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ABSTRACT 

In September 2018, it is yet again a parliamentary election in Sweden. A question often, if not 

always included in the agenda, is the question of the right to full-time employment. In 2016 

several of Sweden's municipalities and county councils entered into their collective agreement 

that full time employment will now be the norm for a new employment (HÖK, 2016). In 

order to solve this issue, the municipalities can decide how schedules and times are to be laid 

down by their autonomy. In Örebro Municipality, where we conducted our study, they have 

chosen to work with “floating working hours”. In this independent work, we want to explore 

nurse’s experiences with being employed with contracts for floating working hours. The 

purpose of this study is just that, to investigate how nurses experience the concept and the 

principles of working with floating working hours. Issues that are central to our work are 

what affect the experiences of this particular working module, how nurses perceive the 

requirements for flexibility, and if the employees ever reflect on what floating working hours 

mean. Previous research has proven to be a shortage in our case, but those studies that we did 

find show that work where employees lack the basic control can cause insecurities and stress. 

Our study is based on qualitative interviews with six nurses in the municipality of Örebro and 

shows that work with floating working hours creates a high level of stress on a personal level 

and that it is a factor in a long chain of reactions that goes beyond the business itself. The 

study also shows that in order to be able to enjoy floating working hours, one must possess a 

certain kinds of personality traits. 

 

Keywords: Flexible work, stress, sense of coherence, locus of control, work on demand. 
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SAMMANFATTNING 

I september 2018 är det återigen riksdagsval i Sverige. En fråga som ofta, om inte alltid, finns 

med på agendan är frågan om rätten till en heltidsanställning. 2016 skrev flera av Sveriges 

kommuner och landsting in i sitt kollektivavtal att heltidstjänst ska bli den nya normen vid en 

nyanställning (HÖK, 2016). För att lösa denna fråga får kommunerna genom sitt självstyre 

bestämma hur scheman och tider ska läggas upp. I Örebro Kommun, där vi utfört vår studie 

har kommunen valt att använda sig av arbetsmodellen Flytande arbetstid. Syftet med detta 

självständiga arbete är att undersöka undersköterskor upplevelser i förhållande till att vara 

anställd med avtal om Flytande arbetstid. Frågor som är centrala i vårt arbete är vad som 

påverkar undersköterskornas upplevelser, hur de upplever kraven på flexibilitet samt om de 

någonsin reflekterar över vad Flytande arbetstid innebär. Tidigare forskning har visat sig vara 

en bristvara i vårt fall men det vi har hittat visar på att arbeten där medarbetarna saknar den 

grundläggande kontrollen kan medföra osäkerhet och stress. Vår studie är baserad på 

kvalitativa intervjuer med sex undersköterskor i Örebro kommun och den visar att arbete med 

Flytande arbetstid skapar en stor stress på individnivå samt att det är en faktor i en lång 

reaktionskedja som sträcker sig bortom verksamheten i sig. Studien visar också att för att 

kunna trivas med Flytande arbetstid måste man besitta en viss typ av personlighetsdrag. 

 

Nyckelord: flexibelt arbete, stress, KASAM, locus of control, Fytande arbetstid. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Allmänt om motivering till forskningsämne 

I september 2018 är det återigen riksdagsval i Sverige och en fråga som ofta, om inte alltid, 

finns med på agendan är frågan om rätten till en heltidsanställning. Vissa partier menar att 

heltidsanställning ska vara lagstadgat, andra vill ha 6-timmars arbetsdagar medan några menar 

att det är individen själv som ska bestämma hur mycket hen vill jobba. Inom vård- och 

omsorgssektorn är det enligt Lena Ede och Ulla Rantakeisu (2015, s. 58) en norm med 

deltidsanställningar och frågan om rätten till heltidsarbete har länge varit i hetluften. 2016 

skrev flera av Sveriges kommuner och landsting in i sitt kollektivavtal att heltidstjänst ska bli 

den nya normen vid en nyanställning (HÖK, 2016). För att lösa denna fråga får kommunerna 

genom sitt självstyre bestämma hur scheman och tider ska läggas upp. I Örebro kommun, där 

vi utfört vår studie har de valt att använda sig av arbetsmodellen Flytande arbetstid.  

 

Flytande arbetstid innebär att den anställda har en grundtjänst på en lägre procent, exempelvis 

70 %, och de som önskar får skriva på ett personligt anställningsavtal om tillfällig högre 

anställningsgrad för fyra månader åt gången. Som anställd får du lön för den högre 

tjänstgöringsgraden och blir i gengäld skyldig arbetsgivaren arbetstid (se bilaga 1). Vi vill 

likna arbetsmodellen Flytande arbetstid med att handla på kredit, där du får lön i förskott och 

måste ‘’betala tillbaka’’ den med arbetstimmar.  

 

Denna uppsats kommer dock inte att ha en politisk infallsvinkel utan vårt intresse är den 

flexibilitet som krävs av den anställde samt den anställdes upplevelser av arbetsmodellen  

Flytande arbetstid. Tankar som väckts hos oss är om denna arbetsform orsakar stress eller om 

de anställda upplever sig kunna begripa, hantera och finna mening i sin tillvaro. Vi har 

intresserat oss för just detta forskningsområde för att det väcker en hel del frågor hos oss samt 

att det är ett relativt outforskat område som vi vill titta djupare på och faktisk ta reda på hur en 

av dessa nya typer av anställningar faktiskt fungerar ute i samhället.  Bauman (1990, s. 26) 

menar att genom att använda oss av ett sociologiskt tankesätt får vi hjälp med att förstå andra 

människor, deras levnadssätt, deras upplevelser och känslor samt att det suddar ut gränsen 

mellan “vi och dem”. Denna kandidatuppsats syftar till att bidra med kunskap om hur 

undersköterskor upplever den ovan nämnda arbetsmodellen och med hjälp av den 
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sociologiska läran och dess tankesätt hoppas vi kunna fånga upp deras upplevelser på ett 

rättvisande sätt. 

 

Vi har valt att skriva om detta ämne dels för att det väcker starka känslor för alla inblandade 

och dels för att det verkar ha funnit brister vid införandet av systemet. Bristerna som en av 

uppsatsförfattarna upplevt i samband med att hon jobbar vid Örebro kommun, var kring 

information, engagemang och bemanningsorganisation samt att riktlinjerna inte följs. Vi 

intresserade oss speciellt för arbetsmodellen då det är en modell som ska vara lika för alla, 

men i verkligheten är människor olika så ett fast system kommer inte att fungera för alla 

inblandade individer. För att få bakgrund i ämnet och undersöka hur denna modell fungerar 

ute i verksamheten har vi valt att inrikta oss på de subjektiva upplevelserna hos personerna 

som är anställda med avtal om Flytande arbetstid.  

 

1.2 Bakgrund  

Att vara anställd innebär i grunden, enligt Kent Källström och Jonas Malmberg (2016, s.17), 

att individen delvis ger upp en del av sin frihet för att underordna sig de gemensamma mål 

som finns i samhället vilket i sin tur leder till en ojämn maktrelation. En anställning ger också 

en trygg inkomst för individen samtidigt som den leder till ett maximerande av arbetskraft när 

individen på detta vis underordnas produktionens krav och behov. En anställning kan även 

enligt Källström och Malmberg (2016, s.18) ses som en uppfostrande funktion och ett 

socialisationsverktyg samt en utbildande funktion då individen lär sig att följa viktiga 

riktlinjer från samhället samtidigt som hen lär sig ett yrke. Källström och Malmberg menar att 

en anställning stärker individens sociala identitet och är således en viktig funktion för 

socialisationsprocessen i vårt samhälle.  

 

Med bakgrund i Källström och Malmbergs(2016, s.17),  tankar kring anställning tycker vi att 

även om individen måste göra en uppoffring genom att vara anställd, kan vi se att ett 

anställningsförhållande även kan skapa frihet då det tryggar en inkomst vilket i sin tur skapar 

en viss stabilitet och trygghet i vardagen. Att se en anställning som en uppfostrande funktion 

är något som vi tror är helt och hållet beroende på vad för arbete och vilken typ av 

arbetsledning individen står i relation till. Vi vill även poängtera att för att få en inkomst krävs 

det en motprestation för alla, även företagsledare, statsministern och kommunpolitikern. Till 
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och med de individer med de högsta positionerna är alltså i ett anställningsförhållande även 

om deras ekonomiska och samhälleliga privilegier vida överstiger de som en vanlig 

medarbetare kan förvänta sig.  

 

Zygmunt Bauman (2014, s.13) beskriver att arbete är alla människors normaltillstånd och att 

de flesta känner en typ av plikt att utöva ett arbete grundat i den arbetsetik som hittills har 

existerat i vårt samhälle. Detta har som vi ovan nämnt varit det tidigare normaltillståndet, 

kanske framförallt för de som saknat rikedomar och resurser. Vi kan idag se att detta inte 

längre är hela sanningen, eftersom individer idag värderar sin fritid på ett helt annat sätt och 

många ser arbetet som medel för målet snarare än målet i sig. Enligt Bauman innebär 

arbetsetik dels att, för att få något måste man också ge något, och dels att vi aldrig kan vara 

tillfredsställda med det vi har och därför alltid vill ha mer. Att arbeta har, historiskt sett, ett 

värde i sig och Bauman skriver att “du ska fortsätta att arbeta även om du inte förstår vad det 

ger dig’’ (Bauman 2006 s.16). Under moderniseringen handlade arbetsetiken om att ge upp 

sin frihet och inom sociologin pratas det om det postmoderna samhället som begrepp 

(Bauman 2006 s.16). Med detta menas att istället för den specialisering och uppdelning i 

samhället som skedde under moderniteten, kan individen nu skapa sin egna identitet genom 

att utforma sin egna livsstil. Genom detta kan individen särskilja sig från exempelvis 

klassindelning, kön och nationalitet med mera (Oscar Engdahl & Bengt Larsson 2006, s.290–

291). Individen tvingas att ompröva sig själv och leva i en mer slumpmässig värld där allt är 

flytande och föränderligt. Samhället som individen lever i blir allt mer osammanhängande, då 

globaliseringen tar allt större plats och alla påverkas mer och mer av den omvärld man 

befinner sig i (Bauman 2000, s.31).  

 

I och med globaliseringens framfart i samhället kom inte bara möjligheten till att ompröva sig 

själv utan det kom också nya arbeten, anställningsformer, ny arbetsetik och arbetsmarknaden 

har tagit en ny riktning. Idag finns det alltså många nya typer av anställningar som är mer 

anpassade efter dagens behov och krav, däribland anställning med Flytande arbetstid. 

Baumans teori om att individen vill leva i en slumpmässig och föränderlig värld håller vi inte 

helt med om. Istället upplever vi att individen tvingas leva i den världen, där samhället 

förändras så snabbt att individen kan ha svårt att hänga med.  
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Ulrich Beck (1992, s.127–129) menar att vi i dagens samhälle konfronteras med flertalet 

risker, både på ett personligt plan men också på ett globalt plan och dessa risker behöver vi tar 

ställning emot. I varje beslut en individ tar väger hen för- och nackdelar mot varandra. Därför 

kallar Beck samhället vi lever i för risksamhället, då individen vågar chansa och ta risker för 

att vinna i det långa loppet. I det moderna risksamhället finns en tydligt ökad 

individualisering, men Beck menar att individualiseringen inte är ett nytt fenomen utan att 

Norbert Elias funnit det redan under medeltiden och Max Weber inom protestantismen. Beck 

menar att arbetsmarknaden kännetecknas av nya flexibla anställningsförhållanden för att 

passa individens och samhällets behov (Beck 1992, s, 127 -129).  

 

Marta Szebehely har i sin vetenskapliga artikel “Konkurrensen som drivkraft i välfärden-

kampen som väckte Sverige” från 2012 beskrivit bakgrunden till dagens svenska välfärd. 

Szebehely (2012, s.134) menar att när välfärdstjänster såsom barnomsorg och äldreomsorg 

efter andra världskriget behövdes bygga ut, i och med att även kvinnor började arbeta i större 

utsträckning, hamnade dessa i den offentliga sektorn för att omsorgen skulle vara jämlik efter 

behov och inte efter köpkraft. På detta sättet fungerade det till början på 1980-talet då 

nyliberalismen började ifrågasätta det offentliga monopolet. Dessa tankar utvecklades enligt 

Szebehely (2012, s.135) med ekonomisk grund, även av socialdemokrater, där man önskade 

öppna upp välfärden ur den offentliga sektorn. 1991 införde den socialdemokratiska 

regeringen en ny kommunallag med möjlighet för även privata utförare att utföra 

välfärdstjänster. Denna valfrihetsrevolution fortsatte även den 1991 nyvalda borgerliga 

regeringen med.  

 

I dagens moderna risksamhälle upplever vi att individen har ett större val inom 

arbetsmarknaden och dess anställningsförhållanden, då nya anställningsformer utformas och 

möjligheten till olika yrkesval hela tiden öppnas upp i och med globaliseringen. Denna 

valfrihet kan vi härleda till nyliberalismens intåg. Vi vill undersöka just denna nya moderna 

anställningsform som Flytande arbetstid är, då vi kan se att även fast det ger en bredare 

valmöjlighet för den anställde, så kan denna typ av anställning även innebära ett tvång och en 

stress om hen inte kan förstå och hantera de konsekvenser som kommer av sitt beslut att ingå 

ett sådant avtal. 

 



Örebro Universitet 
HumUS; Sociologi, Kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv 30Hp 
Vårterminen 2018 
 

Författare: Tina Lundin & Lisa Lindgren.                                                                                                                                                                   5 
 
 

1.2.1 Arbetsmodellen Flytande arbetstid som begrepp 

I Örebro kommun, där vi valt att göra vår studie, arbetar de inom vård och omsorgssektorn 

med arbetsmodellen Flytande arbetstid (se bilaga 1). Flytande arbetstid innebär att du som 

anställd har en tillsvidareanställning på en grundprocent men kan välja att tillfälligt utöka den 

till en högre procent eller heltidstjänst. Som anställd har du alltså en deltidstjänst i grunden 

men väljer i perioder om fyra månader i taget att öka din anställning med max 30 %. Avtalet 

om Flytande arbetstid är uppsägningsbart med en månads uppsägningstid. Inom vård och 

omsorg arbetar de efter ett grundschema förlagt på dagar, kvällar, nätter och helger med en 

heltid som är 36,33–37 timmar i veckan. Utöver det ordinarie grundschemat ska den anställde 

sedan själv lägga sig tillgänglig för inbokning, i kommunens bemanningssystem Medvind, de 

antal timmar hen har skrivit avtal på. Dessa timmar ska främst användas av enheten du är 

anställd vid för att täcka korttidsfrånvaro, såsom sjukdom och semester. Beroende på hur hög 

din grundprocent är och hur många procent du “flyter” ska du göra X antal timmar under fyra 

månader. Dessa timmar har du redan fått lön för i ‘’förskott’’, och är således skyldig 

arbetsgivaren arbetstid.  

 

För att denna arbetsmodell ska kunna fungera även fast arbetarna inte alltid håller sig inom 

ramen för sina flyt-timmar så får den anställde ha så kallad plus-tid och minus-tid.  Plus-tid, 

om den anställde gjort några extra timmar utöver den procent hen skulle “flyta”, får sparas till 

nästkommande period som en typ av buffert. Dock är detta begränsat till ett visst antal 

plustimmar per period som får sparas, de resterande timmarna stryks helt och ersätts ej. 

Minus-tid får också finnas till viss del beroende på antalet procentenheter den anställde flyter. 

Denna minus-tid leder till ett löneavdrag på 1/165, då det motsvarar en timme av 

heltidsanställning(se bilaga 1). Kort och gott kan vi säga att man får lön för en heltidstjänst 

trots att man bara är anställd på tex. 70%, därför blir individen skyldig att jobba ikapp de 

procenten som saknas för att inte behöva betala tillbaka av sin lön, som att handla på kredit 

helt enkelt. 
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1.3 Syfte & frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att få en förståelse för hur tillsvidareanställda undersköterskor inom vård och omsorg 

i Örebro kommun upplever arbetsmodellen Flytande arbetstid. 

 

Frågeställningar 

 

• Vad tycks påverka de anställdas upplevelse av den Flytande arbetstiden? 

 

• Vilka reflektioner gör den anställde över vad avtalet om Flytande arbetstid kan tänkas 

innebära? 

 

• Hur upplevs flexibiliteten i arbetslivet av den anställde? 

 

1.4 Disposition 

I följande avsnitt kommer vi presentera den tidigare forskningen vi funnit följt av teoretiska 

utgångspunkter och övriga teoretiska begrepp. Därefter kommer vi presentera vårt 

metodkapitel, där vi bland annat förklarar och motiverar vilken metod vi använt oss av samt 

hur själva genomförandet av studien har fortskridit. Näst därefter presenterar vi resultatet av 

den data vi har samlat in samt våra reflektioner och vår analys kopplat till teorin samt tidigare 

forskning. Efter detta kommer vi presentera vår diskussion där vi tar upp och diskuterar det 

som vi tyckte var intressant i vårt resultat. Sist men inte minst kommer vi presentera vår 

slutsats av denna studie samt en utvärdering av vårt arbete och tillvägagångssätt följt av vad 

vi tror kan vara intressant att ta med in i den fortsatta forskningen.   
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Forskning kring Flytande arbetstid är relativt nytt och outforskat. Vårt fokus hamnade istället 

på att hitta tidigare forskning som kom så nära vårt ämne som möjligt. Vi fann en artikel, 

“Managing Organized Insecurity: The Consequences for Care Workers of Deregulated 

Working Conditions in Elderly Care”, som behandlade ämnet Flytande arbetstid och de 

övriga artiklarna går att relatera till forskningsämnet då de behandlar flexibla 

arbetsförhållanden. Nedan presenteras de studier vi fann och ansåg relevanta till vår studie.  

 

För att finna tidigare forskning använde vi oss av databasen Primo och databasen Sociological 

- Sociological abstract. Vi använde sökorden flexibilitet, flexibelt arbete, Flexible work, 

arbetsmiljö, stress, arbetstid, känsla av sammanhang, on demand work, power relations, krav 

och omvårdnadsyrken.  

 

Anna Jacobs och Irene Padavic (2015, s.67) har i sin studie genomfört 17 djupintervjuer med 

lågavlönade kvinnor i sydöstra USA. De intervjuade hade olika former av lågavlönade 

serviceinriktade jobb med flexibla anställningsförhållanden. Syftet med denna studie var att 

försöka skapa en förståelse av hur problem med arbetstider hanteras av kvinnor med 

lågavlönade jobb. Genom dessa intervjuer fann de (2015, s.82) några faktorer som ofta fanns i 

de yrken som ses som lågavlönade, varav två var oregelbundna scheman och obekväma 

arbetstider. I resultatet fann de att båda dessa faktorer påverkar deras familjeliv och gör det 

svårt att planera sin vardag. Flera av de intervjuade kvinnorna påpekade också att de 

anställdas flexibilitet alltid var beroende av arbetsgivaren, där den anställde fick anpassa sin 

vardag och fritid efter arbetsgivarens behov av arbetskraft. Exempelvis uppgavs det att flera 

av de intervjuade upplevde att de utnyttjades, blev tvingade att stanna kvar på jobbet och ta på 

sig obekväma arbetspass utan övertidsersättning.  

 

Den vetenskapliga artikel som vi fann passade vår studie är Ede och Ranatkeisus “Managing 

Organized Insecurity: The Consequences for Care Workers of Deregulated Working 

Conditions in Elderly Care” från 2015, som behandlar fem utvärderingsprojekt kring 

heltidsarbete för anställda i kommunala vård-och omsorgsverksamheter. Ede och Rantakeisu 

(s. 56) tar upp att det främst är inom vård- och omsorg som deltidsanställningar förekommer, 

och att den främsta anledningen till detta är just att heltidsanställningar inte erbjuds. Enligt 

artikelförfattarna tog den svenska regeringen ett beslut om att med 150 miljoner i budget 
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under perioden 2002–2005 öka andelen heltidsanställningar genom olika projekt. Det är ur ett 

av dessa projekt som arbetsmodellen Flytande arbetstid härstammar. Tanken med Flytande 

arbetstid är enligt Ede och Rantakeisu att de som redan är anställda ska få arbeta mer samt att 

de inte behöver ha så många vikarier anställda. År 2015 erbjöd 44 % av Sveriges kommuner 

heltidstjänster, en del med Flytande arbetstid, som norm vid en nyanställning (Ede & 

Rantakeisu s.56). Det som arbetsmodellen Flytande arbetstid kräver är flexibla medarbetare. I 

sin artikel skriver författarna att de inte kan anta att den flexibilitet en verksamhet behöver 

också passar den anställde. Flexibilitet ökar den anställdes chans att kontrollera och påverka 

deras arbete och deras välmående, medan en inflexibilitet skapar oro för den anställde. De 

huvudbegrepp som Ede och Rantakeisu fann var att du som medarbetare med Flytande 

arbetstid behöver fokusera på tillgänglighet, flexibilitet, ansvar och att vara anpassningsbar. 

Artikelförfattarna diskuterar också varför inte alla väljer att få en heltidsanställning, vilket vi 

anser kan vara en vidare forskningsfråga.  

 

Båda dessa vetenskapliga artiklarna visade att de anställda upplevde att det var verksamhetens 

behov som styrde nyttjande av de flexibla anställningsförhållandena. De flexibla 

anställningsförhållandena verkar orsaka en osäker planering och en oro för individen. Denna 

flexibilitet tar även Paulsson upp som en risk i sin utredning.  

 

Fredrik Paulsson (2016, s.6) skriver i sin “Heltidsutredningen” för Värnamo kommun att 

ungefär 57 % av Sveriges kommuner har fattat ett politiskt beslut om rätt till heltid. Paulsson 

menar att det i nästan varje kommun finns en problematik kring ofrivillig deltidsarbetslöshet, 

främst inom kvinnodominerande yrken där heltidsarbete inte erbjuds och arbetsvillkoren blir 

ojämställda. Paulsson har gjort en uträkning på vad det skulle kosta i Värnamo kommun att 

införa heltidsanställningar till alla medarbetare inom omsorgen, och kom fram till siffran 5,3 

miljoner om året. Han menar att det skulle ta 31 år för en kommun att bli kostnadsneutral 

gällande personalkostnaderna. Vid införandet av rätten till heltid är det enligt Paulsson (2016, 

s.7) viktigt att se till risker och utgå ifrån både flexibiliteten i verksamheten men också 

tryggheten för medarbetaren. För att få den Flytande arbetstiden att fungera optimalt är det 

enligt Paulsson (2016, s.77) viktigt att medarbetaren och verksamheten samplanerar. Han har 

tagit fram nivåer för detta där han går från den egna avdelningen, egna enheten, närliggande 

enhet, hela förvaltningen och till sist annan förvaltning i samma kommun.   
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Denna studie har sin utgångspunkt i begrepp och teorier hämtade från samhällsteoretiker och 

sociologer såsom tidigare nämnda Zygmunt Bauman och Ulrich Beck men även Otto 

Granberg, Robert Karasek, Töres Theorell och Aaron Antonovsky kommer att framhävas. Vi 

har valt att använda oss av teorier och begrepp såsom Flexibilitet, KASAM (känslan av 

sammanhang), Locus of control, målförskjutning samt makt och maktförhållanden. Vi valde 

dessa begrepp, teoretiker och teorier eftersom vi ansåg att dessa kunde passa bra in utifrån 

vårt syfte och frågeställningar. I följande textavsnitt presenteras de nämnda perspektiven på 

ett mer ingående sätt.  

 

3.1 Flexibilitet 

Flexibilitet som begrepp och teori är väldigt brett och mångsidigt.  En av de positiva 

aspekterna i begreppet flexibilitet kan vara att man i samband med oregelbundna arbetstider 

har mer möjlighet att planera och lägga upp sin fritid utanför och runt omkring jobbet utan att 

vara låst till vissa fasta dagar och tider. Ett yrke kan på så sätt, genom oregelbundna 

arbetstider tillfredsställa ett behov av frihet (Ylva Ulfsdotter Eriksson & Marita Flisbäck, 

2011 s.184–185).   

 

Dagens arbetsmarknad kännetecknas av högt tempo och ständiga förändringar. För individen 

kan detta innebära en känsla av frihet och tillfredställelse över ombytligheten i arbetet och det 

övriga livet samtidigt som det skapar känslor av ovisshet och svårigheter att få till rutiner 

utanför arbetet då ingen dag blir den andra lik (Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom 

Hagström, Gunn Johansson och Ulf Lundberg 2006 s.9). Det finns en risk för stress och 

utbrändhet, i och med de ständiga förändringarna som sker i arbetsuppgifter eller arbetstider, 

dessutom finns det en kanske outtalad förväntning att de som är arbetstagare idag ständigt ska 

vara tillgängliga för att snabbt kunna komma in och jobba vid oväntad ökning i belastningen 

(Allvin et al., 2006 s.10). Flexibilitet är dock inte alltid förknippat med ett tillfredsställande 

arbete. Otto Granberg (2014, s.140) påpekar att de kraven på flexibilitet som arbetsgivaren 

ställer kan vara stressande och därmed orsaka skada på arbetstagarens personliga hälsa.  

 

Enligt Allvin et al. (2006, s.140–141) uppkommer stressen oftast i situationer med flexibla 

arbetsförhållanden då individen upplever låg kontroll, vilket leder oss vidare in till Krav-

kontroll-stödmodellen. Robert Karasek och Töres Theorell har tagit fram Krav-kontroll-
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stödmodellen som tar fokus på den enskildes upplevelse av de krav som hen ställs inför, samt 

vilken kontroll denna individ upplever sig ha i den situationen, exempelvis en arbetssituation 

(Karasek & Theorell. 1990, s.56). Detta innebär att kraven kan upplevas som mer eller mindre 

påtagliga beroende på graden av kontroll och stöd som individen tycker sig besitta. I en 

situation där en anställd upplever höga krav samt hög kontroll med mycket stöd från personer 

i sin omgivning stimuleras individens utvecklingsförmåga och det främjar individens lärande. 

I dessa fall får alltså höga krav en positiv betydelse. I en motsatt situation, där kraven är höga 

men känslan av kontroll är låg och individen helt saknar stöd från sin omgivning, kan alltså i 

individen drabbas av stress, vilket i sin tur kan leda till en spänd och slitsam arbetssituation 

(Allvin et al. 2006 140-141; Anders Hanson 2011 s. 229). 

 

Det vanligaste sättet att maximera utnyttjandet av arbetskraft och arbetare är att alternera 

arbetstiderna efter organisationens önskemål och behov. Det görs enklast genom att 

personalen får jobba övertid, skiftarbete, helgarbete eller jourarbete. Ett annat men också mer 

kontroversiellt sätt att fånga upp flexibilitet är genom att systematiskt använda och utnyttja 

deltidsanställningar (Allvin et al.2006  s.46). Det är ofta en självklarhet att som arbetare idag 

kunna vara flexibel, dels gällande arbetstid för att kunna täcka upp varierande belastning, men 

också gällande arbetsuppgifter. Individen ska alltså lätt kunna byta arbetsuppgifter, arbetsplats 

eller arbetstider för att kunna vara en attraktiv arbetare på dagens arbetsmarknad (Allvin et 

al.2006  s.46 ; Christina Garsten, Jessica Lindvert & Renita Thedvall, 2011.s.233) 

 

Det kan tyckas att flexibilitet är något positivt som kan gynna anställda mer än verksamheten 

i en viss utsträckning då det kan ge en stimulerande och varierande arbetssituation. Samtidigt 

gynnas verksamheten på så sätt att de kan ställa krav på de anställda att de ska kunna jobba på 

mer obekväma timmar för att tex slippa ta in vikarier och liknande. Med detta sagt kan vi se 

att det verkar skapa en del stress för individerna om kraven på flexibilitet blir för stora. I 

dagens samhälle ställs det allt högre krav på att vara flexibel och framförallt krav på att vara 

ständigt tillgänglig. Detta tycker vi är en väldigt riskabel del av flexibilitet som kan få 

negativa konsekvenser för individer som inte kan hantera det till fullo. De kan tyckas att när 

flexibilitetens krav blir för höga går det utför väldigt fort och konsekvenser såsom utbrändhet 

och andra stress-symptom kan bli väldigt långdragna och därmed kostsamma för en 

arbetsgivare. Sammantaget kan vi se att flexibilitet är något positivt för alla inblandade parter 
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men samtidigt måste man ta i beaktande att kraven lätt kan blir för höga och tappar vi som 

individer då kontrollen, kan det i sin tur leda till oanade konsekvenser.   

 

 

3.2 KASAM  

KASAM står för känsla av sammanhang och är ett begrepp som myntades av sociologen 

Aaron Antonovsky. Han utgår från ett salutogent perspektiv och fokuserar på vad det är som 

gör att individer klarar sig bra och fortfarande behåller hälsan trots ett stort antal stressfaktorer 

(Antonovsky, 1991 s.12–13). KASAM är ett kognitivt begrepp som utgår från komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991 s.38). Enligt Antonovsky 

klarar varje individ olika situationer olika bra beroende på deras personliga KASAM (1991, 

s.118). Ju högre KASAM du har i situationen desto bättre hanterar du den, begriper den och 

känner en mening med den. Detta kan delvis bero på vilka livserfarenheter man tar med sig in 

i varje situation. Arbetsplatsen och arbetet blir en viktig social miljö för individen då de flesta 

vuxna har ett arbete där en stor del av individens vakna tid tillbringas. Antonovsky beskriver 

att arbetsbetingad stress främst handlar om de faktiska arbetsförhållandena och den 

individuella upplevelsen av dessa där man alltså bortser från den sociostrukturella situation 

som arbetet är inordnat i (Antonovsky, 1991 s.136 & 139). 

 

Begriplighet 

Komponenten begriplighet handlar om hur en individ upplever yttre och inre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, ordnande, sammanhängande eller strukturerande. En individ med 

hög känsla av begriplighet förväntar sig att situationer hen ställs inför går att ordna och 

förklara. Individen har alltså en stabil förmåga att bedöma verkligheten (Antonovsky, 1991 

s.38). Antonovsky (1991, s.144) menar att begriplighet på arbetet handlar mycket om att 

förstå den situation man som arbetare ställs inför och att det ska finnas en viss förutsägbarhet 

i dessa situationer som kan ses som återkommande. Gällande komponenten begriplighet är det 

enligt Antonovsky (1991, s. 146) mycket viktigt att individen litar på att hens kompetens är 

tillräcklig.  
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Hanterbarhet 

Den andra komponenten är hanterbarhet som handlar om i vilken grad en person upplever sig 

ha resurserna till att möta de olika stimuli hen ställs inför. Har man hög grad av hanterbarhet 

känner personen också att hen kan klara av de händelser hen råkar ut för (Antonovsky, 1991 s. 

39). Genom att ha kontroll över sin egna situation på arbetsplatsen kan man också hantera 

den. Det ger en hög grad av hanterbarhet att ha de resurser som behövs för att lösa 

situationen. Andra faktorer som Antonovsky menar påverkar individens hanterbarhet på 

arbetsplatsen är att ha bra kollegor som vet hur situationer ska lösas samt att det finns tid för 

vila och återhämtning (Antonovsky, 1991 s.142).  

 

Meningsfullhet 

Den tredje komponenten är meningsfullhet. Med meningsfullhet menar Antonovsky (1991 

s.40–41) att individen känner att de problem och utmaningar hen ställs inför är värda ett 

engagemang. En känsla av meningsfullhet i sitt arbete handlar dels om stolthet och glädje 

men även att individen själv har frihet att kunna bestämma över sin situation (Antonovsky, 

1991s. 140–141). Meningsfullhet i arbetet beror alltså på individens möjlighet att själv kunna 

bestämma arbetsordning, arbetsuppgift och arbetstakt mm. Antonovsky menar att genom att 

ha inflytande över sin arbetssituation genererar det ett större engagemang från individerna i 

fråga. Att ha ett inflytande över sin arbetssituation handlar om makt över sig själv, vilket är en 

betydande del av meningsfullheten (Antonovsky, 1991 s.141). 

 

En kritik som vi vill rikta mot begreppet KASAM är huruvida det är handlingen som ger 

KASAM eller är det KASAM som påverkar handlingen. En annan kritik är en tanke utifall 

andra komponenter skulle kunna fånga en individs känsla av sammanhang bättre. Vi har 

upptäckt att även om KASAM är ett bra begrepp som går att applicera på många olika 

situationer så går det inte att undvika det faktum att begreppet helt saknar perspektiv vad 

gäller exempelvis makt och etik. Kan vi verkligen prata om en arbetssituation där individen 

känner mening utan att prata om vilken typ av maktförhållande som råder i den situationen. 

En individs KASAM kan också förändras beroende på situation, det sociala sammanhanget 

och yttre faktorer. KASAM kan fånga upp delar av en individs upplevelser men inte hela 

individen.  
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3.3 Makt      

Organisationer består enligt Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik (2014, s.149–150) av 

enskilda individer och grupper bestående av individer. Dessa personer har olika mål, 

ambitioner, olika synsätt på hur saker ska göras och vem som ska göra vad. Exempelvis kan 

det vara att de som är anställda vill jobba emot att maximera sin lön och arbetsledaren eller 

verksamheten önskar att jobba emot att maximera vinst och avkastning. Dessa olika grupper 

har alltså olika intressen som står mot varandra. I en organisation menar Jacobsen och 

Thorsvik (2014 s.151) att det finns tre interna intressegrupper. Dessa är de anställda, 

ledningen och ägarna. Externa intressegrupper, som också kan påverka en organisation, kan 

vara exempelvis fackföreningar och samarbetspartners. Paul Thompson och David McHugh 

(2002, s.5–6) menar att organisationer medlar mellan det stora samhället och de externa 

intressegrupperna och individen, och att bara prata om arbetsorganisationer blir svårt då det 

är enskilda individer som ingår och verkar i alla organisationer.   

 

Makt handlar om att någon eller något påverkar någon annan. Jacobsen och Thorsvik (2014, 

s.152–153) menar att det finns tre situationer och relationer som definierar begreppet makt. 

Dessa är; att makt är något som används i relationer mellan olika aktörer; att makt används 

när olika aktörer är beroende av varandra, samt; att makt utövas när det finns en oenighet 

mellan olika aktörer som är beroende av varandra. Vi tolkar att om en organisation har för 

mycket resurser, minskas konkurrensen om dessa resurser mellan aktörerna vilket leder till att 

makten för resurs-innehavaren minskar. Makt ökar och minskar också beroende på hur viktig 

en intressefråga är för parterna. I en organisation kan maktutövningen vara synlig och tydlig 

eller också fortgå i skuggan av verksamheten (Jacobsen och Thorsvik 2014, s.152–155). 

 

Begreppet bytesmakt förklaras på så sätt att det bygger på att aktör A har något aktör B vill ha 

och ju mer aktör B vill ha det, desto större makt har aktör A. Bytesmakten handlar alltså om 

kontrollen över resurserna. Makt kan ses som en social relation mellan olika aktörer, men 

makten kan förändras över tid och är alltså inget fast eller konstant (Jacobsen och Thorsvik, 

2014 s.154–155). 

 

Kritik vi vill rikta mot begreppet makt är det lätt får en negativ klang. Makt handlar inte alltid 

om dominans och auktoritet utan även om vem som har kunskapen, förståelsen och 

resurserna. Vi menar att makt kan inkludera makt över dig själv och din situation.  
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3.4 Locus of Control 

En teori som vi hittade under bearbetning av vårt intervjumaterial var Locus of control. Detta 

begrepp kan även benämnas på svenska som Kontroll-lokus, men vi har valt att behålla 

begreppet på engelska då det lättare kan kännas igen av en bredare läsarbas. Locus of control 

är ett begrepp som har bakgrund i personlighetspsykologi och begreppets innebörd är till 

vilken grad en person upplever sig ha kontroll över resultatet av en situation i deras liv, eller 

om kontrollen helt ligger i någon annans händer. En persons “locus” är antingen en inre 

(internal) tror om att ens liv kan vara styrt och kontrollerat av en själv eller en tror om att ens 

liv styrs av yttre (external) “krafter” och personer, vilket personen då själv inte kan påverka 

eller ha inflytande över (Herbert Lefcourt, 1982 s.176–178; Julien Rotter, 1990). 

 

Personer med internal locus tror att de själva har kontrollen över sitt liv, och kommer att 

reagera därefter, till exempel på resultatet av ett prov kommer en person med internal locus att 

berömma eller kritisera sig själv för resultatet medans en person med external locus kommer 

att skylla på eller berömma till exempel läraren för hur denne har undervisat, hur lokalen är 

utformad eller hur testet var utformat och så vidare. Personen kommer alltså skylla på yttre 

faktorer (Thompson, & McHugh, 2002. s.114; Rotter, 1990). 

 

En persons locus of control är en av byggstenarna i självuppfattningen som en person besitter. 

Det bygger på vilka förväntningar personen har på sin omgivning samt vilken självkänsla hen 

själv besitter. Har personen en hög självkänsla kommer hen förmodligen att använda sig av 

internal locus för man upplever att man själv har stor kontroll. Har personen däremot låg 

självkänsla kommer hen med stor sannolikhet att använda sig mycket av extern locus, då man 

själv känner att man inte har kontroll över olika situationer och blir lätt stressad av att inte ha 

kontroll (Rotter, 1990). 

 

Kritik mot begreppet Locus of control är att det inte har fokus på situationer. Vi anser att det 

kan vara situationen som avgör en individs locus of control. Därmed kan det variera från olika 

situationer beroende på individens förståelse, resurser och begriplighet. 
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3.5 Målförskjutning 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s.29–30) är alla organisationer inrättade för att fylla en 

funktion eller att lösa en uppgift. För att strukturera upp sitt arbete använder organisationer 

sig av strategier och mål för att uppnå sitt syfte på ett effektivt sätt. Dessa mål kan ha en 

motiverande effekt, ha en styrande funktion, fungera som en legitimerande faktor eller som ett 

utvärderingskriterium för organisationens arbete. Målförskjutning innebär att anställda arbetar 

mot ett mål som inte är samma som organisationens (Jacobsen & Thorsvik 2014, s.52-53). En 

form av målförskjutning är suboptimerad målförskjutning där den anställde är mer intresserad 

av att arbeta för sitt eget bästa och maximera sin egna vinning och sina egna mål i jämförelse 

med att jobba mot organisationens bästa. Den anställdes fokus hamnar istället på en faktor 

som i grunden inte har med organisationens mål att göra.  

 

Kritik mot målförskjutning är att det har en stor ekonomisk vinkling. Målförskjutning har sitt 

fokus enbart på organisationens sida och inte medarbetarens. Faktorerna som påverkar 

målförskjutning är tolkningsbara.  
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4. METOD 

Denna uppsats kommer att struktureras och författas med inspiration och bakgrund i Arne 

Jarrick och Olle Josephsons bok Från tanke till text (1996). 

 

4.1 Inledning  

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ strategi med anledning av att studien syftar till att 

undersöka intervjupersonernas subjektiva upplevelse i och med anställning med Flytande 

arbetstid. Valet av metoden semistrukturerad intervju (Alan Bryman, 2011 s. 415) har baserats 

på förhoppningen om en öppen dialog där intervjupersonen fått möjlighet att reflektera över 

sina svar samt att vi även fick möjlighet att ställa följdfrågor och hitta nya intressanta tankar 

genom hela intervjun. Metoden ger oss möjligheten att tolka intervjupersonernas svar och 

generalisera svaren utifrån teorierna. Svend Brinkmann och Steinar Kvale (2015, s.21) menar 

att det är i processen mellan intervjuare och intervjuperson som kunskapen produceras. Tack 

vare semi-struktur på intervjun så lämnades frågorna mer öppna och intervjupersonen behövde 

inte bli styrd i en tydlig riktning när hen svarade. Vid intervjuerna använde vi oss av en 

intervjuguide (se bilaga 2) där vi utformat relevanta teman utifrån syfte och teori. Den 

kvalitativa metoden ger oss på så sätt en möjlighet till djupare förståelse samt ett mer 

innehållsrikt och detaljerat material att analysera. 

 

I vår studie valde vi att använda oss av en adaptiv teori, vilket Layder (1998, s.133) menar är 

både deduktiv och induktiv. Denna ansats går både från teori till resultat och vice versa. Vi 

utgick ifrån en teoretisk referensram som vi sedan prövade i form av insamling av empiri och 

data. Utifrån empirin fann vi flera nya teorier som i sin tur breddade teoribilden och bidrog 

med ytterligare faktorer i vår redan befintliga referensram vilket underlättade analysarbetet.  

 

4.2 Urval 

Deltagarna till vår studie valdes ut med hjälp av målstyrt urval (se Bryman, 2011 s. 434) där 

vi först valde ut två enheter i den aktuella kommunen att kontakta för att få utföra vår 

undersökning. Därefter valdes sex intervjupersoner ut slumpmässigt, tre personer vardera på 

dessa två enheter. Personer som vi ansåg passande för vår målgrupp var först och främst att de 

är tillsvidareanställda med Flytande arbetstid, men även de som haft Flytande arbetstid under 

minst en period, det vill säga fyra månader. Urvalet blev helt slumpmässigt eftersom vi endast 

bestämde en dag samt inom en viss tidsram då vi önskade utföra intervjuerna. Personerna för 
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intervju skulle alltså vara i tjänst vid just det tillfälle vi önskade genomföra intervjuerna på 

samt vara anställda med avtal om Flytande arbetstid. Vilka vi skulle intervjua visste vi inte 

förrän de kom in i lokalen. Vi har valt att anonymisera våra intervjudeltagare helt och hållet 

och inte beskriva dem med några karaktäriserande egenskaper. Detta val har vi gjort då vi har 

en liten urvalsgrupp och om vi på något sätt beskrev våra deltagare skulle det gå att räkna ut 

vilka personer som deltagit i vår studie. Som en självkritik har vårt extremt begränsade och 

slumpmässiga eventuellt orsakat att individer som skulle varit väldigt intressanta för vår 

studie gått förlorade i vår urvalsprocess. 

 

4.3 Intervjuguide, genomförande & bearbetning 

Tre intervjuer genomfördes måndagen den 9:e april 2018 på enhet A och 3 intervjuer 

genomfördes sedan onsdagen den 11:e april 2018 på enhet B. Genom att vara på 

intervjupersonernas arbetsplats underlättades genomförandet intervjuerna, då respondenterna 

inte behövde ta sig någonstans. Intervjutiden var avsatt till en timme, då vi ansåg att vi på denna 

tid skulle hinna igenom materialet och få kvalité på intervjusvaren. Vi genomförde intervjuerna 

i par med en som huvudansvarig och den andra som åhörare.  

  

Som stöd hade vi en intervjuguide, vilken baserats på vårt syfte och frågeställningar. Vid öppna 

svar som täckte stora delar kunde någon fråga undvikas och likaså kunde följdfrågor ställas om 

svaren kändes otydliga eller för innehållslösa och vi var intresserade av mer material. 

Intervjuguiden var indelad i olika teman för att på så sätt försäkra oss om att vi täcker alla 

teorier och begrepp. Dessa fyra teman var inledande frågor, flexibilitet, makt och KASAM (se 

bilaga 2). De övriga begreppen, Locus of control och målförskjutning vad något vi hittade under 

bearbetningen av intervjumaterialet så de finns därför inte med som teman i intervjuguiden. 

Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta efterarbetet.  

 

Vi har efter intervjuerna ordagrant transkriberat inspelningarna (se Bryman, 2011, s. 428) 

individuellt och sedan kodat samtliga data gemensamt utifrån vad vi kunde se som 

återkommande mönster i våra respondenters svar. Vi började med att koda materialet utifrån 

våra teorier för att se om det återfanns i materialet, vilket enligt Bryman (2011, s. 26) är en 

deduktiv strategi. I arbetet med kodningen fann vi även andra teorier och begrepp som vi inte 

haft med i vår teoretiska referensram från början men som hjälpte vår empiri och förståelse 

framåt, detta kallar Bryman (2011, s.28) för en induktiv strategi. Kombineras dessa strategier 
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kallas det för adaptiv strategi. Därefter sammanställdes koderna in i olika kategorier vilket 

vidare resulterade i ett antal väsentliga teman kring flexibilitet, makt samt KASAM med fler.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Inom svensk forskning finns det fyra etiska principer att följa. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför samtliga intervjutillfällen 

har vi i enlighet med de etiska principerna (Bryman, 2011, s.131–132) informerat 

respondenterna om studiens syfte och upplägg enligt informationskravet, samt att all data 

kommer behandlas konfidentiellt och endast användas till just detta forskningsändamål, enligt 

nyttjandekravet. Alla intervjudeltagare har muntligt fått godkänna att intervjun blir inspelad. 

För att säkerställa deltagarnas anonymitet i analysdelen har vi använt oss av fingerade namn till 

exempel intervjuperson 1 (IP1). Intervjupersonerna fick också information om att de när som 

helst under intervjuns gång hade möjligheten att avbryta sitt deltagande och medverkan enligt 

samtyckeskravet.  

 

4.5 Bedömningskriterier  

Två begrepp som vi använt oss av som riktlinjer när vi utfört vår studie är reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet betyder enligt Brinkmann och Kvale (2015, s.281- 282) trovärdighet och 

syftar till att fastställa att studien som utfört är så trovärdig som den kan bli. Validitet betyder 

tillförlitlighet och syftar till att fastställa att studien som utförts går att lita på och är utförd på 

ett sätt som undersöker det som ska undersökas.  

 

För att få hög reliabilitet (se Bryman, 2011, s. 354–365) i denna forskningsstudie har den 

genomförts på ett sätt där objektiv medvetenhet står i fokus för att försöka få fram resultat, 

oberoende av våra egna förutfattade meningar och erfarenheter. Vi har försökt att undvika 

ledande intervjufrågor för att ge respondenterna möjlighet att fritt uttrycka sina egna tankar och 

upplevelser om den Flytande arbetstiden. Under intervjun har vi varit noga att stämma av med 

respondenterna så vi uppfattat informationen på ett korrekt sätt, för att öka trovärdigheten i 

resultatet. Som nybörjare inom forskning kan det enligt Bryman, (2011, s.428) vara lätt att vid 

intervjun missa aspekter såsom tonläge, gester och andra uttryck som kan ha betydelse för 

resultatet. Vår grundtanke var att tydliggöra resultatet med att även uppge tolkad känsla, men 

då intervjupersonerna tydligt uttryckte sig i tal tog vi beslutet att avstå detta. Vi valde vi att 
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transkribera intervjumaterialet ordagrant (se Bryman, 2011, s.428). Vi är medvetna om att sex 

intervjupersoner kan innebära en liten bas för att kunna generalisera till en hel population eller 

att överföra resultaten till andra miljöer eller sammanhang men på grund av tidsramen vi arbetat 

efter så fanns ingen möjlighet att bredda studien och inkludera fler intervjuer och aspekter, även 

om vi egentligen hade önskat att vi kunde. Med det sagt har vi ändå försökt åstadkomma en så 

utförlig beskrivning av metodval som möjligt för att öka studiens kvalité och reliabilitet.  

 

4.6 Avgränsning 

Vi valde att begränsa urvalet till personer som arbetar inom Örebro kommun, inom den 

aktuella förvaltningen och som har haft avtal om Flytande arbetstid i minst en period, det vill 

säga fyra månader. Detta för att individen ska ha en grunduppfattning om, och upplevt 

Flytande arbetstid under en viss period. Personerna ska också ha varit i tjänst just den aktuella 

dagen vi slumpmässigt valt ut. Vi har valt att inte inkludera kön, etnisk bakgrund och ålder 

som faktor i studien för att bara fokusera på yrkesrollen och intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser. I denna studie har vi valt att fokusera på undersköterskornas subjektiva 

upplevelser vad gäller att ingå avtal om Flytande arbetstid och vad de känner inför att jobba 

med denna arbetsmodell. Vi har på grund av en begränsad tidsram aktivt valt att inte 

inkludera personer som tackat nej till avtal om Flytande arbetstid.  
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5. RESULTAT & ANALYS   

I detta kapitel kommer vi presentera och analysera våra intervjusvar utifrån de teorier och 

tidigare forskning som vi hittat och valt ut. Vi började detta arbete med en tydlig teoribild och 

en uppfattning om vad vi trodde vi skulle hitta bland svaren. Under arbetets gång fann vi fler 

teoretiska begrepp som vi tyckte var intressanta och bidrog till en större förståelse för 

intervjupersonerna och deras arbetssituation. Vi har under arbetets gång funnit att flera av 

våra respondenter hade många liknande reflektioner, samtidigt som vi fann vissa svar som 

skiljer sig mer åt. Nedan kan ni läsa vårt resultat uppdelat i kategorier som följer våra teorier 

och som avslutas med de teoretiska begrepp vi hittade under arbetets gång. Vi har valt att inte 

beskriva våra intervjupersoner med några karaktäriserande egenskaper då vi vill värna om 

deras anonymitet och försäkra oss om att det inte på något sätt går att lista ut vem personen i 

fråga är.  

 

5.1 Flexibilitet 

Flytande arbetstid kräver en flexibilitet av den anställde att lägga sig tillgänglig i 

bemanningssystemet Medvind. Den tid som den anställde lägger sig tillgänglig bör vara fler 

timmar än det hen behöver för att vara säker på att bli inbokad på så många timmar som hen 

är skyldig. Detta kräver att den anställde har kontroll på sina timmar, vilket vi sett i vårt 

resultat kan upplevas väldigt olika.  

 

Krav-kontroll-stöd 

Eftersom vi var nyfikna på hur våra intervjupersoner upplevde kraven kontra den kontroll och 

det stöd de får från verksamheten och varandra så frågade vi ett antal frågor rörande just detta 

ämne. Intervjuperson 5 (IP5) svarade då på frågan “Flytande arbetstid ställer krav på dig som 

anställd att göra dig tillgänglig en viss procent, hur upplever du de kraven?” 

 

Helst skulle jag ju vilja se att de var på schema egentligen, som nu över jul tyckte jag 

ju att det var bra att jag kunde styra lite själv, jag har aldrig varit så ledig som jag 

var nu. För då var det mycket att jag kunde planera så jag låg tillgänglig mycket mer 

innan, och var ledig när jag behövde vara ledig [...] 

 

Genom att IP5 lagt sig tillgänglig i god tid innan jul hade hen då redan jobbat in sina skyldiga 

timmar. Detta tolkar vi som att personen upplevde stor kontroll över situationen och lätt 
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kunde hantera de krav som ställdes. Ede och Rantakeisu (2015, s.56) menar att medarbetare 

med Flytande arbetstid måste vara flexibla, ta eget ansvar över sin situation och vara 

anpassningsbara. Just att ta eget ansvar över sin situation kan vi i intervjusvaren se vara något 

som underlättar för att hantera situationen. Eftersom IP5 hade så pass bra framförhållning och 

struktur i sitt planerande blev Flytande arbetstid i detta fall ett väldigt gynnsamt arbetssätt. På 

samma fråga svarar IP1 följande: 

 

Ja alltså jag får ju ihop min tid, men det är en inre stress över att jag inte riktigt är 

hundra på om jag ska få ihop min tid eller inte. Och så vet man att man får ju avdrag 

på lönen om man inte får ihop tiden. Och då kanske jag legat tillgänglig men inte 

blivit inbokad. [...] Så det står ju bara massa siffror om hur man tror det är sen 

justeras de där och då ska man plötsligt göra fler…ja. 

 

Här upplever vi att IP1 har en annan känsla av kontroll i situationen än vad IP5 upplever sig 

ha. Som ovan nämnt, Tror sig individen ha stor kontroll över situationen om hur hen till 

exempel lägger sig tillgänglig och får jobba är kraven inte speciellt påfrestande. Upplever 

man som intervjuperson 1 här ovan gör, att kontrollen är mindre eller kanske näst intill 

obefintlig blir kraven mycket tuffare att möta och hantera.  

 

För att fortsätta att undersöka kraven och hur de påverkar individerna frågade vi våra 

intervjupersoner om de kunde slappna av på sin fritid varpå intervjuperson 1 som tidigare 

visat sig ha lite svårt med kraven gav oss detta svar: 

 

Nej det kan jag ju inte eftersom mitt jobb också styr min fritid, eftersom jag inte vet 

när jag ska jobba. Det är ju liksom jobbet som bestämmer. Jag kan ju inte bestämma 

helt exakt när jag ska vara ledig eller inte. Man ger ju upp lite av sin frihet till jobbet. 

 

Just detta med att ge upp sin frihet till jobbet är hur Källström och Malmberg (2016, s.17) 

definierar hur det är att vara anställd. Med grund i svaret tolkar vi att IP1 verkar ha svårt att 

planera in lediga dagar och dagar då hen ska eller kan jobba. Om man som IP1 upplever att 

kraven blir för tunga att hantera kommer det inte bara medföra en ohälsosam stress utan det 

kan även leda till en försämrad arbetsprestation. I båda vetenskapliga artiklarna vi fann kring 
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flexibla arbetsförhållandena framhölls just att de påverkade den anställdes fritid negativt, då i 

detta fall den Flytande arbetstiden kan göra det svårt att planera sitt liv utanför jobbet.  

 

Ett mönster vi hittade hos alla intervjupersoner under denna studie var att de alla påtalade 

problemet att planera, dels sin tid på jobbet men också utanför. I vissa fall påtalade 

intervjupersonerna att de hört om kollegor som haft problem med planerandet, ett problem 

som vissa intervjupersoner själva inte upplevt då de var tydliga med att de är väldigt 

planerande och organiserade som personer till vardags. Ett svar som tydliggör detta är det 

nedan som gavs av IP2 som hört prat i omklädningsrummet och på raster om hur kollegorna 

har svårt att få ihop det med jobb och fritid.  

 

[...]de negativa tycker jag ju är då att om man inte har en framförhållning så blir de 

ju lite rörigt med sitt eget liv att man vet inte när man arbetar och när man är ledig 

[...] 

 

IP6 instämmer vidare:  

 

Ja, jo men de är ganska svårt, eftersom jag vet ju inte månad för månad hur jag 

jobbar utöver det jag har på mitt fasta schema, de övriga får ju bli på mina lediga 

dagar. Då blir det lite svårt att planera. 

 

IP4 vill påtala enligt nedanstående svar att det inte bara är hen själv som påverkas av att jobba 

med flexibel arbetstid.  

 

[...] man känner ju såhära att man kan ju inte planera sin egna tid liksom. Och då 

känns det, samtidigt kan man ju inte lägga in sig varenda dag också. Jag har små 

barn också och de måste ju veta, jag måste ju planera. Man vill ju ha sitt privatliv 

också. Jag kan inte komma till dagis samma dag eller dagen innan och säga hur 

barnen ska vara där liksom. Det påverkar ju dom också i deras planering. 

 

Detta tycker vi är ett tydligt exempel på att reaktionskedjan som följer arbete med Flytande 

arbetstid kan sträcka sig långt utanför verksamheten och det tror vi är en faktor som 

verksamheten eller kommunen inte reflekterat speciellt mycket över. Som vi nämnt ovan 
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beror känslan av kontroll över situation ofta på hur planerande och organisatoriskt lagd man 

är personligen. I en verksamhet som är så stor som vård och omsorg i Örebro kommun får 

man räkna med ett stort antal personer som kommer att ha problem med ett system som är 

utformat på detta sätt. Dels för att många medarbetare kanske är ovana att själva behöva ta ett 

stort eget ansvar för sin arbetstid men också för att många kanske saknar egenskapen att vara 

strukturerade och planerade som person. I dagens globaliserade risksamhälle sägs det krävas 

en alert och flexibel individ och så är inte allas personligheter. Flertalet av 

intervjupersonernas svar handlar om att det blir svårare att planera sitt vardagsliv med en 

arbetsmodell som Flytande arbetstid, vilket även var det Ede och Rantakeisu fann i sin 

forskning (2015 s.56). 

 

Stress är en av de negativa effekterna som vi hittat och som tydligt påpekats av 

respondenterna under studiens gång. Många av intervjupersonerna poängterade på flera av 

våra frågor att de kände sig stressade dels över att få ihop arbetstiderna men också stress över 

att behöva flyta runt på olika avdelningar och ofta behöva känna sig som vikarie på sitt eget 

jobb. Eftersom de kanske saknar det stöd eller den kunskap de har på sina hem-avdelningar. 

Vi frågade våra intervjupersoner “Om du skulle sätta en känsla på dina tankar om Flytande 

arbetstid vilken skulle det vara? “ för att se om vi kunde sätta fingret på vad de som jobbar 

med Flytande arbetstid faktiskt känner. IP1 svarade följande: 

 

Ja det är ju i slutet man börjar få den här stressen. Tänk om man har 20 timmar kvar 

att jobba och så tittar man på sitt schema, när ska jag kunna jobba dom. Man sitter 

och kollar, kanske här och kanske där. Sen kanske man inte blir inbokad där man lagt 

in sig och kunnat och då är man fortfarande skyldig de där 20 timmarna och måste 

jobba där det egentligen inte alls passar. Onödigt! Onödig stress, för jag vill ju jobba 

och när jag jobbat färdigt vill jag kunna koppla av och ha min fritid. 

 

IP6 framhävde att en negativ aspekt av Flytande arbetstiden är att behöva byta avdelning för 

att få ihop sin tid. 

nja, alltså jag kan bara gå till mig personligen och jag tycker inte om att fara runt på 

massa olika grupper jag tycker ju att jag har gjort det i så många år så jag vill vara 

på en å samma grupp eller då min grann-grupp för där tycker jag ändå att jag känner 
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mig skapligt trygg, har koll på boende å så. när man blir bokad på en ny grupp så är 

det ju inte kul, det känns ju som man är helt ny jag kan lika gärna bli bokad på ett helt 

annat boende för det är ungefär lika mycket som jag har koll på, man blir osäker och 

det tycker jag är jobbigt. 

 

Här kan vi tydligt se att IP6 påpekar att när de får gå över på andra avdelningar saknar 

respondenterna det stöd och den kontroll som de vanligtvis har på sin hemavdelning. 

Avsaknaden av kontroll och stöd är i vår mening en enormt stor faktor till att man inte trivs 

med arbetssättet och att man blir väldigt stressad över sin vardagliga arbetssituation. Något vi 

även tolkat i intervjusvaren är att alla inte riktigt ser konsekvenserna av sitt eget handlande. 

Bauman framhäver i sina tankar om individualiseringen i det postmoderna samhället där 

människor tar mer risker också måste se konsekvenser (2000 s.31). Både Bauman och Beck 

diskuterar att individen måste ta ställning till risker dagligen och väga för- och nackdelar mot 

varandra (1992 s.127–129). I detta fall med Flytande arbetstid anser vi att det är viktigt att 

individen ser sin egen roll i arbetsmodellen. Den anställde har valt att ingå ett avtal med 

Flytande arbetstid för att få en högre anställningsprocent och en heltidslön. I gengäld måste 

hen också lägga sig tillgänglig och offra en del av sin fritid, som egentligen kan sägas tillhöra 

verksamheten innan individen fullgjort sitt åtagande.  

 

Vi kan hittills konstatera att våra intervjupersoner har åsikter som ofta är varandras motsatser. 

Den ena tycker det är bra med Flytande arbetstid för det skapar frihet medan andra tycker det 

är jättejobbigt för det bringar mycket stress i deras vardag. För att tydliggöra denna tydligt 

delade åsiktsbild kommer vi nedan prata om den positiva aspekten av flexibilitet. Några av 

intervjupersonerna menar att möjligheten att kunna planera sin arbetstid och sin fritid, 

samtidigt som de får en variation i arbetet, är värdefullt och de gör det värt besväret med att 

jobba med Flytande arbetstid. IP2 har svarat följande om de positiva aspekterna av Flytande 

arbetstid, vilket även kan tolkas innehålla den socialisationsprocess som Källström och 

Malmberg (2016, s.18) menar att en anställning kan ge: 

 

det positiva är att jag får vara runt på samtliga avdelningar i de här huset de tycker 

jag är roligt för vi jobbar ju lite olika och jag tycker också det är roligt att träffa så 

många undersköterskor det gör att jag var jag än möter nån annan uska i huset så är 
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de ju liksom hej, det är inte vi och ni och på den här avdelningen gör vi såhär utan de 

blir ju en vikänsla.  

 

Fortsatt har IP3 svarat:  

 

Ja det positiva är ju då att man kan lägga som ett önskeschema, det kan man ju [...] 

 

IP5 vill likaså poängtera att Flytande arbetstid ger möjlighet att planera sitt schema utefter 

sina vardagsrutiner vilket skapar en frihetskänsla. Vi fortsatte att fråga våra respondenter 

vilken påverkan Flytande arbetstid har när de ska skapa rutiner på sin fritid och IP5 svarade 

följande: 

 

jag har mina rutiner och jag styr när jag lägger mig tillgänglig efter det, så vissa 

dagar lägger jag mig aldrig tillgänglig på kvällen till exempel å de respekterar dom. 

 

Detta tycker vi är ett tydligt exempel på en person som har struktur i sin vardag och därför lätt 

kan anpassa sig efter kraven som ställs i och med Flytande arbetstid. Ytterligare en positiv 

aspekt som flera intervjupersoner ville framföra var bland annat den heltidslön som både IP6 

respektive IP1 påtalade var en av de mest positiva aspekterna i och med deras avtal om 

Flytande arbetstid. 

 

“de positiva är att jag får jobba heltid” “Det positiva är ju att jag får min heltidslön.”  

 

I dessa svar kan vi se att de intervjuade ser sin egen vinning med den Flytande arbetstiden, då 

det ger dem en heltidslön, frihet att planera sin tillgänglighet och en möjlighet att byta 

arbetsplats och kollegor. Här kan vi urskilja det individualiserade tänkandet som Bauman och 

Beck framhåller som typiskt för det postmoderna globaliserade risksamhället. De intervjuade 

ser konsekvensen av sin handling i och med att de skrev på avtalet om Flytande arbetstid och 

förstår sin del och sitt ansvar i frågan.   
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5.2 KASAM 

Enligt Antonovsky klarar varje individ olika situationer olika bra beroende på deras 

personliga KASAM (1991, s.118). Ju högre KASAM du har i situationen desto bättre 

hanterar, begriper och känner en mening med den. Summan av dessa beror delvis på vilka 

livserfarenheter individen tar med sig in i varje situation.  

 

Begriplighet 

För att undersöka hur intervjupersonerna kände att de förstod sitt arbete och sin plats i 

verksamheten ställde vi en rad olika frågor gällande detta, bland annat “Vem anser du är den 

som bestämmer över den Flytande arbetstiden?”, “På vems villkor var det att ingå avtalet om 

Flytande arbetstid? Vem tog initiativet, du eller chefen?” med flera. Allt detta för att försöka 

förstå om intervjupersonerna kände att de hade en tydlig plats i verksamheten och på så sätt 

kunde göra processen begriplig för sig själva.  

 

Från respondenternas svar upplevde vi att de hade olika stor förståelse och känsla av 

sammanhang beroende på hur de själva är som personer och vad de hade för tidigare 

erfarenheter. Vissa hade väldigt svårt att greppa hela situationen med Flytande arbetstid 

medan andra tyckte att de hade väldigt stor kontroll.  

 

För att ta reda på vad våra respondenter hade för upplevelser angående villkoren för avtal om 

Flytande arbetstid frågade vi, “På vems villkor var det att ingå avtalet om Flytande arbetstid? 

Vem tog initiativet, du eller chefen?”  varpå IP1 svarade följande:  

 

Det var väl jag, men jag vet inte till hundra om jag visste vad det innebar… 

Jag fick en 100 % tjänst men jag skulle ju lägga mig tillgänglig den resterande 

Det var svårt första perioden så hamnade jag väldigt mycket minus mot slutet, så då 

kände jag nästan att nu är det nog lika bra att flytta in här (på jobbet) 

 

Vi vill tro att detta kan var ett tecken på att hen inte har greppat verksamheten och inte riktigt 

hittat den plats som hen behöver för att kunna känna sig tillfreds och i balans mellan arbetsliv 

och privatliv. Hen har också en låg begriplighet för arbetsmodellen. Alla dessa faktorer och 

små detaljer leder i slutändan till en väldigt låg känsla av sammanhang vad gäller 

begriplighetsfaktorn. IP1 har väldigt låg begriplighet och därför väldigt lite förståelse för 
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processen som är Flytande arbetstid vilket i sin tur leder till stress och andra känslor som inte 

gynnar varken individen eller verksamheten.  

 

På samma fråga svarade IP2: 

 

För att jag ville arbeta heltid och för att Örebro kommun har gjort den dealen med 

facket och arbetsgivare och jag kände inte till den dealen sen innan men jag ville ju 

absolut jobba heltid, eftersom jag har en frisk fin kropp som inte är sjukskriven, jag 

har tre barn men dom är gamla så jag vabbar aldrig, så jag tycker att jag är en 

otrolig resurs så därför tycker jag absolut att jag ska jobba heltid och då fanns det 

inget annat sätt att hantera det på.  

 

Med detta svar tycker vi oss se att IP2 har en större känsla av sammanhang vad gäller en hög 

nivå av begriplighet och förstår hela konceptet på ett annat sätt. Hen kan förstå sin plats i 

verksamheten och göra vad hen kan för att det ska fungera så bra som möjligt och för att hitta 

en bra balans i livet i stort. Personen har också uppfattat konsekvensen av sitt handlande. 

Fortsatt på samma fråga “Vem tog initiativet, du eller chefen?” svarade IP2: 

 

verksamheten, det ingick redan här så det kom inte som, oj ska vi jobba med flyt-tid, 

utan det var inskaffarna väldigt tydliga med, här erbjuds ni som vill heltid men det 

innebär flyt-tid i lite olika grad. [...]  

 

Detta tycker vi är ännu en indikator på att IP2 förstår helheten av konceptet Flytande arbetstid 

och försöker hitta sin balans för att få den att fungera på bästa sätt. Alla som jobbar med 

Flytande arbetstid har i grunden samma villkor även om deras grundprocent skiljer sig åt, så 

vi tycker det har varit intressant att se att det kan skilja så mycket i våra respondentens svar 

om vad som är bra och vad som är mindre bra. IP3 har samma förståelse för verksamheten 

och processen med Flytande arbetstid som IP2 tycks ha, när vi frågade om hur det var att 

skapa rutiner för fritiden, utanför jobbet svarade IP3 

 

[...] I och med att man lagt in sig på datan så vet man ju att den dagen kan jag inte 

boka en förmiddagsaktivitet för jag kan ju jobba 

 



Örebro Universitet 
HumUS; Sociologi, Kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv 30Hp 
Vårterminen 2018 
 

Författare: Tina Lundin & Lisa Lindgren.                                                                                                                                                                   28 
 
 

Detta tycker vi visar på att hen förstår innebörden av Flytande arbetstid och systemet som 

används för att administrera arbetstider och liknande, så även om hen påpekat under sin 

intervju att det inte är något idealiskt att jobba med Flytande arbetstid så förstår hen ändå 

processen och kan finna en balans i hela sin tillvaro. Vi kan då se att en högre grad av 

begriplighet alltså skapar mindre stress och mer balans. 

En annan intervjuperson som har greppat hela konceptet med Flytande arbetstid är IP5 som på 

samma fråga som ovan, gällande rutiner på fritiden svarade: 

 

Jag har mina rutiner och jag styr när jag lägger mig tillgänglig efter det, så vissa 

dagar lägger jag mig aldrig tillgänglig på kvällen tex. å de respekterar dom  

 

Här ser vi tydligt att hen förstått att det handlar om att ge och ta för att få det att gå ihop, och 

att hen har högt KASAM vad gäller begriplighet och på så sätt känner sig trygg i att boka in 

och lägga sig tillgänglig på tider som passar ihop med hens övriga privatliv.  

Hanterbarhet 

Genom att ha kontroll över sin egna situation på arbetsplatsen kan individen också hantera 

den (Antonovsky, 1991 s.142). Att ha de resurser som krävs kan alltså bidra till en hög grad 

av hanterbarhet. Andra faktorer som Antonovsky menar påverkar individens hanterbarhet på 

arbetet är att ha bra kollegor som vet hur situationer ska lösas och kan finnas där som stöd 

samt att det finns tid för vila och återhämtning.  

 

För att ta reda på hur stor grad av hanterbarhet som våra intervjupersoner känner valde vi att 

fråga om de krav som ställs på dem som anställda med Flytande arbetstid och om de kände att 

de hade någon typ av kontroll över situationen, eller på något sätt kunde styra den.  

 

Vi frågade, “Flytande arbetstid ställer krav på dig som anställd att göra dig tillgänglig en 

viss procent, hur upplever du de kraven?” och fick lite variation i svaren nedan finns några 

svar som visar på att olika personer hanterar kraven på olika sätt, vissa ser det mer som en 

möjlighet att själv kunna styra och få vara ledig under vissa perioder medans andra har svårt 

att planera och få ihop den tid de behöver. Dessa intervjusvar är återkommande i vår analys 

då vi tycket att dom ger tydliga svar och blir lätta att konkretisera gentemot våra teorier.  

Nedan presenteras svaren från tre av våra respondenter.   
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IP1 svarade: 

Ja alltså jag får ju ihop min tid, men det är en inre stress över att jag inte riktigt är 

hundra på om jag ska få ihop min tid eller inte. Och så vet man att man får ju avdrag 

på lönen om man inte får ihop tiden. Och då kanske jag legat tillgänglig men inte 

blivit inbokad! [...] 

 

IP5 svarade: 

Helst skulle jag ju vilja se att de var på schema egentligen, men som nu över jul tyckte 

jag ju att det var bra att jag kunde styra lite själv, jag har aldrig varit så ledig som jag var 

nu. För då var det mycket att jag kunde planera så jag låg tillgänglig mycket mer innan, och 

var ledig när jag behövde vara ledig. Lite mindre procent flyt och mer på schema skulle var 

mer rimligt kanske, och de jobbar jag ju för nu, För det är tufft att få ut 30% de kan jag säga. 

jag får ju höra att jag alltid är här fast jag är ledig. 

 

 

 

IP4 svarade: 

Alltså hade det ju funkat hade det ju varit en annan sak, då hade jag ju kunnat planera 

om jag blivit inbokad en månad i förväg…men alltså kommer de samma dag och ba, 

kan du stanna kvar, ja då kan det ju vara både att man inte kan och att man inte 

orkar, det kan ju bli långa oplanerade pass då på fjorton timmar utan rast 

liksom…kul. 

 

Dessa svar visar att IP1 och IP4 upplever en lägre grad av hanterbarhet och IP5 en betydligt 

högre grad av hanterbarhet. Vi tror att en hög grad av hanterbarhet gör det enklare för 

individen att förstå hur den Flytande arbetstiden fungerar. En hög grad av hanterbarhet kan 

göra det enklare för individen att planera sin Flytande arbetstid och därmed hitta en balans 

mellan arbete och fritid där det finns tid för avkoppling och ledighet. 

 

En annan fråga som vi ansåg var intressant gäller hur individerna hanterar sitt arbete och 

vilken grad av inflytande de själva tycker att de har till exempel vad de gäller vilken 

avdelning de hamnar på. De flesta intervjupersonerna menade att de inte hade någon 
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möjlighet att påverka eller att de aldrig tänkt på saken utan bara går dit de blir tillsagda, men 

ett svar stack ut i mängden och det var svaret vi fick av IP3: 

 

Man står ju på hela huset men jag kan ju påverka och kolla på gemensamma schemat 

och se var det saknas turer och så kan jag ju påverka. 

 

IP3 menar på att om hen kollar vart det fattas bemanning för just de dagarna hen tänkt sig 

jobba så kan man på så sätt förutspå vart man kommer hamna och vill personen hamna på en 

speciell avdelning kan hen lägga sig tillgänglig på en dag när man ser att någon på den 

avdelningen till exempel är på semester.  Detta tyckte vi var väldigt intressant och de visar på 

att arbetarna kan påverka om de bara lägger manken till. Att med små medel kunna påverka 

sin arbetssituation bidrar till en sinnesro och en balans där de inte hela tiden behöver vara 

oroliga över om de hamnar på en ny avdelning där de saknar sitt vanliga stöd.  

 

Meningsfullhet 

Med meningsfullhet menar Antonovsky att individen känner att de problem och utmaningar 

de ställs inför är värda ett engagemang (1991, s.40-41). En känsla av meningsfullhet i sitt 

arbete handlar dels om stolthet och glädje men även att individen själv har frihet att kunna 

bestämma över sin situation (Antonovsky, 1991, s. 140–141). Meningsfullhet i arbetet beror 

alltså på individens möjlighet att själv kunna bestämma arbetsordning, arbetsuppgift och 

arbetstakt. Antonovsky menar att genom att ha inflytande över sin situation genererar det i sin 

tur ett större engagemang från de anställda. 

 

Här ville vi ta reda på om intervjupersonerna fann att Flytande arbetstid var meningsfullt och 

om de kände att de fick någonting tillbaka för de arbete det lagt ner. Vi frågade då helt enkelt 

“Upplever du det meningsfullt, eller inte, för dig personligen med att ha Flytande arbetstid?”. 

Vi fick blandade svar men många av intervjupersonerna tyckte inte att det var så mycket 

mening i det hela, IP6 och IP2 svarade följande:  

 

(IP6) Nej, det tycker jag inte, helst av allt vill jag ju ha ett heltidsschema så jag vet 

hur jag jobbar, så meningsfullt vet jag inte om det är direkt 
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(IP2) Nej. nej min personliga åsikt är att flyttiderna ska bort om man nu inte kan ge 

människor heltid att man får vara på en och samma avdelning, samma hus, så tycker 

jag det är bättre att man är på ett annat omsorgsboende än att “flyta”. men jag fixar 

det, men jag tycker inte att systemet är bra jag tror inte på det. 

 

IP5 och IP3 tyckte att det fanns lite mening med Flytande arbetstid och svarade därför 

följande: 

 

(IP5) Ja såtillvida att jag får vara i hela huset. för jag tycker om att vara på, för våra 

avdelningar är så olika och det är så olika behov. 

 

(IP3) Det klart det kan ju vara lite roligt att gå runt i huset och se hur andra jobbar, 

och lära känna andra, det kan vara meningsfullt. Att få gå in och täcka upp och det är 

nyttigt att få nya att samarbeta med. 

 

Med dessa svar kan vi se en tydlig skillnad i om intervjupersonerna tycker eller inte tycker det 

är meningsfullt med Flytande arbetstid. Skillnaden i dessa svar skulle kunna bero på vad 

respondenterna har för tidigare erfarenheter som dom tar med sig in i detta arbete och 

arbetssätt. Vi har tidigare i arbetet kort benämnt att tidigare erfarenheter påverkar hur stor 

känsla av sammanhang man känner. I detta fall kan vi kanske se en antydan till att IP3 och 

IP5 tidigare har haft ett jobb som varit väldigt varierat och ser därför att det är positivt att få 

arbeta på olika avdelningar.  

 

För att ytterligare se om intervjupersonerna fann något meningsfullt i arbetet med Flytande 

arbetstid ville vi undersöka om de kan, som en följd av just detta arbete slappna av på sin 

fritid. På denna fråga svarade IP1 följande: 

 

Nej det kan jag ju inte eftersom mitt jobb också styr min fritid, eftersom jag inte vet 

när jag ska jobba. Det är ju liksom jobbet som bestämmer. Jag kan ju inte bestämma 

helt exakt när jag ska vara ledig eller inte. Man ger ju upp lite av sin frihet till jobbet. 

 

Det som stack ut för oss i detta svar var att IP1 menar att hen är tvungen att ge upp en del av 

sin frihet och sitt privatliv för att ägna sig åt att oroa sig över sin arbetstid och om hen får vara 
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ledig en speciell dag. De som menar att de inte ser något meningsfullt med den Flytande 

arbetstiden önskar ett heltidsschema som skapar struktur för dem, vilket i sin tur skulle 

underlätta planeringen av vardagen utanför jobbet.  

 

 

5..3 Makt 

Denna studie står till grund för att vi ska bilda oss en uppfattning om Flytande arbetstid och 

hur personer som jobbar med det upplever det. För att hitta olika faktorer som spelar in på 

denna känsla valde vi att undersöka om maktaspekten spelade någon roll i sammanhanget 

vilket vi upptäckte att den gjorde. Makt kan ta sig form på många olika sätt men tydligast i 

vår studie var att flera av intervjupersonerna kunde känna sig utnyttjade och hårt pressade av 

organisationen.  

 

Intervjuperson 1 beskrev sin första period med Flytande arbetstid så här: 

 

Det var svårt första perioden så hamnade jag väldigt mycket minus mot slutet, så då 

kände jag nästan att nu är det nog lika bra att flytta in här (på jobbet) 

 

Här kan vi se ett tydligt exempel på en person som blir hårt pressad redan från start och som 

förmodligen saknade stöd från verksamheten för att underlätta denna nya process.  

 

Makt handlar om att någon påverkar någon annan. Som vi nämnt tidigare i arbetet, finns det 

tre situationer som definierar begreppet makt. Dessa är ett, att makt är något som används i 

relationer mellan olika aktörer, två, att det används när olika aktörer är beroende av varandra 

samt tre, att makt utövas när det finns en oenighet mellan dessa aktörer som är beroende av 

varandra (Jacobsen och Thorsvik, 2014 s.152–153). För att ta reda på om våra 

intervjupersoner känner av någon av dessa punkter frågade vi en rad frågor om ämnet, till 

exempel; Känner du dig utnyttjad?  och vem vinner mest på Flytande arbetstid enligt dig?. På 

dessa frågor fick vi tydligt delade svar. Några av intervjupersonerna menade att de redan från 

början visste vad de gav sig in på medan andra intervjupersoner hade svårt att anpassa sig till 

kraven som ställs på dem. Under intervjuerna diskuterade vi om de anställda på något sätt 

kände sig utnyttjade i och med den Flytande arbetstiden, då fick vi följande svar:  
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(IP1) Ja det gör jag. Det kan jag känna. De tar in mig när jag behövs. 

 

(IP 4) Ja! 

 

(IP 6) Ja, att de blir att så ‘’ du har ju flyttid så du kan ju ta de här’’ om man 

jobbardag så fattas de på kvällen så kommer dom å säger a men du har ju flyttid du 

kan ju ta det. att man blir förgivettagen att man alltid ska kunna för man har flyttid 

 

(IP 5) Nej, jag trivs med det 

 

(IP 3) Nej! För jag vet ju vad jag gav mig in i. 

 

Här fick vi alltså olika svar. IP 3 och 5 har också tidigare angett att de lätt får ihop sin 

arbetstid och har inga problem med att ställa upp på obekväma tider. Dessa två personer ser 

att det är de som har resurserna (arbetstiden) och att de gör sig tillgängliga för sin skull, de ger 

inte verksamheten makten. IP 1, 4 och 6 däremot ser att det är verksamheten som har makten. 

Vi kan tydligt se att IP6 känner sig utnyttjad och förgivettagen gentemot sina kollegor på 

grund av att hen jobbar med Flytande arbetstid och de andra på arbetsplatsen inte gör det. 

Intervjupersonen upplever att verksamheten och de som planerar in bemanningen ser de med 

flytt-tid lite som en “slasktratt” där de kan ta för givet att personerna med flyt-tid ställer upp 

för de måste få ihop sina timmar. Vi tolkar att de upplever att verksamheten har makten samt 

att det är de anställda som måste anpassa sig efter verksamhetens behov. Dessa tre personer 

ger makten åt verksamheten medan de andra två tar makten själva. (IP2 gav inget svar på 

frågan). Det vi vill framhålla här är kopplingen till det individualiserade postmoderna 

risksamhället, där alla de intervjuade vågat chansa och tagit på sig avtalet med Flytande 

arbetstid när det istället skulle kunnat jobba med bara sin grundprocent eller alternativ sökt ett 

annat jobb som inte involverade Flytande arbetstid.  

 

Vidare frågade vi respondenterna vem de tyckte satt på makten att bestämma över 

arbetstiderna och samtliga intervjupersoner svarade att det var verksamheten samt att det var 

arbetsgivaren som vinner mest på konceptet med Flytande arbetstid. Ett svar stack dock ut ur 

mängden, IP6 svarade följande på frågan om vem som vinner mest på Flytande arbetstid.  
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Kommunen vinner ju på att jag blir som vikare och kan få rycka in lite här och där, 

och jag vinner ju på att jag får min heltid, så båda. Ja jag vill ju ha heltid å då får jag 

ju på de här sättet även om de inte är de jag vill […]  

 

Här kan vi återigen se att respondenterna upplever att det är verksamheten som sitter på 

makten i denna relation, men IP6 har ändå lyckats hitta ett värde i att få jobba sin heltid, även 

om hen inte är nöjd med konceptet och arbetssättet så har hen i vilket fall en heltidstjänst att 

tillgå istället för bara en deltid som annars skulle erbjudas. Detta med att ge och ta är något 

som Bauman (2014, s.13) anser definiera arbetsetik, att för att få något måste du också ge.  

 

Vi fann i vårt intervjumaterial att de flesta av de intervjuade sköt makten till verksamheten 

utan att se sig själva i situationen. Vi anser att genom valet att ingå avtal om Flytande 

arbetstid måste du som individ också vara flexibel och förstå att verksamhetens behov kanske 

inte går att förutse långt i förväg. Makten att lägga sig tillgänglig i bemanningssystemet 

Medvind kan vi tänka är på individens villkor, som exempelvis IP3 svarade 

 

[...]Örebro kommun tjänar ju på det här, samtidigt kan jag känna att man får ju ändå 

som en variant av önskeschema också, i och med att man kan lägga in dom dagar man 

kan jobba om man har ett rätt så luftigt schema. Så på det sättet har man ju ett slags 

önskeschema. 

 

Genom vårt resultat menar vi att desto mer en anställd är beroende av arbetstider desto mer 

makt får verksamheten. Har den anställde det lätt att lägga sig tillgänglig och ser sig själv 

kunna påverka sitt schema och sin situation upplever den inte samma snedvridna 

maktfördelning. Därmed ser vi tydligt bytesmakten framträda.   
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5.4 Locus of Control 

För att hitta vilken typ av locus våra intervjupersoner besitter tittade vi på frågorna som 

berörde ämnet kontroll, vem de ansåg har kontrollen över olika situationer och om de kände 

någon typ av stress över dessa situationer. En av frågorna löd “Hur stor påverkan har du när 

det gäller på vilka grupper/avdelningar du ska arbeta? “, på denna fråga svarade IP1 

följande: 

 

Jag vet att några sagt ifrån sig på vissa, men jag vet inte om man får det, eller om 

man ska vara tillgänglig på hela huset. Det vet jag faktiskt inte…men det klart, måste 

jag få ihop min flyt-tid då måste man ju vara överallt. Även fast man kanske inte vill 

det. 

 

Detta svar tyckte vi kan passa in på en person som använder sig av External locus of control, 

på så sätt att intervjupersonen tycker att det är ett problem att behöva jobba på olika 

avdelningar men tar inte tag i situationen själv och frågar om hen kan få någon typ av 

begränsning, utan istället lägger hen det ansvaret på verksamheten.  

 

IP3 hade en annan syn på vem som hade kontrollen över just denna situation, hen svarade 

såhär på samma fråga,  

 

Man står ju på hela huset men jag kan ju påverka och kolla på gemensamma schemat 

och se var det saknas turer och så kan jag ju påverka. 

 

Här kan vi tydligt se att intervjupersonen vet att hen inte besitter hela kontrollen över 

situationen men tycker ändå att hen kan påverka och styra på vilken avdelning hen ska jobba. 

Vi tycker att detta visar på ett Internal locus of control eftersom intervjupersonen tar 

kontrollen över situationen och bestämmer det som går, och på så sätt är det individen själv 

som styr över sin arbetssituation.  
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En tydlig fråga där vi såg en distinkt skillnad i intervjupersonernas svar och då samtidigt 

deras Locus of control var frågan “Vem anser du är den som bestämmer över den Flytande 

arbetstiden?”, IP4, IP6 och IP5 svarade följande: 

 

(IP4) Alltså jag får ju inte bestämma om jag ska ha flyt eller inte. Jag vill ju inte ha 

flyten… Jag har ju försökt få bort den men för att få jobba mina procent måste jag ju 

ha flyt. Det är väl då arbetsledaren som bestämmer då i så fall…liksom. 

 

(IP6) Jag kan ju styra med hur jag lägger in min tid men den utgår ju ifrån mitt fasta 

schema , så alla lediga dagar jag har måste jag ju lägga mig tillgänglig i princip   

 

(IP5) Det positiva är ju lite till viss del att jag kan styra själv hur mycket jag vill jobba 

en vecka. [...]  

 

Här ser vi att IP4 vill lägga hela ansvaret på verksamheten och tycker att hen inte själv kan 

styra över sin arbetstid, och i samma spår tolkar vi att IP6 lägger ansvaret hos verksamheten 

då hen inte kan välja sina arbetstider fritt utan de styrs redan av hur hennes fasta schema ser 

ut. Detta tycker vi tyder på ett Externt Locus, där personen lägger över ansvaret på 

verksamheten istället för att undersöka möjligheterna att lägga sitt schema efter sina egna 

önskemål. IP5 däremot har en mer öppen syn på vem som bestämmer och som vi kan se så 

upplever IP5 att hen kan till viss del styra sitt schema efter sina egna önskemål och detta är då 

ett tecken på ett Internt Locus eftersom IP5 visar upp att hen till viss del kan ta kontrollen 

över situationen.  

 

Två tydliga exempel på Internal Locus of Control följer nedan. Här beskriver IP2 och IP3 om 

de känner sig utnyttjade eller om de någon gång ångrat sitt val att jobba med Flytande 

arbetstid.  

 

(IP3) Nej! För jag vet ju vad jag gav mig in i. Jag förstår inte riktigt dom som klagar. 

Jag känner att du ingår ju i konceptet, du har ju valt att tacka ja. Annars får du ju ta 

din grundprocent som du vart erbjuden. Du måste ju förstå att du kan inte flyta 

måndag till fredag bara dagtid som de flesta vill jobba. Du måste lägga in dig på 

obekväm tid. [...] 



Örebro Universitet 
HumUS; Sociologi, Kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv 30Hp 
Vårterminen 2018 
 

Författare: Tina Lundin & Lisa Lindgren.                                                                                                                                                                   37 
 
 

 

(IP2) Nej. och om jag skulle ha ångrat det så hade jag ju fått nöja mig med att ha min 

tjänst på 81% å få lön efter det, men jag tycker att jag vill arbeta heltid, så därför har 

jag inte ångrat, jag visste ju när jag gick in i det att såhär ser det ut men jag tycker att 

det är ett mindre bra system.  

 

Vi kan med dessa svar tydligt se att alla som jobbar med Flytande arbetstid redan från början 

vetat om villkoren och alla anställda har haft samma utgångsläge, så i det stora hela handlar 

det om vad man är för person med vilket typ av locus och vad man gör av de olika 

situationerna. IP2 och IP3 har i dessa svar uppvisat att även om de inte är nöjda med systemet 

till 100% så var det frivilligt att ta detta jobb och de kommer med all sannolikhet att försöka 

göra det bästa av sina situationer och styra det de kan påverka. 

 

 

5.5 Målförskjutning  

I vår undersökning kring arbetsmodellen med Flytande arbetstid kan vi uppfatta några av de 

anställdas frustration och lätt målförskjutning, där de upplever sig ha blivit tvingade att lägga 

mer fokus på att få ihop sina arbetstider än att göra sitt arbete. IP1 uttryckte att 

 

Alltså jag vill ju ha min heltid…jag har ju jobbat i över 30 år, jag tycker att jag har 

rätten och förtjänar att jobba heltid om jag nu vill och kan det. [...]Man är ju inne i 

Medvind, som systemet heter där vi lägger in oss, stup i kvarten i vissa perioder för att 

få ihop tiden och kolla vart man kan lägga sig. Det lägger så mycket ansvar på mig 

som egentligen bara vill sköta mitt jobb som undersköterska. Jag vill ju kunna göra 

mitt jobb jag ska… 

 

IP3 menar att hen alltid försöker ligga steget före och kollar igenom kollegors 

ledighetsansökningar för att få ihop sin egen arbetstid  

 

Sen kan man ju försöka att alltid ligga steget före för man kan ju gå in och se om 

kollegorna ska vara lediga och då kan jag gå ner till assistenten och säga att det, det 

passet vill jag ha. 
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Även IP 6 tar upp sina egna ansträngningar 

 

men man får ju ligga i själv också och man får ju ta att det blir ett dubbelpass kanske 

bara för att jag måste ju ha min tid, man får ju anstränga sig själv också för att få 

ihop tiden [...]helst av allt vill jag ju ha ett heltidschema så jag vet hur jag jobbar 

 

Vi uppfattar genom svaren att modellen med den Flytande arbetstiden ofta hamnar i fokus hos 

undersköterskorna och ligger som en irritationsfaktor som påverkar deras dagliga arbete 

negativt. De vill ha sin arbetstid på schema, få utföra sitt jobb och inte behöva jaga 

arbetstider. Istället för att fokusera på sitt jobb fokuserar de anställda på att stressa över att få 

ihop sina timmar, dessutom tolkar vi det som att de även blir som egna löneadministratörer 

som ständigt måste kontrollera att de ligger i fas enligt sina avtal och sin 

löneutbetalning.  Med friheten som den Flytande arbetstiden innebär ges också ett ansvar, 

vilket vi kan tolka som för stort och svårhanterat. Detta tolkar vi att det orsakar en 

suboptimerad målförskjutning. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med vår studie var att få en förståelse för hur tillsvidareanställda undersköterskor inom 

vård och omsorg i Örebro kommun upplever arbetet med Flytande arbetstid. Studien visar att 

alla deltagande intervjupersoner var överens om att konceptet Flytande arbetstid på det stora 

hela inte var något bra och att det kan bidra till stress. 

 

Flytande arbetstid ger en möjlighet till högre lön än den du har på ditt schema vilket leder till 

en ekonomisk trygghet och stabilitet hos intervjupersonerna. Dock blir personen i gengäld 

skyldig timmar till verksamheten, vilket kräver en flexibilitet av den anställde att göra sig 

tillgänglig för att täcka dessa extratimmar. Denna flexibilitet bidrar tyvärr med en negativ 

aspekt till vardagen och privatlivet då det gör det svårt att planera livet utanför jobbet på 

grund av ovissheten om när de ska eller inte ska jobba. Denna ovisshet skapar en påtaglig 

osäkerhet och stress hos intervjupersonerna som bringar, vad vi har kunnat se, fler negativa 

aspekter och känslor än vad de gör positiva. 

 

Intervjupersonerna visade att de hade en förståelse för varför kommunen valt att använda 

detta koncept och de kunde också hantera det någorlunda bra, men de ville ändå poängtera att 

det bringade mer negativa än positiva aspekter. Något vi däremot upptäckt att några av våra 

intervjupersoner tyckte var en positiv aspekt vad det faktum att de kunde ha möjlighet att 

skapa sig ett typ av “önskeschema” där de själva delvis kunde styra hur mycket de ville och 

kunde jobba per månad. Dock ska vi tillägga att denna känsla av tillfredsställande är till viss 

del beroende på vilket typ av personlighet individen har och om hen är naturligt organiserad 

och planerande i sin vardag. Även fast det är positivt för de som är bra på att planera så är det 

samtidigt väldigt negativt att hela tiden behöva stressa över att få ihop sin tid och ha koll på 

hur många timmar de är skyldiga. Om det tillkommer för många yttre faktorer för de anställda 

till exempel att de får för stort ansvar för att planera sin sin arbetstid själva, så finns risken att 

de blir omotiverade eller stressade och det kan bidra till att arbetarna inte kan eller vill utföra 

sitt jobb och sina arbetsuppgifter.  Att få gå till jobbet och göra de uppgifter man är anställd 

för var en önskan som en av intervjupersonerna tog upp. 

 

Vad arbetsmodellen Flytande arbetstid kräver gällande flexibilitet av individen upplevs 

väldigt olika av intervjupersonerna. Deras olika upplevelser kan påverkas av hur de förstår 

principen, kan hantera den och finna mening med den utifrån begreppet KASAM. Om man 
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ser till vårt resultat kan vi dra den teoretiska slutsatsen att arbetsmodellen alltså inte passar 

alla individer. Utifrån vårt resultat har vi kunnat se att om den anställde har svårt att begripa 

och hantera arbetsmodellen ges makten till verksamheten. Har den anställde däremot lätt för 

att förstå och hantera den tar individen makten själv. Ju mer hanterbart den anställde upplever 

den Flytande arbetstiden desto mer makt får hen. Vi menar att en individs flexibilitet och 

KASAM alltså påverkar maktförhållandet gällande den Flytande arbetstiden. De personer 

som valt att ingå avtalet om Flytande arbetstid har som vi tidigare sagt vågat ta steget. Som 

individ behöver du resurser för att våga och utan ett socialt stöd kan vi tolka att steget hade 

varit svårt att ta. Fungerar alla de teorier och begrepp vi tagit upp är arbetsmodellen positiv 

för individen. Om detta däremot inte fungerar så påverkar det många aspekter även i vardagen 

på ett negativt sätt. Denna reaktionskedja kan sträcka sig långt utanför verksamheten och detta 

tror vi är en faktor som verksamheten eller kommunen inte reflekterat speciellt mycket över.  

 

Flera av våra intervjupersoner efterfrågade fler timmar på sitt fasta schema och 

argumenterade att de ändå redan får ut lön för en heltidstjänst så det skulle inte kosta 

kommunen mer att ha dessa timmar på ett fast schema istället för på Flytande arbetstid. Att få 

sina timmar på ett fast schema skulle hjälpa våra intervjupersoner och alla andra som jobbar 

med Flytande arbetstid att lättare kunna fokusera på att göra ett bra jobb istället för att vara 

stressad och orolig vilket vi anser kan leda till en sämre arbetsprestation. 

 

Något vi funderat på är informationen vid införandet av den Flytande arbetstiden. I flera svar 

har vi uppfattat att de intervjuade inte riktigt haft koll på hela arbetsmodellen, eller förstått sin 

möjlighet att tacka nej till den samt att de helt enkelt inte sett sin roll i konceptet. Även fast 

flertalet respondenter uttryckligen sa att de visste vad de gav sig in på, så kom det fram under 

intervjuernas gång att det inte helt och hållet visste hur hela arbetssättet såg ut. Nu vet vi inte 

om kommunen hade någon speciell plan för införandet efter Kommunals 

kollektivavtalsändring men vi upplever att tanken var god och modellen fungerar till viss del. 

Vi håller med en av de intervjuade som sa att “jag har ju jobbat i över 30 år, jag tycker att jag 

har rätten och förtjänar att jobba heltid”, men att jobba med Flytande arbetstid var kanske inte 

det som hen hade i åtanke. En del av problemet med Flytande arbetstid kan bero på 

bemanningsorganisationen och arbetsgivaren. Vi upplever att det har saknats tillräcklig 

information, vägledning och direktiv i hur arbetet med bemanning och planering ska utföras.  
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För att konkret svara på våra forskningsfrågor kan vi säga att vissa av de anställda inte tycks 

ha reflekterat speciellt mycket om vad avtalet om Flytande arbetstid innebar förens de hade 

skrivit på avtalet, vilket i vissa fall har lett till personliga konsekvenser för just dessa 

intervjupersoner. Som vi nämnt ovan uppfattas kraven på flexibilitet väldigt olika av våra 

respondenter men trots det så var alla ganska överens om att det i själva verket var 

verksamheten som satt på den största delen av kontrollen och därför kontrollerade de också 

kraven. Detta kan kopplas både till krav-kontroll-stöd och locus of kontroll, där både internal 

och external kontroll berörs genom utomstående och personliga faktorer. 

 

 Vi tror att tack vare respondenternas personligheter och deras personliga KASAM hade vissa 

av dem mer problem än andra att uppfylla kraven. För att fortsätta på det spåret, vad vi tror 

påverkar de anställdas upplevelse av Flytande arbetstid vill vi rikta blickarna mot just den 

personliga lämpligheten, hur väl arbetssättet passar ihop med vilken personlighet individen 

har och då även vilket typ av KASAM vi kan tillskriva individen. Med detta vill vi påvisa att 

ju större känsla av sammanhang individen besitter och desto mer förstår hen och finner 

mening med sitt arbete och arbetssätt, och därför blir det lättare att hantera det som känns 

stressigt och jobbigt.  

 

Ska man dra några paralleller till den tidigare forskning vi presenterat kring ämnet så kan vi 

se, likt vad den tidigare forskningen gjorde, att det är verksamheten och arbete med avtal om 

Flytande arbetstid påverkar individer i alla delar av livet. Vi kunde också se att vardagen blir 

åsidosatt på grund av ovissheten och stressen som jobbet bidrar med. Vi kan hålla med Ede 

och Rantakeisu i deras forskning om att det är verksamheten som sitter med de mesta av 

makten och risken för att arbetarna hamnar i kläm är högre när man arbetar med Flytande 

arbetstid. 
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7. SLUTSATS, SJÄLVKRITIK & VIDARE FORSKNING 

 

7.1 Slutsats 

Syftet med vår studie som vi nämnt ovan var att få en förståelse för hur tillsvidareanställda 

inom vård och omsorg i Örebro Kommun upplever arbetet med Flytande arbetstid. Genom 

intervjusvaren och vår analys av dessa fann vi att de anställdas upplevelse av den Flytande 

arbetstiden påverkas dels av bemanningsorganisationen, men främst av individens flexibilitet 

och känsla av sammanhang för situationen. Den anställde reflekterar ofta kring vad den 

Flytande arbetstiden innebär, framförallt kring de motprestationer som krävs. Flexibiliteten 

som krävs av den anställde upplevs delvis som stressande medan andra upplever den som 

positiv. Den Flytande arbetstiden upplevs alltså olika beroende på individen.  

 

Flytande arbetstid tas emot på olika sätt av olika individer och vi har hittat att denna 

arbetsmodell fungerar för vissa individer. Det kan till och med vara ett arbetssätt en del 

anställda föredrar över exempelvis ett fast heltidsschema. Dock har vi hittat att det samtidigt 

är svårhanterat för de personer som inte känner att de kan hantera situationen och ansvaret 

som följer av ett flexibelt arbete.  

 

Sammantaget anser vi att tanken från Örebro kommuns sida var god, men att arbetsmodellen 

de valt att använda, för att lösa frågan om heltidsarbete, helt klart måste bearbetas och justeras 

så den passar för en bredare grupp människor. Detta för att i sin tur skapa trygghet för den 

anställda och förebygga stress och osäkerhet. Vi tror att om man lyssnar på en del av de 

problem som våra respondenter har lagt fram, och gör en utvärdering av detta arbetssätt så 

kan man med all säkerhet hitta ett system för att underlätta ansvarsbördan för medarbetarna 

och därigenom ge dem en möjlighet till att göra det de önskar, att få fokusera på sina 

arbetsuppgifter.  

 

Som ett vidare förslag till Örebro kommun vill vi påvisa att projektet som genomförs på en av 

enheterna vi besökt, där de får alla sina flyttider på ett fast schema istället för att behöva lägga 

sig tillgänglig i bemanningssystemet verkar vara en ide som lättare tas emot av arbetarna och 

som skapar mindre oro i deras vardag. Detta projekt verkar vara väldigt uppskattat av alla 

deltagarna. Vi vill med bakgrund i det vi hittat under våran undersökning påtala att det kanske 

är bättre för den anställde att ha en typ av “överanställning”, där medarbetaren redan har 
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arbetstiden utlagd på schemat men kan få vara på annan enhet eller täcka sjukfrånvaro, istället 

för den Flytande arbetstiden. Vi tror att det skulle skapa en sundare arbetssituation där 

arbetstagarna har möjlighet att trivas.  

 

7.2 Självkritiska synpunkter 

Vi är medvetna om att det under denna studie säkert har begåtts en hel rad misstag eftersom vi 

är nybörjare. Ett val av andra teorier skulle till exempel ha kunnat ge att annat fokus på 

resultatet, men vi ansåg vid starten av arbetet att dessa begrepp kunde hjälpa oss tolka 

resultatet på ett rättvist sätt. Med blicken i backspegeln hade man kunnat önska att det fanns 

ett större intervjuunderlag och att vi hunnit med att intervjua många fler personer. Detta för att 

kunna göra en bättre generalisering och för att eventuellt kunna blanda in fler faktorer i vår 

analys. För att få mer bredd på vår studie hade det varit intressant att undersöka och intervjua 

de anställda som valt att tacka nej till Flytande arbetstid, för att på så sätt på flera perspektiv 

på frågan. Det hade också varit intressant att intervjua chefer och samordnare för att se hur 

detta arbetssätt fungerar ur deras synvinkel, men tyvärr fanns det inte tid eller utrymme för 

detta. 

 

7.3 Framtida forskning 

För att få en större bild av frågan kring arbetsmodellen Flytande arbetstid skulle det även varit 

intressant att intervjua de som valt att avstå från avtalet, de i kommunerna som är i ledande 

positioner samt de bemanningsansvariga på enheterna och fackföreningen Kommunal. Det 

skulle också vara intressant att jämföra hur olika kommuner arbetar med samma modell och 

vad som är variationen. Genom att intervjua de som erbjudits avtalet men valt att avstå skulle 

de kunna få fram orsaker till detta. En intervju med bemanningsansvariga skulle kunna ge ett 

material för hur de bör arbeta med modellen för att få det att fungera optimalt för alla.   

 

Annan framtida forskning kring frågan om rätten till heltid och hur de ska arbeta med detta 

kan vara att lägga ett ekonomiskt fokus på frågan. Vad skulle det kosta på en femårsperiod att 

ge alla de anställda inom vård-och omsorg den procent de önskar arbeta på schema. Skulle 

detta motverka kostnader för sjukfrånvaro då personal redan finns på plats, och den fördel det 

skulle ge för vårdtagarna att få gå på den promenad de önskar eller åka på en konsert de 

längtat till. Är en ekonomisk vinning för kommunen värt mer än nöjd stressfri personal och 

vårdtagare? 
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INTERVJUGUIDE (BILAGA 2):   

 

Vi har intresserat oss för hur personer som jobbar med Flytande arbetstid upplever det och 

tycker att det funkar , därför är vi nyfikna på vilka uppfattningar andra har kring detta område. 

Informationen som samlas in är enbart ämnat för forskning i just detta forskningsprojekt. Alla 

uppgifter som samlas in under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt samt att du som 

deltagare kommer att vara helt anonyma. Du har möjlighet att avbryta intervjun när som helst 

under tidens gång om så önskas. Är det okej att vi spelar in denna intervju så vi kan jobba 

vidare med materialet efteråt?  

 

Inledande frågor 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för tjänstetitel? 

• Hur länge har du arbetat som yrket/undersköterska? 

• Hur länge har du arbetat på just denna arbetsplats? 

• Hur mycket procent flyter du? 

• Har du ändrat denna procent någon gång eller haft samma hela tiden? 

• Hur länge har du haft Flytande arbetstid? Följdfråga- Sedan anställningens början? 

 

Makt 

• Varför valde du att ingå avtal om Flytande arbetstid? På vems villkor var det att ingå 

avtalet om Flytande arbetstid? Vem tog initiativet, du eller chefen? 

 

• Vem anser du är den som bestämmer över den Flytande arbetstiden?  

 

• vem vinner mest på Flytande arbetstid enligt dig? 

 

• Känner du dig utnyttjad? 
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• Är det konkurrens kring arbetstiderna? Vill man ha/konkurrerar man om samma tider? 

 

 

• Känner du att du har ett val att gå tillbaka till ord. procent om du vill?  

 

Flexibilitet  

• Tycker du att du har stor möjlighet att själv planera när du ska arbeta din flytande tid? 

 

• Anser du att verksamheten förstår ditt behov av att bli bokad på arbetstider? 

(begriplighet) 

 

• Får du alltid ihop den tid du behöver? Berätta varför/varför inte! (hanterbarhet och 

begriplighet) 

 

• Har du någon gång ångrat ditt val av att ingå avtalet om Flytande arbetstid? Berätta 

om orsak och tillfällen.  

 

• Upplever du det meningsfullt, eller inte, för dig personligen med att ha Flytande 

arbetstid? (meningsfullhet) 

 

• Hur påverkar ditt avtal om Flytande arbetstid dig med att skapa rutiner för fritiden? 

Om du jämför om du bara skulle ha ditt grundschema. 

 

• Kan du slappna av på din fritid? varför/varför inte? 

 

• Tänker du ofta på jobbrelaterade saker på fritiden?  isåfall vad? (vilken känsla ger 

dessa tankar dig?) 

 

• Skapar avtalet om Flytande arbetstid stress? Berätta vad som i så fall stressar dig. 
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• Om du skulle sätta en känsla på dina tankar om Flytande arbetstid vilken skulle det 

vara? Om du jämför dina känslor och upplevelser i början av fyra månaders perioden 

och i slutet av dem. Hur känner du då? 

 

• Hur upplever du/vilken känsla upplever du när du inte har bokat in pass för att täcka 

hela lönen? 

 

• Flytande arbetstid ställer krav på dig som anställd att göra dig tillgänglig en viss 

procent, hur upplever du de kraven?  

 

KASAM 

• Som vi förstått det kräver den Flytande arbetstiden att du även ska kunna arbeta på 

andra arbetsgrupper än där du har din fasta tjänst. Hur upplever du detta? Får du stödet 

du behöver för att göra ett bra jobb? (hanterbarhet) 

 

• Hur stor påverkan har du när det gäller på vilka grupper/avdelningar du ska arbeta? 

(hanterbarhet) 

 

• Upplever du att du är uppskattad av verksamheten? Mer sedan du började med 

Flytande arbetstid? (meningsfullhet) 

 

• Vad är positivt med Flytande arbetstid? Vad är negativt/mindre bra/? (begriplighet) 

 

Tack för att du ville delta. som vi tidigare nämnde som kommer alla uppgifter hanteras 

konfidentiellt och du kommer förbli anonym. Är det så att du vill ta del av resultatet så kan du 

lämna din mailadress till oss så skickar vi detta till dig efter studiens slut!  
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