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FLEXIBLA ARBETSTIDER 

UPPLEVELSER BLAND PERSONAL ANSTÄLLDA VID EN NORRLANDSKOMMUN 

LARS SILÉN 

 

Denna undersökning som genomförts i en norrlandskommun belyser en grupp av femton 
kommunanställdas upplevelser av arbetstider vars schemaläggning förläggdes med hjälp av time-
caresystemet i jämförelse med en grupp av sjutton kommunanställda som hade fast schema och 
heroma-önskeschemasystemet. Undersökningen som genomförts med kvantitativ metod syftade till 
att i ett urval av anställda i en norrlandskommun se upplevelser av arbetstider förlagda med och utan 
time-care avseende variabilitet (arbetsgivarens schemastyrning) och/eller flexibilitet (individens 
handlingsfrihet och självständighet).  Trettiotvå respondenter besvarade frågeformulären. Resultatet 
visade signifikant att respondenterna med time-care upplevde mer överåtagande, mindre möjligheter 
till förutsägbarhet över en månad, mindre rättvist ledarskap och att arbetet mer påverkar deras fritid 
än respondenterna som hade fast schema och heroma-önskeschemasystemet. Resultatet visade även 
att fast/heroma-önskeschemagruppen upplevde mindre överåtaganden, mer kontroll av arbetstakt, 
samt en högre grad av förutsägbarhet och att de upplevde mer rättvist ledarskap än en normgrupp 
vilket kan belysa fördelarna med önskeschema. 

 Nyckelord: oregelbundna arbetstider, flexibelt arbete, flexibel arbetstid, psykosocial 

 

This study carried out in a northern municipality highlights a group of fifteen municipal employees' 
experiences of working hours whose scheduling was carried out using time-care system in comparison 
with a group of seventeen municipal employees who had fixed schedule and the heroma-wishful 
scheduling system. The survey conducted by quantitative method aimed at a sample of employees in a 
northern municipality see experiences of working placement with and without time care regarding 
variability (employer's schedule control) and / or flexibility (the individual's freedom and 
independence). Thirtytwo respondents answered the questionnaires. The results showed significant 
that respondents with time-care experienced more of overcommitment, less potential for predictability 
over a month, less fair leadership and to work more affecting their leisure time than respondents with 
fixed schedule and the heroma-wishful scheduling system. The results also showed that the staff with 
fixed/heroma-wishful scheduling system experiences less of overcommitments, more in control of the 
pace of work, and a higher degree of predictability and that they experienced more equitable 
leadership than a norm group which can highlight the benefits of wishful schedule. 

Keywords: irregular working hours, flexible work, flexible working, psychosocial 
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Under senare tid har det utvecklats nya normer och regler som förutsätter att anställda 

kontinuerligt ska anpassa sitt arbete till de växlande krav som ställs. Organisationer ska på 

det sättet bli mer flexibla och kunna anpassa sig till verksamhetens krav. När 

anställningsrelationen begränsas ökar kraven på de anställda att anpassa sig inom allt 

snävare ramar. De krav som ställs på de anställda kan manifestera sig i flera olika 

dimensioner. En av dessa dimensioner är förhållandet mellan arbete och livet i övrigt. Ju mer 

flexibel arbetets organisering blir, desto otydligare blir arbetets avgränsning gentemot det 

övriga livet och konflikter i balansen kommer att te sig olika för olika anställda. De anställda 

kan tvingas acceptera arbetsvillkor de vantrivs med på grund av rädslan att hamna utanför 

och marginaliseras. Varje arbetsplats har arbetskraftsbehov som snabbt kan förändras och en 

del arbetsgivare kan använda sig av oregelbunden arbetstid för att tillmötesgå dessa 

förändringar. Det kan innebära årsarbetstid eller olika former av arbetstidspotter (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Denna studie belyser dessa 

förhållanden vid ett antal arbetsplatser inom en norrlandskommun som tillämpar flexibla 

arbetstidsscheman och visar hur personalen upplever det. 

 

Flexibilitet för vem? 

Costa, Sartori och Åkerstedt (2006) beskriver två principiellt skilda vägar till flexibilitet. Den 

ena är ”variabilitet” som innebär flexibel arbetstid avhängig organisationens styrning samt 

beslut, den andra är ”flexibilitet” som syftar på individens handlingsfrihet och 

självständighet. I en undersökning av Costa et. al. (2006) analyserades dessa två 

förutsättningar i relation med hälsa och välbefinnande samt andra relevanta 

bakgrundsvariabler. Undersökningen som omfattade 21505 arbetare visade att ”flexibilitet” 

med individens handlingsfrihet och självständighet hade en god effekt på psykosocialt 

välbefinnande, det mest gynnsamma förhållandet var hög ”flexibilitet” och låg ”variabilitet”. I 

analysen av 12 ingripna variabler visade det sig att ålder, fysiskt arbete och flexibelt arbete 

var de viktigaste samspelande faktorerna för hälsa och välbefinnande.  

 

Skiftarbete, flexibla arbetstider och sömn 

Skiftarbeten och oregelbundna arbetstider har undersökts i flera studier samt hur de 

påverkar personalen. I en studie av Burch, Tom, Zhai, Criswell, Leo och Ogoussan (2009) 

undersöktes bland 376 vårdpersonals upplevelser, beteenden, symptom och 

coopingstrategier för de som arbetade permanenta kvällar, roterande dagar/kvällar, 

permanenta nätter och natt med återhämtning/skiftarbete. De fann att personal som 
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arbetade natt i kombination med skiftarbete med tillräcklig återhämtning hade en stor 

förmåga att klara oregelbundna arbetsscheman och störd sömn, men de var mer benägna att 

anmäla arbetsrelaterade besvär än dagarbetare.  God arbetsprestation eller schemabelåtenhet 

bland de som arbetade skift associerades med faktorer som tillräcklig sömn, kvälls och 

dygnsrytmpreferens, ökad ålder och organisatorisk tillfredsställelse.  Minskad 

arbetsprestation eller missnöje med schemat var associerad med insomningssvårigheter samt 

svårigheter med att vakna och dålig hälsa. 

Enligt Sallinen och Kecklund (2010) kan flexibla arbetstider som skapar oregelbundenhet 

leda till sömnproblem. Det kan även leda till mag- och tarmbesvär, hjärt-kärlsjukdomar, 

störningar i vår mentala förmåga, funktionerna i autonoma nervsystemet, ökad risk för 

olyckor och försämra immunförsvaret eftersom vår naturliga dygnsrytm är att sova på natten 

och arbeta under dagen. 

 

Överåtagande 

Ansträngnings-belöningsmodellen (Siegrist, 1996) fokuserar på vad arbetet, arbetsrollen och 

arbetsansträngningen kan motsvara för belöning till individen. Belöningar kan vara såväl 

materiella som psykologiska och sociala. Det kan röra sig om pengar, uppskattning, status 

och möjligheter till karriär. Anställningstrygghet hör även dit. Modellen inkluderar även 

individuella handlings och personlighetsmönster. Ett exempel kan vara överåtagande, med 

behov av att vara väl ansedd. Detta i kombination med underskattning av uppgiftens 

svårighet och mängd skapar i sin tur stress samt ohälsa (Siegrist, 2002). Individen förväntas 

kunna välja och påverka sina villkor i arbetet. En mer detaljerad beskrivning av modellen är 

att den består av tre hypoteser: en ansträngnings-belönings hypotes med bristande 

ömsesidighet mellan ansträngning och belöning ger negativa hälsoeffekter, överåtagande 

hypotesen där en för hög grad av personligt engagemang skapar negativa hälsoeffekter utan 

inverkan av ansträngning-belönings hypotesen och sist en kombination av dem båda vilket 

förväntas ge de största riskerna för negativ hälsa (Siegrist, 2002). 

 

Kontroll i arbetet 

Det finns två forskningstraditioner som avser kontroll i arbetslivet. Spector (1986) delar in 

dessa i: deltagande i arbetet och autonomi.  Med deltagande i arbete eller deltagande i 

beslutsfattande avses till vilken grad de anställda får möjligheter att bestämma och påverka 

sin arbetsmiljö. Med autonomi avses till vilken grad de anställda kan ordna och bestämma 
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hur och när de ska utföra sina arbetsuppgifter (Hackman & Oldham, 1975). Beträffande 

autonomi finns även begreppen: autonomi i arbetsmetod för att utföra arbetsuppgifter, 

självständighet i schemaläggning och kriterieautonomi för frihet i bedömningen av den egna 

arbetsprestationen. Egenkontroll kan även ge effekter som direkt- eller indirekt effekt.  

Indirekt effekt av egenkontroll uppstår om anställda har möjligheter att förändra sina 

arbetskrav (Aronsson, 1989; Ganster & Fusilier, 1989). Med direkt effekt avses att 

egenkontroll fungerar som en buffert runt arbetskrav och genom ökad egenkontroll kan 

arbetsmiljön förbättras utan att arbetskraven minskas (Ganster & Fusilier, 1989; Frese, 1989; 

Karasek, 1979). I en studie (Spector, 1986) om autonomi och delaktighet på arbetsplatsen 

visade det sig att en hög nivå av upplevd kontroll var associerade med hög trivsel, 

engagemang, delaktighet och motivation samt låg nivå av fysiska symtom och stress.  Krav-

kontroll-stödmodellen visar att effekterna av psykiska krav på individer blir ett resultat av 

hur mycket kontroll eller beslutsutrymme de har och hur mycket socialt stöd individen får.  

Modellen visar fyra situationer som innehåller olika kombinationer av litet eller mycket 

kontroll/beslutsutrymme och höga eller låga krav samt socialt stöd. Modellen visar att höga 

psykiska krav i kombination med låg grad av kontroll/beslutsutrymme samt lågt socialt stöd 

är den sämsta situationen och ger hög belastning vilket ökar risken för stress, 

koncentrationssvårigheter och trötthet. Det andra antagandet är att situationen med hög 

kontroll/beslutsutrymme med lagom/anpassade krav tillsammans med högt socialt stöd 

leder till avspänd situation där individen har möjligheter att lära sig och utvecklas. Krav-

kontroll modellen har testats i flera studier där man funnit samband mellan kombinationen 

höga krav och lågt beslutsutrymme och risken för kranskärlsjukdom (Theorell, 2006).  

Nabe-Nielsen, Garde, Aust, och Diderichse (2012) undersökte resultaten av införda 

interventioner som egen schemaläggning och som syftade till att öka en äldreomsorgs 

personals inflytande över deras arbetstid, flexibilitet, föränderlighet, regelbundenhet och 

förutsägbarhet av arbetstiden. Det ledde till förändringar som mer flexibilitet men mindre 

regelbundna arbetstider och en upplevelse av mindre förutsägbarhet och mindre kontinuitet 

för vårdtagare och i personalens samarbete. 

 

Förutsägbarhet i arbetet 

Forskning om varierande möjligheter till förutsägbarhet visar att låg förutsägbarhet t.ex. att 

inte ha möjligheter att skapa regler för miljö och förutse förändringar är förknippade med 

katabola immunnedsättande hormoner och negativa hälsoeffekter (Katz & Wykes, 1985). 

Studier har t.ex. visat att i de fall där patienter fått information om kommande kirurgiska 

ingrepp har komplikationer och behovet av smärtstillande medel minskats (Salmon, 1992). 
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Antonovsky (1993) visade i sin analys av intervjuer av personer som utsatts för allvarligt 

stressade situationer att de med känsla för sammanhang lyckades bäst att hantera detta och 

att gå vidare i livet. Känslan för sammanhang består av begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet. Antonovsky menar att en individ med hög känsla för sammanhang uppfattar 

troligen miljöer som mer förutsägbart än individer med låg känsla för sammanhang, 

dessutom kan det understödja en positiv syn på förändringar än som ett hot. Lean production 

(Badson, 1993), out-sourcing, just-in-time-produktion, och projektorganisationsstrukturer 

med anställningar för projekten snarare än för fasta arbetsuppgifter ökar behovet av att 

kunna anpassa sig till nya arbetsuppgifter och medarbetare (Appelbaum & Batt, 1994). 

Experimentella studier har visat att upprepade förflyttningar till nya psykosociala miljöer kan 

vara skadliga för hälsan (Kaplan, Manuck, Clarkson, Lusso, Taub & Miller, 1983). 

 

Ledarskap 

Förändringar i arbetslivet med låg förutsägbarhet och krav på flexibilitet ger ny syn på 

ledarskap som erbjuder öppen interaktion med medarbetare, delaktighet och lagarbete. 

Traditionella organisationer strävar efter att bli lärande organisationer. Inom olika 

organisationer har system som målstyrning och total kvalitetsstyrning genomförts, dessa 

system består av uppfattningar om människans natur och grundläggande värderingar, som 

betydelsen av att sätta mål och behovet av att påverka sin egen situation (Knardhahl, 1997). 

Storleken och komplexiteten i moderna organisationer kräver breddning av den sociala 

aspekten i det strategiska ledarskapet med ett multiorganisatoriskt nivåperspektiv (Phillips & 

Hunt, 1992). Kets de Vries och Miller (1991) definierar fem patologiska kombinationer av 

destruktivt ledarskap som kan ha olika effekter på organisationen: kontroll, storslagenhet, 

hjälplöshet, känslor av förföljelse och schizoid avskildhet.  Ashfort (1994) beskriver sex typer 

av destruktivt ledarskapsbeteende: allt för hård stil av konfliktlösning, självförhärligande och 

godtycke, förringande av underordnade, motverkande av initiativ samt bestraffning av 

obetydlig anledning. Destruktivt ledarskap ger upphov till försämrad hälsa och stress bland 

anställda (Einarsen, Raknes, Matthiesen, Hellesoy, 1994). Deltagande ledarstil och 

interaktion med anställda är associerad med en låg nivå av ospecifika symptom och med 

trivsel bland de anställda samt minskar även ledarens egen arbetsbelastning (Immonen, 

1993).  
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Interaktion mellan arbete och privatliv 

Burke (1986) menar att förändringar i arbetsmarknaden där kvinnor kommit in mer under 

senare tid betonar behovet av mer samverkan mellan arbete och fritid och tid för att kunna 

delta på lika villkor. Karriärism, förändringar i arbetsorganisationer samt förändringar i 

familjemönstret med många ensamstående föräldrar och dubbla karriärer har ändrat 

förhållandet mellan två sfärer, gränserna mellan arbete och familjeliv betraktas numera som 

flytande. En modell av Burke visar växelverkan mellan arbete och familjeliv samt på vilka sätt 

upplevelser av arbetet och familjen kan påverka varandra. Arbete och familj kan båda vara 

källor till stress samt områden där stress ges uttryck. De mest centrala relationerna i 

modellen är: (a) Att familjen kan vara källan till arbetsrelaterad stress, eftersom familjens 

upplevelser kan påverka arbetssituationen, och (b) arbetsrelaterad stress kan påverka 

familjen och dess funktion.  

Enligt Zedeck (1990) har olika teorier om hur anpassning mellan arbete och privatliv 

utvecklats. En av dessa är spridningsteorin där konsekvensen av lycka på jobbet leder till 

lycka i hemmet medan stress i samband med arbetskrav leder till reaktioner i familjen. 

Vidare menar Zedeck att en persons arbetsupplevelser påverkar vad han eller hon gör utanför 

arbetet. Negativ spridning kan vara arbetspåfrestningar som kan tränga undan möjligheterna 

till positiva familjeinteraktioner, samtidigt som den tvingar familjemedlemmarna att satsa 

sina personliga resurser för att hjälpa arbetaren att hantera sin stress.  

Konfliktteorin innebär att tillfredsställelse eller framgång i en miljö innebär uppoffringar i 

den andra, de två miljöerna är oförenliga eftersom de har olika normer och krav. Vissa 

teoretiker visar på familjeansvar som viktig faktor för arbetsfrånvaro, långsamhet och 

ineffektivitet. Konflikter mellan arbete och familj och dess förhållande till stress har studerats 

av flera forskare inom ramen av kontakten med familjen och organisationen (Zedeck, 1990).  

Eckenrode och Gore (1990) visar på hälsoeffekter som nämns i samband med spridning 

mellan arbete och familj: depression, ångest, somatiska symtom, allmänna hälsoproblem, 

stor alkoholkonsumtion och rökning missbruk. I en studie av tjänstemän fann Bromet (1990) 

att kvinnors hälsa var relaterad till spridning oavsett riktningen av spridning.  Kvinnor som 

rapporterade någon form av spridning rapporterade också mer aktuell depression och 

ångestrelaterade symtom, och alkoholproblem.  

I en studie på call-center operatörer i Australien testades en hypotesrelation av 

anställningsform, arbetstider-arbetsorganisation, konflikt arbete-privatliv och hälsa. Studien 

visade att tillfälligt anställda hade mer rörlig arbetstid och visade svag association gällande 

missnöje med arbetstiden. Relationen variabilitet - arbetsgivarens schemastyrning 

förebådade också missnöje med arbetstiden. De fast anställda visade sig ha större 
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arbetsintensitet samt var förknippad med lägre inflytande över arbetstidsschemat och 

konflikt mellan arbete-övrigt liv. Ökad konflikt i arbete-övrigt liv var associerat med trötthet 

och psykiska symptom. Arbetsmarknadsfaktorer och långa arbetspass i kombination med 

stressig högintensiv arbetsmiljö kan ha bidragit till resultatet (Bohle, Willaby, Quinlan, 

McNamara, 2011). 

 

Flexibel arbetstid inom en norrlandskommun 

Den föreliggande studien är en undersökning om upplevelser av flexibel arbetstid bland en 

grupp anställda i en norrlandskommun och som förläggs med hjälp av time-caresystemet, i 

jämförelse med en grupp anställda med fast- och individuellt förlagda scheman 

(fast/heroma-önskeschema).  

Time-care är det senaste schemaläggningssystemet som införts för vissa arbetsplatser inom 

norrlandskommunen. Time-care kan användas för att nå sparkrav, öka intern rörlighet, öka 

sysselsättningsgrader, verksamhetsanpassa och effektivisera personalplaneringen (Time 

Care, 2014). Heroma-önskeschema är ett schemaläggningssystem som funnits sedan tidigare 

inom kommunen (Umeå Kommun, 2014).  

Norrlandskommunen har lokalt avtal med ett kommunalt fackförbund som gör det möjligt 

att införa individuell schemaläggning (önskeschema) där schemat utarbetas inom varje 

arbetsgrupp senast två veckor innan ny schemaperiod. Schemat läggs enligt arbetstagarnas 

önskemål och ändringar av dessa önskemål sker i samverkan med arbetstagarna. En godkänd 

schemaläggning förutsätter att en fastställd minimibemanning är uppnådd. Avvikelser från 

gällande tjänstgöringsgrader regleras nästkommande period (Umeå Kommun, 1998).  

Kommunen har även tecknat lokalt avtal med det kommunala fackförbundet som möjliggör 

verksamhetsanpassad flexibel arbetstid (Umeå Kommun, 1999). Avtalet innebär att 

arbetstagaren ska kunna förlägga sin arbetstid under fastställda ramar och under 

förutsättning att det är lämpligt utifrån verksamhetens krav och behov av samarbete. 

Avstämningsperioder gäller för de schemaperioder som läggs vid varje arbetsplats och 

flexsaldot sätts enligt samverkan. Tidsmätning och registrering sker genom anvisningar från 

arbetsgivaren. Time-care nämns inte i något avtal utan är ett verktyg som införts för den 

flexibla schemaläggningen och personalhanteringen.  

Syftet med denna undersökning är att se upplevelser av arbetstider förlagda med och utan 

time-care avseende variabilitet och/eller flexibilitet bland personal anställda vid en 

norrlandskommun.   
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Hypotesen för denna studie är att det finns en skillnad i personalens upplevelser av sin 

arbetstid som läggs via time-care jämfört med fast/heroma-önskeschema. 

 

Detta har undersökts genom frågeställningarna:  

 Skiljer sig personalen med time-care i jämförelse med personal med fast/heroma-

önskeschema gällande upplevelser av överåtagande? 

 Skiljer sig personalens upplevelser med time-care från personalen med fast/heroma-

önskeschema när det gäller kontroll av beslut?  

 Skiljer sig personalens upplevelser med time-care från personalen med fast/heroma-

önskeschema när det gäller kontroll av arbetstakt? 

 Skiljer sig personalen med time-care angående om de upplever att de kan förutse 

förändringar i arbetstider över en månad i jämförelse med personalen med 

fast/heroma-önskeschema? 

 Finns det någon skillnad mellan time-caregruppen och fast/heroma-önskeschema 

gruppen när det gäller upplevelsen av rättvist ledarskap? 

 Skiljer sig personalen med time-care angående om de upplever att arbetet har 

inverkan på fritiden på ett negativt sätt i jämförelse med personalen med 

fast/heroma-önskeschema?  

 Skiljer sig personalen med time-care angående om de upplever att fritiden har 

inverkan på arbetet på ett negativt sätt i jämförelse med personalen med 

fast/heroma-önskeschema?  

 

METOD 

Respondenter och procedur  

Denna undersökning förutsatte att en del respondenter arbetade under 

verksamhetsanpassade/flexibla arbetstidsscheman via time-care. Som jämförelsegrupp 

användes respondenter inom norrlandskommunen som arbetade under fasta arbetstider och 

önskescheman genom heroma. För att hitta lämpliga studieområden och deltagare till 

undersökningen efterfrågades genom norrlandskommunens forskningsenhet efter 

arbetsplatser där verksamheter med flexibla/verksamhetsanpassade arbetstider via time-care 

bedrivs samt andra former av önskescheman och under fasta scheman. Hänvisning gavs även 

från det kommunala fackförbundet till arbetsgrupper som arbetar under dessa 

schemasystem. Studien genomfördes under våren 2014 efter överenskommelse med två 
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ansvariga chefer inom socialtjänsten i norrlandskommunen och det kommunala 

fackförbundet på 14 anställda vid två korttidsboenden samt 26 anställda vid 4 boenden med 

särskild service som drivs av socialtjänsten i norrlandskommunen. Studien omfattade även 7 

skolbespisningspersonal inom kommunen och 4 personal från det kommunala 

fackförbundet. Av alla dessa respondenter svarade 14 personal från boenden med särskild 

service, 9 personal från korttidsboenden, 6 personal från skolbespisning och 3 personal från 

kommunala fackförbundet med fullständigt ifyllda frågeformulär. En undersöknings som 

denna blir enligt Howitt & Cramer (2011) en tvärsnittsstudie då den sker vid ett tillfälle. 

Respondenterna kategoriserades i två grupper, respondenterna som hade time-care (n=15) 

och respondenterna som hade fast/heroma-önskeschema (n=17). Demografiska data för 

respektive grupp går att läsa i Tabell 1. 

 

Tabell 1. 

Desmografisk data för time-caregruppen och jämförelsegruppen med fast/heroma-

önskeschema. 

 

 
 
 
 

Time-care gruppen 
 

Fast/heroma-
önskeschema 
 

 N  N 

Kön_______________________ 
 
Kvinnor 
Män 
Total 
 

  
 
9 
6 
15 

  
 
16 
1 
17 

Arbetsplats__________________ 
 
Boende särskild service 1 
Boende särskild service 2 
Boende särskild service 3 
Korttidsboende 1 
Korttidsboende 2 
Skolkök 
Kommunal Umeå 
Kommunal hemtjänst 
Total 
 

  
 
6 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
15 

  
 
0 
0 
0 
4 
5 
6 
2 
0 
17 
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Fortsättning Tabell 1 

Yrkestitel___________________ 
 
1 Boendehandledare  
2 Vårdarinna 
3 Undersköterska  
4 Vårdbiträde 
5 Ekonomibiträde  
6 Kock 
7 Restaurangföreståndare 
8 Barnskötare 
Total 
 

  
 
10 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
15 

  
 
4 
3 
3 
0 
4 
1 
1 
1 
17 

Utbildning __________________ 
 
1 Grundskola (1-9 år) 
2 Gymnasieskola (10-12 år) 
3 Universitets/högskoleutbildning 
(13-16 år) 
4 Högre akademisk utbildning (mer 
än 16 år) 
Bortfall 
Total 
 

  
 
2 
9 
2 
 
1 
 
1 
15 

  
 
1 
13 
2 
 
1 
 
0 
17 

Typ av arbetstid______________ 
 
1 Dagtid 
2 Två-skift 
3 Tre-skift 
4 Fast kvällskift 
5 Fast Nattskift 
Totalt 
 

  
 
2 
2 
11 
0 
0 
15 

  
 
7 
0 
10 
0 
0 
17 

 

 

Etik  

Innan frågorna delades ut till respondenterna gavs information om att informerat samtycke 

till studien innebar att de fyller i frågeformulären och lämnar in dessa. I försättsbladet stod 

att deltagarna är och förblir anonyma samt att det inte på något sätt ska gå att utläsa vem 

som svarat i de ifyllda frågeformulären och att det heller inte ska gå att utläsa i resultatdelen. 

Före studien informerades respondenterna om syftet med studien och hur enkäterna skulle 

delas ut. Vidare gavs information om hur enkäterna skulle besvaras, hur och av vem data 

kommer att analyseras samt förvaras. Vidare gavs information om hur resultatet kommer att 

presenteras och var. Information gavs skriftligt och muntligt i samband med utdelningen av 

frågeformuläret. En förutsättning för deltagande i undersökningen var att den var frivillig 

och även den informationen inkluderades i frågeformuläret.  De etiska riktlinjerna har 

utformats efter rekommendationer i användarmanualen för QPSNordic (Dallner, et. al., 

2000). Vidare kan tilläggas att författaren till denna studie inte har någon relation som 
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anställd i företagen time-care eller heroma. Författaren har inte heller ekonomiska intressen 

för time-care eller heroma som kommersiell produkt eller företag. 

 

Material 

Till denna undersökning har relevanta teorier använts från internationellt publicerade 

vetenskapliga artiklar. Kriterierna för teorierna var att de var publicerade i vetenskaplig 

tidskrift och att artiklarna var kvalitetsgranskade enligt peer-rewied. Vidare skulle studierna i 

artiklarna besvara frågan om psykosociala effekter hos personal som i någon form arbetar 

under flexibla arbetstider. Med anledning av den begränsade tiden för undersökningen, tio 

veckor, genomfördes den med kvantitativ metod och genom frågeformulär.  

Denna undersökning genomfördes med ett urval av skalorna i QPSNordics standardiserade 

frågeformulär QPSNordic (Dallner, et. al., 2000). Från detta frågeformulär användes 

följande skalor: kontroll av beslut 5 frågor, kontroll av arbetstakt 4 frågor, förutsägbarhet 1 

månad 3 frågor, rättvist ledarskap 3 frågor och samband mellan arbete och privatliv 2 frågor. 

Skalorna graderades mellan (1= mycket sällan eller aldrig, 2=ganska sällan, 3=ibland, 

4=ganska ofta, 5=väldigt ofta eller alltid).  

QPSNordics skalor (Dallner, et. al., 2000) är kriterievaliditetstestad (prediktiv validitet) i 

korrelation med kriteriemåtten: ”arbetsengagemang”, ”arbetstillfredställelse”, ”emotionell 

utmattning” och ”stress symptom” från en normgrupp bestående av 995 respondenter och 

korrelationerna ansågs visa ett klart sambandsmönster. Skalorna är även 

begreppsvaliditetstestade genom samma normgrupps perception av: ”arbetsbelastning”, 

”komplexitet i arbetet” och ”ledarskapskvalitet” som sattes i korrelation med enkätens skalor 

och ansågs ge en mycket bra anpassning till insamlande data. Skalorna är reliabilitetstestad 

med Cronbachs alfa för den inre homogeniteten, d.v.s. om frågorna mäter samma sak, genom 

en normgrupp på 2010 respondenter och värden mellan .67 - .83 finns för samma skalor som 

denna analys vilket ger värden mellan acceptabel och god nivå enligt Stiftelsen för tillämpad 

psykologi (2002). Skalorna är även stabilitetstestad med test-retest reliabilitet och genom en 

normgrupp på 393 anställda. Test-retestvärden mellan .73 - .83 finns för samma skalor som 

denna analys vilket innebär värden från tillräcklig till god nivå enligt Stiftelsen för tillämpad 

psykologi (2002). 

 

För överåtagande (overcommitment) teorierna (Siegrist, Starke, Chandola, Godin, Marmot, 

Niedhammer, Peter, 2004) användes till denna undersökning anpassat frågeformulär som 
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hämtades från Uniklinik-duesseldorfs hemsida (Uniklinik-duesseldorf.de, 2014). Då 

originaltexten var författat på engelska och ingen svensk version hittades översattes 

frågeformulätet till svenska av författaren till denna studie. Ett antal av sex frågor från 

formuläret avsåg påståenden om respondentens nuvarande yrke.  Skalan graderades mellan 

(1 = instämmer absolut inte, 2 = instämmer inte, 3 = instämmer, 4 = instämmer helt). 

Skalorna har validitets- och reliabilitetstestats med hjälp av jämförande uppgifter från fem 

europeiska länder. Interna konsistensen utvärderades med Cronbach alfa, diskriminerande 

(begrepps) validitet och faktorstruktur utvärderades med hjälp av faktoranalys.  Intern- och 

extern validitet undersöktes med självrapporterade mått av hälsa. Skalornas interna 

konsistens bedömdes vara tillfredställande r = .64 - .82 och skalornas faktorstruktur 

bekräftades med god passning, alla värden > .92. Intern- och extern validitet varierade 

mellan oddskvot 1.5–3.5. En oddskvot på t.ex. 1 innebär att det inte finns någon skillnad 

mellan de jämförande uppgifterna och högre oddskvot innebär högre överenstämmelse 

(Socialstyrelsen, 2009). Diskriminerande (begrepps) validitet varierade mellan sum. score 

1.79–2.57 vilket ligger över högsta graderingen i en femgradig skala (r > .75) och anses vara 

utmärkta värden enligt Stiftelsen för tillämpad psykologi (2002). 

 

Statistisk analys av data 

I analysen och för presentation av resultat från QPSNordic och överåtagande frågeskalorna 

användes skalpoäng. Data analyserades med hjälp av SPSS statistikprogram.  Analyserna 

blev medelvärden samt standardavvikelser beräknade på skalorna och två enskilda frågor. 

Referensdata från normgrupperna presenteras genom medelvärden och standardavvikelse 

för skalorna.  

 

Normgrupperna 

Normgrupperna för QPSNordic bestod av respondenter från offentlig förvaltning, hälsovård, 

privat service samt produktion i de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. Data från respondenterna samlades in vid två mättillfällen, (n = 1015) 1997 och (n = 

995) 1998 (Dallner, et. al., 2000). Normgruppen för överåtagande bestod av offentligt 

anställda från ett av fem europeiska länder vid ett mättillfälle, n = 914 (Siegrist et. al., 2004).  

deskriptiv data för normgrupperna går att läsa i Tabell 2. 

För att risken för typ 1 fel skulle bli mindre i det oberoende t-testet, det vill säga att 

medelvärdena inte uppkommit av en slump, sattes signifikansen till .007. T-testet omfattar 
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ett antal av 7 variabler och med en alfanivå på 5 % som är vanligast inom psykologi, biologi 

och medicin (Borg, Westerlund, 2006) beräknades .05/7 = .007. Om en uppdelning till tre 

jämförelsegrupper hade gjorts hade det i detta fall inneburit att antalet respondenter i 

stickprovet blivit för lågt i varje jämförelsegrupp med resultatet av för låg signifikansnivå. 

Deskriptiv data presenteras i Tabell 2: 

 

Tabell 2. 

Deskriptiva data för beroendevariabler för time-care gruppen och de med fast/heroma-

önskeschema samt normgrupper. 

 

 
 
 
 

Time-care gruppen 
 

Fast/ heroma-
önskeschema 
 

Normgrupper 

M (SD) N M (SD) N M (SD) N 

Beroende variabler____________ 
 

 15  17   

Överåtagande 2.64 (.69)  1.76 (.41) 
 

 2.06 
(.78) 

914 

 
Kontroll av beslut 
 

 
2.23 (.78) 

  
2.69 (.78) 

  
2.76 
(.82) 

 
2010 

Kontroll av arbetstakt 
 

1.96 (.64)  2.4 (.61)  2.81 
(1.18) 

2010 

Förutsägbarhet 1 mån 2.96 (1.14)  4.71 (.39)  4.01 
(.95) 

2010 

Rättvist ledarskap 
 

2.76 (1.14)  4.2 (.62)  3.87 
(.82) 

2010 

Samband arbete-privatliv/Påverkar 
kraven i ditt arbete ditt hem- och 
familjeliv negativt, 105. 
 

3.47 (1.19)  2.00 (.79)    

Samband arbete-privatliv/ Påverkar 
kraven från ditt arbete ditt privatliv 
negativt -Påverkar kraven från ditt 
hem ditt arbete negativt, 106.* 
 

1.67 (.90)  1.53 (.72)    

*För skalorna ”Samband arbete-privatliv” hittades ingen data från normgrupperna. 

 

RESULTAT 

Skillnader mellan time-caregruppen och jämförelsegruppen med fast/heroma-

önskeschema när det gäller deskriptiva variabler. 
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Med anledning av att grupperna inte var randomiserade till de olika betingelserna i time-care 

och jämförelsegruppen jämfördes skillnaden mellan grupperna för att se hur likvärdiga 

grupperna var vid skattningen. Chi-square test användes för att undersöka skillnader mellan 

följande variabler: kön χ² (1) 5.43, p = .03; skolutbildning χ² (3) .78, p = .85; yrkestitel χ² (7) 

11.49, p = .12; nuvarande arbetsplats χ² (7) 32., p = .00; typ av arbetstid χ² (2) 4.72, p = .09. 

De två grupperna var signifikant olika när det gäller kön och nuvarande arbetsplats, men inte 

när det gäller skolutbildning, yrkestitel och typ av arbetstid. 

 

Skillnader mellan time-caregruppen, jämförelsegruppen med fast/heroma-önskeschema 

och normgrupper avseende beroendevariabler 

För att få reda på om respondentgrupperna skiljde sig från en normgrupp avseende 

beroendevariablerna gjordes oberoende t-test mellan time-caregruppen, och normgruppen 

på alla beroendevariabler. Resultatet blev att time-caregruppen skiljde sig signifikant från 

normgruppen när det gäller överåtagande (p = .006), kontroll av beslut (p = .02), kontroll av 

arbetstakt (p< .001), förutsägbarhet 1 månad (p = .003) och rättvist ledarskap (p = .002). Det 

betyder att time-care gruppen upplever mer överåtaganden, mindre kontroll över beslut och 

arbetstakt, mindre försägbarhet under 1 månad och de upplever mindre rättvist ledarskap än 

normgruppen.  

Resultatet för fast/heroma-önskeschemagruppen blev att den skiljde sig signifikant från 

normgruppen när det gäller överåtagande (p = .008), kontroll av arbetstakt (p = .01), 

förutsägbarhet 1 månad (p = .001) och rättvist ledarskap (p = .002). Dock skiljde sig inte 

kontroll av beslut mellan fast/heroma-önskeschemagruppen och normgruppen. Resultatet 

visar att fast/heroma-önskeschemagruppen upplever mindre överåtaganden, mer kontroll av 

arbetstakt, och en högre grad av förutsägbarhet och de upplever mer rättvist ledarskap än 

normgruppen. 

 

Skillnader mellan time-caregruppen och jämförelsegruppen med fast/heroma-

önskeschema. 

Oberoende t-test beräknades mellan time-caregruppen och fast/heroma-

önskeschemagruppen när det gäller beroendevariablerna.  

Time-caregruppen skiljde sig signifikant från jämförelsegruppen när det gäller överåtagande 

(t (30) = 4.42, p<.001), Cohens d = 2.22. Det betyder att de som hade ett time-care schema 
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upplevde sig mycket mer ansträngda än de som hade fast/heroma-önskeschema. Det var stor 

skillnad enligt Cohens d. 

Time-caregruppen skiljde sig signifikant från jämförelsegruppen när det gäller 

förutsägbarhet 1 månad (t (30) = -5.96, p<.001), Cohens d = 2.11. Det betyder att de som 

hade ett time-care schema upplevde sig ha mindre möjligheter till förutsägbarhet än de som 

hade fast/heroma-önskeschema. Det var stor skillnad enligt Cohens d. 

Time-caregruppen skiljde sig signifikant från jämförelsegruppen när det gäller rättvist 

ledarskap (t (30) = -4.52, p<.001), Cohens d = -1.60. Det betyder att de som hade ett time-

care schema upplevde mindre rättvist ledarskap än de som hade fast/heroma-önskeschema. 

Det var stor skillnad enligt Cohens d.  

Time-caregruppen skiljde sig signifikant från jämförelsegruppen när det gäller samband 

arbete-privatliv, påverkar kraven från arbete ditt hem och privatliv (t (30) = 4.16, p<.001), 

Cohens d = 1.48. Det betyder att de som hade ett time-care schema upplevde att arbetet 

påverkade deras privatliv mer än de som hade fast/heroma-önskeschema. Det var stor 

skillnad enligt Cohens d. 

Time-caregruppen skiljde sig inte signifikant från jämförelsegruppen när det gäller kontroll 

av beslut (t (30) = -1.65, p = .11), kontroll av arbetstakt (t (30) = -1.96, p = .06), och 

sambandet mellan arbete-privatliv när det gäller ifall kraven från hemmet påverkar arbetet (t 

(30) = .48, p = .64).  

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Enligt resultatet upplever time-care gruppen mer överåtaganden än normgruppen och 

jämförelsegruppen. I ansträngnings-belöningsmodellen (Siegrist, 1996) som inkluderar 

individuell handlings och personlighetsmönster som överåtagande, med behov av att vara väl 

ansedd i kombination med underskattning av uppgiftens svårighet och mängd skapar i sin 

tur stress samt ohälsa. Resultatet visar att det finns ett samband med att ha time-care schema 

och upplevelse av överåtagande jämfört med normgruppen och jämförelsegruppen med 

fast/heroma-önskeschema. Time-care är anpassad för nå sparkrav, öka intern rörlighet, öka 

sysselsättningsgrader, verksamhetsanpassa och effektivisera personalplaneringen (Time 

Care, 2014). 

Time-care gruppen upplever mindre förutsägbarhet under 1 månad än normgruppen och 

jämförelsegruppen. Som beskrivits kan time-care användas för att nå ökad intern rörlighet, 
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verksamhetsanpassa och effektivisera personalplaneringen (Time Care, 2014). De 

möjligheter i effektivisering och anpassning till varierat verksamhetsbehov som time-care 

kan ge i dessa exempel kan samtidigt vara orsaken till att time-care gruppen upplever 

minskad förutsägbarhet över vilka arbetspass och arbetsställen de kommer att arbeta under 

kommande månad. Forskning om olika möjligheter till förutsägbarhet visar att låg 

förutsägbarhet t.ex. att inte ha möjligheter att skapa regler för miljö och förutse förändringar 

är förknippade med katabola immunnedsättande hormoner och negativa hälsoeffekter (Katz 

& Wykes, 1985). Lean production (Badson, 1993), out-sourcing, just-in-time-produktion, och 

projektorganisationsstrukturer med anställningar för projekten snarare än för fasta 

arbetsuppgifter ökar behovet av att kunna anpassa sig till nya arbetsuppgifter och 

medarbetare (Appelbaum & Batt, 1994). Ständiga förflyttningar till nya psykosociala miljöer 

kan vara skadliga för hälsan (Kaplan, Manuck, Clarkson, Lusso, Taub & Miller(1983).  

Time-care gruppen upplever mindre rättvist ledarskap än normgruppen och 

jämförelsegruppen. Här tillkommer frågan hur time-care tillämpas och även som tidigare 

diskuterats hur stort inflytande time-care gruppen har över time-care planeringen samt hur 

stort planeringsutrymme de anställda kan röra sig inom? Förändringar i arbetslivet med låg 

förutsägbarhet och krav på flexibilitet förutsätter ledarskap som erbjuder öppen interaktion 

med medarbetare, delaktighet och lagarbete. (Knardhahl (1997).  Knardhahl beskriver att en 

del organisationer har system som målstyrning och total kvalitetsstyrning som består av 

uppfattningar om människans behov av att sätta mål samt att kunna påverka sin egen 

situation. Ashfort (1994) beskriver destruktivt ledarskapsbeteende som bland annat 

godtycke, förringande av underordnade, motverkande av initiativ. Destruktivt ledarskap ger 

upphov till försämrad hälsa och stress bland anställda (Einarsen et al, 1994; Kile, 1990). Med 

deltagande ledarstil och interaktion med de anställda förkommer däremot en låg nivå av 

ospecifika symptom och med trivsel bland de anställda, det minskar dessutom ledarens egen 

arbetsbelastning (Immonen, 1993).  

Time-care gruppen upplever att arbetet påverkar deras fritid mer än jämförelsegruppen. Här 

faller diskussionen om överåtagande, förutsägbarhet 1 månad och rättvist ledarskap in, men 

även konfliktteorin Zedeck (1990) som menar att tillfredsställelse eller framgång i en miljö 

innebär uppoffringar i den andra och att de två miljöerna är oförenliga eftersom de har olika 

normer och krav.  

Time-care gruppen och jämförelsegruppen skiljde sig åt när det gällde kön och arbete. Valet 

av flexibelt schemaläggningssystem kan ha betydelse när det gäller typen av arbete eftersom 

särskilt boende, korttidsboenden och hemtjänst ofta behöver personal under dygnets alla 

timmar samt helger. Skolkök har däremot mer fasta tider att följa. När det gäller skillnader i 

kön kan det enligt Burke (1986) ge betydelse för resultatet med tanke på förändringar i 
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arbetsmarknaden där kvinnor kommit in mer under senare tid, karriärism, förändringar i 

arbetsorganisationer samt förändringar i familjemönstret med många ensamstående 

föräldrar och dubbla karriärer har skapat ändrade förhållanden, gränserna mellan arbete och 

familjeliv betraktas numera som flytande och betonar behovet av mer samverkan mellan 

arbete och fritid och tid för att kunna delta på lika villkor. Burkes modell (1986) visar att 

arbete och familj kan båda vara källor till stress samt områden där stress ges uttryck. 

Fast/heroma-önskeschemagruppen var skild från normgrupperna eftersom det var oklart om 

någon i normgrupperna arbetade under time-care eller någon form av önskeschema. Ett bra 

antagande är dock att time-care var långt ifrån infört i den omfattning som den är idag vid 

inhämtandet av normgruppernas data.  Av det material som går att läsa om inhämtandet av 

QPSNordics data finns ingen information om att någon skulle haft time-care eller någon form 

av önskeschema men att några hade flextidssystemet (Dallner, et. al., 2000).  

Fast/heroma-önskeschemagruppen mådde bättre än normgrupperna, resultatet visar att 

fast/heroma-önskeschemagruppen upplevde mindre överåtaganden, mer kontroll av 

arbetstakt, och en högre grad av förutsägbarhet och de upplevde mer rättvist ledarskap än 

normgrupperna. En möjlig förklaring kan vara fördelarna med önskeschema samt det 

möjliga i att många i normgrupperna inte hade önskeschema i samma utsträckning som 

fast/heroma-önskeschemagruppen, även att de på grund av fler anledningar kunde haft 

sämre inflytande och förutsägbarhet över sina arbetstider och att de av fler anledningar 

upplevde sämre ledarskap.  

 

Fast schema, time-care och heroma-önskeschema  

Fast schema eller rullande schemarader som det också kallas innebär att arbetsgivaren lägger 

schemat efter verksamhetens behov. Fast schema finns oftast i verksamheter som fungerar 

statiskt utan behov av tjänstgöring under dygnets alla timmar samt helger (Stockholms läns 

landsting, 2005).   

Time-care och heroma-önskeschema är båda schemaplaneringssystem som i grunden kan ge 

de anställda möjligheterna till att planera sin arbetstid. Hur de anställda upplever dessa 

schemaplaneringssystem avseende variabilitet och/eller flexibilitet borde i första hand bero 

på hur de kan användas och inom vilka ramar de får användas. Det finns dock en skillnad 

mellan själva verktygen som kan ha påverkat resultaten som beskrivits. Syftet med att time-

care införskaffades till norrlandskommunen var att time-care mer tar hänsyn till lagar och 

avtal än den version av heroma-önskeschemasystem som kommunen har enligt 

schemautvecklaren på rekrytering och bemannings-personalfunktionen i 
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norrlandskommunen (personlig kommunikation, 6 juni, 2015). Det kan tänkas att heroma-

önskeschema kan ha gett större utrymme till flexibilitet för personalens önskade arbetstider 

om de inte till fullo begränsades av arbetstidslagen och att arbetsgivaren inte alltid hade 

möjligheter att kontrollera detta. 

Fler anledningar till att time-care används inom norrlandskommunen är att det ger 

möjligheter för arbetsgivaren att använda sig av en mer rörlig personal och därmed minska 

behovet av timanställda. De anställda kan fortfarande önska sina arbetstider men bara inom 

ramen av vad verksamhetens behov tillåter. Uppstår luckor i behovskurvan efter att de 

anställda önskat sina arbetspass och att en del av personalen t.ex. har semester eller att 

tillfälliga behovsförändringar uppstått kan arbetsgivaren korrigera detta genom att ändra de 

önskade arbetstiderna till att fylla luckorna. Dessa ändringar ska ske senast fjorton dagar 

innan schemaperioden fastställs (Schemaplanerare, personlig kommunikation, 6 juni, 2015). 

Om dessa ändringar ofta sker precis fjorton dagar innan schemat fastställs samt att de ger 

större oregelbundenhet för de anställda är det inte svårt att tänka sig att time-care gruppen 

upplever att arbetet inverkar på deras fritid mer än de som har fasta schemarader. I det fallet 

handlar det om variabilitet. Variabilitet innebär flexibel arbetstid avhängig organisationens 

styrning samt beslut (Costa et. al., 2006).  

Enligt en schemaplanerare inom norrlandskommunen kan arbetsgivaren i regel även ändra 

fasta schemarader och heroma-önskeschemarader med fjorton dagars varsel, men time-

caresystemet underlättar den planeringen. Vid insamlandet av datan fanns en faktor till som 

kan ha påverkat personalens inflytande i time-care planeringen. Personalen hade möjligheter 

att ge önskemål men de hade inte möjligheter att logga in i systemet själv för att se vilka turer 

som var lediga och lägga in sina önskescheman. Planeringen utfördes då av en utsedd 

schemaplanerare från arbetsgrupperna. Kunskaperna i time-care schemaplanering fanns inte 

heller hos alla under datainsamlinstillfället (Schemaplanerare, personlig kommunikation, 6 

juni, 2015). 

 

Svagheter och styrkor med studien 

I en kvantitativ studie som denna återges endast resultat utifrån i förhand utformade frågor. 

Speciella förhållanden för enskilda arbetsplatser, orsaker till upplevd hälsa och 

arbetssituationer kan riskera att inte framkomma i undersökningen. Dessutom kan effekter 

av flexibla arbetstider som inte omfattas av teorierna i denna undersökning riskera att inte 

belysas. För en djupare förståelse som är speciell för den enskilde arbetsplatsen kan en 

kvalitativ studie vara ett bra komplement till en kvantitativ som denna. Detta resultat bör ses 

som ett komplement till en större omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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En studie har en acceptabel reliabilitet förutsatt att en nivå på 50-100 respondenter uppnås, 

det uppnåddes inte i denna studie då stickprovet blev 32 respondenter, risken för 

feltolkningar av frågorna kan påverka resultatet. Data bör därmed tolkas med försiktighet. 

Ett sätt att förbättra reliabiliteten är en så kallad test-retest som kan visa samma resultat vid 

ett upprepat mättillfälle, en sådan upprepad test kunde inte utföras i denna studie på grund 

av den korta studietillfället. 

I QPSNordic.s (Dallner, et. al., 2000) kriterievaliditetstest tabell 6 finns korrelationer 

intressanta för denna studie: Enligt kriterier av Stiftelsen för tillämpad psykologi (2002) 

ligger två av de skalors korrelationer som användes till denna studie inom acceptabel nivå 

(.2<r<.35) och en av dessa ligger inom tillräcklig nivå (.35<r<.45). Intressant för denna 

studie är även ”förutsägbarhet i arbetet” men den skalan ligger under acceptabel nivå i 

korrelation till hälso- och välbefinnandemåtten. Det kan tänkas att om många i den 

normgrupp som användes som underlag för kriterievaliditetstestet inte arbetade under 

flexibla arbetstider styrd av arbetsgivaren kan det kanske förklara det låga 

korrelationsvärdet.  

Enligt Stiftelsen för tillämpad psykologi (2002) är en begrepps- och kriterierelaterad validitet 

acceptabel om nivån i antalet respondenter minst är 100 stycken. Den nivån uppfylldes inte i 

denna studie, totala antalet respondenter som tackade ja till studien var 51 och det slutliga 

antalet respondenter som skickade in de besvarade formulären blev 32.  

Problem med validiteten kan uppstå om inte studien omfattar minst 100 respondenter. Det 

som strävas efter är att få ett resultat som är signifikant och inte uppkommit genom en 

slump. För att motverka denna risk sattes dock en förhållandevis hög signifikansnivå för 

denna studie vilket ger styrka i resultatet. En annan styrka i studien är den stora normgrupp 

på n = 2010 och n = 914 randomiserade respondenter som kunde användas i jämförelse.  

 

Förslag till kommande studier 

Det behövs mer ingående forskning i detalj vad som orsakar upplevelsen av överåtagande, 

mindre kontroll av beslut samt om personalen som resultat av detta upplever stress, 

koncentrationssvårigheter och trötthet i samband med time-care planering. Det behövs även 

mer ingående forskning i detalj vad som orsakar upplevelsen av mindre förutsägbarhet under 

1 månad bland de som arbetar under time-care. Frågor som bör studeras är om 

minimibemanningen räcker för att täcka behovsförändringar och om det finns tillräcklig tid 

för personalen att planera sina arbetstider utanför de ordinarie arbetsuppgifterna? Fungerar 

överenskommelsen om arbetspassen personalen emellan? 
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