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Abstrakt 

Mellan 2002 och 2003 efter ett politiskt beslut genomför Norrköpings kommun önskad 

sysselsättningsgrad till sina medarbetare inom kommunens vårdenheter. I den här studien 

beskrivs och analyseras strukturförändringen och dess konsekvenser samt ifall hypotesen om 

komplexiteten kring att genomföra organisationsförändringar är sann. Vid genomförandet 

ställde kommunen kravet att förändringen till önskad sysselsättningsgrad inte fick kosta något 

utöver enheternas ordinarie budget. För att få en förståelse av strategin och förändringen samt 

hur det påverkar medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö genomfördes en fallstudie. 

Sammanlagt genomfördes 5 intervjuer med både personalansvarig, enhetschefer och 

medarbetare för att få perspektiv från olika delar av organisationen. Följande frågor 

studerades: Vilken eller vilka strategier har kommunen använt sig av i förändringsarbetet och 

varför? Hur såg arbetsprocessen ut under förändringen och hur har det påverkat 

medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö? Hur har resultatet av förändringen påverkat 

medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Det framkom att Norrköping skapat ett poolsystem 

där den extratid som skapats när medarbetare väljer att gå upp i arbetstid kunde fördelas ut på 

flera enheter. Den lösningen uppfyllde organisationens krav på ekonomi och flexibilitet men 

var inte populär bland personalen. Resultatet visade att den strategiska lösningen till önskad 

sysselsättningsgrad påverkade hur villig personalen var att öka sin arbetstid. 

Sökord: organisationsförändring, offentlig sektor, heltid, önskad sysselsättningsgrad, 

kommun, och poolverksamhet. 
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1.  Bakgrund 

Att arbeta heltid är för många idag en självklarhet, för många är det en förutsättning för att 

kunna försörja sig på sin lön samt få en bra pension. Att arbeta heltid har dock inte alltid varit 

en självklarhet för personalen inom den kommunala vården, som traditionellt sett har präglats 

av deltidsanställningar som norm. Erbjudandet om ökad sysselsättning har sin grund i en 

politisk vilja att jämna ut klyftan mellan deltid och heltid inom den offentliga sektorn och att 

jämna ut löner och pensioner mellan kvinnor och män. Enligt rapporten Heltid- en del av 

helheten (2014) av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta tillsammans med 

Fackförbundet Kommunal ämnar också förändringen att förbättra den arbetsmiljö som finns 

inom sektorn, som är känd för att vara både psykiskt och fysiskt krävande samt öka antalet 

fasta tjänster. Rent organisatoriskt är en fråga om bemanningens struktur och att förbättra 

arbetsmiljön i förhållande till arbete och ledig tid samt öka antalet heltidstjänster. 

 

Tendenser visar att enligt en artikel i Kommunalarbetaren (2011, den 9 december) att många 

kommuner strävar efter att kunna erbjuda sina medarbetare “Rätt till heltid”. Trycket har på 

senare år ökat i och med politiskt vilja på central nivå. Socialdemokraterna är ett av partierna 

som drivit frågan inför valet 2014 (Socialdemokraterna, u.å) med förslag att införa rätt till 

heltid som en norm för kommunal- och landstingens kollektivavtal. 

 

Ett av de sätten att implementera rätt till heltid är genom önskad sysselsättningsgrad, vilket 

innebär att medarbetare på olika sätt, månadsvis, årsvis får önska sin sysselsättningsgrad. 

Lösningar har också inneburit att personalen får räkna med att öka sin flexibilitet i vad som 

räknas som den egna arbetsplatsen. Att gå till önskad sysselsättningsgrad har många gånger 

inneburit att personalen får räkna med att förflytta sig mellan olika omvårdsenheter för att få 

ihop ett heltids schema, vilket många gånger inte mottagits med positiv respons. Norrköpings 

kommun är en av de kommuner i Sverige som tidigt valde att införa så kallad önskad 

sysselsättningsgrad till sina medarbetare inom äldreomsorgen. 2002 kom ordern från politiskt 

håll och redan 2003 var kommunen igång med förändringen. 
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2.  Problemformulering & syfte: 

Implementering av rätt till önskad sysselsättning är en politisk och ideologisk målsättning 

som fungerar bra i teorin dock inte alltid lätt att genomföra i praktiken. Vår hypotes är att 

förändringar av personalstrukturen inom äldrevården kan vara komplexa att genomföra på 

grund av ekonomiska skäl, behovet av flexibel bemanning och motstånd till förändring bland 

personalen, främst för att det är en kvinnodominerad arbetsplats och kulturen är sådan att 

deltid hör till vanligheten. Vi antar även att förändringar har genomförs strukturerat i enlighet 

med rådande forskningsbakgrund samtidigt som arbetsgivaren är lyhörd inför personalens 

åsikter. Även om vi utgår ifrån att organisationer av den här typen har svårt att tillfredsställa 

önskemålen. Med stöd i tidigare forskning bör förändringen ha en påverkan på personalens 

psykosociala arbetsmiljö. 

 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt av Norrköpings Kommun som fallorganisation, 

beskriva och förstå deras organisationsförändring och strategi som skett i syftet att erbjuda 

heltidstjänster som norm i kommunalverksamhet, samt undersöka förändringens inverkan på 

de anställda. 

 

Med utgångspunkt i syftet har frågeställningen formulerats och lyder som följer: 

 Vilken eller vilka strategier har kommunen använt sig av i förändringsarbetet och 

varför? 

 Hur såg arbetsprocessen ut under förändringen och hur har det påverkat medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö? 

 Hur har resultatet av förändringen påverkat medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Deltid 

Enligt Svensk författningssamling (SFS 2002:93) som behandlar förbud mot diskriminering 

av deltidsanställda definieras en deltidsanställd som följande “Med deltidsarbetande arbetare 

avses en arbetstagare vars normala arbetstid under en vecka eller en annan period kortare än 

ett år understiger arbetstiden för en jämförbar arbetstagare som enligt avtal eller lag anses 

arbeta heltid” (2§). I klartext betyder det att alla anställningar som är lägre än vad anses vara 

ordinarie arbetstid inom branschen för en heltidsanställning är deltidsanställning. 
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Årsarbetare 

Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för 

månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda 

de skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade 

timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. För timavlönade beräknas 

årsarbetsiffran utifrån antal arbetade timmar månaden före mät månaden dividerad med 165, 

som är en schablon för heltidssysselsättning för en månad (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013). 

 

Sammanhållen arbetstid 

Inom äldrevården idag är det vanligt att att arbetsgivaren väljer att dela upp arbetspassen för 

medarbetare i så kallade deladeturer. Det innebär att arbetstiden förläggs exempelvis under 

några timmar på morgonen med ett längre uppehåll på exempelvis ett par timmar för att där 

efter ta vid vid ett nytt arbetspass senare på kvällen (Kommunal arbetaren, 2010).  En 

sammanhållen arbetstid är där med utan dessa delade turer. 

3.  Forskningsgenomgång 

I den här forskningsgenomgången presenteras anledningen till varför önskad 

sysselsättningsgrad och möjlighet till heltid är en viktig fråga utifrån ett genusperspektiv och 

hur ett förändringsarbete bör genomföras. 

3.1 Varför är heltider en aktuell fråga? 

Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att män och kvinnor ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv. Det finns ett antal underpunkter till huvudmålet som är 

speciellt intressanta. Första punkten behandlar ekonomisk jämställdhet om att kvinnor och 

män ska ha samma möjligheter i utbildning och betalt arbete. Den andra punkten är jämn 

fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Målet är att kvinnor och män ska ta 

samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor 

(Regeringskansliet, 2015). 

 

Kvinnor arbetar i större utsträckning än män deltid och tar större ansvar för det obetalda 

arbetet i hemmet.  Enligt rapporten Women and men in Sweden- Facts and figures 2014 från 

Statistiska Centralbyrån spenderar kvinnor i Sverige i snitt 1 timme/dag mer på obetalt arbete 
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än män. På en vecka blir det totalt 26 timmar för en kvinna och 21 timmar för en man. Vidare 

beskriver rapporten att antalet deltidsarbetande kvinnor i Sverige har sjunkit sen 1987 från 45 

% till 30 % i 2013. Männen arbetade deltid till 6 % 1987 och har haft en viss ökning till 11 % 

2013, skillnader i inkomst mellan män och kvinnor är dock nästan oförändrade. En statlig 

utredning (SOU 2014:28) visar att det finns samband mellan föräldraskap och lön, med 

referens till Hinze (2000); Correll m.fl. (2007) förklarar författaren att kvinnors föräldraskap 

har en negativ inverkan på lönen medan föräldraskap för männen har en positiv eller 

oförändrad inverkan på lönen. Utredningen visar även på tendensser av att det finns ett 

samband mellan mängden hushållsarbete och lön. Med referens till studien av Hörnqvist 

(1997) visar att det finns ett negativt samband mellan tid personen spenderar på hushållsarbete 

och lön. Det innebär att ju mer tid personen lägger på husarbete desto lägre lön har han eller 

hon. En viktig förklaring till att kvinnor i dag arbetar deltid är på grund av kvinnors ansvar för 

hushållet och omsorgen, vilket i sin tur påverkar lönen. Women and men in Sweden- Facts 

and figures 2014 visar att 2013 var anledningen till deltidsjobb i Sverige för kvinnor och män 

följande kategoriserat efter storleksordning. 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Men and Women in Sweden 2014 
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Källa: Statistiska centralbyrån, Men and Women in Sweden 2014 

 

Kvinnor arbetar deltid främst inom service och den offentliga sektorn och männen arbetar 

främst deltid inom industrin. De män som arbetar deltid finns främst i arbeten som påverkas 

av konjunkturen så är dock inte fallet för de deltidsarbetande kvinnorna vars arbete inte 

påverkas av konjunkturen i samma utsträckning (Stanfors, 2007). I en artikel skriver 

Bernhardtz (2013) att 2012 uppgav 207 000 kvinnor och 71 000 män i Sverige att de ville 

arbeta heltid och endast arbetade deltid för att det inte fanns passande heltidsarbete. Som går 

att utläsa från ovanstående diagram för 2013 låg siffrorna på ca 200 000 kvinnor och nästan 

80 000 män under 2013 (Bernhardtz, 2014). 

 

En av anledningarna till varför Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) som 

ansvarigt fackförbund driver frågan om rätten till heltid är på grund av pensionerna. I 

rapporten Pensionen - en kvinnofälla som kommunal och Svenska Kommunal Pensionärernas 

Förbund (SKPF) gav ut i januari 2015 slår de fast att bland de pensionärer som tidigare 

arbetade i kommunal sektor ser vi idag stora pensionsskillnader mellan män och kvinnor. 

Kvinnor får i genomsnitt 11500 kronor innan skatt i månaden medan män får 15 400 vilket 

ger en differens med 3900 kronor i månaden. Rapporten visar även att mer än en av tio av de 

kvinnliga medlemmarna mellan 65 och 69 år har 8 350 kronor eller mindre i pension i 

månaden. Skillnaderna har sin grund i den ojämna fördelningen mellan familj och arbete 

under den anställdas yrkesliv. 

3.2 Organisationsförändring och motstånd 

Enligt Christensen et al. (2005) är det en myt att offentliga organisationer inte förändras. 

Offentliga organisationer har i Sverige många gånger utsatts för organisationsförändringar på 
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grund av politiska beslut. Författarna beskriver att förändringarna sker på olika sett, antingen 

under en längre period eller genom snabba omvälvningar. 

 

Att genomföra organisationsförändringar är ofta något som inte genomförs obehindrat. 

Människor ska delta och de ska känna motivation och engagemang. Enligt Jacobsen & 

Torsvik (2002) upp står ofta motstånd i en organisationsförändring, det är en rationell reaktion 

från människor och grupper. Förändring får oss att vilja försvara något som för oss är bekant 

och stabilt. I en organisationsförändring är det främst några psykologiska effekter som får 

människan att vilja undvika förändringen. Det har att göra med en rädsla för det okända, en 

förlust i förtroende när anställningsavtal ska omförhandlas eller roller och förväntningar 

kanske förändras, många arbetstagare förknippar också sin personlighet med sin 

yrkestillhörighet. De känner en stolthet i det arbete som utförs. Förändras deras 

arbetsuppgifter är det möjligt att de upplever en meningslöshet över de tidigare 

arbetsuppgifterna. En annan orsak till motstånd enligt Jacobsen och Torsvik (2002) är vid 

tillfällen när arbetsplatsens lokaler byts ut. Lokalerna kan vara en plats med känslomässiga 

band och där de känner sig hemma. Förlusten av det manifesteras ofta i ett större motstånd. 

Det finns även tecken på att motstånd till förändring kan ligga i att sociala band bryts. 

Författarna förklarar att i en förändring kan personal tappa kontakten med kollegor. Rädslan 

att förlora arbetet är också en av orsakerna till motstånd. 

 

Bosse Angelöw (1991) beskriver att människor väljer att välkomna ett förändringsarbete som 

innebär en förbättring av deras situation. Det är viktigt att förändringsarbete bygger bland 

annat på delaktighet, trygghet, riklig och direkt information. Enligt Angelöw (2010) är det 

viktigt med ett gott ledarskap i en förändringsprocess för att skapa delaktighet genom 

kontinuerliga möten för information. 

 

Det finns olika möjligheter att få till en förändring i en organisation. Enligt Angelöw (1991) 

är det en förutsättning att få personalen med på tåget för att en förändring ska kunna ske. Att 

de anställda har en möjlighet till inflytande är en viktig del av det här. Det handlar till stor del 

om möjligheten att påverka sin egen situation som kan minska den stress som kan vara 

skadlig vid organisationsförändring. Det är viktigt att ledningens inställning till de anställda är 

positiv och förtroendegivande. Enligt Angelöw (1991) skapar det en positiv utveckling av 

förändringsarbetet med betoning på att förtroendet är ömsesidigt. Som tidigare nämnt är riklig 

och direkt information viktigt enligt Angelöw (1991), genom det undviks ryktesbildning och 
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det blir lättare att få genom en god förändring. Det finns vissa nyckelfaktorer som ger 

förutsättningar för det goda förändringsarbetet, de faktorerna skapar tillsammans en ökad 

motivation hos medarbetare i ett förändringsläge. Angelöw (1991) beskriver att delaktighet är 

en av dessa nyckelfaktorer. I förändringsarbetet är det gynnsamt om arbetsgivaren uppnår att 

göra medarbetare delaktiga tidigt i förändringsprocessen. Det gör att medarbetare upplever en 

möjlighet att påverka takten i förändringen och ökar engagemanget. Upplever medarbetare att 

de inte kan påverka sin situation kan det leda till ett motstånd till förändringen och enligt 

Angelöw (1991) leder det också till ett lågt engagemang som i slutändan kan öka stressen och 

andra skadeverkningar. Angelöw (2010) skriver även att en del av ett gott förändringsarbete 

är att lyfta de möjligheter som finns istället för att fokusera på det negativa. 

3.3 Strategier vid förändring 

Inom forskningen finns många studier kring strategier för organisationsförändring. Jacobsen 

och Torsvik (2002) beskriver olika typer av strategier som visar på hur chefer kan använda sig 

av ledarskapet och vart i organisationen förändringen bör börja. Diktatorisk 

förändringsstrategi utgår ifrån en top-down modell där förändringen utformas utifrån beslut 

från ledningen. Författarna beskriver även en karismatisk förändringsstrategi, där förespråkas 

att en stor organisationsförändring lättare kan genomföras om förändringen leds av en 

karismatisk ledare, som förespråkar för förändringen och är en god förebild. Inkrementell 

utveckling är en strategi som bygger på att utarbeta olika förslag till förändring. Ledningens 

uppgift blir att passa ihop förslagen och anpassa dem till en större strategi. Syftet är botten- 

toppen modell som innebär att de anställda har möjlighet att påverka och känna delaktighet 

inför förändringen. Sista strategin kallar Jacobsen (2002) för Organisationsutveckling; i den 

här strategin eftersträvas ett deltagande från olika grupper i organisationen Syftet är att få ett 

brett spektrum av åsikter för att kunna ta rätt beslut. Deltagare kan många gånger uppleva att 

de har haft möjligheten att påverka situationen vilket minskar risker till motstånd. Det 

viktigaste i strategin är dock att förändra organisationskulturen för att göra miljön gynnsam 

inför en organisationsförändring. 

 

Enligt en ledande forskare inom organisationsförändring, Edgar Schein (1985) måste en 

organisationsförändring genomgå tre faser. Upptinningen som ska skapa motivation och 

trygghet. I förändringsfasen sätts förändringen igång genom olika åtgärder, det kan vara 

utbildningar och andra incitament som på något vis förändrar kulturen i organisationen. Sista 
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fasen, nedfrysningsfas syftar till att bevara den förändring som ämnades genomföras. Här 

analyseras om organisationskulturen stämmer överens med organisationsstrukturen. Jacobsen 

(2002) beskriver också att förändringar sker av naturliga orsaker till exempel i livscykler av 

en organisations födelse, tillväxt, vinster och sedan döden där organisationen försvinner eller 

förändras drastiskt. Organisationer som bäst anpassar sig till ändrade förhållanden har störst 

möjlighet att överleva. Organisationen följer med samhällets utveckling och vill ständigt hitta 

bättre lösningar för organisationen. Offentlig sektor förändras genom politiska beslut. 

 

Enligt Bosse Angelöw 2010 i framgångsrikt förändringsarbete är det viktigt att bland annat 

göra analyser över vilka positiva och negativa konsekvenser en förändring kan föra med sig. 

Detta ger en möjlighet att gardera sig för vad som kan hända och tänka igenom strategier för 

att hantera situationerna För att genomföra ett gott förändringsarbete krävs också enligt 

Angelöw (2010) att ge medarbetare en god insikt i varför förändringen är nödvändig det 

skapar i sin tur motivation till medarbetare och ledare att vilja genomföra förändringen. Det är 

bland många andra faktorer även viktigt att organisationen har tydliga mål och visioner för 

verksamheten. Det bidrar till ett positivt lägga och ger en positiv bild av vad förändringen 

kommer att kunna leda till. Angelöw (2010) skriver också att det finns vissa omständigheter 

som har en speciell negativ inverkan på medarbetare. Det är till exempel att medarbetare 

utvecklar en trötthet för förändring, förändringen är toppstyrd och medarbetare får inte gehör 

för sina synpunkter, förändringen har otydliga mål, medarbetare upplever att förändringen är 

ett hot mot anställningstryggheten och att ledningen ger bristfällig information. 

3.4 Att arbeta heltid/deltid i Tjörns Kommun 

I en undersökning genomförd av Lena Larsson (2005) i Tjörns kommun har intervjuer 

genomförts på vårdpersonalen inom äldreomsorgen kring att arbeta deltid och rättigheter till 

heltid. Resultatet av studien visar att intervjupersonerna ser vissa hinder med att arbeta heltid. 

De flesta beskriver att arbeta heltid kan vara något som de bara gör under en kortare tid och 

inte genom hela arbetslivet. Några av de vanligaste synpunkterna från deltagarna i studien 

anser att arbeta heltid upplevs tyngre eftersom det innebär fler kvällar och helger. Deltagarna 

tror att det skulle gå bättre att arbeta en heltid om det innebar dagtidsarbete, 7-16. Forskaren 

har även fått en bild av att några av deltagarna anser att arbetet i sig är för tungt för att orka 

med en heltid och trycker även på studier som stödjer det. Som slutdiskussion skriver 

forskaren att många av de tillfrågade kvinnorna inte känner sig nöjda med att bara arbeta 
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deltid och att de inte har fått möjlighet att öka sin sysselsättningsgrad. Studien går igenom en 

förändring som kommunen valt att genomföra, den så kallade Tjörnmodellen där har de 

försökt att bemanna inom vården genom önskescheman. Önskescheman i sig möttes positivt 

av personalen som deltog i projektet. Dock möttes de av motstånd till själva förändringen 

efter som Tjörnmodellen innebar att personalen var tvungna att vara beredda att vikariera i 

andra enheter. Personalen såg nackdelar med modellen eftersom de splittrades från gruppen 

men kommunledningen såg fördelar. Det innebar ett större kompetensutbyte och ökad 

flexibilitet som en förutsättning för att lyckas med projektet ekonomiskt. 

3.5 Psykosocial arbetsmiljö 

Enligt Karin Weman-Josefsson och Tomas Berggren kan individens möjlighet att påverka sitt 

arbete, stress kan negativt påverka individens hälsa. En individs sammanlagda upplevelse av 

arbetet består av en kombination av allt som omger individen i arbetet, från 

anställningsförhållanden, psykiska problem som oro, trötthet, och sömnbesvär har ökat sedan 

1980-talet. Främst är det kvinnor, lågkvalificerade och icke förvärvsarbetande som upplever 

sig må dåligt. Sedan 1990-talet ökade sjukfrånvaron markant och de psykiska 

sjukskrivningarna ökar mest. Den psykosociala ohälsan har ofta sin grund i att oförmåga att 

hantera omgivningens ökade/förändrade krav det leder till utmattning och överansträngning 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg, 2006) Den psykosociala arbetsmiljön 

påverkas i stor grad av arbetsgruppen och dess interaktion med varandra. Det är de anställdas 

egenansvar att verka för en god psykosocial arbetsmiljö genom att samarbeta, och försöka 

komma överens med arbetskamrater (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

 

Weman- Josefsson och Berggren hänvisar till den definition av stress som Hans Sylye 

presenterade ”generell fysiologisk och psykisk aktivering till följd av en fysisk eller psykisk 

belastning”(s.23). Idag består stressen inte av att fly från olika faror utan är oftast förorsakade 

av psykologiska faktorer ofta kopplade till ökaden krav och minskad kontroll och är 

därigenom svåra att påverka. Eftersom våra kroppar inte är skapta för dagens samhälle och 

dess utmaningar, kan en för tät aktivering av stressresponsen göra oss utmattade eftersom våra 

kroppar inte får tid att återhämta sig. I längden kan det leda till stressrelaterade sjukdomar 

som magsår, höjt blodtryck, åderförkalkning, och infektionssjukdomar (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013).  
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3.5.1 Krav/Kontroll/Stöd modellen 

 

Krav/ kontroll/stöd modellen är en väletablerad teori vars grundidé består i att en individ som 

har hög kontroll klarar även av högre krav. Om en individ har höga krav och låg kontroll 

skapar det istället en stressdimension över att inte nå upp till målen och den ackumuleras över 

tid. Den här modellen förklarar varför de anställda på lägre positioner har stressrelaterade 

sjukdomar i större utsträckning än de i högre positioner det är helt enkelt kopplat till vilken 

kontroll individen upplever på sitt arbete (Alvin et al, 2006). Enligt Krav/Kontroll/Stöd 

modellen som hävdar att det inte endast är nivån av stress i arbetet som bör mätas utan det är 

den negativa stressen som vi bör vara uppmärksamma på. Höga prestationskrav, låg möjlighet 

att påverka, samt att individen inte får tillräckligt socialt stöd. De faktorerna i kombination 

med varandra ökar risken för negativ stress och i längden sjukdom. Situationen ovan kallas i 

modellen för spända arbeten. I de situationer där det är hög arbetsbelastning och gott om 

socialt stöd samt möjlighet för individen att påverka bildas inte negativ stress i samma 

utsträckning. Det sociala stödet har helt enkelt en dämpad effekt på stressen (Weman-Josefson 

& Berggren 2013). 

 

 Krav/kontroll/stöd modellen är en mycket väletablerad och använd teori men viss kritik har 

framförst där frågan varför inte alltid ökat deltagande av de anställda direkt resulterar i bättre 

arbetsmiljö (Busck, Knudsen och Lind, 2010). Författarna diskuterar att medarbetares 

deltagande i organisationer har förändrats i det moderna samhället och från att ha handlat om 

individens behov i organisationen, numera har utvecklats till att delaktigheten ska skapas för 

att nå organisationens mål och framgång. Författarna menar att modellen inte är lika 

applicerbar i modern tid. 
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4. Metod 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera tillvägagångssätt och vår metodologiska ansats. 

Inledningsvis diskuterar vi valet av metod, urval, intervjumallens utformning, intervjuernas 

genomförande samt val av analysmetod och avgränsning. Avslutningsvis diskuteras våra 

etiska ställningstaganden kring studien. 

4.1 Fallstudie 

En fallstudie är passande att använda när forskaren vill förtydliga en icke experimentell 

situation eller få svar på frågorna “Hur och “Varför”. Fallstudiens nackdelar är dock att det är 

svårt att generalisera resultat från en fallstudie eftersom det baseras på ett enda fall. Det 

positiva med en fallstudie är att forskaren kan få inblick i processer och fenomen som är unika 

för en viss organisation (Halvorsen, 1992). 

4.2 Urval av organisation 

Vi har valt ut Norrköpings kommun utifrån ett strategiskt urval som är en vanlig form av 

urvalsmetod inom kvalitativa studier. Vi fokus låg främst på att hitta en kommun som 

genomfört och infört rätt till heltid till personalen inom omsorgen och sedan valde vi att 

begränsa oss till äldrevården. Vi riktade först vårt fokus vid att komma i kontakt med en 

kommun som var för oss geografiskt tillgänglig för att kunna genomföra intervjuer. När det 

visade sig att den kommun vi trodde hade infört rätt till heltid inte hade gjort det. Blev vi 

tvungen att styra fokus till en annan kommun. I samtal med vårt initiala objekt blev vi 

upplysta om att en norrländsk kommun några timmar bort hade infört rätt till heltid ganska 

nyligen och hade även varit och föreläst om hur de hade genomfört det här. Valde vi att vända 

oss till den kommunen. Dock hade vi problem att få tag i rätt person inom kommunen och 

tiden började rinna iväg. Vi var därför tvungna att söka oss utåt på ett bredare plan. På grund 

av ett tips från en studiekamrat sökte vi oss till Norrköpings kommun där vi snabbt fick en 

god kontakt med en person på personalavdelningen. 

4.3 Urval av informanter 

Utifrån den snabba och goda kontakten blev vi skickade vidare till informanter som var 

intresserade av att delta i intervjuer. Snöbollsurval är också en relativt vanlig form av urval 

inom kvalitativa studier och det är genom den här urvalsmetoden vi har kommit i kontakt med 
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informanter (Bryman, 2012). Genom personalavdelningen vid kommunkontoret fick vi 

kontakt med personalansvarig, som i sin tur get oss kontakten till verksamhetschef och där 

efter enhetschef som gav oss kontakt med medarbetare. Snöbollsurvalet öppnar inte upp för 

möjligheter att dra generella slutsatser av studien. Dock är det inte studiens syfte, utan vi ville 

studera den specifika kommunen och kunna beskriva ett specifikt fall vilket är det vi har gjort. 

Vi valde snöbollsurval på grund av att vi inte hade möjligheten att personligen resa till 

kommunen. Därför var vi beroende av att bli förmedlade till informanter genom vår första 

kontaktperson. Som i enlighet med snöbollsurvalet satte oss i kontakt med andra möjliga 

informanter.  

4.4 Intervjuernas utformning 

Till intervjuerna har vi varit i kontakt med en personalansvarig, två chefer på verksamhetnivå 

och två medarbetare. Deltagarna har valts ut utifrån vilken kunskap de har kring förändringen 

och en förutsättning har varit att de har funnits i organisationen både före, under och efter 

förändringen. Vi valde att ha semi-strukturerade intervjuer och utgick från en intervjumall 

(Bilaga 1) samt ställde följdfrågor och bad om förtydligande. Bryman (2012) beskriver semi-

strukturerade intervjuer som flexibla eftersom forskaren kan ändra frågornas ordning, avstå 

från att fråga dem eller komma med följdfrågor för att få djupare svar. Det innebär att vi hade 

möjlighet att styra intervjun för att kunna få svar på de frågor vi har samt kunna ställa 

följdfrågor som kom upp under tiden. Öppna frågor var vår målsättning eftersom det ger 

informanterna möjlighet att själva ge sin bild av fenomenet. Bryman (2012) menar att för att 

få reda på informanternas upplevelse av det studerade ämnet med egna ord och att 

informanten inte leds i någon speciell riktning av forskaren. Av den här anledningen valde vi 

att genomföra intervjuer som undersökningsmetod. 

 

Frågorna i intervjumallen syftar till att svarar upp till vårt syfte och frågeställningar i studien. 

Intervjumallen var indelad efter olika teman; inledande frågor, deltid/heltid, Psykosocial 

arbetsmiljö och strategier till förändring. Vi gjorde tre olika mallar beroende på vem intervjun 

genomfördes med. Ordningsföljden på teman varierade därmed utifrån vilken position 

informanten hade i organisationen. Vi ansåg att det var nödvändigt eftersom informantens 

position i organisationen påverkar vilken infallsvinkel och kunskap personen har i 

organisationsförändringen och olika teman i intervjun blir därför olika relevant för 

informanterna.  
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Innan vi genomförde intervjuerna ville vi försäkra oss om att intervjuerna skulle flyta på så 

smidigt som möjligt och att frågorna var tydliga. Därför genomförde vi en pilotstudie på en 

frivillig. Genom att göra en pilotstudie fick vi möjlighet att ändra de intervjufrågor som var 

otydliga. Vi kunde samtidigt försäkra oss om att få validitet i studien genom att se om 

intervjufrågorna svarar upp till vårt utformade syfte och frågeställningar. Det är en viktig del i 

kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2012). Intervjuerna genomfördes på telefon och för att 

kunna spela in intervjuerna använde vi oss av en app som heter Tape a Call Pro. Appen hade 

funktionen att vi kunde sammankoppla samtalen till ett konferenssamtal och på det inspelade 

samtalet kan båda partner höras. Det underlättade vår dokumentation och vi kunde senare med 

lätthet transkribera intervjuerna. Vi tyckte att appen hjälpte oss att koncentrera på intervjun 

istället för att föra anteckningar under tiden. Att spela in intervjuerna är även en metod som 

ökar giltigheten eftersom alternativet att löpande anteckna under intervjun skulle göra att vi 

som forskare troligtvis hade börjat sålla mellan vad som var intressant att anteckna eller inte. 

Vilket hade skapat risk för feltolkning eller missad information. Under telefonintervjuerna var 

vi noga med att informera informanterna att samtalet skulle spelas in och få deras samtycke. 

4.5 Studiens genomförande 

Vi började med att skicka mail (Bilaga 2) till Norrköpings personalkontor med förfrågan ifall 

de ville medverka i vår undersökning. Vi fick snabbt ett svar från en av de anställda som 

sedan hjälpte oss att komma i kontakt med våra första informanter. De hjälpte oss sedan i sin 

tur att komma i kontakt med ytterligare potentiella informanter vilket är karaktären av ett 

snöbollsurval. Ett par dagar innan intervjun skickade vi ut våra intervjufrågor till respektive 

intervjuperson för att informanterna skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjun. 

Intervjuerna valde vi att genomföra via telefon på grund av det fysiska avståndet mellan vår 

arbetsplats och deras. Vi ansåg även att det skulle vara enklare för oss att få informanter 

eftersom en telefonintervju tar upp mindre tid än vad ett personligt möte innebär. Enligt 

Bryman (2012) finns det inte några tecken på att andra svar från informanter skulle 

framkomma via telefon än om vi träffades för intervjun. 

 

Vi avgränsade våra intervjupersoner till en personalansvarig på kommunledningskontoret, två 

chefer på verksamhetnivå och två vårdare inom äldreomsorgen. Initialt ville vi genomföra 6-8 

intervjuer för det skulle ge oss en bred bild av fenomenet. På grund av tidsbrist och 

svårigheten att få tag på informanter slutade det med 5 intervjuer. Intervjuerna flöt på bra och 
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pågick i 18-40 minuter. Frågorna i intervjumallen upplevdes som relevanta dock upptäckte vi 

att svaren till vissa frågor lätt gjorde att frågorna gled in i varandra. Vi kunde ändå använda 

oss av mallen under intervjun för att bocka av att vi hade fått svar på de frågor vi ville ha svar 

på. Samtidigt som vi lättare kunde ställa följdfrågor om det fanns behov. 

 

Efter intervjun har samtalen avlyssnats och transkriberats Därefter har de sammanställt i 

samma tematiska ordning som i intervjumallen. Under hela arbetets gång har vi fört 

anteckningar för att vi inte ska glömma bort de tankar och idéer vi fått. Vi kunde därför med 

lätthet gå tillbaka till dessa anteckningar när vi skulle påbörja vår analys. 

4.6 Bearbetning och analys av insamlat material 

Eftersom vi valde snöbollsurval som urvalsmetod på våra intervjupersoner har vi kunnat 

transkribera intervjuerna till text parallellt med utförandet av nya intervjuer. Därmed började 

vi även tyda texten allt eftersom transkriberingarna blev klara och genomföra analysen. Vi har 

genom att ordna in informanternas svar efter liknande tema som intervjumallen; strategi och 

arbetsprocess samt psykosocialarbetsmiljö och förändringens resultat. Genom att läsa igenom 

transkriberingarna har vi matchat informanternas svar med de olika teman som intervjumallen 

är uppbyggd av. Därefter jämfördes informanternas olika uttalanden och vi parade ihop dem 

för att kunna se ett mönster av åsikter. Eftersom det är en fallstudie har det inte funnits något 

behov av att dra generella slutsatser av informanternas svar. 

4.7 Etiska ställningstaganden 

I våra intervjuer och skapandet av den här rapporten har vi tagit i beaktande de 

forskningsetiska riktlinjer som har till syfte att guida forskaren i de etiska valen han eller hon 

ska göra inför och under en studie. De har även till syfte att skydda informanterna från 

negativa konsekvenser av deltagandet i studien. Dock är det viktigt att upprätta en balans 

mellan forskningsetiska principer och forskningskravet som menar att forskning som är 

viktigt för samhället måste få genomföras. Vi har i den här fallstudien försökt ta hänsyn till 

den här balansen och använt oss av individskyddskravets fyra huvudpunkter: 

konfidentialitetkravet, informationskravet, samtyckeskravet, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla individskyddskravet har vi under studiens gång varit noga med att informera 

informanterna via mail i samband med att vi skickade ut intervjufrågorna samt innan vi 
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startade intervjun att deras medverkan är frivillig och att de kan avsluta deras medverkan när 

de vill. Vi har även försäkrat oss om att de blivit informerade om studiens syfte och hur 

undersökningen kommer att genomföras samt vad deras svar kommer att användas till. Innan 

vi började med intervjun försäkrade vi oss muntligt att informanten samtyckte till att 

medverka. Vidare informerade vi om att deras svar skulle annonymiseras och det insamlade 

materialet endast skulle användas för den här studien. 

5.  Resultat 

I det här avsnittet redovisas det resultatet från intervjuerna. Resultatet är indelat i olika 

teman organiserade utifrån händelseförloppen i organisationsförändringen. 

5.1 Strategi och arbetsprocess     

Anledningen till att Norrköping kom att genomföra förändringen om önskad 

sysselsättningsgrad, var att det fanns en stark politisk vilja som drev frågan. Beslutet 

motiverades enligt flera personalpolitiska intentioner; genus, jämställdhet och kommunens 

konkurrenskraft om arbetskraft samt individen förmåga att försörja sig på sitt arbete. Enligt 

personalansvarig innebar strategin till förändringen att enhetschefer fick ta det största ansvaret 

när förändringen skulle implementeras på enheterna. Det är en konst menar personalansvarig 

att bygga en organisation som är effektiv, rationell och samtidigt möter brukarnas behov. 

Personalansvarig uttryckte att det är chefernas jobb att hantera frågan hur verksamheten ska 

leva upp till beslut på bästa sätt och kan denne inte göra det ska han eller hon inte vara chef. 

 Cheferna bekräftar att ansvaret föll på dem och förklarar att det var upp till enhetscheferna att 

komma på en lösning för respektive enhet. Enhetschefernas uppgift blev där med att ta emot 

de anställdas önskan om ökad sysselsättningsgrad och justera i scheman för att kunna passa in 

i verksamheten. Enligt en av cheferna kunde en större enhet ha det lättare att hantera 

förändringen eftersom det fanns fler huvuden i bemanningen. På mindre enheter kunde det 

dock vara svårare att veta hur den överskjutande tiden som kunde uppstå när många ville öka 

sin sysselsättningsgrad skulle hanteras. Enligt en chef blev det än svårare när förändringen 

inte fick kosta något mer utöver dåvarande budget. Den överskjutande tiden var därför något 

som behövde hanteras. 

En av medarbetarna anser inte att implementeringen av önskad sysselsättningsgrad har 

påverkat denne särskilt mycket eftersom denne har större och större barn som gör att det har 

gått bra att jobba mer. Dock uttrycker båda medarbetarna att den ökade sysselsättningsgraden 
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har påverkat dennes fritid och har inte tid att göra saker på samma sett. En av medarbetarna 

tycker även att det känns bra att kunna arbeta ihop till en bra pension. Informanten tycker att 

det verkar som att många har gått upp i tid för ekonomiska skäl. Medarbetaren säger även att 

det finns de med små barn som väljer att jobba mindre, och att de flesta som är äldre och inte 

har små barn väljer att arbeta heltid. 

 

Informanten tror att lönen är den viktigaste faktorn för att anställda ska vilja gå upp i tid. 

Förutom lönen är det också viktigt att få ett bra schema för att den anställda ska orka med 

arbetet samt känna sig trygg. Vidare berättar chefen att “ett bra schema är en balansgång 

mellan att arbetstagarens behov att det ska gå ihop med privatlivet och chefernas behov att det 

ska gå ihop med verksamheten och att det täcker ihop så att det blir en bra återhämtning så att 

de anställda får sina 11 timmars dygnsvila.” ( Informant 3). Det bekräftas av medarbetarnas 

svar kring vad kommunen behöver göra för att skapa förutsättningar för medarbetare att gå 

upp i arbetstid. Förutom lönehöjningen svarade medarbetare att ett bra schema, bra arbetstider 

och tid för återhämtning en förutsättning samt att man utökar antalet personer som arbetar. 

För den andra medarbetaren var det viktigaste med sammanhållning i gruppen och en bra chef 

för att kunna trivas på arbetsplatsen. En av cheferna förklarar att det var mycket fumlande till 

en början kring strukturen av önskad sysselsättningsgrad. 

5.2 Verksamhetens strategiska lösning 

En av cheferna berättar att alla enhetschefer i ett verksamhetsområde gick ihop och arbetade 

fram en poolverksamhet för att hantera den överskjutande tiden. Med hjälp av en 

områdeschefs assistent utarbetades ett enkelt exelblad med varje vecka för hela året där 

enhetscheferna kunde knappa in vilka medarbetare som hade överskjutande tid på sin enhet. 

Där kunde enhetscheferna själva gå in och lägga in medarbetare och andra enhetschefer kunde 

gå in och boka personerna. Om enheten hamnar i en dal kan enheten få massor av 

överskjutande tid som de eventuellt inte kan själva ta hand om internt, och då kan enheten 

behöva samarbeta med andra enheter. Enligt båda cheferna kunde olika enheter ha olika 

lösningar kring fördelningen av poolturerna. En av lösningarna var att de medarbetare som 

ville öka sin sysselsättningsgrad var de som fick ta poolturerna. En annan lösning var att 

fördela ut poolturerna mellan samtliga medarbetare. Enligt samma enhetschef påverkade det 

om personalen valde att gå upp i tid eller inte. En del av de anställda valde att minska sin 

sysselsättningsgrad för att inte behöva arbeta poolturer. 
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En av cheferna berättar att det var en större utmaning att konstruera fungerande scheman för 

nattarbetare som ville gå upp i arbetstid. Chefen berättar att det blev svårt att placera 

timmarna och de visste inte var de skulle hitta timmarna. Det innebar att natt personal 

behövde arbeta kväll eller dagtid. Kommunen i ledningsmöten tillsammans med facket valde 

att sätta ett max på 85 % för en nattjänst och ska personalen ökat till 100 % skulle det ske på 

kvällstid. Samma chef berättar att i samband med förändringarna med nattjänsterna blev 

nattpersonalen upprörda över förändringen. Det hade berott på att nattpersonalen ordnat sitt 

liv efter att kunna ha de långledigheter en nattjänst innebär. Skulle de kunna arbeta heltid 

skulle det innebära ett avbrott av långledigheten för att kunna arbeta dagtid och få ihop 

timmarna. En av cheferna tyckte att utformningen av poolverksamheten egentligen var den 

största processen i arbetet med önskad sysselsättningsgrad. 

 

Båda cheferna uttryckte att deras upplevelse var att önskad sysselsättningsgrad främst mottogs 

med positiv inställning från medarbetare och att det var många som önskade gå upp i 

sysselsättningsgrad under den tiden. Innan förändringen var det relativt många i personalen 

som hade 75 % i sysselsättningsgrad och i hemtjänsten var det många som ville gå upp i tid. 

Enligt de medarbetare vi har intervjuat arbetade de redan efter den sysselsättningsgrad de vid 

den tidpunkten önskade att arbeta. Enligt båda medarbetarna är den ekonomiska faktorn den 

främst bidragande orsaken till att de har valt att arbeta heltid. Dock skiljer de sig sinsemellan i 

och med att en av medarbetarna skulle arbetat mindre om det var möjligt rent ekonomiskt och 

den andra ville arbeta heltid. 

5.3 Rätt till heltid 

Enligt en av cheferna var en del av lösningen för att kunna genomföra projektet att maxa ut 

scheman, det vill säga att medarbetare som inte arbetar heltid ändå arbetar lika många dagar 

som en heltid. Det påverkade alla arbetsgrupper; vilket i sin tur ledde till att fler valde att öka 

sin sysselsättningsgrad. Något som en av cheferna också upptäckte var att personer som redan 

hade önskad sysselsättningsgrad blev förvånade när de också påverkades av förändringen 

genom schemaförändringar. 

 

Båda medarbetarna upplevde att arbetssituationen har förändrats efter förändringen och att det 

blev lite längre dagar samt lite mer arbete. Den andra medarbetaren uppger även att det blivit 
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mycket tyngre att arbeta heltid. Samma medarbetare tror dock inte att det beror på 

implementeringen av önskad sysselsättningsgrad eller hur mycket denne arbetar.  Därför 

ansåg inte informanterna att förändringen påverkade dem särskilt mycket just då. Senare har 

medarbetare dock nyttjat möjligheten att öka sin sysselsättning. Medarbetarna tycker dock att 

det är väldigt bra att det finns en möjlighet att få påverka hur mycket de önskar arbeta. En av 

medarbetarna uttryckte att denne blev förvånad över att de skulle få en sådan förmån att 

kunna välja sysselsättningsgrad och att även resterande arbetskollegor upplevde dessamma. 

En av medarbetarna tycker att det är bra att de kan påverka sysselsättningsgraden utifrån hur 

mycket man orkar arbeta. 

 

Poolverksamheten togs emot med blandade känslor från medarbetare. En medarbetare 

berättade att när de i arbetslaget fick reda på att det skulle införas önskad sysselsättningsgrad 

blev de lite oroliga att de skulle behöva gå och arbeta på andra enheter än sin egen. För 

verksamheten handlade det dock om att kunna behålla sin flexibilitet och samtidigt erbjuda 

heltider till de medarbetare som ville ha det, enligt en av cheferna. 

 

För arbetsmiljön skull samt för kontinuiteten försökte cheferna hålla sig till samma personer 

till samma enhet enligt enhetschefen. En av cheferna uppger att det var viktigt att se till att 

personalen fick goda instruktioner i de nya enheterna. Chefen säger också att det släpat efter 

på vissa enheter och personalen som kom på pool till enheter togs inte riktigt om hand när de 

kom dit. Samtidigt fanns det exemplariskt mottagande på andra enheter och där de anställda 

fick möjlighet att dela med sig av erfarenheter. För att uppnå en god rutin ansåg en av 

cheferna att det krävdes stort ansvar från chefer att fånga upp de anställda och göra grundlig 

uppföljning. Enligt chefen var viktigt att ha en dialog med de anställda för att förhindra en 

negativ psykosocial arbetsmiljö. 

 

En av medarbetarna upplever arbetet som tröttsamt och slitsamt samt att den fysiska 

arbetsbelastningen har ökat efter förändringen. Medarbetaren upplever även att de nu för tiden 

inte får några kortare dagar där de får sluta tidigare och att det har känts av. Medarbetaren 

påpekar även att det är dennes upplevelse att fler är sjuka nu för tiden. När det gäller stress 

uttycker en av medarbetarna att det främst uppstår i stunder av tidsbrist när det är mycket att 

göra. Den andra medarbetaren instämmer och beskriver att denne upplever att 

arbetsbelastningen har ökat något över åren på grund av att det kommer mer och mer 
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arbetsuppgifter. Somliga av arbetsuppgifterna har inte direkt något att göra med omvårdnaden 

utan mycket påverkas av verksamhetens toppar och dalar. 

 

När det gäller skillnader i intresset för att öka sin sysselsättning mellan kvinnor och män i den 

kommunala omsorgen uppger en av cheferna att dennes erfarenhet är att män alltid har haft 

heltidstjänster när de har arbetat inom kommunal omsorg medan det var vanligare förr att 

kvinnor jobbade deltid än vad det är idag. Dock är det svårt att göra bedömning eftersom det 

arbetar få män inom kommunalomsorg även om det blir vanligare och vanligare. En av 

cheferna uppger att innan förändringen genomfördes 2002/2003 hade majoriteten av 

kvinnorna 75 % i sysselsättning och några få som arbetade heltid. Chefen betonar att även om 

de som arbetade 75 % har ökat sin sysselsättning betyder det inte att de gått upp till en 

heltidstjänst. Samtidigt uppger personalansvarig att sysselsättningsgraden har ökat nästan alla 

år efter erbjudandet infördes och samtidigt har antalet timanställningar ökat. 

5.4 Information om förändringen till medarbetare 

Enligt medarbetare kom informationen kring förändringen till personalens kännedom främst 

genom arbetsplatsträffar och genom samtal med arbetskamrater i arbetsgruppen. En av 

medarbetarna som varit fackligt engagerad under tiden berättar också att facket var ut till 

deras enhet för att prata om önskad sysselsättningsgrad som något de stod bakom. En av 

medarbetarna uttryckte även att informationen kring önskad sysselsättningsgrad kom ut i 

mycket god tid. Enligt en av cheferna var det upp till var enhetschef att informera kring 

förändringen till sina anställda. Samtliga chefer uppger att informationen kring förändringen 

skedde på arbetsplatsträffar genom att informera gruppen och svara på frågor.  

 

Verksamhetschefen förklarar att det säkert hände att de var i kontakt med sina chefer på 

ledningsmöten för att få svar på frågor från medarbetare och annat kring förändringen. 

Personalansvarig i kommunen berättar att eftersom organisationsförändringen kom efter ett 

mycket omdiskuterat politiskt beslut var de anställda väl medvetna om att förändringen skulle 

genomföras när beslutet väl hade fattats. Informanten betonade att det även föregick intern 

information innan förändringen skedde och att omorganiseringen knappast kom som en “blixt 

från ovan” (Informant 1). 

5.5 Motstånd till rätt till heltid bland medarbetare 
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Båda cheferna uppger att det inte fanns någon direkt förberedelse på eventuellt motstånd mot 

förändringen som hade kunnat uppstå. Anledningen till att ingen plan för att möta motstånd 

upprättades var på grund av att det inte ansågs nödvändigt. En av cheferna uttrycker att det 

inte gjordes någon formell riskanalys utan istället pratade enhetschefer sinsemellan och efter 

diskussioner kring vad som hade kunnat hända både positivt och negativt kunde de inte 

urskilja något negativt förutom utmaningen med att verksamhetsanpassa scheman. Eftersom 

förändringen endast ansågs vara positiv för de anställda förväntades det inte finnas något 

motstånd och således upprättades ingen handlingsplan. En av cheferna berättar att ett sätt att 

hantera oro och frustration hos personalen var att lyfta fram de omständigheter som kunde ske 

om de inte kunde använda den tid som var budgeterad till enheten. Eftersom förändringen inte 

fick kosta något skulle det innebära att om enhetschefen fick ett överflöd av timmar på antalet 

årsarbetare kunde konsekvensen av det bli uppsägning av personal. Vidare uppger chefen att 

det inte lades fram som ett hot, utan mer som att det var på det sättet verkligheten såg ut. 

Enligt samma informant är budgeten alltid den största utmaningen att hantera som chef i en 

offentlig organisation. Enligt den andra chefen har hanteringen av motståndet många gånger 

handlat om att hantera medarbetares frustrationer över scheman som de inte är nöjda över. 

 

När det gäller feedback från personal till chefer angående organisationsförändringen har 

förändringen upplevts övervägande positivt dock har vissa negativa aspekter har lyfts. Det 

som främst lyfts som en positiv aspekt med förändringen är att den anställde kan leva på sin 

lön och utveckla en bra pension. Den negativa feedback som kom från medarbetare är att 

vissa som tidigare har haft en lägre sysselsättningsgrad men valt att öka sin 

sysselsättningsgrad har upplevt att det är tungt och tufft att arbeta heltid. Initialt fanns det 

ingen oro från arbetstagarna kring förändringen. Beslutet om att införa önskad sysselsättning 

ansågs endast vara positivt. Dock när information kom om vad förändringen skulle innebära 

konkret uppstod en viss oro bland arbetstagarna.  

 

“[…] önskad sysselsättningsgrad var ju endast positivt då tittade man ju bara på egen del sen 

när man förstod vad konsekvenserna av det här att det bildades poolturer och det det var ju då 

oron uppstod. För jag tror att initialt tänkte man att ja nu får jag gå upp till min heltid och jag 

kommer givetvis vara på min egen enhet och sen när det inte blev så då fick vi andra 

reaktioner” (Informant 3, personlig kommunikation,  maj 2015). 
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När det framkom att det skulle skapas en poolverksamhet började oron från arbetstagarna. För 

att stilla oron arbetade enhetscheferna med att vara en närvarande chefer genom att alltid finns 

tillgänglig för att svara på frågor och att söka efter lösningar tillsammans med arbetstagaren. 

Främst har det handlat om kommunikation för att möta motståndet. 

 

En av cheferna säger “ Det var ju då vi började titta på hos oss den där poolkatalogen osv och 

det mottogs ju med blandade känslor en del tyckte att det var jätte spännande och få gå och se 

någonting annat andra tyckte att det var pest och pina, “jag vill absolut inte”.” (Informant 2, 

personlig kommunikation, 27 April 2015). En av medarbetarna gav också uttryck för att inte 

vilja arbeta på andra enheter. Det motstånd som fanns från medarbetarna handlade bland 

annat att om vilka av de anställda som skulle ta poolturena. En av cheferna uttryckte 

motståndet från medarbetare med följande citat: ”Jag har ju inte ens ändrat min 

sysselsättningsgrad jag ska ju inte behöva gå ut i pool. Utan det är ju “Kalle” eller “Märta” 

som har valt att göra det. Då måste dom gå ut” (Informant 2).  Med tiden kom poolen ändå att 

accepteras. För en av medarbetarnas del berodde det på att medarbetare vid den enheten inte 

behövde själva inte gå till andra enheter. Vid vissa tillfällen använde sig dock enheten av 

poolverksamheten och annan personal kom till dem när behov fanns. Medarbetaren berättar 

att den som togs in kom från en närbelägen enhet inom hemtjänsten. En av utmaningarna att 

komma in som ny var att inte veta vart saker fanns eller hur de arbetade på enheten.  

 

Medarbetaren uppger dock att efter några gånger på enheten blev personen igenkänd och det 

gick lättare för de kunde enheten bättre. Enligt medarbetaren handlade det mycket om att hur 

individen omhändertogs och vilken attityd individen hade till poolpassen. När vi frågar en av 

medarbetarna om det finns något denne vill delge som vi inte har frågat om, svarar denne att 

upplevelsen har varit att cheferna egentligen hade tyckt att förändringen var negativ. att det 

bästa hade varit om alla hade 75 % för då hade det varit lättare att få ordning på schemat. 

5.6 Skapa delaktighet från medarbetare 

Enligt en av cheferna försökte enhetschefer vid tiden av införandet skapa delaktighet från 

medarbetare genom att prata med och lyssna till medarbetare. De sökte efter medarbetares 

förslag på andra lösningar. Facket hade även varit med genom samverkan för att skapa en 

delaktighet från arbetarsidan. Vidare uppger en av cheferna att det kanske fanns vissa brister i 

förmågan att kunna skapa delaktighet hos personalen. Informanten uppger att enhetscheferna 
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kanske inte var vana att lyssna på personalen. Samtidigt som personalen inte var vana att 

framhäva sina åsikter och komma med förslag. Utifrån medarbetares svar kring deras 

möjlighet att påverka i förändringen svarar ena medarbetaren att denne inte upplevt att 

arbetslaget har haft möjlighet att påverka i förändringen. Dock svarar den andre medarbetaren 

att denne upplever att de har kunnat påverka till en viss gräns. Informanten trodde att det 

berodde på att medarbetaren arbetade på en mindre enhet och att det därmed var lättare att 

justera i scheman. 

5.7 Utvecklingen av önskad sysselsättningsgrad 

Till en början berättar en av cheferna att enhetscheferna hade 6 månader på sig att verkställa 

en medarbetares önskan om ökad sysselsättningsgrad. Det har nu förändrats till 12 månader 

genom beslut från ledningsgruppen. En av cheferna beskriver att förut var det ganska vanligt 

att enhetschefer annonserade ut tjänster på 75 % och sedan hade de ett halvår på sig att öka till 

en heltid. Informanten upplever nu att eftersom de måste anställa på 100 % från början har det 

lett till att enhetschefer tänker efter lite mer innan de annonserar ut tjänster. Samt kollar runt 

med andra om det kanske finns någon med överskjutande tider. Samma chef berättar också att 

nu för tiden söker de även på intranätet om ökad sysselsättningsgrad. Enligt informanten kom 

det tydligt upp med information om att personalen kanske inte kommer kunna beredas plats 

på den egna enheten utan vara beredd på att arbeta på annan enhet. 

 

Efter förändringen genomfördes 2002 var det 10 stycken enheter som den anställde kunde 

hamna på via poolverksamheten och det gällde både särskilt boende och hemtjänst. Idag är 

enheterna dock uppdelade annorlunda i en hemtjänst pool och en särskilt boende pool där 

verksamheterna samarbetar på ett annat sätt än vad de gjorde förr. Dock uppger en av 

cheferna att poolverksamheten har försvunnit successivt allt efter åren. Istället börjades det 

läggas en underbemanning och timvikarier täckte upp vid topparna. Chefen uppger även att 

vid förändringen till sammanhållen arbetstid som började under mars 2015 har enhetscheferna 

börjat höja grundbemanningen igen för att minska på antalet vikarier. Det skapar ett överskott 

på enheten. Nu avvaktar de för att se hur mycket överskott de har fått av förändringen till 

sammanhållen arbetstid. Chefen uppger att på dennes avdelning kan det vara ett par turer i 

veckan av i överskott. Genom att göra på det viset skapas i princip en egen pool inom enheten 

där man gör en överanställning. Enligt informanten har det inte blivit att den delas med andra 
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enheter. Informanten tror dock att i framtiden kan det bli nya konstellationer som tillexempel 

att tre enheter delar på en pool istället för att 10 enheter delar på en som det var tidigare. 

 

I efterhand uttrycker en av cheferna att denne hade önskat tydligare ramar och direktiv kring 

förändringens struktur från personalkontoret. Mycket av problemet blev på grund av att 

lösningen blev olika i olika enheter. Det hade även underlättat eftersom ramarna hade gjort 

förändringen tydligare och man hade kunnat undvika spekulationer bland chefer och 

medarbetare som skapade osämja. Samma chef uttrycker att med ett tydligare ramverk kring 

förändringens struktur hade medarbetare bättre kunnat ta ställning till om en heltid var för 

dem. Chefen säger att vården är både ett fysiskt- och psykiskt betungande arbete och många 

medarbetare förstod inte riktigt vad det skulle innebära att gå upp i sysselsättningsgrad. Det 

ledde till att många av medarbetarna som valt att gå upp i tid, sedan valde att gå ner igen. 

Vidare säger chefen att syftet är att medarbetare ska ha energi kvar när de kommer hem på 

kvällen. När det gäller intresset för ökad sysselsättning har det avtagit allt eftersom enligt en 

av cheferna. 

5.8 Framtiden för önskad sysselsätningsgrad 

En av cheferna tror att man i framtiden kommer att sträva efter att medarbetare inom 

hemtjänsten lånar via poolen med andra hemtjänstavdelningar och vid särskilt boende med 

andra särskilda boenden. Samma enhetschef berättar att det redan talas om på enheten att det 

är på det sättet det ska bli för att kunna klara toppar och dalarna i verksamheten och 

ekonomin. Topparna och dalarna är främst inom hemtjänst som kan pendla mycket mellan 

olika månader. Det beror på att vårdbehovet kan se olika ut från månad till månad. Det 

betyder att en månad kan de få in exempelvis fem stora ärenden som kräver mycket personal 

och nästa månad kan de bli av med lika många ärenden vilket leder till en överbemanning. För 

att möta toppar och dalar i verksamheten och behålla flexibiliteten behöver enheterna därför 

hitta en samarbetspartner som har motsatt effekt med att när den första enheten har en topp 

har den andra en dal. Det är i dagsläget fortfarande en arbetsidé. Samma medarbetare säger att 

de inte pratar mycket om önskad sysselsättningsgrad på arbetsplatsen nu. Det var mest om det 

kommer någon ny som har intresse av att gå upp i tid som arbetslaget brukar prata om att det 

är möjligt. Sedan trodde informant 5 att chefer informerar om det vid nyanställningar.  
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6.  Diskussion 

Här kommer vi att diskutera och analysera våra resultat samt jämföra hur de förhåller sig 

mot studiens syfte. 

6.1 Kommunens strategi 

Strukturen på Norrköpings kommuns organisationsförändring har inte följt någon tydlig 

strategi till punkt och pricka. Det går att se ett tydligt mönster av olika strategier från början 

av organisationsförändringen. Dock har de olika verksamheterna utarbetat lösningar under 

tiden problem dykt upp. Norrköpings kommun är en tydligt hierarkisk organisation med en 

styrning från politisk nivå ner till verksamheten. Det påverkar dess möjlighet att påverka hur 

organisationsförändringar genomförs. Ledarskapet i förändringen vittnar tydligt om att 

styrningen till förändringen har skett genom vad Jacobsen och Torsvik (2002) kallar för en 

diktatoriskförändringsstrategi; vilket innebär den tydliga top-down modellen. 

 

Implementeringen av önskad sysselsättningsgrad genomfördes genom att ledningen 

delegerade till enhetschefer på verksamhetsnivå. Därefter har enhetscheferna fått hitta 

lösningar själva för hur önskad sysselsättningsgrad ska genomföras på vardera enheten. 

Strategin att lämna över arbetet till chefer på verksamhetsnivå hade inte någon tydligt 

utarbetat ramverk som skulle underlätta för enhetscheferna utan kunde rent tolkas som en 

order från ledningen som skulle genomföras. 

 

Förutom att förändringen till önskad sysselsättningsrad inte hade tydliga ramar finns det fler 

faktorer som försvårat processen för enhetschefer. Det har främst varit att förändringen inte 

har fått kosta något ut över befintlig verksamhetsbudget vilket har skapat svårigheter i 

schemaläggningen av personalen. Enhetscheferna tillsammans utarbetade en strategi för att 

hantera den överskjutande arbetstid som fanns på vardera enheten. Det är dock tydligt att den 

förändringen inte har haft några genomtänkta strategier utan chefer på verksamhetsnivå har 

fått anpassa sig och lösa problemen efter de uppkommit. Anledningen till att Norrköpings 

kommun har valt den här typen av strategi är organisationens utformning, eller hierarkiska 

styrning. Samt att uppfattningen på ledningsnivå är att det är en del av verksamhetsnära 

enhetschefers arbetsbeskrivning att kunna lösa den här typen av uppgifter, det betonade 

personalansvarig i sin intervju. Det här sättet att lägga över ansvaret på enhetschefer kan i sig 

upplevas som en utmaning eller skapa för höga prestationskrav. Dock enligt 
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krav/kontroll/stöd modellen bör detta inte påverka de enhetschefer som sitter på en position av 

hög kontroll över situationen och har gott om socialt stöd, negativ stress har då mindre 

möjlighet att utvecklas. 

 

En del i en förändringsstrategi är enligt Angelöw (1991) att lyckas genomföra ett bra 

förändringsarbete genom att verka för delaktighet, trygghet och tydligt information. 

Norrköpings kommun har inte haft någon tydlig strategi för att skapa delaktighet, men 

kommunen visar ändå tendenser av att vilja att medarbetare är delaktiga i 

förändringsprocessen genom att be dem komma med förslag på hur de skulle kunna lösa 

problem som uppkom. Resultatet visade dock att det inte var ett arbetssätt som de var vana att 

arbeta efter och fick därför inte någon verkan i viljan att skapa delaktighet. Enligt Angelöw 

(1991) är delaktigheten viktig för att engagera medarbetare i förändringen. Ett engagemang 

ger medarbetare möjligheten att påverka sin egen situation vilket kan minska eventuell stress 

och bidra till att de accepterar förändringen lättare om den initialt uppfattas som negativ. 

Intervjuerna visar på att medarbetarna har uppfattat sin möjlighet att påverka olika. Konkret 

går det ändå att uttyda att möjligheten att påverka har varit begränsad. 

 

Att skapa trygghet för personalen i en förändring är även viktigt och det kan uppnås genom 

delge rikligt med information inför organisationsförändringen. Tydlig information i det här 

fallet fanns inte eftersom enhetscheferna själva inte visste hur förändringen skulle genomföras 

till en början. Hade de haft tydligare ramar hade ryktesspridning och oro minskat och 

deltagare hade utifrån rätt och riktig information kunnat ta ställning till om heltid var något 

för dem. Dock gav informationen inte medarbetare möjlighet till insikt på samma sätt och 

resultatet visar att oro för att visa saker skulle inträffas skapades. Det kan i sin tur skapa en 

möjlig ryktesspridning bland personalen. Att inte ha tydlig information till medarbetare blir 

därför till en nackdel för förändringen som inte ökar engagemanget eller viljan till förändring.  

Om en felaktig organisationsförändring genomförs så kan medarbetare bli skrämda för 

organisationsförändring och nästa gång man ska förändra något så blir det direkt motstånd. 

Missas någon av dess punkter kan det i sin tur enligt Angelöw (1991) leda till ett motstånd 

bland de anställda. I resultatet ser vi att kommunen såg organisationsförändringen som något 

positivt för personalen och hade där med ingen strategi för hur man skulle hantera motståndet. 

Det innebär att chefer och ledning ställde sig överraskade till det motstånd medarbetare 

uttryckte över poolverksamhet, schemaläggning och tjänsters utformning. Som vi ser i 

resultatet var en del chefers sätt att hantera medarbetares motvilja till förändringen att 
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beskriva konsekvenser av att inte strukturera upp förändringen på det sättet de tänkt, och där 

med behöva säga upp personal. Det liknar den upptinning som vi kan se i Scheins (1985) 

modell av de tre faser som bör ingå i en organisationsförändring. Enligt modellen sker där 

efter införandet av förändringen där medarbetare får möjlighet att öka sin sysselsättningsgrad. 

Enhetschefer justerar i scheman samtidigt som de är tvungna att utarbeta lösningar för 

överskjutande arbetstid som uppstår på många enheter. Vi ser också en form av så kallad 

nedfrysning, där önskad sysselsättningsgrad har blivit en del av organisationskulturen och inte 

pratas om så ofta längre. 

 

Organisationsförändringen blev på grund av brist av tydlig struktur till de ovan nämnda 

delarna en förändring där medarbetare till en början upplevde önskad sysselsättningsgrad som 

något positivt. Dock visade det sig efter en tid att formen på den nya organisationen 

påverkade dem på ett sätt de inte trodde. Vilket innebar att vissa medarbetare inte uppfattat 

vad förändringen skulle innebära för dem när de gick upp i arbetstid, de valde därför efter en 

tid att återgå till att arbeta deltid. Hade Norrköping valt att genomföra förändringen med en 

tydligare struktur hade förändringen möjligen lyckats bättre. Att anställda väljer att gå upp i 

tid för att sen inse att de inte trivdes med att ha den sysselsättningen kan innebära ekonomiska 

följder för enheten och påverka enhetschefens förmåga att planera sin verksamhet. Det kan 

skapa ett underskott av personal som i sin tur påverkar brukaren och vårdens kvalitet. 

6.2 Arbetsprocessen och medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö 

Eftersom förändringen i grunden var en förändring till förmån för personalen skapades mindre 

motstånd än vad som skulle ha skett om förändringen innebar en försämring eller grov 

förändring i arbetsrutinerna för personalen. I det här fallet var förändringen positiv och precis 

som Angelöw (1991) beskriver välkomnas ofta förändringar som förbättrar arbetssituationen. 

Dock kan det även vid en positiv förändring uppstå motstånd. I Norrköpings fall var 

motståndet inte mot förändringen i sig utan i hur det i praktiken skulle implementeras i form 

av pooler och andra förändringar i schemat. Enligt informanterna var det cheferna som 

inledningsvis var de mest skeptiska till förändringen. Enligt Angelöw (2010) är ledarskapet en 

stor del av att skapa motivation hos medarbetare till förändring. Det skapar chefer genom att 

själva vara positiva till en förändrings som ändå måste genomföras. Att ställa sig positiv till 

en förändring förbättrar möjligheterna att motivera personalen till en god förändring med bra 

lösningar. Vi vet inte hur mycket enhetschefernas negativa inställning till förändringen 
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påverkade förändrings möjligheterna. Dock tror vi att eftersom förändringen har en politisk 

grund och är rättfärdigad i samhället samt att dess syfte är att förbättra situationen för de 

anställda, har nog enhetschefernas tidigt negativa inställning inte påverkat förändringen i så 

stor grad. Det bekräftas när informanter svarat att det har varit lätt att begära att få öka sin 

sysselsättningsgrad. 

 

Enligt Jacobsen & Torvik (2002) finns det olika skäl till motstånd uppstår. Ett av de skälen är 

att medarbetarna ofta knyter känslomässiga band till lokalerna där de vistas. I Norrköpings 

fall betydde förändringen inte att de anställda helt tvingades bryta sina band till lokalen, men 

användandet av pool gjorde att de behövde tillbringa arbetstid i andra lokaler än där de kände 

sig hemma. Motstånd skapas ofta inför något som är främmande enligt Jacobsen & Thorvik 

(2002). I Norrköpings fall kom den största motståndet från cheferna som oroade sig över 

flexibilitet och schematekniska problem och den ekonomiska aspekten. Cheferna hade svårt 

att se att förändringen inte skulle behöva kosta något, och även att de fick uppdraget att 

utveckla en struktur på bemanningen som de inte visste hur den skulle se ut. Den oron hade 

sin grund i rädslan för det okända och det som upplevs som främmande. Eftersom 

förändringen innebar att tryggheten i det gamla systemet försvann skapades därför 

motståndet. 

 

Enligt Weman-Josefsson & Berggren (2013) är en individs upplevelse av sitt arbete beroende 

av samtliga faktorer i dennes arbetsmiljö som bland annat stress, oro, arbetsvillkor, trötthet 

och sömnbesvär. En av medarbetarna uttryckte att de upplevde att arbetet har blivit mer 

slitsamt och att den fysiska arbetsbelastningen har ökat efter förändringen. De upplever att 

stress främst kommer när de har mycket att göra och att de får allt fler arbetsuppgifter som 

inte alltid har med vård att göra. En av dem upplevde även att kollegorna var sjuka oftare. 

Den fysiska ohälsan kan vara påverkad av att några av de anställda arbetar mer än vad de 

tidigare gjort och att arbetet upplevs tyngre och de blir tröttare och sliter på kroppen. 

Det var också tydligt i rapporten från Tjörns kommun av Lena Larsson (2005) där man såg att 

medarbetare uppgav att omvårdnadsyrket och dess karaktär var för tungt för att orka med en 

heltid. Dock var det flera i rapporten som ville arbeta heltid men att det bör vara under rätt 

förutsättningar. Informanterna vid Norrköpings kommun visar på liknande tendenser när de 

till en början likt medarbetare i Tjörns kommun, var väldigt positiva till införandet till rätt till 

heltid. Efter ett tag upplevde somliga att arbetsbelastningen var för tung och att de var 

tvungna att vara tillgängliga för att arbeta på andra enheter och valde att gå ner i tid igen. Vad 
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det beror på att medarbetarna väljer att inte gå upp i tid eller återgå till deltid är tydligt, det 

kan verka som att yrket som vårdare inte är optimalt att förlägga som en heltid. Dock måste vi 

se det i sammanhanget att lösningen utarbetades med vissa ekonomiska förhinder och ett krav 

på flexibilitet. Det innebär att kommunen på vissa plan inte kunnat följa de hänvisningar 

Angelöw (2010) för fram som förutsättningar för ett gott förändringsarbete Det vill säga att de 

måste sätta undan medel vilket kommunen inte kunnat göra. Det kan vara en del av 

problematiken när medarbetare inte orkar med heltiderna. 

 

Även om informationen kring förändringen kom ut i bra tid enligt medarbetare så vet vi inte 

vad informationen innehöll. Dock kan chefernas brist på ramar kring förändringen antyda att 

informationen inte innehöll rikligt med information kring vad förändringen skulle innebära. 

Bristen på riklig information i organisationsförändringen skulle kunna bidra till en ökad stress 

hos de anställda. Alvin et al (2006) beskriver krav/kontroll och stöd modellen att om 

medarbetaren inte upplever att denne har kontroll över situationen även kan uppleva en stress. 

Det är i förutsättningen att medarbetaren även upplever en känsla av höga krav vilket skulle 

kunna förknippas med den höga arbetsbelastningen som medarbetare inom äldreomsorgen 

upplever. Eftersom vi ser en upplevelse av att sjukfrånvaron ökar kan det bero på både fysiska 

som psykiska orsaker. Den ökande stressen kan vara ett resultat av den oro medarbetarna 

uttryckte över att önskad sysselsättningsgrad skulle innebära att personalen fick arbeta på 

andra enheter. Enligt krav/kontroll/stöd modellen kan det innebära att när medarbetare på 

Norrköpings kommun inte får rätt information, upplever förlorad kontroll och oro för att 

arbeta på andra enheter kan öka den negativa stressen som i sin tur kan öka den negativa 

stressen. 

 

På arbetsplatser där medarbetare upplever att arbetsbelastningen ökar är ett socialt stöd och 

möjligheten att påverka sin situation än viktigare enligt krav/kontroll/stöd modellen. 

Medarbetare vid Norrköpings kommun upplever att det är tungt att arbeta med den ökande 

arbetsbelastningen. Önskad sysselsättningsgrad ger därmed en möjlighet för medarbetare att 

välja att gå ner i tid och där med minska på en möjlig negativstress. 

6.3 Resultatet av önskad sysselsättningsgrad och medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö 

De personalpolitiska intentionerna som drev fram förändringen var genus, jämställdhet och att 

de anställda ska kunna leva på sin lön. Sammanfaller med målet för jämställdhetspolitiken i 
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Sverige där första punkten är att kvinnor och män skall ha samma möjlighet till utbildning och 

betalt arbete (Regeringskansliet, 2015). Med förändringen har de som önskat höja sin 

sysselsättning kunnat göra det. Enligt personalansvarig i Norrköpingskommun har 

sysselsättningsgraden ökat sedan förändringen infördes och således har de personalpolitiska 

intentionerna med att ge personalen möjlighet att öka sin sysselsättning uppfyllts. Samtidigt 

uppger en av informanterna att implementeringen av önskad sysselsättningsgrad inte påverkat 

denne nämnvärt eftersom informanten hade större och större barn vilket gör att denne kunde 

arbeta mer. Majoriteten av de anställda inom kommunal omsorg är kvinnor och enligt statistik 

från SCB (2014) är den näst vanligaste anledningen till att kvinnor inte arbetar heltid att ta 

hand om barnen. Medarbetare kunde tack vare förändringen vara trygga i vetskapen att de kan 

öka sin sysselsättningsgrad när de har behov. 

 

När det gällde skillnader mellan kvinnor och mäns nyttjande av möjlighet till ökad 

sysselsättning uttryckte en av informanterna att dennes erfarenhet är att män alltid har haft 

heltidstjänster när de har arbetat inom kommunal omsorg medan det var vanligare förr att 

kvinnor jobbade deltid ofta än vad det är idag. Den uppfattningen stödjer uppgifter från 

statistiska centralbyråns rapport Women an men in Sweden - Facts and Figures 2014 att 

kvinnor allt mindre jobbar heltid från 45 % 1987 till 30 % 2013.  Informantens uttalande om 

att män alltid har haft heltid stöds av fakta från forskningsgenomgången där det att män inte 

jobbar deltid inom omsorgen utan inom industrin. 

 

I resultatet uppger en av informanterna att olika enheter valde att implementera poolturer på 

olika sätt. Antingen var det individen som ökade sin sysselsättning som fick gå på poolturer 

eller lades poolturerna ut på samtliga medarbetare. Valet av fördelning av pooltider påverkar 

hur intressant den anställda finner att öka sin sysselsättningsgrad. Om den anställde upplever 

ett obehag inför att arbeta i poolpass kan personen mer benägen att inte öka sin 

sysselsättningsgrad eller att välja gå tillbaka till sin tidigare sysselsättningsgrad om denne 

behöver ta samtliga pass själv än om poolpassen fördelades ut på samtliga i enheten. En annan 

aspekt med att en individ som ökar sin sysselsättningsgrad själv tar alla poolpass är att det 

leder till mycket resande för medarbetaren och att individen kan hamna på många olika 

enheter. Om passen fördelas ut på samtliga anställda går det att styra vem som går till vilken 

enhet eftersom cheferna har fler huvuden att fördela ut passen på. Således kan cheferna 

enklare försöka styra att individen återkommer till samma enhet där de lär sig rutinerna. En 
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ytterligare fördel för att låta samtliga dela på poolturerna är att det blir mindre antal poolturer 

för individen och medarbetarna ges fler möjligheter att utbyta erfarenheter. 

 

Medarbetare bör ges de rätta förutsättningarna för att vilja gå upp i tid och motståndet kanske 

inte bara är en konsekvens till rädsla till förändring utan kan också bero på att inte de rätta 

förutsättningarna för en heltid finns samt att arbetets arbetes art upplevs för tung vilket går att 

utläsa i både den här studiens resultat och i Lena Larssons (2005). Skulle kommunen se över 

dessa aspekter kan de kanske i framtiden se över sin lösning för att öka sysselsättningsgraden 

för medarbetare. 

 

Intresset för önskad sysselsättningsgrad har avtagit med tiden. Vi ponerar att det är på grund 

utav att nyhetens behag är över, att de som i början velat ändra sin sysselsättning har nu gjort 

det. Samt att kommunen nu inte annonserar ut tjänster på minde än 100 %. Således har 

behovet att ändra sin sysselsättningsgrad minskat med tiden. 

6.4 Avslutande diskussion 

Vad som hade kunnat förbättras i undersökningen är genom att göra fler intervjuer speciellt 

med fler medarbetare. Likaså hade vi eventuellt fått tag på fler medarbetare som arbetade 

under förändringen om vi hade tagit en som var gjord mer nyligen än vid 2002/2003. 

Fördelarna hade varit att förändringen hade varit mer nyligen och således enklare för dem att 

minnas delar som tillexempel hur informationen tillhandahållits och hur diskussionerna gick 

bland personalen. Vi anser inte att resultatet påverkades av att vi gjorde telefonintervjuer 

vilket sammanfaller med vad Bryman (2012) skriver att det inte finns några tecken på att 

andra svar skulle framkomma via telefon än vid en intervju ansikte mot ansikte. Vi tror inte 

att vi hade fått andra svar från informanterna ifall vi mött dem personligen. När det gäller 

snöbollsurvalets påverkan på studien anser vi att det kan ha påverkat resultatet till viss del 

eftersom vi inte valde våra informanter själva. Således kunde Norrköping kommun välja 

informanter som de ansåg hade till kommunens fördel en god åsikt kring förändringen. Dock 

anser vi att den påverkan inte inverkade menligt på vårt resultat eftersom förändringen 

genomfördes sedan några år tillbaka och ledningen själva var högst medveten om 

medarbetares åsikter i frågan. Det var där med inte känsligt för medarbetare att säga vad de 

tyckte om förändringen i den här studien. När det gäller vidare forskning inom det här 
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området hade vi gärna sett ytterligare studier om hur förändring till sammanhållen arbetstid i 

påverkar rätten till ökad sysselsättningsgrad. 

 

Enligt vår hypotes kan vi se att Norrköpings kommun till viss del har haft svårt att genomföra 

en organisationsförändring på grund av ekonomiska skäl och syftet att bibehålla en flexibel 

organisation. Kommunen har genomfört förändringen utan att det kostat något ytterligare 

menvi tror att det hindret i hög grad påverkade vilken strategi de valde inför förändringen. Vi 

menar att hade kommunen haft tillgång till mer resurser skulle kanske förändringens struktur 

blivit till det bättre och lett till att fler medarbetare väljer att öka sin sysselsättningsgrad. 

Andra svårigheter med organisationsförändringen har varit att den kommunala verksamheten 

på grund av sin storlek kan göra det svårt för individen att påverka sin arbetssituation 

eftersom de kollektiva önskemålen har företräde. 

 

Vi har också sett att motstånd från medarbetare inte i stor grad påverkat förändringens 

riktning. Den har trots allt genomförts för personalens bästa. Något vi inte tänkte på när vi 

började med studien var att chefer kunde uttrycka motstånd vilket förvånade oss till viss del. 

Mycket på grund av att vi anser att chefen har en viktig roll i förändringsarbete och bör visa 

ett gott exempel. 

 

Det politiska målet att minska på deltider bland medarbetarna inom kommunala vården i syfte 

att jämna ut klyftorna mellan män och kvinnor verkar bli en längre process än att endast 

införa rätt till heltid. Vårt resultat visar på att även om möjligheterna finns att öka sin 

sysselsättningsgrad finns det fortfarande kvinnor som väljer att arbeta deltid pågrund av bland 

annat barn. Vi kan också se att förändringen genomförts med viss struktur dock har många 

beslut lämnats till verksamhetsnära chefer. Det har dock funnits strategier över att ge 

medarbetare information och skapa delaktighet i förändringen. Vi har sett att det inte har 

funnits en vana att skapa delaktighet från medarbetare men märker också att kommunen har 

lärt sig av detta. Från medarbetare så förstår vi också att de har haft möjlighet att påverka men 

har upplevt att det har fungerat inom vissa ramar. Hur förändringen har påverkat personalens 

psykosociala arbetsmiljö är svårt att säga. Men medarbetare i kommunen upplevde att de inte 

fick tillräckligt med information i början av förändringen vilket skapade oro för vad som 

skulle hända framöver. De upplever även att arbeta heltid innebär en högre fysisk belastning 

samt att det även blivit fler arbetsuppgifter med åren. Om det beror på förändringen till 
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önskad sysselsättningsgrad eller den naturliga utvecklingen i organisationen är dock svårt att 

säga. 

 

De fynd vi har gjort i denna studie visar på att det kan vara viktigt för kommuner att planera 

för en tydlig strategi i en förändringsprocess och införandet av något nytt. Dels för att det 

skulle kunna förhindra förvirring bland chefer i verksamheten och medarbetare som 

förändringen påverkar. Dels för att förebygga den förändringströtthet som enligt Angelöw 

(2010) kan uppstå i organisationer där förändring ofta är förekommande.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor Medarbetare 
 Kontrollera att respondentens samtycke att medverka 

 Informera om anonymisering och konfidalitetskravet 

 Informera om vad syftet med studien är 

 Informera att samtalet spelas in 

 Informera att de har rätt att avsluta samtalet när de vill 

 Informanten kan också vända sig tillbaka till dig om denne ångrar sitt deltagande och 

inte vill delta i studien längre. 

 

 
 

Inledande frågor 
1. Kan du kort berätta om din yrkesroll och hur länge du har arbetat? 

2. Arbetade du på denna arbetsplatsen innan erbjudande om heltid 

infördes/presenterades?  

 

 

Deltid/heltid 

3. Vilken sysselsättningsgrad har du idag? 

a. Skulle du vilja arbeta mer/mindre än vad du gör idag. 

b. Vad är det som avgör vilken sysselsättningsgrad du väljer att ha. 

4. Har din arbetssituation förändrats efter erbjudande om heltid infördes? 

a. Finns det några andra konsekvenser som förändringen har lett till för dig 

personligen eller närstående. 

b. Eller (om erbjudandet inte finns än), Hur ser du på din arbetssituation idag? 

Tror du att situationen kommer att förändras vid ett införande av rätt till heltid? 

i Så fall hur?  

5. Om din sysselsättningsgrad har förändrats efter erbjudande om heltid. Vad är 

anledningen till förändringen? 

a. Eller, tror du att du kommer att förändra din sysselsättningsgrad efter 

förändringen? 

6. Vilka förutsättningar måste kommunen ge för att folk ska vilja arbeta heltid enligt dig.  

7. Upplever du att det har varit någon skillnad i dina arbetskamraters sysselsättningsgrad.  

a. Eller, tror du att du kommer att se någon stor skillnad i dina arbetskamraters 

sysselsättningsgrad? 

 

Psykosocial arbetsmiljö 
8. Vad fick du för känslor när du först fick höra om att det skulle ske en förändring? 

a. Vad upplever du att dina arbetskamrater tyckte? 

b. Vad hade kunnat minskat på oro som dyker upp i samband med 

implementering eller presentation av organisationsförändringen.  

9. Upplever du några förändringar i arbetslaget?  

a. Eller hur tror du att det kommer att bli? 

b. Ökad arbetsbelastning 
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c. Förändringar i schemat 

d. Förändring i arbetslag 

e. Stress 

 

10. Vad är stress för dig? 

11. Upplever du någon skillnad i stress efter förändringen?  

a. Eller, Har du stressigt på jobbet just nu? Hur tror du att det kommer att 

förändras med “Rätt till heltid”? 

12. Vad är viktigt för dig att du ska trivas på arbetsplatsen? 

13. Har ledningen eller chefer underlättat förändringen? och i så fall hur? 

a. Eller, hur tror du att ledning kan underlätta denna förändring? 

14. Ser du några för och nackdelar med införandet av “rätt till heltid”? 

15. Hur har du upplevt denna förändring i sin helhet, hur har tankarna gått och hur har du 

mått? 

Strategier till förändring 

16. När fick ni först veta om förändringen?  

a. Hur har ni fått informationen kring förändringen? 

b. Vem gav dig informationen? 

17. Upplever du att ni i arbetsgruppen kunnat påverka de beslut som tagits? 

18. Tycker du att förändringen är positiv eller negativ? 

19. Har du och dina arbetskamrater pratat om förändringen? 

a. När? 

b. Vad har ni pratat om? 

c. Hur har inställningen varit bland kamraterna? 

 

Intervjufrågor Personalansvarig 

 Tack för att du tagit dig tid till detta. 

 Kontrollera att respondentens samtycke att medverka 

 Informera om anonymisering och konfidalitetskravet 

 Informera om vad syftet med studien är 

 Informera att samtalet spelas in 

 Informera att de har rätt att avsluta samtalet när de vill 

 Informanten kan också vända sig tillbaka till dig om denne ångrar sitt deltagande och 

inte vill delta i studien längre. 

 

Inledande frågor 
1. Kan du berätta om din yrkesroll och hur länge du arbetat? 

2. Hur många anställda ansvarar du för? 

 

 

Strategier till förändring 

3. Hur har arbetsprocessen sätt ut i denna förändring? 

a. Vad hände när “arbetsordern” kom från politiskt håll? 

b. Hur har ni kommit fram till den lösning ni valt? 

c. Hur har ni valt att arbeta med implementeringen? 

d. Hur har informationen kommit ut till medarbetare? 
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e. Vilken respons har ni fått som arbetsgivare? 

f. Vad har ni upplevt för feedback från de anställda? 

g. Upplevde ni något motstånd? I så fall hur har ni valt att hantera det? 

h. Förberedde ni er för motstånd innan ni visste om det skulle dyka upp? 

i. Har ni arbetat med att få medarbetarna delaktiga i denna process? 

j. Vad tror ni att förändringen kommer att leda till? Negativ/positiv förändring? 

k. Tror du att förändringen hade hänt även utan politiskt tryck? 

i. Hur hade ni som arbetsgivare velat ha det? Vilken struktur på 

organisationen hade varit bäst för er? (med tanke på att erbjuda fler 

heltider?) 

l. Varför tror du att denna förändring kommer från politiskt håll just nu? 

i. Medarbetares krav eller en politisk uppfattning om att alla ska få arbeta 

heltid om de vill det? 

4. Hur lång tid räknar man med att en process av den här sorten ska ta? 

 

 

Vi har läst en del tidigare forskning och artiklar kring problemen med att införa rätt till 

heltid inom äldrevården.  
 

5. Ett av problemen som uttrycks har varit att organisationer ser så olika ut och har där 

med olika möjligheter, hur ställer du dig till det? 

 

6. En annan har varit att det är viktigt att behålla flexibiliteten i organisationen? -toppar 

och dalar. 

 

7. En annan var ekonomiska förhinder? 

a. Hur har eran lösning set ut rent ekonomiskt? 

8. Har resultatet blivit att ni inte kan erbjuda lika många arbeten som tidigare? 

9. Vilka hinder eller problem har ni sett med denna typ av strukturförändring? 

a. Vad tror du det är som skapar problemet med att skapa heltider inom denna 

branch? 

b. Hur har ni övervunnit problemen? 

 

Heltid/deltid 
10. Hur såg fördelningen ut mellan kvinnor och män som arbetar heltid och deltid innan 

förändringen? 

a. Eller, Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män som arbetar heltid och 

deltid idag? 

b. Har ni gjort någon undersökning på hur intresset ser ut för att öka sin 

sysselsättningsgrad? 

11. Ser du någon skillnad mellan män/kvinnor på arbetsplatsen och deras nyttjande av 

erbjudandet? 

a. Eller, tror du att det kommer att vara någon skillnad mellan kvinnor och män 

och deras nyttjande av Rätt till heltid? 

 

Psykosocial arbetsmiljö 
12. Hur upplevde du att arbetstagarna mottog beskedet av denna strukturförändring? 

i. Spekulationer, Oro  
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b. Har oro och funderingar uttryckts av arbetstagare? I så fall vad? 

c. Vad gjorde ni för att minska på eventuell oro, som dyker upp i samband med 

implementering eller presentation av organisationsförändring.  

d.  

13. Hur upplever du som chef att organisationsförändringen har påverkat dig i ditt arbete? 

 

 

Intervjufrågor Enhetschef 
 

 Tack för att du tagit dig tid till detta. 

 Kontrollera att respondentens samtycke att medverka 

 Informera om anonymisering och konfidalitetskravet 

 Informera om vad syftet med studien är 

 Informera att samtalet spelas in 

 Informera att de har rätt att avsluta samtalet när de vill 

 Informanten kan också vända sig tillbaka till dig om denne ångrar sitt deltagande och 

inte vill delta i studien längre. 

 

Inledande frågor 
1. Kan du berätta om din yrkesroll och hur länge du arbetat? 

2. Hur många anställda ansvarar du för? 

3. Arbetade du på denna arbetsplats även innan förändringen? 

4. Vad har din roll varit i projektet “rätt till heltid”? 

 

Strategier till förändring 

5. Hur har arbetsprocessen sätt ut i denna förändring för dig? 

a. Vad tycker du om hur man har valt att genomföra projektet, “rätt till helitd”? 

b. Hur har du sett på ditt ansvar i denna process? 

c. Hur har informationen om “rätt till heltid” kommit ut till medarbetare? 

d. Vilken respons har ni fått som arbetsgivare? 

e. Vad har ni upplevt för feedback från de anställda? 

f. Upplevde ni något motstånd? I så fall hur har ni valt att hantera det? 

g. Förberedde ni er för motstånd innan ni visste om det skulle dyka upp? 

h. Har ni arbetat med att få medarbetarna delaktiga i denna process? 

i. Vad tror ni att förändringen kommer att leda till? Negativ/positiv förändring? 

j. Tror du att förändringen hade hänt även utan politiskt tryck? 

i. Hur hade ni som arbetsgivare velat ha det? Vilken struktur på 

organisationen hade varit bäst för er? (med tanke på att erbjuda fler 

heltider?) 

k. Varför tror du att denna förändring kommer från politiskt håll just nu? 

i. Medarbetares krav eller en politisk uppfattning om att alla ska få arbeta 

heltid om de vill det? 

 

Vi har läst en del tidigare forskning och artiklar kring problemen med att införa rätt till 

heltid inom äldrevården.  
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6. Ett av problemen som uttrycks har varit att organisationer ser så olika ut och har där 

med olika möjligheter, hur ställer du dig till det? 

 

7. En annan har varit att det är viktigt att behålla flexibiliteten i organisationen? -toppar 

och dalar. 

 

8. En annan var ekonomiska förhinder? 

a. Hur har eran lösning set ut rent ekonomiskt? 

 

9. Vilka hinder eller problem har ni sett med denna typ av strukturförändring? 

10. Vad tror du det är som skapar problemet med att skapa heltider inom denna branch? 

11. Har resultatet blivit att ni inte kan erbjuda lika många arbeten som tidigare? 

 

 

Heltid/deltid 

12. Hur upplever du att intresset för att öka sin sysselsättningsgrad har varit? 

13. ViIlka faktorer tror du medarbetare anser är viktiga för att vilja gå upp i 

sysselsättningsgrad? 

14. Hur såg fördelningen ut mellan kvinnor och män som arbetar heltid och deltid innan 

förändringen? 

a. Eller, Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män som arbetar heltid och 

deltid idag? 

b. Har ni gjort någon undersökning på hur intresset ser ut för att öka sin 

sysselsättningsgrad? 

15. Ser du någon skillnad mellan män/kvinnor på arbetsplatsen och deras nyttjande av 

erbjudandet? 

a. Eller, tror du att det kommer att vara någon skillnad mellan kvinnor och män 

och deras nyttjande av Rätt till heltid? 

b. Ser du någon skillnad mellan Kvinnor och män om vi jämför ålderskategorier? 

 

Psykosocial Arbetsmiljö 
16. Hur upplevde du att arbetstagarna mottog beskedet av denna strukturförändring? 

i. Spekulationer, Oro  

b. Har oro och funderingar uttryckts av arbetstagare? I så fall vad? 

c. Vad gjorde ni för att minska på eventuell oro, som dyker upp i samband med 

implementering eller presentation av organisationsförändring.  

 

17. Hur upplever du som chef att organisationsförändringen har påverkat dig i ditt arbete? 
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Bilaga 2 

Vi är två studenter från Umeå Universitet som läser på personalvetarprogrammet.  

 

Som vi förstår det så har ni infört rätt till heltid till era medarbetare inom omsorgen och därför 

vänder vi oss till er. 

 

Vi skriver vår kandidatuppsats om förändringsprocessen kring erbjudande av heltidstjänst till 

de deltidsanställda inom kommunalomsorg. 

 

Vi skulle gärna vilja intervjua över telefon en personalansvarig som varit med och drivit den 

strategiska biten av förändringen och 2 enhetschefer samt 2-3 anställda som varit med före 

och efter förändringen. 

 

Vi förväntar oss inte att intervjuerna kommer ta mer än 30 minuter. Vi anpassar oss gärna 

efter era förutsättningar men hoppas på att intervjuerna kan starta omgående. 

 

Informationen som intervjudeltagarna delger oss kommer att behandlas konfidentiellt och vi 

tillmötesgår självklart önskan om anonymitet.   

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt av en kommun som fallorganisation, beskriva 

och förstå organisationsstrategier vid en organisationsförändring som skett i syftet att erbjuda 

heltidstjänster som norm i kommunalverksamhet, samt undersöka förändringens inverkan på 

de anställda. För att besvara nedanstående frågeställningar vill vi göra en empirisk 

undersökning på kommunen och intervjua medarbetare, enhetschefer och verksamhetschefer 

vid omsorgsförvaltningen för att få en bild av organisationsstrategin och förändringens utfall. 

Vi vill beskriva hur strategier för organisationsförändring kan implementeras i praktiken. 

 

Med utgångspunkt i syftet har frågeställningen formulerats och lyder som följer: 

 

 Utifrån de olika strategier för organisationsförändring; vilken eller vilka strategier har 

kommunen använt sig av och varför? 

 

 Hur såg arbetsprocessen ut under förändringen? 

 

 Vilket resultat har kommunen fått efter organisationsförändringen och hur har det 

påverkat medarbetarnas psykosocialarbetsmiljö? 

 

Vi hoppas verkligen att ni skulle vilja delta i detta då det är otroligt betydelsefullt för oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sanna Berglund, 070-3763138 och Sofia Rönnbäck, 070-9578761. 

 

 


