

För de fyra informanter som använder sig av Centralt schemastöd är schemastödet en avgörande 

komponent för hur deras schema blir. Informanterna har varierande grad av kontakt med 

Centralt schemastöd. På en informants arbetsplats är det framför allt det som benämns som 

arbetsplatsens gruppledare som sköter kommunikationen. En annan informant uppger att 

informantens arbetsplats har en bra relation till speciellt en av de anställda på Centralt 

schemastöd och att kontakten sker kontinuerligt mellan de anställda på boendet och de anställda 

på Centralt schemastöd. En tredje informant har haft möten med Centralt schemastöd, men 

också med enhetschefen för att diskutera de problem som informanten tycker att Centralt 

schemastöd medför. I citatet nedan beskriver informanten sin upplevelse av att Centralt 

schemastöd inte ser de anställda som människor som vill ha ett privatliv, utan bara att 

behovskruvan ska täckas. “Behovskurvan” är en kurva som illustrerar bemanningskravet.  

Vi har haft möten med, vad heter det, schemaansvariga. De som lägger in schemat, Centralt 

schemastöd heter det. Och dom ska ju se till att behovskurvan stämmer och de tänker inte på oss 

som människor. Att vi också vill ha ett privatliv utan bara att behovskurvan ska stämma. Så det är 

lite tråkigt att det är dom som tar över ansvaret om inte vi lyckas lägga schemat. 

 

De möten som har genomförts har inte utmynnat i någon speciell överenskommelse eller skapat 

ett konkret kommunikation mellan Centralt schemastöd och arbetsplatsen. Till skillnad från den 

sparsamma kommunikationen föregående informant uppgav upplever en fjärde informant en 
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bra och givande kommunikation med Centralt schemastöd. Arbetsplatsen har tillsammans med 

sin enhetschef skapat en kontakt mellan anställda och Centralt schemastöd. Enhetschefen 

hjälpte till att ordna ett möte där de diskuterade hur deras samarbete skulle fungera. Efter det 

mötet togs beslut om att Centralt schemastöd därefter ska konsultera arbetsplatsen innan de gör 

förändringar av vissa pass. Detta görs för att Centralt schemastöd ska veta hur förändringarna 

kommer att påverka brukarna. Informanten beskriver nedan hur deras kommunikation med 

Centralt schemastöd ser ut och att det har skapat en delaktighet. 

Så på så sätt får jag ett mail, “nu har jag gjort de här förändringarna, funkar dom?” “Ah, det funkar 

förutom fredag för då kan du inte göra det där ändringen för då är vi mitt i en aktivitet för brukaren”, 

"okej då gör vi en annan ändring”. Så på så sätt känner jag att vi har lite delaktighet, för vi har skapat 

en delaktighet med ett schemastöd. Men så är det ju inte för alla, och det är ju för att det har funkat 

mellan oss, men så, många känner att man inte är delaktig i det hela  

 

Informanten beskriver uttryckligen att kontakt med Centralt schemastöd är en källa till 

delaktighet, och genom att uttrycka att det “är ju för att det har funkat mellan oss” är 

informanten medveten om att det inte fungerar likadant på andra arbetsplatser. Kalleberg, 

Nesheim och Olsen (2009) beskriver att en beståndsdel i deras definition av autonomi är 

huruvida de anställda blir konsulterade i organisatoriska frågor (Kalleberg et al. 2009). Även 

Kanter (1977) beskriver att involvering av anställda i organisatoriska frågor ökar välmående 

och upplevelse autonomin (Laschinger et al. 2011). Den kontakt som informanten ovan 

beskriver att arbetsplatsen har med centralt schemastöd kan liknas vid organisatorisk 

konsultation. Centralt schemastöd frågar de anställda om de beslut de överväger att ta fungerar 

med de anställdas verksamhet istället för att göra det över deras huvuden. Spector (1986) 

beskriver att autonomi ökar välmående och arbetsmotivation, och både Kalleberg, Nesheim och 

Olsen (2009) samt Kanter (1977) beskriver att anställdas involvering i organisatoriska beslut 

ökar autonomin. Detta gör det rimligt att anta att kontakt med Centralt schemastöd har potential 

att öka anställdas delaktighet i schemaläggning. 

 

Det går att konstatera att kontakt med Centralt schemastöd varken är en självklarhet eller något 

som tilldelas arbetsplatserna i en enhetlig form. De informanter som vill ha en kontinuerlig 

kommunikation måste själva skapa och utforma denna. Kontakt med Centralt schemastöd kan 

anses vara en organisatorisk angelägenhet då det är en kanal för de anställda att få en konkret 

möjlighet till påverkan, vilket illustreras i citatet ovan. Det går att konstatera att informanternas 

arbetsplatser har varierande grad av kontakt med Centralt schemastöd. De mest skilda 
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upplevelserna är mellan informanten som haft möten med anställda på Centralt schemastöd men 

som inte resulterade i något konkret och mellan informanten som har kontinuerlig kontakt med 

Centralt schemastöd. 

 

Mänskliga faktorer 

I detta tema kommer, till skillnad från de organisatoriska faktorerna, de mänskliga faktorerna 

som påverkar delaktighet i schemaläggning diskuteras. Med mänskliga faktorer menas faktorer 

som inte är konkreta redskap för att skapa delaktighet utan sociala faktorer som kan påverka 

hur dessa redskap används. De två kategorier som kommer att beröras är engagemang och 

samarbete bland de anställda på arbetsplatsen.  

Engagemang 

En faktor som informanterna upplever påverkar delaktighet och inflytande i schemaläggning är 

nivå av engagemang bland de anställda. Trots att det varierar om informanterna upplever att det 

finns engagemang på arbetsplatsen diskuterar samtliga vikten av det för att önskeschema som 

system ska kunna mynna ut i inflytande i schemaläggning. Tre informanter upplever att 

medarbetare på deras respektive arbetsplatser inte förmår engagera sig vilket illustreras med 

citatet nedan.  

Ja jag tycker att det är bra att ha önskescheman, det tycker jag, så att man kan ju ändå få göra saker. 

Man kan ju påverka så det är ju bra, men det krävs ju att hela arbetsgruppen engagerar sig och när 

inte det, när inte arbetsgruppen gör det blir det svårt och då kan man som inte påverka så mycket.   

  

Informanten beskriver som tidigare diskuterat i analysavsnittet att önskeschema i sig leder till 

inflytande. Däremot lyfter informanten aspekten av att det inte bara är organisatoriska faktorer 

som påverkar till vilken grad de får delaktighet och inflytande utan även att mänskliga faktorer 

påverkar, i detta fall engagemang. Informanten beskriver att brist på engagemang leder till 

minskat inflytande i schemaläggningen. Spector (1986) beskriver att de som upplever hög 

autonomi på jobbet upplever mer motivation och engagemang än de med låg autonomi (Spector, 

1986). I detta fall skulle bristen på det som informanten benämner som ”påverkan” kunna 

specificeras som låg autonomi i arbetstidsfrågor. Utifrån Spectors (1986) resultat skulle det 

innebära att arbetstagare kan hamna i en ond spiral. Vid lågt engagemang minskar de anställdas 

inflytande i schemaläggningen och i förlängningen minskas deras autonomi. Det skulle 

innebära en risk för att bristen på autonomi minskar engagemanget, som i sin tur leder till 
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fortsatt låg autonomi. En av informanterna diskuterar kring anledningar till att de anställda inte 

har engagemang i schemaläggningen.  

[...] helst nu tycker jag när fyra veckor inte har varit så populärt för att det är för kort. Man vet inte 

hur man jobbar längre fram så att man känner det att man hänger ju inte riktigt med. Det är schema 

hela tiden på nått sätt ändå och så då tror jag att folk vet inte, känner att de inte riktigt orkar engagera 

sig fullt ut ändå. 

 

Informanten beskriver att när schemaläggningen upplevs som påfrestande orkar inte de 

anställda engagerar sig fullt ut. Informanten ger anledningar såsom att det är svårt att ‘hänga 

med’ och att det är ett kontinuerligt arbete med schemaläggning. Det skulle kunna tolkas som 

att den administrativa arbetsbördan det innebär att lägga schema är för stor för att de anställda 

ska ha kapacitet att engagera sig. Att ha hög arbetsbörda och liten kontroll över arbetet leder 

enligt Karaseks Job demand-control model (1979) till job strain vilket kan ha negativa följder 

såsom just minskad arbetsmotivation (Trépanier et al. 2013). Om motivationen att engagera sig 

minskar på grund av hög arbetsbörda skulle det kunna tolkas som att det är organisatoriska 

faktorer som utlöser bristen på engagemang.  

  

Två av informanter upplever inte bristande engagemang för schemaläggning bland anställda på 

arbetsplatsen. En informant som har Schemasystem 1 får i intervjun frågan om informanten 

upplever engagemang i schemafrågor på arbetsplatsen och som citatet nedan visar svarar 

informanten om engagemang i form av att hjälpa varandra. 

Ja det upplever jag. Att alla tar till sig det som, alla som sitter och att man strävar efter att få det så 

bra som möjligt och att få alla så nöjda som möjligt även om det inte går till hundra procent. 

 

Informanten svarar på en fråga om engagemang i termer av samarbete och kan därför tolkas 

koppla samman dessa. Enligt modellen TMX är det som kan avgöra hur bra utbytet fungerar i 

en specifik grupp exempelvis till vilken grad medlemmarna i arbetslaget erbjuder tjänster och 

resurser till varandra och i sin tur upplever att de får denna behandling tillbaka. Målet med att 

uppnå hög TMX är att de anställda ska kunna hjälpa varandra och arbetslaget att uppnå sina 

mål (Seers et al. 1995). I citatet går det att tolka att de anställda har ett engagemang för att 

uppnå målet att alla ska bli nöjda med sitt schema. Detta genomför de genom att engagera sig i 

form av sociala utbyten. Enligt Banks et al (2014) leder hög TMX exempelvis till 

arbetstillfredsställelse och ökad individuell och kollektiv prestation (2014). Informanten 

beskriver att det höga engagemanget i arbetslaget är behjälpligt för att få inflytande i sitt schema 
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vilket kan tolkas som att de inte har fastnat i den tidigare nämnda onda spiralen som brist på 

engagemang eller brist på autonomi kan skapa.   

 

Samarbete 

Kopplingen mellan samarbete, delaktighet och inflytande är ett genomgående ämne i 

intervjuerna. Samtliga informanter beskriver att för att ett önskeschemasystem ska fungera 

handlar det om att ge och ta. I två av informanternas arbetsgrupper är det en ojämn nivå av 

samarbete vilket leder till ett större missnöje med schemaläggningen än hos de andra tre 

informanterna som upplever att det finns en bestående, om än inte helt problemfri, 

samarbetsvilja inom arbetslaget. De två informanterna som upplever svårigheter med samarbete 

reflekterar över att bristen på detta är en av anledningarna till att önskeschema inte fungerar på 

deras arbetsplatser. En informant beskriver i citatet nedan att i grupper där samarbetet inte 

fungerar blir det svårt att uppfylla bemanningskravet utan att Centralt schemastöd behöver 

bearbeta schemat och de anställda kan få “jobba hur som helst”. 

- [...]Och det gör den [behovskurvan] ju inte om inte alla verkligen lägger manken till och sätter 

schemat rätt. Så vi har, förstår du att det är där problemet är. När du inte kan det [samarbeta] så då 

sabbas hela ditt privatliv för då kan du får jobba hur som helst. Om vi säger att du har, du vill spela 

innebandy på torsdagar då är det kanske det du vill göra. Du kanske vill lägga schemat så du får vara 

ledig torsdag kvällar, men det kan du inte om inte alla andra hjälper till. Och folk tänker inte, alltså 

det handlar om att ge och ta. 

  

Fyra informanter beskriver att de upplever att det speciellt är regelbundna aktiviteter som blir 

bekymmersamma när det kommer till fritids- och privatliv. För att få den regelbundna typen av 

ledighet krävs det att de andra i arbetslaget är villiga att täcka upp ett speciellt pass för en person 

varje vecka. En konsekvens av att inte samarbeta är att privatlivet påverkas. Ett annat exempel 

på en konsekvens som kan uppstå om samarbetet brister beskriver en av informanterna nedan. 

Det är fortfarande såhär att om man inte säger något då kanske någon annan flyttar på sig. Det är 

alltid nån som gör det och i slutändan blir dom som gör det inte nöjda med att dom alltid har fått 

göra det. Då kommer den diskussionen upp efter ett tag att "nu har jag flyttat på mig 15 gånger och 

ingen annan har gjort det". Därför tycker man det är bra att prata om det. 

 

Informanten använder begreppet “flytta på sig” vilket innebär att om exempelvis tre anställda 

vill ha ett pass som enligt behovskurvan maximalt får bemannas av två anställda behöver någon 

uppoffra sig och avstå. Den konsekvens informanten beskriver är att vissa anställda på 
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arbetsplatsen tar avstånd från sociala utbyten av tjänster genom att inte kompromissa vilket 

leder till att andra på arbetsplatsen blir frustrerade. För att sociala utbyten ska fungera måste 

det finnas solidaritet och samarbetsvilja i arbetslaget (Uehara, 1990) vilket informanten ovan 

beskriver emellanåt kan saknas. Det kan bli problematiskt i schemasystem som baseras på att 

de anställda ska samarbeta för att få delaktighet. När en individ upprepade gånger flyttar på sig 

för att någon annan ska få ett pass båda vill ha så vill personen få något tillbaka. När det inte 

sker uppstår en frustration likt Kalleberg, Nesheim och Olsen (2009) beskriver kan vara en 

konsekvens när arbetslag har mycket självstyre (2009). 

  

De informanter som däremot upplever att samarbetet fungerar på deras arbetsplatser beskriver 

att de tror att det gör det på grund av att alla vet att de ibland måste uppoffra sig för att få tjänster 

tillbaka. En informant som upplever bra samarbete beskriver det som i citatet nedan. 

Ja, jag tycker att det fungerar jättebra. Det brukar inte vara nå större problem utan alla lyssnar ju på 

varandra och alla tar in om det är nån som har särskilda önskemål så jag upplever att det funkar 

jättebra om man jämför med andra arbetsplatser jag har jobbat på. 

  

De anställda vet att det krävs TMX för att schemaläggningen ska fungera. De anställda vet att 

de inte kan bli prioriterade varje gång och tar därför hänsyn till varandras önskemål genom att 

göra sociala utbyten av tjänster. Informanten illustrerar också bilden av att anställda på olika 

arbetsplatser upplever olika nivåer av samarbete, vilket går i linje med vad denna studie har 

kommit fram till. Den informant vars arbetsplats inte använder sig av jämkning utan 

Schemasystem 3 hade förut Schemasystem 1. Informanten upplever att brist på samarbete var 

det som stjälpte för arbetsgruppen till den nivån att de bytte system. Informanten är nöjd med 

det schemasystem de har nu där de inte behöver kompromissa med varandra utan alla sköter 

sina önskemål separat. Samtliga informanter använder ordvalet “egoistisk” när de ska beskriva 

hur människor beter sig när samarbetet inte fungerar. Som svar på frågan om varför informanten 

är nöjdare med systemet de har nu än de förra beskriver hen nedan att det är för att samarbetet 

inte fungerade. 

Det finns alltid dom som är själviska eller ja egoistiska om man får säga så och bara tänkte på sig 

själv förut. [...] Nu pratar man inte om när man söker ledighet för det behöver man inte men sen kan 

man prata och så säger den att den har, är ledig och så är det “åh vad kul för dig!”. 

 

Informanten beskriver att istället för missunnsamhet finns det nu en attityd av att det är 

välförtjänt när någon får vara ledig. Informanten illustrerar att det förut var problem med 

medarbetare som var egoistiska men att det problemet nu är löst genom att de inte behöver 
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interagera med varandra vid schemaläggning. Vikten av TMX i form av utbyten av tjänster vid 

schemaläggning är alltså inte applicerbar på samma sätt som på de andra två schemasystemen. 

Detta innebär dock inte att sociala utbyten mellan medlemmar i arbetslaget inte behövs. Andra 

sociala resurser som kan utbytas är stöd, tillgivenhet och information och dessa kräver också 

samarbete i form av att de anställda kan lita på att de får samma behandling tillbaka (Foa, 

1971).  Informanten beskriver att hen nu upplever en större delaktighet än tidigare och att slippa 

kravet på sociala utbyten i form av tjänster vid schemaläggning är att föredra framför tidigare 

system. De andra informanternas har motsatt upplevelse då de beskriver att delaktigheten i 

schemaläggning minskar om de på arbetsplatsen inte har TMX.  

 

Fyra av informanterna lyfter att vid önskeschema som inkluderar jämkning räcker det med att 

någon person i arbetslaget inte samarbetar vid schemaläggningen så kan allas scheman 

förändras och många gånger försämras. Det kan vara en eller två personer som inte tar sig tiden 

att vara delaktig i jämkningarna eller väljer att inte lägga sitt schema efter det som har 

förhandlats fram. Det kan göra att personerna som inte har varit delaktiga i slutändan får ett 

schema med få förändringar och de som lagt tid på processen kan å andra sidan få många 

korrigeringar. En informant beskriver detta nedan. 

[...] är det två stycken som inte har ändrat så blir det ju inte bara två stycken som får förändring efter 

att det låses utan det kan va dem som får minst förändring och så sitter de här två andra som verkligen 

har gjort sitt schema som får mest förändringar och fattar inte varför dom har fått en till kväll eller 

ett jättelångt pass för dom hade ju fått ut sin tid. Jo, därför att dina kollegor hade inte lagt schemat, 

så på så sätt så är det ett system kan man ju som tycka skapar lite konflikter på nått sätt ändå. [...] 

Men jag då som har varit duktig, eller nån annan som har varit jätteduktig har ändå försökt jobbat 

på det här och suttit med det här. Fått ut min tid och tagit nå extra pass, och ändå får jag förändringar. 

Varför det? Jo därför att två andra la inte sitt schema där. 

 

Denna åsikt är den mest framträdande när samarbete i schemasystem med önskeschema 

diskuteras. Makt är centralt när det kommer till hur organisationer fungerar. Organisationer är 

ofta präglade av intressekonflikter och beroendeförhållanden (Flynn et al. 2011). 

Beroendeförhållanden kan anses vara ett problem i schemaläggning som inkluderar jämkning. 

Det går att tolka resultatet om att det räcker med att en person inte gör sin del i processen för 

att delaktighet i schemaläggning ska minska. De anställda hamnar i beroendeställning till 

varandra.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka betydelsen faktorer kopplade till 

schemaläggning har för upplevelse av delaktighet och inflytande. De faktorer som undersökts 

är schemaläggningssystem, organisatoriska aspekter, samarbete och flexibla arbetstider. Den 

första frågeställningen som studien syftat till att besvara är hur arbetstagare upplever 

schemaläggningssystems betydelse för delaktighet i schemaläggning. Det råder konsensus 

bland samtliga informanter att önskeschema som koncept ger de anställda delaktighet i 

schemaläggning. Detta går i linje med vad Bard och Purnomos (2005a) beskriver är ett av 

motiven till att arbetsplatser inom hälso- och sjukvården bör använda preferensbaserad 

scheduling (2005a, 2005b, 2005c). Däremot uttrycker informanterna blandade åsikter om de 

upplever att deras schemaläggningssystem rent praktiskt ger dem inflytande i hur det slutgiltiga 

schemat blir. De informanter som använder Schemasystem 1 upplever alla att delaktigheten 

minskar när Centralt schemastöd tar över och korrigerar de anställdas scheman. Det har varit 

en av de mest påtagliga upplevelser som har framkommit i analysen. För informanten med 

Schemasystem 2 upplevs delaktigheten hög på grund av att de är självstyrda utan inblandning 

av Centralt schemastöd. Informanten med Schemasystem 3 upplever hög delaktighet trots att 

Centralt schemastöd har en betydande roll i schemaläggningssystemet. Upplevelsen av att en 

funktion likt Centralt schemastöds till stor grad är överordnat de anställdas önskemål är en 

aspekt som lyser med sin frånvaro i Bard och Purnomos (2005a, 2005b, 2005c) artiklar. Det är 

ett incitament på att studier likt den som denna rapport redovisar är viktiga att göra för att 

utveckla kunskapen om hur de anställda upplever för- och nackdelar med en sådan funktion.   

  

Informanten som använder Schemasystem 2 upplever att arbetsplatsens 

schemaläggningssystem ger hög delaktighet på grund av att arbetsgruppen själv har 

befogenheten att färdigställa sitt schema. Informanten beskriver uttryckligen att det är deras 

självstyre utan inblandning av Centralt schemastöd som ger hög delaktighet. Denna upplevelse 

går i linje med vad Griemser (1993) i en genomförd pilotstudie kommer fram till är det positiva 

med självstyrd schemaläggning vilket är att självstyre ökar känslan av inflytande och 

välmåendet. Detta går också i linje med att informanterna som använder Schemasystem 1 

beskriver att det är Centralt schemastöd som minskar känslan av delaktighet. Informanten som 

använder Schemasystem 3 upplever också en stor delaktighet genom sitt 

schemaläggningssystem, framför allt på grund av att de använder önskeschema. Informanten 

upplever inte att Centralt schemastöd är ett hinder. Detta resultat, att både informanten som 
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använder Schemasystem 2 och informanten som använder Schemasystem 3, upplever 

delaktighet trots att de genom Spectors (1986) definition av autonomi kan tolkas vara motsatser 

bland de tre schemasystemen. Detta motsägelsefulla resultat har inte gått att förklara. En 

anledning skulle kunna vara det informanten som använder Schemaystem 3 beskriver om att 

arbetsplatsens schema endast har små förändringar från vecka till vecka. Detta skulle kunna 

tolkas som att betydelsen av delaktighet i schemaläggningen är liten då grundschemat i stor 

utsträckning kan antas tillfredsställa de anställda. Informanten som använder Schemasystem 2 

å andra sidan kan ha stora förändringar, men som de styr över själv och därför upplever 

informanten delaktighet.   

  

Den andra frågeställningen som studien syftat till att besvara är vilken betydelse arbetstagare 

upplever att organisatoriska faktorer samt samarbete har för möjlighet till delaktighet i 

schemaläggning. Informanterna har lyft ett antal organisatoriska problem som kan leda till 

minskad delaktighet i schemaläggningen. Den första är att det finns en brist på förståelse för 

hur schemaläggningen fungerar på fyra av fem informanters arbetsplatser. För de informanter 

som använder Schemasystem 1 kräver schemaläggningssystemet att alla förstår sin del i 

processen för att de anställdas önskemål ska kunna bli verklighet. Om någon i arbetslaget inte 

förstår hur den ska göra tar det tid från verksamheten på grund av att det krävs mer jämkning. 

Centralt schemastöd kan inte heller ta hänsyn till vem som har gjort vad utan korrigerar alla i 

arbetslagets schema utifrån de önskemål, eller brist på önskemål, som har registrerats. Trots att 

arbetsplatserna har fått utbildning i systemet kvarstår denna oförståelse vilket är ett incitament 

på att de utbildningar som har genomförts inte har varit tillräckligt ingående. Det går även att 

konstatera att arbetsplatserna har fått olika typer av utbildning. Om de utbildningsinsatser som 

Umeå kommun genomför har olika former och eventuellt kvalitet kan det tolkas som att alla 

arbetsplatser inte får samma förutsättningar för att förstå hur schemaläggningssystemet 

fungerar och i förlängningen minskar Umeå kommun vissa anställdas inflytande. Studier har 

kommit fram till att ge anställda information i form av exempelvis utbildning är en faktor som 

en arbetsgivare kan använda för att minska grad av utbränning bland de anställda (Wong et al. 

2006), öka arbetstillfredsställelse, minska arbetsstress (Havens et al. 1996) och en ge de 

anställda ökad känsla av autonomi och kontroll (Sabiston & Laschinger, 1995). Det finns även 

stöd för att Structural empowerment minskar job strain och gör att patienter inom hälso- och 

sjukvården får bättre vård (Laschinger et al, 2011). Baserat på detta så borde Umeå kommun 

vara måna om att genomföra en enhetlig och högkvalitativ utbildning för de anställda då det 
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skulle kunna kombinera en lönsamhet för Umeå kommun och samtidigt ge de anställda mer 

delaktighet i schemaläggningen. 

  

En andra organisatorisk faktor som minskar de anställdas delaktighet är brist på tid för 

administration. Fyra av fem informanter uppger att de inte får någon konkret arbetstid för att 

registrera sina önskemål utan måste antingen göra detta mellan arbetsinsatser eller på fritiden. 

Det finns ingen garanti för att administrationen hinns med på arbetstid vilket gör att de anställda 

inte har något annat val än att önska arbetspass på fritiden om de vill ha inflytande i sina 

arbetstider. Det finns arbetsplatser där anställda får arbetstid avsatt för att registrera sina 

önskemål vilket gör att vissa arbetstagare kan anses få förutsättningar för mer delaktighet än de 

som inte får den tidsresursen. Det finns även en orättvisa i att alla inte har möjlighet att lägga 

sitt önskeschema på fritiden på grund av exempelvis sjukdom, och därför försvinner deras 

möjlighet till delaktighet och inflytande. Resurser i form av exempelvis tid att utföra 

arbetsuppgifter är en del i Structural empowerment (Laschinger et al. 2011; Laschinger et al. 

1997) och om anställda får tillräckligt med tid kan det leda till exempelvis minskad grad av 

utbränning (Wong et al. 2006) och ökad arbetstillfredsställelse (Havens et al. 1996). En tredje 

organisatorisk faktor som påverkar de anställdas grad av delaktighet är om arbetsplatserna har 

kontinuerlig och personlig kontakt med Centralt schemastöd. Det är inte något som 

arbetsplatserna blir tilldelade utan de anställda måste själva efterfråga denna kommunikation. 

De som har kommunikation med Centralt schemastöd upplever att det ökar deras inflytande i 

schemaläggningen vilket är i linje med analysen att konsultation i organisatoriska frågor ökar 

anställdas upplevelse av autonomi (Kalleberg et al. 2009; Laschinger et al. 2011). 

  

Vikten av samarbete för delaktighet i schemaläggning är det tydligaste resultat som studien har 

kommit fram till. Huruvida delaktighet i schemaläggning på en arbetsplats fungerar bra eller 

inte tycks vara ett lotteri då det framförallt hänger på arbetslagets samarbetsvilja. Analysen har 

visat att Social exchange theory kan vara ett bra ramverk för att undersöka hur delaktighet 

påverkas i schemaläggningssystem som kräver att de anställda samarbetar och utbyter tjänster. 

Vikten av att ha en hög TMX för att alla ska få ett så bra schema som möjligt framträder tydlig 

i analysen och det innebär att alla måste vara beredda stötta sina medarbetare och göra varandra 

tjänster (Seers et al. 1995). För att kunna skapa en plattform för social utbyten krävs det att de 

anställda känner tillit, solidaritet och förpliktelser till varandra (Uehara, 1990). I nuläget ligger 

det främst på de anställda att skapa samarbete inom arbetslaget och i empirin framkommer det 

att dessa försök inte alltid bär frukt. Bank et al (2014) beskriver att samarbete i form av sociala 
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utbyten ökar arbetstillfredsställelse, individuell och kollektiv prestation samt lojalitet till 

organisationen. Det bör därför ligga i Umeå kommuns intresse att ge stöd till arbetsgrupperna 

med bristfälligt samarbete. 

  

Den tredje och sista frågeställningen som studien har syftat till att besvara är vilken betydelse 

arbetstagare upplever att flexibla arbetstider har för delaktighet och inflytande i 

schemaläggning. Informanterna beskriver att flexibla arbetstider skulle ge dem ett ökat 

inflytande i sitt schema. Det som framkommit är att flexibla arbetstider inte definieras som 

något som ger delaktighet i schemaläggningen utan snarare ger inflytande under tiden 

schemaperioden fortgår. Detta i form av att exempelvis börja tidigare, sluta senare eller på annat 

sätt kontinuerligt kunna anpassa sin arbetstid efter sin livssituation. På grund av den 

distinktionen skulle flexibla arbetstider bidra med en till dimension av inflytande i 

arbetstidsförläggning. Informanterna beskriver flexibla arbetstider utifrån vad tidigare 

forskning klassificerat som en arbetstagarstyrd flexibilitet där flexibiliteten i arbetstider gynnar 

den anställdas balans mellan arbets- och privatliv. Arbetstagarstyrd flexibilitet ökar anställdas 

inflytande i schemaläggning (Henly et al. 2006; Costa et al. 2006) och leder enligt tidigare 

forskning till bättre välmående (Leineweber et al. 2013). Samtliga informanter upplever flexibla 

arbetstider som något positivt och de fyra informanter som inte upplever att de har flexibla 

arbetstider beskriver att skulle vilja ha det. På grund av att anställda som upplever flexibilitet i 

sina arbetstider även upplever ökat välmående (Leineweber et al, 2013) är det följaktligen 

logiskt att det är något de anställda efterfrågar.  

  

Sammanfattningsvis har det i studien framkommit ett antal organisatoriska insatser som Umeå 

kommun skulle kunna göra för att öka anställda inom äldrevården och 

funktionshinderomsorgens delaktighet i schemaläggning. En är att ge en enhetlig och 

högkvalitativ utbildning till samtliga anställda för att öka deras kunskap om 

schemaläggningssystemet. Vidare bör samtliga anställda få arbetstid avsatt enkomt för att 

registrera sina önskemål om arbetspass. Samtliga arbetsplatser bör även få erbjudande om att 

skapa en personlig kontakt med Centralt schemastöd och få stöd i genomförandet av detta. För 

att anställdas möjlighet till inflytande i schemaläggning ska maximeras bör även de 

arbetsplatser som behöver få stöd i att skapa sammanhållning, engagemang och tillit inom 

arbetslaget erbjudas detta. De anställda som kämpar med att få igång diskussioner och förbättra 

stämningen bör även få stöd i att utveckla sitt arbete. Flexibla arbetstider är något som 

informanterna efterfrågar i form av att kontinuerligt kunna anpassa sina arbetstider efter det att 
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schemat är färdigt. Det finns stöd i tidigare forskning för att flexibla arbetstider är något som 

ger anställda ökat inflytande i sina arbetstider (Leineweber et al. 2013) vilket i förlängningen 

kan minska de anställdas benägenhet att byta jobb eller bli utbrända (Trépanier et al. 2013). 

Detta kan vara ett incitament till att Umeå kommun bör överväga flexibla arbetstider. 

Svårigheter 

Det finns ett antal svårigheter med studien som bör diskuteras. För det första så kan det anses 

problematiskt att det var tre informanter som hade samma schemasystem men bara en informant 

på vardera av de andra två.  Trots försök har en motgång varit att få tillgång till vilka enheter 

och boenden i Umeå kommun som använder olika typer av schemasystem. Hade det funnits att 

tillgå hade antal informanter för varje schemasystem kunnat fördelas jämnare då urvalet hade 

kunnat vara större. I denna studie fick tillgång till informanter avgöra vilket schemasystem som 

kom med i urvalet. Syftet med studien har dock aldrig varit att analysera ett specifikt 

schemasystem utan rollen schemasystem har för delaktighet vilket gör att det inte är ett 

betydande problem. Det problem det har lett till har framförallt varit att presentation av resultat 

periodvis kan framstå som rörig när vissa informanter har behövts lämnas utanför vissa 

analyser. 

 

Det relevanta material som har funnits att tillgå från Umeå kommun är endast ett rutindokument 

om kommunens bemanningsprocess och riktlinjer för att möjliggöra heltidsanställningar. Det 

material som går att få tillgång till behandlar nästan enbart Umeå kommuns heltidsmodell som 

rent konkret är frånkopplad syftet med den här rapporten. Kopplingen som finns är att Centralt 

schemastöd och Time Care infördes vid ungefär samma tidpunkt som införandet av 

heltidsmodellen och därför har det varit naturligt att informanterna har diskuterat även 

heltidsmodellen. Umeå kommuns rutindokument har bidragit med bakgrundsfakta och har varit 

en bra tillgång, men fler lättillgängliga källor hade styrkt studiens trovärdighet. 

 

Förslag på framtida forskning 

Umeå kommun är nu igång med övergången till en uppdaterad version av Time Care. Vad den 

innebär och hur förändringarna påverkar de områden som denna studie kommit fram till är 

positiva respektive negativa med nuvarande schemasystem borde undersökas vidare. Resultatet 

att både informanten som använder Schemasystem 2 och informanten som använder 
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Schemasystem 3 upplever delaktighet trots att de genom Spectors (1986) definition av autonomi 

kan tolkas vara varandras motsatser är också något som bör undersökas vidare. Förslagsvis kan 

detta göras genom en studie med fler informanter som använder respektive schemasystem. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide-  “Det handlar om att ge och ta” 

  

Bakgrund 

Vad jobbar du på för typ av boende? 

Vad är din yrkestitel? 

Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

Varför har du valt just detta yrke? 

Hur trivs du på ditt jobb? 

Hur ser din familj ut? 

  

Hur upplever du att det är jobba i ett yrke med oregelbundna arbetstider? 

- Finns det några fördelar? 

- Några nackdelar? 

  

Schemaläggning 

Kan du beskriva hur schemaläggningen på din nuvarande arbetsplats fungerar rent praktiskt?  

  

Har ni fått utbildning och/eller information om hur hela schemaläggningsprocessen och själva 

systemet fungerar? 

- Om ja: vilken typ av utbildning och information? 

- Upplever du att du och dina arbetskamrater förstår hur man ska göra när man lägger 

schemat? 

  

Har du varit med om att ni har haft något annat schemaläggningssystem? 

- Om du har det: Hur fungerade det?  

- Hur upplevde du det systemet? 

  

Vad tycker du om att ha ett önskeschema? 

- Vad är positivt/negativt? 

  

Varför tror du att ni har just Time Care?  
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- Har någon motiverat det för er? 

  

Vad innebär flexibla arbetstider för dig?  

  

Upplever du att du har flexibla arbetstider? 

- Skulle du vilja ha flexibla arbetstider? 

- Hur tror du att flexibla arbetstider påverkar vardagen? 

  

Hur upplever du framförhållningen du får på ditt schema? 

- Hur tror du att framförhållning av schema påverkar dig? 

  

Delaktighet 

Hur viktigt upplever du att delaktighet är på en arbetsplats? 

- Vad är det som gör det/inte gör det viktigt? 

- På vilka områden upplever du det som viktigast att ha delaktighet? 

  

Upplever du att du är delaktig när schemat läggs på din arbetsplats? 

- Vad gör att du är/inte är delaktig?  

- Upplever du att du kan påverka hur ditt schema blir i slutändan? 

  

Hur tror du att delaktighet i arbetstider påverkar/skulle påverka din vardag? 

  

Diskuterar du och dina arbetskamrater schemafrågor med varandra? 

- Hur går diskussionerna? 

  

Upplever du att det finns ett engagemang bland dina kollegor att delta i schemaläggningen? 

- Finns det något engagemang för att förbättra eller utveckla schemasystemet? 

  

Har ni några forum där ni kan diskutera och utvärdera ert schemaläggningssystem?  

- Hur går diskussionerna? 

- Vilka kan ni höra av er till för att ställa frågor och diskutera?  

  

Hur upplever du att samarbetet kring schemaläggning fungerar på er arbetsplats? 

- Vad gör att samarbetet fungerar bra/mindre bra? 
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Hur tycker du att arbetsgivaren tar tillvara på ert (eventuella engagemang), åsikter och idéer? 

- Känner du dig hörd? 

  

Hur tycker du att din arbetsgivare ger er förutsättningar, exempelvis genom utrustning och tid, 

för att er roll i schemaläggningen ska gå smidigt? 

- Upplever du att du hinner lägga ditt schema på utsatt tid? 

- Vilken utrustning har ni tillgång till för att lägga schemat? 

  

Tror du att andra anställda inom vård och omsorg i Umeå Kommun delar de upplevelser som 

du har berättat om?  

  

Övrigt 

Vilken betydelse tror du att ditt schemasystem har för hur du mår? 

  

Vad anser du är det som gör Umeå Kommun till en bra eller mindre bra arbetsgivare? 

  

Skulle du rekommendera andra att söka jobb: 

- På din arbetsplats? 

- Inom vård och omsorg i Umeå kommun? 

  

Kommer du på något annat som vi inte tagit upp? Är det något du vill tillägga? 

  

 

Tack för att du ställde upp! 

  

 


