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Sammanfattning  
 

Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete 

mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat ’’heltidsresan’’. Syftet med 

projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. En betydande del av 

heltidsresans utformning utgörs av forskning från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms 

universitet. Heltidsresan har i sin tur lett till att flera kommuner valt att ta efter riktlinjerna och 

rekommendationerna som projektet utmynnat i, vilket har banat vägen för konflikter och 

motstånd från arbetstagarhåll. Studien syftar därför till att undersöka vilka motiv från 

arbetsgivarhåll som har legat till grund för införandet av hälsoscheman i Sveriges kommuner. 

Även hur hälsoschemats reformering av arbetsvillkor har påverkat enskilda arbetstagare är i 

fokus, samt hur schemaläggning kan användas som ett organisatoriskt verktyg från 

arbetsgivarhåll. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer med arbetstagare och personer 

som har varit med och implementerat hälsoscheman inom vård och omsorg. En fenomenologisk 

metodansats används för att undersöka fenomenet genom arbetstagare och arbetsgivares 

uppfattningar, samt erfarenheter kring förändringsprocessen som hälsoschemat har bidragit till.  

Resultatet analyseras med teorier från Michel Foucault med fokus på detaljstyrning och bio-

politik, men även institutionellt och nyinstitutionellt perspektiv appliceras. Studien belyser att det 

finns fler bakomliggande faktorer som kan förstås som motiv till att implementera hälsoscheman 

och de förändringarna det innebär. Det tydliggörs även hur arbetstagarna som intervjuats 

upplever hur schemaförändringarna har påverkat dem i ett negativt avseende, både i arbetslivet 

och privatlivet. 
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Abstract  
 

Health Schedules are a relatively new phenomenon, which had its onset during 2016 as a 

collaboration between Sveriges Kommuner & Regioner and Kommunal called ’’The Full Time 

Journey’’. The main purpose of the project was intended to reinforce the welfare sectors 

proficiency, as well as stating full time work as a norm. The Full Time Journey has eventually 

led to several municipalities following the examples based on the guidelines and 



 
 

recommendations stated by the project. This has eventually given rise to disagreement and 

conflicts, and resistance from employees. The study aims to investigate which potential motives 

and intentions from the employer side might have contributed to the introduction of health 

scheduling in the various municipalities of Sweden. This also includes how the transformation of 

working conditions has affected individual employees, but also targeting how scheduling might 

be used as an organizational tool by employers. The study was conducted using interviews with 

employees and individuals who have been involved throughout the implementation of Health 

Schedules within the Healthcare Industry. A phenomenological methodological viewpoint is 

used to investigate the phenomenon through the perceptions of employees and employers, in 

addition to experiences attributed regarding the transformation process, induced by the Health 

Schedule. The results are analyzed using theories from Michel Foucault with a particular focus 

relating to management and biopolitics, but also institutional and neo-institutional perspectives 

are applied. The study highlights that there are several underlying factors that can be understood 

as motives for implementing health schemes and the changes it entails. It is also clarified how 

the employees interviewed experience how the schedule changes have affected them in a 

negative respect, both in working life and private life. 
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1. Inledning  

 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Kommunal startade 2016 projektet “Heltidsresan”, 

där fokus för projektet har inneburit göra heltidsarbete till norm inom välfärdens 

kvinnodominerade verksamheter. Bortsett från detta har avsikten med projektet från SKR varit 

att säkra välfärdens behov av kompetens, samt att öka jämställdheten i samhället (SKR, 2021). 

Det här har lett till att flera av Sveriges kommuner har valt att reformera och förändra sin praxis 

för arbetstider och schemaläggning inom vårdsektorn, genom införandet av hälsoscheman. 

Begreppen Heltidsresan och hälsoschema är viktiga att hålla isär, då projektet som lanserats från 

SKR har det officiella namnet Heltidsresan (SKR, 2021), men schemaförändringarna som 

utmynnat från Heltidsresan benämns som hälsoscheman i folkmun och media. 

 

Uppläggets syfte är att medarbetarna ska arbeta färre timmar per dag, men flera dagar. 

Målsättningen med detta är främst att trygga arbetstidslagen och dess regleringar kring 

dygnsvila. Detta leder till att arbetstimmarna sprids ut på fler dagar under arbetsveckan, vilket 

utmynnar i fler arbetspass (Nya Arbetartidningen, 2021). Beslutet motiveras genom att det finns 

en efterfrågan för hållbar och hälsosam schemaläggning inom vården, där kommunerna hänvisar 

till tidigare forskning som underlag för beslutet. Forskningen som hälsoschemat baseras på är 

stressforskningsrapporten Arbetstider, hälsa och säkerhet (Stockholms universitet, 2010) som 

har författats vid Stockholms universitet på uppdrag av SKR.  

 

Åtskilliga arbetstagare som påverkats av hälsoscheman är missnöjda med den nya 

schemaläggningen och menar att dessa scheman inte skulle vara mer hälsosamma. Konflikten 

har mynnat ut i protester, manifestationer, namninsamlingar och uppsägningar från 

arbetstagarnas sida. Även omförhandlingar mellan kommuner och arbetstagare har resulterat i 

kompromisser och lösningar av konflikten, vilket i sin tur har krävt facklig involvering i 

konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare (Dagens samhälle, 2021). Majoriteten av 

beslutsfattarna motiverar det här förslaget genom att det grundas på vetenskaplig evidens, som i 

sin tur ska påvisa positiv hälsopåverkan för personalen (Dagens Medicin, 2021). Ytterligare 

motiv från beslutsfattarnas håll till införandet av hälsoscheman är ett försök att göra heltidsarbete 

till norm inom vårdyrket. Arbetstagarna anser att hälsoschemat begränsar möjligheterna att 
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uppnå normen om heltidsarbete, då schemaläggningen bygger på kortare och fler arbetspass. 

Detta leder i sin tur till att arbetsdagarna inte räcker till inom sitt yrkesutövande, vilket i sin tur 

innebär att utökat helgarbete blir oundvikligt till följd av den nya formen av schemaläggning.  

 

Införandet av hälsoscheman och konflikten kring det är en förhållandevis ny problematik som 

har uppstått de senaste åren, därmed finns det ännu inte en stor mängd forskning inom området 

gällande hälsoscheman. Det finns tidigare studier att tillgå gällande olika former av arbetsskift 

inom vårdsektorn, samt hur dessa påverkar arbetsmiljön och individens möjlighet till 

återhämtning. Den befintliga forskningen har dock ingen stark organisatorisk förankring, utan 

snarare medicinsk ur ett hälsoperspektiv. Hälsoschemat är visserligen ett nytt fenomen, dock kan 

det möjligen vara ett uttryck för en längre tradition och vilja att effektivisera och rationalisera 

arbetsplatsen. Under de senaste 30 åren har trenderna på arbetsmarknaden rört sig mot 

decentralisering, entreprenörskap och flexibilitet, detta har i sin tur lett till större krav på både 

service och självständighet från arbetstagarens sida (Allvin m.fl. 2012). Under 80-talet i Sverige 

var flexibilitetsbegreppet på tapeten, där målet och syftet med att öka en arbetsplats flexibilitet 

var att förenkla vardagslivet för både män och kvinnor. Frågan om flexibla arbetstider grundade 

sig i att förenkla familjelivet och livspusslet för enskilda individer (Jacobs & Gerson 2001). Det 

går att utröna flera likheter mellan flexibilitet/effektiviserings-debatten och debatten beträffande 

hälsoschemat, samt hur detta påstås ge gynnsamma effekter till fördel för den enskilde individen. 

Skillnaden i sammanhanget är att fenomenet hälsoschema yttrar sig i en annorlunda skepnad, 

budskapet är dock detsamma.  

 

Det faktum att en arbetsgivare reglerar arbetstiden för arbetstagarna i varierande omfattning är 

något som kan ses som en självklarhet. För arbetstagare som tidigare har haft en högre grad av 

självbestämmande i schemaläggning, i form av önskescheman eller tvättstugemodeller som har 

varit vanligt förekommande bland vårdpersonal, skapar hälsoschemats utformning en kontrast. 

En övergång från stort egenansvar till en ökad reglering av arbetstider, bäddar i sin tur för 

upphov till konflikt och missnöje. Därför blir det intressant att granska hur argument som ökad 

dygnsvila och bättre återhämtning delvis ger uttryck för en ökad detaljstyrning och reglering av 

arbetstagaren, samtidigt som det tycks finnas en bakomliggande strävan efter ökad 

effektivisering inom vårdsektorn. Individens upplevelse av fenomenet blir därför centralt att 
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undersöka för studien, i förhållande till de underliggande organisatoriska avsikterna och motiven 

till reformen i form av hälsoscheman.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utifrån missnöjda vårdanställdas upplevelser av hälsoscheman, samt 

arbetsgivarnas motiv till förändring av schemaläggning, tillgå en ökad förståelse för hur 

schemaläggningsreformer påverkar arbetstagarna. Därtill hur det kan användas som ett verktyg 

från arbetsgivarhåll för att reglera arbetsvillkor. 

 

Frågeställning 1: Hur fungerar hälsoscheman inom vårdapparaten?  

Frågeställning 2: Hur upplever missnöjda vårdanställda att hälsoschemat har påverkat deras 

arbetsliv och privatliv? 

Frågeställning 3: Vad är motiven bakom hälsoscheman och hur kan man förklara införandet? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Inledningen redogör för bakgrunden till hälsoschemat och konflikten som har uppstått. 

Fenomenet kopplas sedan till andra historiska processer inom arbetets utveckling, som 

effektivisering och flexibilitet, för att sedan leda till uppsatsens syfte och frågeställningar. I 

tidigare forskning behandlas den medicinska forskningen bakom arbetstider och hälsa och 

arbetslivsforskning med fokus på organisatorisk flexibilitet utifrån ett arbetsgivar- och 

arbetstagarperspektiv. För att sedan avslutas med effektiviseringskraven inom sjukvården. I 

teoretiskt ramverk presenteras de valda teoretiska perspektiven, Michel Foucaults teoribildning 

om disciplinär styrning och bio-politik, men också teorier om institutioner och 

institutionalisering samt det nyinstitutionella perspektivet. Vidare diskuteras metodvalen, där 

intervjuer, etiska aspekter, fenomenologisk metodansats och kodning lyfts upp. Resultatdelen 

presenterar den bearbetade empirin med teoretisk analys. Slutligen sammanfattas resultatet i 

förhållande till syfte och frågeställningar i diskussionsdelen. Där också potentiella framtida 

forskningsfrågor diskuteras. 
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2. Tidigare forskning 
 

Kapitlet kommer att behandla olika aspekter av den forskning som har tillgåtts inom ramen för 

detta arbete, avsikten är att kunna tillgå en bredare förståelse för hälsoschemats kontext i dagens 

arbetsliv. Avsnitten består av medicinska aspekter, där den forskning som ligger till grund för 

hälsoschemats riktlinjer och idéer från SKR redovisas. Vidare presenteras även 

flexibilitetsbegreppets betydelse, samt det moderna arbetslivets innebörd. Urvalet av tidigare 

forskning har gjorts för att få ett bredare perspektiv över hälsoschemats effekter och reformering 

av arbetsvillkor, där det blir centralt att utröna de viktigaste delarna av stressforskningsrapporten 

som ligger till grund för framtagandet av hälsoscheman. Även utvecklingen av det moderna 

arbetslivet blir en viktig beståndsdel i presentationen av den tidigare forskningen, för att i ett 

senare skede kunna klarlägga arbetsgivarnas potentiella motiv och arbetstagarnas upplevelser.  

 

2.1 Medicinsk forskning och schemaläggning 

Tidigare forskning när det kommer till schemaläggning och hur individer påverkas av det, har i 

majoriteten av fallen som finns att tillgå en medicinsk förankring. Fokus ligger ofta på somatiska 

effekter av schemaläggning, med även psykiska besvär och exempelvis upplevd trötthet eller 

utmattning.  

 

2.1.1 Stressforskning och sömnaspekter  

En stor del av hälsoschemats grundbult bygger, som tidigare nämnts, på en rapport författad av 

Kecklund m.fl. (2010) från stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Denna rapport 

är beställd på uppdrag av SKR, som i sin tur har finansierats av Vårdförbundet och SKR. 

Rapporten syftar till att sammanfatta aktuell forskning inom hälsa och arbetstider och är tänkt att 

fungera som en form av handbok för skiftarbete, risker och de åtgärder som kan genomföras. 

Rapporten har utgjort en betydande del i SKRs riktlinjer och rekommendationer, som kommuner 

som har valt att införa hälsoscheman i sin tur har använt som handbok eller ledning, när man 

utformar schemaläggningen inom verksamheterna. Denna studie utgör därför en central del för 

att få en bredare förståelse för hälsoscheman, samt hur olika kommuner har arbetat för att 

reformera sin schemaläggning. Studien visar främst att en påtaglig störning av sömn och den 

biologiska dygnsrytmen drabbar den som arbetar skift med nattskiftsinslag, där man preciserar 
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att detta handlar om 2-3 timmars sömn som går förlorad. Andra forskare har även undersökt 

sömnkvalitétsaspekten när det kommer till arbetstider. Där ibland en studie som genomfördes 

med elektroder för att mäta sömnkvalitén hos skift-, natt- och dagarbetare, kom fram till liknande 

resultat som presenteras i stressforskningsrapporten. Man kom fram till att oregelbundna 

arbetstider, i synnerhet nattskift, gav en förkortad sömn med ungefär 3.3 timmar, där 

självrapporterad trötthet var störst hos nattarbetare (Torsvall m.fl., 1981). Denna forskning blir 

av flera orsaker intressant för hälsoschemats framväxt, inte minst eftersom kommunerna som har 

valt att implementera hälsoscheman använder sig av dessa referensramar. Dygnsvila har blivit ett 

återkommande begrepp som använts i stressforskningsrapporten, samt inom SKRs riktlinjer 

under utformningen av heltidsresan, med målsättningen att sträva efter en ökad återhämtning 

mellan arbetspassen.       

 

I stressforskningsrapporten hänvisar man dels till en amerikansk studie på sjukvårdsanställda, där 

sjuksköterskor och läkare som arbetar i form av treskift i längre intervaller än 12 timmar, 

oavsiktligt tillslumrade under arbetspassen (Niedhammer m.fl., 1994). Bortsett från 

stressforskningsrapporten så har SKR även haft med en forskningsrapport från Karolinska 

Institutet, där nyutexaminerade sjuksköterskors stressnivåer legat till grund för studien. Här 

beskriver man ’’stressparadoxen’’ som är ett fenomen där man som ny sjuksköterska börjar 

arbeta inom en krävande arbetsmiljö, med oregelbundna tider, som i sin tur utgör en stor 

utmaning för den egna återhämtningen (Dahlgren m.fl. 2020). Å andra sidan redogör författarna 

av rapporten för att individuella skillnader är stora gällande hur bra en arbetstagare klarar av att 

arbeta natt- eller skiftarbete. Dessa skillnader grundar sig i kön och ålder, men likaså den egna 

förmågan att hantera trötthet, stress och sömnbrist spelar i sammanhanget en stor roll, samt även 

sociala faktorer. Detta sammanfattas även i en liknande studie, som genomfördes genom att 

kvantitativt undersöka välfärdsarbetares arbetsbelastning och möjlighet för återhämtning. Även 

här presenterar författarna att det råder en omfattande individuell skillnad när det kommer till hur 

man reagerar på arbetsbelastning och stress (Aronsson m.fl., 2010). 

 

Sammanfattningsvis förmedlar stressforskningsrapporten att för att kunna tillgå hälsosamma 

scheman, så krävs det att man inte arbetar för långa pass. Helst inte längre än 10 timmar. Det 

krävs även att dygnsvilan inte är för kort, närmare bestämt minst 11 timmar mellan skiften, 

samtidigt som man inte bör arbeta för många arbetspass i rad. Författarna av rapporten påpekar 
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även att det krävs ytterligare forskning inom ämnet för att kunna få en större förståelse för de 

individuella skillnaderna, när det kommer till schemaläggning och skiftarbete. Man menar på att 

kunskapen kring ämnet som går att tillgå är stor, samtidigt som det inte finns tillräckligt med 

detaljkunskaper gällande olycksrisker och vem som kan drabbas av sjukdom till följd av sin 

arbetsmiljö (Kecklund m.fl. 2020). De som tycks ha påverkats mest av heltidsresan och 

hälsoschemat utifrån SKRs riktlinjer är nattarbetare, i synnerhet permanenta nattarbetare.  

 

Aspekten gällande huruvida forskningen är omfattande nog, blir intressant för studien om 

hälsoscheman. Frågan man bör ställa sig är om forskningen som SKR använder sig av är 

tillräckligt vattentät och omfattande för att flertalet kommuner ska applicera och använda sig av 

denna information som handledning i sitt förändringsarbete. En annan aspekt som bör beaktas är 

hur pass tolkningsbart stressforskningen och SKRs rekommendationer är, samt hur olika 

kommuner väljer att implementera dessa utifrån sina egna förutsättningar. Å andra sidan har 

forskningen förmodligen sociala effekter oavsett hur man väljer att tolka resultatens pålitlighet, 

där begreppet hälsa står i fokus. Det huvudsakliga problemet i denna kontext är forskningens 

applicerbarhet och tolkning i utformningen av hälsoschemat. Dessa aspekter kommer att 

diskuteras vidare i uppsatsens resultatdel.         

 

2.2 Det moderna arbetslivet 

Som tidigare nämnts kan hälsoschemat betraktas och studeras som en del av en större process, i 

form av arbetets utveckling, som innebär en strävan efter flexibilitet och effektivisering. Detta 

avsnitt kommer att presentera delar av flexibilitetens betydelse inom arbetslivet, då det är av vikt 

för att kunna kartlägga och förstå hur eventuella motiv bakom hälsoschemats uppkomst kan ha 

påverkats av flexibilitetstrender. 

 

2.2.1 Flexibilitetens historia; Rationalisering och etablerandet av en ny normalitet 

Det är ungefär 40 år sedan flexibilitetsbegreppets uppsving, men frågan är vad flexibilitet 

faktiskt innebär och hur det ska tolkas. I en artikel från arbetslivsinstitutet som finansierats av 

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap presenterar Allvin, Mellner, Movitz och 

Aronsson (2012) hur en generell arbetsmarknadstrend har vuxit fram de senaste 30 åren. Denna 

trend beskrivs som en ökad strävan mot flexibilitet, effektivisering och entreprenörskap. 
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Begreppet flexibilitet enligt författarna av rapporten är omstritt och många forskare föredrar att 

distansera sig från begreppet på grund av detta. Författarna diskuterar hur begreppet flexibilitet 

tidigare har framställts i management-studier som en strategi, något systematiskt och medvetet. 

Ursprunget till kritiken mot begreppet bygger på att man målade upp en onyanserad bild, där 

man ansåg att politisk kontroll hade försummat arbetsmarknaden och att man succesivt var på 

väg mot en fri marknad. Där lovorden som huvudsakligen adresserades från 

managementlitteraturen uttryckte hur organisatorisk flexibilitet skulle leda till oundviklig 

framgång. 

Den teknologiska utvecklingen, marknadskrafter, och en strävan efter effektivisering ställer nya 

krav på arbetstagarna. John Atkinsons forskning gällande organisatorisk flexibilitet fick ett 

uppsving under 80-talet. Atkinson (1984) diskuterar hur behovet av flexibilitet i hänsyn till 

bemanning växte fram som ett svar på den successiva minskningen av antalet arbetstimmar för 

arbetstagare. Det här medförde enligt Atkinson högre krav på arbetsgivarna att komma på 

lösningar för att effektivisera arbetstiden. Samtidigt menar författaren att omstruktureringen och 

reformeringen av den befintliga arbetstiden leder till nya krav på arbetstagaren, som förväntas 

vara reaktiv och anpassningsbar, där flexibiliteten på arbetsmarknaden är till fördel för 

arbetstagaren. Atkinsons beskrivning av flexibilitetsbegreppet kan därför tolkas som en strategi 

eller något som sker medvetet och systematiskt, i form av ett planeringsverktyg för arbetsgivarna 

genom att effektivisera och i sin tur ta till vara på personalresurserna. I likhet med Atkinson 

redogör även Allvin m.fl. (2012) om hur strävan mot ökad effektivisering och flexibilitet har 

ställt nya krav på arbetstagarna gällande självständighet och autonomi, samt hur flexibilitet 

nödvändigtvis inte behöver innebära en sammanhängande strategi, utan snarare kan utgöra 

reformer av enskilda arbetsvillkor. Dock har viss kritik riktats mot Atkinson, däribland hans 

centrum-periferi modell, där man har anklagat honom för att ha en nyliberal agenda. Allvin m.fl. 

skriver att kritiken visserligen rörde sig om en del ideologiska skiljaktigheter, men att kritiken i 

huvudsak hade att göra med de lovord som flexibilitetsbegreppet målade upp (2012). Atkinson 

försvarade dock kritiken som riktades mot honom genom att förklara att hans modell gällande 

det flexibla företaget inte bör tolkas vare sig deskriptivt eller preskriptivt (Legge 2005). 

En arbetsmarknad med ökad arbetslöshet och ett allt svagare fackligt inflytande leder enligt 

Atkinson till en större möjlighet för arbetsgivarna att ställa dessa krav på flexibilitet hos 
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arbetstagarna. I artikeln nämns tre olika former av flexibilitet, där de begrepp som är relevanta 

för uppsatsen innefattar funktionell och numerisk flexibilitet. Den funktionella flexibiliteten 

innebär att arbetstagaren enkelt kan förflyttas mellan olika uppgifter, exempelvis genom 

arbetsrotation, eller rentav förflyttas mellan olika arbetsplatser. Numerisk flexibilitet grundar sig 

i antalet anställda och att kvantiteten arbetstagare snabbt kan justeras efter arbetsmarknadens 

efterfrågan på arbetskraft. I enkla termer bygger den numeriska flexibiliteten på att antalet 

anställda ska matcha behovet, även om detta innebär att man behöver avskeda eller anställa 

arbetskraft efter behov (Atkinson, 1984). Den funktionella flexibiliteten blir intressant för 

studien, eftersom hälsoschemat tycks ha inneburit en förändring i arbetsvillkor, inte minst när det 

kommer till förväntningar på arbetstagarnas anpassningsbarhet. Den funktionella flexibiliteten 

kan därmed tolkas i form av ett planeringsverktyg från arbetsgivarhåll.  

 

I rapporten från Allvin m.fl. (2012) studerades oreglerad arbetstid och den rumsliga dimensionen 

genom att fråga respondenter vilken nivå av självbestämmande de hade när det kom till att 

bestämma när dom arbetar och var de arbetar. De frågade även om självbestämmande i form av 

hur mycket arbetaren kan påverka planeringen av sitt eget arbete, det samma frågades gällande 

inflytande över vilka de samarbetar med på jobbet. Studien genomfördes med hjälp av 

kvantitativ analys i form av en enkätstudie där de olika dimensionerna av arbetet fungerade som 

variabler för att mäta graden av reglering i olika arbetsförhållanden. I undersökningen kom de 

fram till att hälso- och sjukvårdssektorn är en av de mest reglerade. I förhållande till 

hälsoscheman bör man därför beakta detta perspektiv, då en ökad flexibilitet och effektivisering 

inte behöver gå hand i hand med självständighet och ökad autonomi. Inom en organisation som 

har en tradition av hierarkier och tydliga roller, i synnerhet hälso- och sjukvården, så skulle den 

generella arbetsmarknadstrenden kunna smitta av sig.  

 

I förhållande till den reglering av arbetsvillkor inom vårdsektorn som diskuteras av Allvin m.fl., 

så undersökte Desombre m.fl. I British Journal of Management (2005) de reformer som 

genomfördes med syfte att modernisera den brittiska offentliga sjukvården. Ett centralt inslag i 

dessa reformer var att bryta ned de traditionella gränserna samt att omorganisera arbetsrollerna. 

Författarna ser reformerna som ett försök att implementera funktionell flexibilitet inom hälso- 

och sjukvården. Syftet med studien var att bidra till en ökad förståelse av de problem som kan 

uppstå vid införandet av funktionell flexibilitet, samt att belysa de frågor som reformerna 
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frambringar. Rapporten genomfördes genom att analysera fallstudier från tre olika arbetsplatser 

inom sjukvården, med fokus på arbetstagares och arbetsgivares reaktioner på omorganiseringen 

av arbetsroller. Funktionell, eller intern, flexibilitet är enligt författarna när personal 

omdistribueras över olika uppgifter för att tillgodose variationerna som uppstår i efterfrågan. 

Effektiviteten uppnås genom att matcha och kartlägga utbudet och efterfrågan för arbetskraft mer 

noggrant. Man försöker även att minska dötid på arbetsplatsen, samtidigt som man strävar efter 

att intensifiera arbetstakten. Författarna poängterar dock att om arbetstagaren är upptagen med 

arbetsuppgifter största delen av tiden, finns det endast lite utrymme för att effektivisera arbetet 

med hjälp av funktionell flexibilitet. Författarna menar att funktionell flexibilitet kan lämpa sig 

väl inom verksamheter där efterfrågan varierar oförutsägbart då det både är enklare och billigare 

att omdistribuera personalen man redan har än att anställa nya. Rapporten exemplifierar hur 

vårdsektorn kan ta vara på sina resurser med funktionell flexibilitet, där man menar att 

vårdkvalitén ökar och blir mer inriktad på patienten, eller mottagaren av vården. 

2.2.2 Förändrade arbetsvillkor 

Hälsoschemat går att tolka som en reglering av arbetsvillkor, i synnerhet gällande arbetstider. 

Därför blir det relevant för denna uppsats att redogöra för det gränslösa arbetet. Allvin m.fl. 

(2012) beskriver hur endast en sjättedel av arbetstagarna på arbetsmarknaden arbetar under 

’’traditionella arbetsförhållanden’’ och att oreglerade och lågreglerade arbetsformer dominerar 

på arbetsmarknaden. Det gränslösa arbetet kan därför tolkas som ett nytt ideal för arbetstagaren i 

det moderna arbetslivet. Inte främst blev det gränslösa arbetet alltmer eftersträvansvärt under en 

rådande coronapandemi där de med gränslösa arbeten har kunnat arbeta hemifrån, för att minska 

risken för smittspridning. Medan vissa arbeten som är mer reglerade innebar att arbetstagarna 

likväl behövde gå till arbetet varje dag. Därför blir det relevant att beakta “gränslöst arbete som 

det nya idealet” under analysen av arbetstagarnas upplevelser kring hälsoschemat. 

Michael Allvin, Richard Sennett och Guy Standing har alla forskat i hur flexibiliteten i det 

moderna arbetslivet påverkar individen. I New rules of work: exploring the boundaryless job 

(2008) skriver Allvin om de nya reglerna i det gränslösa arbetet. Han beskriver hur dagens 

teknologi medför att den flexibla organisationen ständigt utmanar tiden, i stället för att begränsas 

av den, vilket snarare ses som en resurs som går att utnyttja. Allvin redogör för konsekvenserna 

av organisatorisk flexibilitet, där nedmonteringen av de permanenta strukturerna är utmärkande. 
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De strukturer som gör organisationen stabil och som reglerar och definierar arbete t.ex. 

arbetstider och arbetsplatser. Dessa kan bli för strama eller för lösa när miljön runt om är så 

rörlig och osäker. För att göra organisationen mer smidig för förändringar så avreglerar man 

arbetet i stället. Allvin beskriver följande citat “Vi kan till och med säga att när arbetet är 

anpassat för att möta en oförutsägbar verklighet, kommer det att bli mer oförutsägbart i sig” 

(2008, s.20). Det här leder i sin tur till att arbeten blir gränslösa. Individen hamnar till följd av 

det gränslösa arbetet i en instabilitet, där gränserna mellan arbetslivet och privatlivet blir allt 

otydligare. Arbetet och dess praktiska uppgifter har ansvarsmässigt förskjutits allt mer mot 

individen, samtidigt som arbetstagaren också bär ansvar över att kunna avgöra gränserna mellan 

eget initiativtagande och eventuella referensramar inom arbetet (Allvin m.fl. 2006).  

Allvins tankar gällande det gränslösa arbetet kan kopplas till Richard Sennetts forskning om hur 

den flexibla arbetsmarknaden påverkar individen och har lett till nya ideal. Sennett (1998) 

beskriver hur arbetsmarknaden idag ser flexibilitet som en attraktiv egenskap hos en 

arbetstagare. Hur det i stället kan ses som passivt i dagens samhälle att stanna kvar för länge hos 

en arbetsgivare, där man kan framstå som rädd för att ta risker. Sennett menar på att en 

konsekvens av arbetet idag är en nedbrytning eller krackelering av karaktären som sker på 

individnivå. Värderingar och karaktärsdrag som tidigare har haft en stor betydelse både i 

arbetslivet och det personliga livet, t.ex. lojalitet, har tappat sin substans i arbetslivet. Samarbetet 

mellan arbetstagare och företag som i den svenska modellen har förändrats och idag har 

arbetaren ett större fokus på karriären, en ny sorts karriär, och en mer individualiserad bild av 

arbetet. Allt är mer ytligt och kortsiktigt vilket kan leda till osäkerhet hos individen. 

Flexibiliteten är det nya utmärkande karaktärsdraget för arbetstagarna i denna nya generation. 

Det här påverkar inte bara arbetet utan såväl det personliga planet som boende och familjeliv.  

Guy Standing skriver i The Precariat: The New Dangerous Class (2011) om vad han kallar en ny 

klass, prekariatet, som är en växande grupp i samhället som arbetar under osäkra 

anställningsförhållanden. Det rör sig om korttidsanställningar till exempel via bemanningsföretag 

där arbetstagaren blir utan sociala skydd och stabilitet. Det handlar om personer som arbetar och 

därmed också lever väldigt osäkert och oförutsägbart, då det inte finns någon möjlighet för 

arbetstagaren att kunna planera och bestämma själv över sitt arbete. Arbeten där arbetstagarens 

flexibilitet utnyttjas men hen själv inte kan ta del av den flexibiliteten. Standings undersökning 
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av prekära arbeten och hur det påverkar arbetstagarna bör anses som relevant, då det behandlar 

en flexibilitet som enbart går att utnyttjas av arbetsgivaren. Utan en möjlighet att ha stor 

påverkan på arbetets utformning så kan inte arbetstagaren ta del av de positiva sidorna som kan 

finnas i flexibla arbeten. 

Dessa studier ger en kontext för vilken sorts forskning som finns att tillgå med fokus på hur 

arbetstagare påverkas av organisatorisk flexibilitet. Visionen är att den här studien ska kunna 

bidra till en ökad insikt i hur detta kan förstås med hjälp av teoretiska perspektiv från Michel 

Foucault, Berger & Luckmann samt nyinstitutionellt perspektiv.  

2.3 Effektiviseringskrav inom offentlig sektor sedan 90-talet  

För att kunna tillgå en större förståelse för hur hälsoschemat har vuxit fram, så bör man kartlägga 

styrningsmekanismerna och de krav som finns inom offentlig sektor. En stor del av den 

forskning som går att tillgå gällande den offentliga sektorns utveckling i Sverige utgår ifrån New 

Public Management. Regleringslandskapet inom den svenska sjukvården har genomgått en 

förändring sedan 90-talet. Denna förändring har präglats av nya former av styrpraktiker, lagar 

och praxis. Omfattande förändringar som tycks sprida sig till flera organisationer, som bildar en 

ny form av logik menar Eva Bejerot m.fl. utgör en institutionell transformation i Bortom New 

Public Management: Institutionell transformation i svensk sjukvård (2008). Författarna 

diskuterar hur maktutövning och styrning utövas, med fokus på den form av maktutövning som 

utövas i det moderna samhället, ur en Foucault-inspirerad forskningstradition med fokus på 

diskurser. Författarna menar att en del av förändringarna har handlat om besparingar, där inga 

komplicerade motiv har funnits. Men även att den offentliga sektorns förändringar har grundat 

sig i nya ideal för styrning som implementerats genom nya styrformer och 

organisationsstrukturer. Författarna skriver bland annat om hur “patienten i centrum” har blivit 

ett nytt tvingande styrningsideal och hur detta blev inledningen för nya rationaliseringsprocesser 

mot en ökad detaljstyrning, där ersättningsmodeller och exempelvis kötider blev en diskussion. 

Detta menar man utmynnar i flera dimensioner, som tar sig uttryck i olika separata men 

hopflätade styrformer, som i sin tur riktas till olika grupper i vårdsektorn, exempelvis 

landstingsledning, vårdpersonal och patienter. Hälsoschemat går därför att tolka som en styrform 

riktad mot vårdpersonalen, men även mot kommunledningar genom SKRs projekt heltidsresan. 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Från avsnittet tidigare forskning har de medicinska aspekterna gällande arbetstider och 

återhämtning bidragit till en förståelse för de hälsoaspekter som ligger till grund för 

utformningen av hälsoscheman. Det bidrar även till ytterligare insikt för att förstå motiven till 

implementeringen av hälsoscheman, med fokus på arbetslängden och möjligheten till 

återhämtning. Perspektiv kring begreppet flexibilitet är av betydelse för undersökningen, för att 

få en förståelse hur funktionell flexibilitet kan fungera som ett planeringsverktyg av 

arbetsgivaren. Allvin, Sennett, samt Standings redogörelser gällande hur arbetstagare påverkas 

av de förändrade arbetsvillkoren i det flexibla arbetet är relevant för att förstå de effekter som 

organisatorisk flexibilitet kan ha på arbetstagare. Slutligen kan det mer gränslösa arbetet tolkas 

som en ny norm i dagens samhälle, där det har blivit eftersträvansvärt som arbetstagare att kunna 

vara mer flexibel vad det gäller arbetsplats och arbetstider. 

 

3. Teoretiskt ramverk  

I förhållande till studieobjektet hälsoscheman, där syftet består av att undersöka hur 

hälsoschemat bidrar till en reformering av arbetsvillkor, samt vilka motiv som kan finnas från 

arbetsgivarhåll så kommer det här kapitlet att redovisa uppsatsens teoretiska ramverk. Detta 

innefattar även att utröna vilka agendor och drivkrafter som kan tänkas ligga bakom. Inom ramen 

för detta studeras även de som påverkas av dem förändrade arbetsvillkoren, där arbetstagarnas 

upplevelser, med fokus på hur arbetstagarnas egna privatliv och arbetsliv har påverkats i 

förhållande till det teoretiska ramverket. De teoribildningar som kommer presenteras i detta 

avsnitt består av relevanta aspekter ur den nyinstitutionella teoribildningen, samt Foucaults 

teoribildning om disciplin och disciplinära metoder, för att studera hur hälsoschemat kan fungera 

som ett verktyg för att reglera arbetsvillkor. Fortsättningsvis presenteras Berger & Luckmanns 

teoretiska perspektiv gällande institutioner. Institutionella regler utgör av de centrala delarna i 

förhållande till hur hälsoscheman har implementerats i flertalet kommuner, med de 

organisatoriska strukturer och effekter som har bidragit till hälsoschemats införande, samt 

formella strukturer som kan tänkas finnas. 
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3.1 Nyinstitutionell teori  

Med utgångspunkt i hälsoscheman som studien behandlar, bidrar det nyinstitutionella 

perspektivet till en större förståelse kring varför organisationer väljer att agera på ett visst sätt, 

samt varför vissa arbetssätt eller riktlinjer tycks sprida sig mellan organisationer inom samma 

fält. Genom att undersöka olika begrepp kopplat till denna teoribildning, bör man kunna bilda sig 

en mer nyanserad förståelse för hälsoschemats framväxt.  

 

Den tidiga institutionella teorin går att sammanfatta som en bred form av definitioner kring vad 

institutioner faktiskt är och vad de innebär, samtidigt används teorin inom en rad olika 

studieområden. För att förstå sig på institutionell teori bör man först och främst inse att det inte 

rör sig om enbart en enskild teoribildning (Scott, 1987 s.493). Den institutionella teorin ger dock 

utrymme för att förstå sig på fenomen där organisationer agerar på ett visst sätt. Den 

nyinstitutionella teorins grundbultar kan genom en enkel sammanfattning beskrivas genom att 

organisationer i första hand strävar efter legitimitet. Detta sökande efter legitimitet leder till 

löskoppling av olika organisatoriska processer, för att kunna säkra sin fortlevnad. Detta leder till 

att man successivt blir mer lika varandra inom sitt organisatoriska fält, vilket benämns som 

isomorfism (Meyer & Rowan, 1977).     

 

Meyer och Rowan menar att det ligger i organisationers natur att instifta särskilda rutiner och 

arbetssätt, baserat på de befintliga koncept som redan är institutionaliserade i samhället (1977). 

Detta görs för att öka en organisations legitimitet och på så vis sin potential att överleva i sitt 

organisatoriska fält, oberoende av hur effektivt detta förhållningssätt är, då legitimiteten 

överträffar detta. En organisation kan med andra ord anamma vissa arbetssätt på ett ceremoniellt 

vis, där exempelvis tekniker, eller riktlinjer som är institutionaliserade inom fältet tas till inom 

organisationen. Detta kan dock skapa konflikter i relation till effektivitetsaspekter, då dessa 

institutionaliserade normer och regler inte nödvändigtvis går ihop med organisationens 

produktivitet. För att lyckas bibehålla en ceremoniell legitimitet, så tenderar organisationer att 

löskoppla sina formella strukturer, för att på så vis skydda sig mot den ovisshet som vissa 

institutionaliserade tekniker medför. Detta innebär att det skapas ett gap mellan organisationens 

yttre, formella bild och den inre bilden, där det faktiska arbetssättet eller arbetsaktiviteterna 

skiljer sig från organisationens formella bild (Powell & DiMaggio, 1983). Den formella 

strukturen hos en organisation behöver inte stämma överens med den interna. Gällande 
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konflikter i förhållande till effektivitetsaspekter så bör man ta hälsoschemats praktiska 

implementering i beaktande, men även hur den interna effektiviteten stämmer överens med den 

faktiska.  

3.1.1 Inbäddade myter och isomorfism 

Byråkratiseringen är en av de krafter som håller rationaliserade myter vid liv, samt bidrar till att 

det moderna institutionella systemet fortlever. Rationaliserade institutionella strukturer i 

samhället leder till att fler formella organisationsformer växer fram, samt att dom blir allt mer 

utvecklade, vilket innebär att dessa institutioner i sin tur fungerar som myter. Detta fyller 

givetvis en funktion, då det blir enklare att utforma formella institutioner samtidigt som de blir 

nödvändiga och fyller en funktion. Formella organisationer kan bilda kluster runt om och inom 

den faktiska organisationen menar Ahrne och Brunsson (2011 s.84). Detta innebär att man går ett 

steg längre när det kommer till att analysera den formella organisationsstrukturen, där begreppet 

organisation bör tolkas som något större och bredare. Inom ramen för detta finns hela eller 

fulländade organisationer, samt partiella organisationer där man använder färre av sina 

organisatoriska element (2011 s.85). Kopplat till institutionella miljöers inverkan på 

organisationer, kan vissa konsekvenser uppstå. Isomorfism kan leda till att organisationer 

instiftar komponenter som har erhållit legitimitet från ett externt håll, där de nödvändigtvis inte 

behöver vara effektiva. Samtidigt som man använder externa kriterier för att bedöma och 

klassificera olika strukturella komponenter, så skapar detta ett beroende till externa institutioner 

som stabiliserar och skapar förutsättningar för att bibehålla en ordning (Meyer & Rowan, 1977).  

Institutionell isomorfism symboliserar därför organisationsutveckling, oberoende av hur den 

interna effektiviteten inom organisationen ökar eller minskar. Eriksson-Zetterquist (2009) menar 

att om organisatorisk effektivitet tycks öka i detta sammanhang, så beror detta på att 

organisationer blir belönade eller får någon sorts vinning av att likna andra organisationer inom 

samma fält. Vidare förtydligar Eriksson-Zetterquist att dessa fördelar exempelvis medför att det 

blir lättare med rekrytering av kompetent arbetskraft och att erhålla yttre finansiering, samt att 

organisationen erhåller större legitimitet.   
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3.2 Institutioner och institutionalisering  

Peter L. Berger och Thomas Luckmanns begrepp institutioner används i uppsatsen för att förstå 

arbetstagarnas reaktioner på hälsoschemat och förändringarna det medför. Författarna presenterar 

i Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (1979, s.63–110) 

institutioner som ömsesidigt typifierade vanemässiga handlingar, som blir del av ett mönster 

eller rutin och som med tiden blir förgivettagna. För att något ska institutionaliseras behöver det 

vara kollektivt delat av sociala aktörer med olika roller. Institutioner handlar om kunskap, en 

kollektivt delad kunskap som är förgivettagen, som förklarar hur världen fungerar och vad man 

har för handlingsutrymme i olika sammanhang. Den medför regler som man måste förhålla sig 

till och styr vilka möjliga alternativ man har att agera i en given situation. Det blir därför också 

tydligt om det är någon som avviker från de handlingsmönster som är förgivettagna i en viss 

situation, dessa kommer då att försöka återanpassas till normen. På det här sättet kan institutioner 

också fungera kontrollerande då handlingar och rutiner blir objektiverade och tas för givet och 

styr hur vi agerar.  

 

3.3 Disciplin: kontroll av verksamheten och tidsschemat  

Inom ramen för studien av hälsoschemats implementering, kommer Michel Foucaults idéer 

rörande disciplin, kontroll och styrning att beaktas inom det teoretiska ramverket. Vidare 

presenteras begreppen och tankarna som Foucault bygger sin teori på och sedan redogörs hur de 

kommer att användas i analysen. 

3.3.1 Foucault: Kroppens disciplinering och befolkningsregleringar 

Michel Foucault skriver i Övervakning och straff (2017, s.173–184) om disciplin som en 

maktmekanism som kontrollerar människors sätt att tänka och agera genom subtila disciplinära 

metoder. Disciplin fungerar genom att organisera plats och rum, tid och vardagliga aktiviteter i 

“celler” och i “rangordning”, på så vis underlättas kontrollen (2017, s.188), individen särskiljs 

från den svårkontrollerade massan för att övervakas. Disciplinen inriktar sig på kroppen, den 

fogliga kroppen, som kan formas och manipuleras, förenas med den nyttiga kroppen i form av 

rörelsernas effektivitet, genom metoder som kontrollerar och riktar kroppen mot effektiva och 

produktiva aktiviteter. Foucaults tanke är att de disciplinära metoderna kan organisera 

mångfalden genom att information samlas in som kategoriseras, analyseras samt förs in i tabeller 
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och scheman. Den insamlade informationen blir till så kallade “levande tablåer”. Tablåerna 

möjliggör både organiseringen men också inhämtandet av information (2017, s.190). Den här 

informationen bildar ett vetande om en viss grupp, som i sin tur används för att styra. Foucault 

skriver om hur makt och kunskap följs åt och förstärker varandra, när ett vetande har producerats 

kommer det till slut att utgöra en norm som vi internaliserar. Internaliseringen innebär att 

kunskapen om det här vetandet kommer leda till att vi kontrollerar oss själva och andra i 

förhållande till den. Foucault fokuserade på institutioner som militären, sjukhusen och skolan i 

sin studie, perspektivet kommer att användas för att analysera hur hälsoschemat kan fungera 

kontrollerande och reglerande. Med hjälp av Foucaults perspektiv synliggörs disciplinära 

tekniker inom schemaläggningen. 

3.3.2 Kontroll av verksamheten   

Behovet av att strukturera tid beskriver Foucault som ett uråldrigt arv i form av tidsschemat, där 

det i den historiska kontexten förmodligen har uppkommit genom klostersamfunden som ställde 

höga krav gällande tid och disciplin. Ur denna historiska kontext kan man resonera kring det 

protestantiska idéarvet, där hårt arbete och slit ses som en dygd. Idén om tidsschemat innefattar 

tre viktiga beståndsdelar; införande av tidsrytmer, återkommande förlopp, samt obligatoriska 

arbetsuppgifter (Foucault, 2017, s.191). Tiden för det betalda arbetet ska rutas in så mycket som 

möjligt och den ska utnyttjas till fullo genom att kroppen ständigt inriktar sig på produktivt 

arbete. Detta möjliggörs genom snäva tidsscheman där det inte lämnas någon plats för sådant 

som kan distrahera arbetet (Foucault, 2017, s. 192f). Foucault beskriver den disciplinära maktens 

utopi som viljan att om möjligt ständigt maximera utnyttjandet av tiden genom att kontrollera 

den in i minsta detalj (2017, s.197). En tanke om att desto mer detaljstyrd tiden är desto mer kan 

man få ut av den, så snabbt och så effektivt som möjligt. Ett slags uttömmande av tiden.  

 

3.3.3 Bio-politik 

I Sexualitetens historia 1: Viljan att veta (2002) diskuterar Foucault en historisk utveckling mot 

en vilja från staten att styra människors liv även utanför arbetet och inte enbart styra kroppen 

som maskin mot effektivitet. Dessa sker då parallellt. Foucault använder termen bio-politik, en 

strävan efter att genom reglerande kontroller styra den biologiska och levande kroppen med 

fokus på sådant som hälsonivå, livslängd, födelse och dödlighet. Bio-makten föddes ur olika 
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samhällsproblem som makten ville hantera genom att reglera befolkningen, till exempel 

hälsovårdsproblem eller bostadsproblem. Demografin, dess hälsa och resurserna skulle bokföras 

och ställas upp i tabeller. Det här har blivit en stor del av hur dagens moderna samhälle är 

uppbyggt. Med begreppet bio-politik synliggörs tekniker för att reglera människors liv och det 

kommer att används för att förstå ytterligare drivkrafter bakom hälsoschemats utveckling. 

 

 

4. Metod 

 

Avsikten med denna studie är att tillgå en ökad förståelse för hur reformer av schemaläggning 

påverkar arbetstagarna, samt hur det kan användas som ett verktyg från arbetsgivarhåll för att 

reglera arbetsvillkor. Syftet innefattar även att förstå dessa mekanismer genom arbetstagarnas 

upplevelser av hälsoschemat, samt arbetsgivarnas motiv bakom schemaförändringarna.  

 

För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie med ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. För att kunna kartlägga hälsoschemat och besvara frågeställningarna, är 

informanternas upplevelser ett viktigt verktyg för att förstå och komma närmare fenomenet. Där 

materialinsamling i form av intervjuer var det lämpligaste förhållningssättet för att kunna fånga 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Tidigt under insamlingsprocedurens begynnelse 

framträdde det tydligt under intervjuer med arbetstagare och arbetsgivare, hur olika konceptet 

hade tolkats och implementerats i olika kommuner. Kommunerna är självstyrande och kan därför 

välja och utforma sina egna upplägg utifrån projektet Heltidsresan, där de även kan tolka de olika 

ingångsvinklarna gällande hälsoschemat.  

   

4.1 Metodval  

Under processen gällande metodval insåg vi att fenomenet hälsoscheman skulle gynnas av ett 

intervjuformat där arbetstagarnas och arbetsgivarnas upplevelser och erfarenheter får ta plats, 

samt styra samtalet, valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Formen av 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor möjliggjorde för informanten att få berätta mer 

öppet om sina upplevelser. Därför skapades två separata intervjuguider som förhållningssätt, för 

arbetstagare respektive arbetsgivare, med generella riktlinjer för intervjuerna. Eftersom vi inte 
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hade standardiserade frågor ställde det högre krav på oss som forskare att inte ställa ledande 

frågor till informanterna. Målet med intervjuerna var att få en övergripande bild av hur 

hälsoschemat påverkar arbetstagarna, både i arbetslivet och privatlivet, men också för att förstå 

potentiella motiv bakom införandet. Intervjuer bör anses vara det tillvägagångssätt som ger störst 

träffsäkerhet för att belysa ämnet som studeras. Intervjuer ger möjlighet till djupare förståelse för 

informanternas erfarenheter. Fördelen med intervjumaterial i jämförelse med till exempel en 

enkätstudie är att man kan ställa följdfrågor och på så vis få större förståelse för informantens 

upplevelser och erfarenheter, där kontexten för svaren man får blir tydligare (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). I intervjuer kan man fånga upp tonfall och även kroppsspråk 

till viss mån beroende på om man gör intervjun i person eller via t.ex. videolänk, vilket inte är 

möjligt i textmaterial. Det är även viktigt att ha i åtanke att ha en så neutral inställning som 

möjligt i sin forskarroll under intervjuer. Ledande frågor, eller tonfall, kan påverka hur 

informanten svarar på frågorna, vilket skulle kunna påverka resultatets trovärdighet. Vi fick även 

tillgång till olika sorters textmaterial via informanterna som har fungerat som komplement till 

intervjumaterialet. Textmaterialet har bestått av en bemanningshandbok, riktlinjer för 

schemaläggning samt informationsmaterial om arbetstidsförläggning utifrån hälsa och säkerhet i 

form av en PowerPoint. Det här har bidragit till ökad insikt i hur hälsoscheman i olika kommuner 

både liknar varandra och skiljer sig, men även en bättre förståelse kring hur enskilda kommuner 

tolkar och följer SKRs riktlinjer utifrån Heltidsresan samt dess medicinska forskning som 

presenteras.   

 

4.2 Förstudie 

Under den tidigare undersökningen av hälsoschemat så genomfördes en pilotstudie, med hjälp av 

en textanalys. Pilotstudien fullföljdes genom att textinlägg studerades på SVT Östs hemsida 

(2021, 7 juli), där SVT efterfrågade personer med erfarenhet av hälsoschemat att bidra med sina 

upplevelser av fenomenet. Här bedrev vi en fenomenologisk analys med IPA kodning, för att 

fånga mönster och teman som inte grundade sig i någon specifik teoribildning eller 

frågeställning. Resultatet från pilotstudien påverkade sedan utformningen av vår intervjuguide 

och hade även visst inflytande på hur syfte och frågeställningar formulerades. Eftersom flertalet 

påståenden och viss kritik uppkom under bearbetning av textanalysen, väcktes tanken gällande 

huruvida hälsoschemat går att tolka som en effektiviseringsprocess, där flera arbetstagare har 
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reagerat med motstånd som svar på förändringen. Då vi innan pilotstudien inte hade fastställt 

teoretiskt ramverk kom resultatet från den studien att även ha inverkan på valet av teori, mer 

specifikt valet av Foucaults kritiska maktperspektiv i form av detaljstyrning.  

 

4.3 Urval och avgränsning 

Studiens urval baseras på ett ändamålsstyrt urval, där deltagarna valdes ut med bakgrund av att 

de har erfarenheter kring hälsoscheman. Genom att använda sig av ett målstyrt urval fångades 

informanter upp baserat på relevansen kopplat till forskningsfrågan (Bryman, 2018, s. 496). 

Inom ramen för intervjustudien avgränsas urvalet till arbetsgivare och arbetstagare inom 

vårdsektorn, som i sin tur har arbetat med eller under hälsoscheman. Vi har valt att inte göra 

några avgränsningar för kön eller ålder då vi anser att det inte är relevant för undersökningens 

syfte. Detta eftersom studiens syfte är att kartlägga respondenternas upplevelser kring att arbeta 

under hälsoschemat. En reflektion vi hade gällande studiens urval var att möjligtvis genomföra 

en avgränsning geografiskt till en kommun. Vi ansåg dock att det skulle försvåra tillgängligheten 

till informanter om vi låste oss till en specifik kommun. Då hälsoschemat skiljer sig åt i olika 

grad från kommun till kommun hade det emellertid varit intressant att jämföra ett resultat från 

informanter där alla har upplevt schemat i samma form och utifrån samma kommunala 

förutsättningar. Studiens resultat blir likväl intressant då det visar på komplexiteten i ett 

nationellt spritt fenomen. Dessutom skulle en kommunal avgränsning göra studien allt för snäv, 

eftersom det är av intresse att utröna hur de olika kommunerna har tolkat SKRs riktlinjer och 

heltidsresan.  

 

4.4 Insamlingsprocedur 

För att nå ut till respondenter som är arbetstagare så skrev vi ett inlägg i en Facebook-grupp som 

heter “Hälsoschema Nej Tack”. Inledningsvis presenterade vi oss själva, berättade om studien 

och frågade om det var någon som skulle vilja ställa upp på intervju. Tidigare under arbetets 

början när insamlingsproceduren diskuterades insåg vi att det skulle vara svårt att hitta 

informanter, utan att söka efter folk som har ett engagemang i frågan. Vi insåg även att det skulle 

kunna vara problematiskt att söka sig via arbetsgivare för att få tag i personer som arbetar med 

hälsoscheman, främst ur en sekretessynpunkt. Det föll sig därför bäst att söka efter informanter 

som är engagerade i frågan, men som också har en kritisk infallsvinkel. Då informanterna är 
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engagerade i en Facebook-grupp som är negativt inställd till hälsoschemat så har det påverkat 

vilket sorts material vi har fått fram. Visserligen kan detta tolkas som att urvalet är föremål för 

bias, eller vinklat. Vi bedömer dock att det är konflikten gällande hälsoschemat som är relevant 

för studien. Där kontrasterna mellan arbetstagarnas syn på fenomenet hälsoschema, i jämförelse 

med arbetsgivarnas är den problematik som vi vill fånga upp. Därför menar vi att resultatet är av 

värde och inte kan ogiltigförklaras. Slutligen bör man förstå att det skulle krävas omfattande 

resurser för att nå ut till informanter som inte ställer sig kritiska till hälsoschemat, då det skulle 

krävas en omfattande rekrytering av informanter med ett potentiellt högt bortfall. Utformningen 

av studien skulle i sådana fall kräva en annan metodansats, möjligen i form av en kvantitativ 

enkätstudie delvis för att säkra anonymitet i förhållande till arbetsgivaren, då konflikten är 

infekterad i vissa kommuner. Därför är nuvarande urvalsprocess lämplig i förhållande till 

studiens metodansats. För att få tag på personer som hade erfarenhet av att implementera dessa 

schemaförändringar till studien så sökte vi bland kommunerna som har infört hälsoscheman och 

mejlade till personer som var av intresse för studien då de har varit inblandade i införandet av 

hälsoscheman i respektive kommun. I vissa fall blev vi sedan hänvisade vidare till någon annan 

person i kommunen som ansågs ha mer kunskap om schemaförändringarna.  

 

Informanterna som har deltagit i studien har befunnit sig på annan ort än oss som leder intervjun. 

Därför ansåg vi att det lämpligaste tillvägagångssättet för intervjuerna vara via videolänk, vi 

använde oss av olika mötesplattformar, där Google Meet användes i majoriteten av intervjuerna. 

Varje intervju som genomfördes pågick mellan 45–60 minuter. Intervjuer över videolänk har 

sina begränsningar då de inte ger samma detaljrikedom som en intervju där man möts i 

verkligheten (Bryman, 2020). Tekniska lösningar kan ibland medföra problem som exempelvis 

dålig ljudupptagning till följd av dålig uppkoppling, visst tekniskt strul förekom i ett fåtal 

intervjuer under korta stunder, men det var aldrig något som påverkade samtalen eller 

ljudkvalitén under intervjuerna. En undersökning från Tyskland som genomfördes 2011 visade 

att respondenter var benägna att tacka nej i större utsträckning till intervjuer via videolänk, i 

jämförelse med vanliga telefonintervjuer (Bryman, 2020). Detta medför givetvis begränsningar 

om respondenter väljer att dra sig ur till följd av intervjuns genomförande. Dock har urvalet av 

respondenter som svarat på vår förfrågan angående att delta i intervjun kontaktat oss, som ett 

svar på annonsen. Detta bör därför ses som att respondenterna har varit villiga att ställa upp och 
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därför inte är särskilt benägna att dra sig ur, endast baserat på hur intervjun genomförs. Dock 

hände det ett flertal gånger att respondenter föll bort längs vägen innan det hann leda till intervju, 

man kan resonera kring om intervjuformatet kan ha haft en påverkan. Det är därför svårt att veta 

om själva intervjumetoden har haft någon påverkan gällande bortfallet.  

 

4.5 Informanter 

För att kunna besvara frågeställningarna ämnade vi att intervjua både personer som har 

erfarenheter av att arbeta under ett så kallat hälsoschema men också personer som har erfarenhet 

av att implementera det inom en verksamhet. Intervjuer genomfördes med åtta informanter där 

andelen informanter för de två grupperna var jämnt fördelat. De fyra informanterna som arbetar 

under ett hälsoschema var undersköterskor på äldreboenden och inom demensvård. Utöver detta 

föll det sig så att 3 av 4 arbetstagare som hörde av sig och intresserade sig för intervju arbetade 

som nattpersonal. I gruppen med informanter som har varit med och implementerat 

hälsoscheman var yrkesrollerna verksamhetschef och verksamhetsutvecklare för vård och 

omsorg, samt förvaltningschef för omsorgsförvaltning. Den här gruppen arbetar i kommuner av 

olika storlek och förutsättningar, där den minsta har en befolkning på ca 11 000 och den största 

på ca 70 000.  

 

 

4.6 Etiska aspekter 

Intervjuerna har genomförts via videolänk och ljudet har spelats in med godkännande av 

informanterna. Informationsbrev skickades ut till informanterna inför deras intervjuer där vi 

belyste vad studien handlade om och notifierade dem om vår önskan om att få spela in intervjun 

(Svensson & Ahrne, 2015 s.28). Alla namn har anonymiserats i studien av etiska skäl. Vi har 

även valt att inte skriva ut kommunerna där arbetsgivarna arbetar då det försvårar anonymiteten 

trots fingerat namn om platsen utges. Vi har även varit noga med att avidentifiera detaljerade 

händelser som informanterna berättar om. Det handlar om händelser som är så pass detaljrika att 

personens anonymitet riskeras. I vissa fall har vi exempelvis valt att ta bort eller fingera vissa 

detaljer för att kunna säkra informantens anonymitet. Vi har informerat informanterna om 

nyttjandekravet så att de har varit införstådda i att deras personuppgifter endast används inom 

studien och inte kommer att användas till andra ändamål.  
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4.7 Fenomenologisk metodansats  

Vid genomförandet av studien gällande hälsoscheman använder vi oss av en fenomenologisk 

metodansats, den valda metodansatsen motiveras främst gällande studieobjektets nymodighet, då 

hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen med en begränsad tillgänglighet gällande tidigare 

forskning. Detta medförde att en fenomenologisk utgångspunkt gav oss förutsättningarna men 

också ställde kraven på oss som forskare att genom ett sakligt tillvägagångssätt studera 

undersökningsobjektet, där vi försökte vara medvetna om och förhålla oss till tidigare 

förutfattade meningar eller tankar om teoribildningar, inte minst eftersom den fenomenologiska 

ansatsen valts mot bakgrund av att studiens tyngd bör ligga på dess öppenhet (Dahlberg & 

Nyström, 2008). Dock går det att finna organisatoriska trender som grundar sig i strävan om 

ökad flexibilitet, effektivitet och rationalisering. Därför är det viktigt att uppmärksamma de 

motsättningar som existerar gällande hälsoschemat mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi 

ämnar därför att genom ett fenomenologiskt tillvägagångssätt belysa ämnet och öka förståelsen 

för vad hälsoscheman innebär, genom semistrukturerade intervjuer med arbetstagare och 

arbetsgivare. Denna metodansats medförde att intervjuguiden snarare bestod av 

minnesanteckningar än strikta intervjumallar. Den fenomenologiska ansatsens styrka i avseendet 

är strävan efter de teman och mönster som upplevs av respondenter eller undersökningsobjekt. 

Hälsoscheman är ett fenomen som det har rapporterats om mycket i media. Till följd av det 

mediala utrymmet som hälsoscheman har fått har det inte funnits begränsningar i att skapa sig en 

bild av studieobjektet. Vid fenomenologiska studier är vikten av öppenhet central för att 

fenomenets mening kan framställas, där en attityd präglad av tillgänglighet från forskarens sida 

är till en fördel (Dahlberg & Nyström, 2008). Det blev därför viktigt för oss att gå in i fältet och 

materialet med en öppenhet, med avsikten att vara medvetna om möjliga förförståelser som vi 

har med oss sedan tidigare för att inte påverka analysen. Den tidigare pilotstudien grundade sig i 

en fenomenologisk ansats, vilket även i viss utsträckning har påverkat valet av ansats för denna 

studie. I media har negativa aspekter av hälsoschemat mest rapporterats och konflikten är en av 

anledningarna till hur vi fick upp ögonen för fenomenet.  

 

 

4.8 Transkribering 

Samtliga intervjuer spelades in med godkännande och utifrån dessa inspelningar transkriberade 

vi intervjuerna. I transkriberingen av intervjuerna försökte vi att hålla oss så nära materialet som 
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möjligt utan att hindra läsvänligheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, 51). De delar av 

intervjuerna som inte berörde ämnet, till exempel tillfälliga avbrott från samtalsämnet 

transkriberades inte. Som beskrivet under etiska aspekter avidentifierades informanterna i 

transkriberingen där detaljer som berörde personens identitet fingerades. En viktig anledning till 

att transkribera intervjuer är att man får en förståelse för vad informanterna säger, men även hur 

de säger det (Bryman, 2018, s.577). Transkriberingen fyllde även en viktig funktion för oss som 

författare av denna uppsats, eftersom vi fick möjligheten att återgå till informanternas berättelser.  

 

4.9 Kodning och analysteknik 

Med bakgrund av valet att använda en fenomenologisk metodansats, så ansåg vi att det var mest 

lämpligt att tillämpa tolkande fenomenologisk analys av materialet, som också brukar kallas IPA. 

Syftet med IPA eller Interpretative Phenomenological Analysis är att ingående undersöka 

informantens uppfattning och syn på fenomenet som studeras (Smith, Jarman & Osborn 1999, s. 

218). Det handlar alltså om att fånga informanternas personliga åsikter om ämnet, där deras 

upplevelser och erfarenheter kring fenomenet är studiens grogrund. Målsättningen när IPA 

används som verktyg i en studie, är att kunna skapa sig en detaljrik bild som forskare av 

informanternas uppfattning och upplevelser av studieobjektet. Som forskare blir det centralt att 

försöka anamma ett ’’insider-perspective’’ för att kunna närma sig materialet (Smith, Jarman & 

Osborn 1999, s. 218f). Inom fenomenologin läggs stor vikt på upplevelsen, medvetenheten samt 

vad informanten tycker och känner under exempelvis en djupintervju. IPA som process består av 

olika faser, som främst kännetecknas av en förflyttning från det enskilda till det förenade, samt 

från det beskrivande till det tolkande (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Det finns egentligen inga 

stränga riktlinjer som måste följas vid IPA, de riktlinjer man kan förhålla sig till är dock de olika 

faser som förklarades tidigare. I den första fasen började vi med läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna flertalet gånger, vi tog då noteringar av det som var intressant eller utmärkande. 

Sedan gick vi också tillbaka och lyssnade igenom de inspelade intervjuerna för att revidera idéer 

och tankar (Smith, Flowers & Larkin, 2009). I det här steget fokuserade vi på att försöka vara 

öppna och låta alla initiala tankar som kom från studiematerialet ta plats. Det här steget i 

processen ledde slutligen till att vi fick en genomgripande och detaljerad samling noteringar och 

kommentarer till studiematerialet. I den andra fasen av analysen började vi söka efter kopplingar 

mellan de teman som vi hade identifierat, för att sedan samla ihop några av de till kluster (Smith, 
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Jarman & Osborn, 1999, s. 222). Vid det här stadiet skapades mer utpräglade teman, där vi sedan 

försökte fånga upp tydliga kopplingar mellan de teman som hade vuxit fram. Förhoppningsvis 

har kodningen mynnat ut i en detaljrik mängd data där man kan finna tydliga kopplingar mellan 

de teman som vuxit fram (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Slutligen i den tredje fasen så 

skapade vi en “master list” eller “table of themes” med huvudteman och underkategorier som 

hade framkommit i materialet (Smith, Jarman & Osborn, 1999, s. 223). Vi gjorde två “table of 

themes”, en för intervjuer med arbetstagare och en för arbetsgivare. Några teman förekom på 

båda listorna medan andra var specifika för var grupp. De utgör tillsammans de teman som tas 

upp i resultatet till exempel; benämningen hälsoschema, ekonomiska motiv, heltidsresan, 

återhämtning, stress och oro.  

 

5. Resultat och analys  

I det här kapitlet presenteras studiens resultat av det bearbetade materialet, som presenteras och 

analyseras i förhållande till teoretiskt ramverk och tidigare forskning. Kapitlets tre inledande 

avsnitt syftar till att generera en bredare förståelse kring hälsoschemats förändringsarbete, för att 

i sin tur kunna vidareutveckla redogörelsen av de motiv och orsaker som presenteras senare i 

kapitlet. Vidare presenteras hur schemaläggning fungerar praktiskt i form av hälsoscheman, 

därtill redogörs för motiv som kan anses ligga bakom införandet av hälsoscheman i flertalet 

kommuner. Fortsättningsvis kartläggs de utmaningar som uppstår i förhållande till 

schemaläggning, både utifrån arbetsgivarnas perspektiv och arbetstagarnas. Sedan i avsnittet 

personalens mående presenteras hur arbetstagarna upplever att schemaförändringarna har 

påverkat dem i deras privat- och arbetsliv.    

 

5.1 Heltidsresan 

En av de mest framträdande komponenterna under studien av hälsoschemat har varit SKR-

projektet Heltidsresan. SKR (2021) beskriver på sin hemsida att det främsta målet med 

heltidsresan är att kunna säkra framtidens rekryteringsbehov och välfärdsutmaningar. Detta 

innebär i praktiken att man i första hand vill se heltid som norm, där argumentet bygger på att ju 

fler människor som arbetar heltid inom välfärdsyrken, så bidrar detta till att minska 

rekryteringsbehovet. Samtidigt förväntar man sig att när en större andel av arbetstagarna arbetar 

heltid, så bidrar det även till att jämställdheten ökar, samt att välfärdsyrkena blir mer attraktiva 
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(SKR, 2021). Samma information framkom under intervjuer med arbetsgivare angående 

motiven, eller skälen bakom de schemaförändringar som har genomförts. Faktorer som att man 

vill att kvinnor i vård- och omsorgsyrken inte ska hamna i en låglönefälla och att man vill att de 

ska ha möjligheten till att få en dräglig pension framhålls. Heltidsresan har i många kommuner 

varit en av de drivande faktorerna till varför man har valt att skapa nya former av 

schemaläggning där arbetstidsförkortning är centralt, för att uppnå målen. Bland arbetstagarna 

var det flera som uttryckte sig positivt till grundtanken med heltidsresan, de ansåg att det är 

någonting bra att man vill satsa på rätten till heltid inom deras yrken. Samtidigt tog dock flera 

upp det faktum att det finns många som inte vill eller kan arbeta heltid av olika anledningar och 

just därför har valt att arbeta inom det yrket. 

 

5.2 Styrning och politisk inverkan  

För att få en förståelse för hur hälsoscheman har framkommit och implementerats i praktiken, så 

har politiska influenser även haft en påverkande roll gällande hälsoschemats införande och 

utförande. I två av kommunerna som granskats i denna uppsats, så har man från tjänstemannahåll 

framställt en bemanningshandbok där riktlinjer och regler specificeras inom ramen för 

hälsoschemat. Tjänstemän som är anställda av kommunerna är offentligt anställda, som har i 

uppgift att bereda underlag för beslut till de folkvalda politikerna i kommunerna. Man bör här 

beakta begreppet partiell och hel organisation, i förhållande till nätverk och institutioner. 

Misstolkningar mellan begreppet organisation och nätverk, eller institutioner, riskerar att i sin tur 

leda till missförstånd av det underliggande fenomenet (Ahrne & Brunsson, 2011). Hälsoschemats 

fundament är uppdelat och dirigerat från olika håll, vilket i sin tur kan tolkas som ett 

organisatoriskt nätverk. Tjänstemän som lägger förslag, där politikerna i sin tur har ansvaret för 

besluten, exempelvis bemanningshandböcker som är skrivna utifrån SKRs riktlinjer gällande 

hälsoschema, som senare implementeras i den kommunala verksamheten. Ahrne och Brunsson 

beskriver i Organizations Outside Organizations (2011), hur nya fundament som införs i en 

organisation, i ett nätverk förändrar dess egenskap. Här menar författarna att hierarkier och 

medlemskap tillägger än mer öppenhet och autonomi till organisationen, vilket i sin tur gör det 

hela mer tillgängligt för kritik och granskning från utomstående, men också krav. Man menar 

även att dessa skillnader inte synliggörs om man likställer organisationer som har ett flertal 

organisatoriska element, med nätverk som inte har någon egentlig organisatorisk förankring.   
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Fenomenet hälsoschema har blivit omnämnt i media samt givit upphov till olika protestlistor och 

facebookgrupper, där man uttrycker sitt missnöje. Eftersom vårdsektorn där hälsoscheman har 

implementerats inte är en stängd organisation som omgärdas av någon strikt sekretess, bortsett 

från exempelvis patientsekretess, så medför det att förändringsarbetet gällande 

schemaläggningarna har varit offentliga. Likaså präglas vårdsektorn och beslutsprocesserna 

kring den av hierarkier och medlemskap, som är mottagliga för kritik och granskning. 

Motståndet som konflikten präglats av har givit upphov till krav på förändring, som ett svar på 

missnöjet mot de nya schemaförändringarna.  

 

5.3 Benämningen Hälsoschema  

Hälsoschema eller Hälsosamt schema är den benämningen på den nya formen av 

schemaläggning som har florerat mest i mediala sammanhang. Det var det namn som användes 

mest till en början, men det är svårt att avgöra hur många kommuner som faktiskt officiellt 

använder eller har använt den benämningen. Två av arbetsgivarna som har intervjuats poängterar 

att man från arbetsgivarhåll inte vill använda epitetet hälsoschema, eftersom man vill distansera 

sig från den yttre kritik kring begreppet hälsoscheman. Anledningen till detta menar varje 

arbetsgivare som har agerat informant handlar om den negativa publicitet som kommit i från 

kritiker, inte minst kommunal och fackligt håll där dom just kallar det för hälsoscheman. Man 

vill istället att benämningen ska vara exempelvis hållbara scheman, hälsosammare scheman eller 

hållbar schemaläggning. Två undersköterskor som intervjuats påpekade dock att det i deras 

kommuner inte kallades hälsoscheman, men att det för dem inte spelade någon roll vilken etikett 

projektet hade då principen är densamma i förändringsarbetet. En förvaltningschef på 

omsorgsförvaltningen från en kommun som har valt att inte använda termen hälsoschema 

beskrev följande: 

 

Det är därför vi säger hälsosammare scheman, inte hälsoschema, jag tycker det ordet är 

missvisande för att, jag menar ska man dra det till sin spets så skulle väl ett hälsoschema 

vara att man inte behöver jobba alls men få lön ändå.  
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Informanterna från arbetsgivarhåll har varit tydliga i att man vill distansera sig från den yttre 

kritik kring begreppet hälsoscheman. Två undersköterskor som intervjuats påpekade dock att det 

i deras kommuner inte kallades hälsoscheman men att det för dem inte spelade någon roll vilken 

etikett projektet hade då principen är densamma i förändringsarbetet. 

 

5.4 Hälsoschema och organisatorisk förändring  

Ofta bemöts organisatoriska förändringsarbeten av motsättningar och kritik som kommer både 

utifrån och inifrån organisationen. Med utgångspunkt i ett nyinstitutionellt perspektiv skulle man 

kunna analysera benämningen hälsoschema som ett försök att söka yttre och inre legitimitet för 

förändringsarbetet. Hälsa är ett ord som medför positiva associationer och i dagens samhälle har 

det blivit något som man har lyft upp och lagt stort fokus på, inte minst i sociala medier. Man 

kan tänka sig att namnet hälsoschema förväntades bidra till en syn på arbetsgivarna som 

omhändertagande av sina arbetstagare, där arbetsgivarna tar ansvar för sina arbetstagares hälsa. 

Som tidigare nämnts gav benämningen och fokuset på hälsa upphov till kritik. Man kan resonera 

kring hur namnet hälsoschema från början skulle vara ett namn som legitimerade förändringen, 

som i kontrast till detta blev ett hinder. Därför kan man spekulera i hur förändringen hade sett ut 

om hälsoaspekterna från början inte hade fått ta så stor plats i förändringsarbetet. Det går även att 

tolka användningen av stressforskningsrapporten bakom utformandet av schemaförändringarna 

som ett sätt att legitimera den reformering av arbetsvillkor som hälsoschemat innebär. Då 

stressforskningsrapporten var finansierad av SKR och genomförd av stressforskningsinstitutet 

vid Stockholms universitet. Två institutioner som tycks ingjuta förtroende och legitimitet inom 

sina fält.  

 

Gällande spridningen av hälsoschemat och dess utformning så går det att finna kopplingar till 

den nyinstitutionella teorin och isomorfism. Grunden inom nyinstitutionell teori bygger främst på 

att organisationer tar efter normer och anpassar sig, för att vinna legitimitet. De tre olika 

underkategorierna som existerar inom isomorfismbegreppet blir även viktigt att studera, inte 

minst ur ett perspektiv gällande spridningen av hälsoschemats idéer mellan olika kommuner. 

Tvingande, mimetisk och normativ isomorfism skulle alla tre kunna appliceras på detta 

spridningsfenomen, eftersom alla kommuner förmodligen inte har agerat helt och hållet identiskt, 

samt att olika agendor och mål existerar. Den mimetiska isomorfismen karaktäriseras av en 
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organisatorisk osäkerhet, där man imiterar andra framgångsrika organisationer inom sitt fält, för 

att på så vis uppnå legitimitet. Denna form är av intresse för studieobjektet, då den homogenitet 

som uppstår inom det organisatoriska fältet till följd av den mimetiska isomorfismen, ofta beror 

på att det inte finns så mycket alternativ av att härma eller följa. Press och krav som kommer 

utifrån andra organisationer är utmärkande för tvingande isomorfism, där detta kan yttra sig i 

form av både formella och informella påtryckningar, ofta från organisationer som andra 

organisationer är i en form av beroendeställning till. Även i detta fall skulle man kunna resonera 

kring att SKR utövar en slags formell press mot Sveriges kommuner, att följa deras 

rekommendationer och projektet heltidsresan, där även kommunal var med och drev igenom 

projektet. Visserligen brukar formell press ske i större utsträckning från statliga myndigheter 

eller börsmarknaden och SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Dock har SKR ett 

stort inflytande gällande de svenska kommunerna och regionerna, där huvudarbetet syftar till att 

jobba för att stärka kommunernas och regionernas självstyre. Informell press brukar i regel ske 

från intressenters håll och utövas på organisationen. Även strävan efter att passa in i sitt 

sammanhang skulle kunna appliceras på kommunernas val att införa hälsoscheman, normativ 

isomorfism handlar främst om att vissa tankesätt eller normer blir cementerade i en organisation. 

Detta berör med andra ord professionalisering, där man agerar på likartade sätt för att det utgör 

normen inom organisationen och för att inte uppfattas som avvikande (Powell & DiMaggio, 

1983). Därför kan man också resonera kring om hälsoschemat har vuxit fram till att bli en norm 

inom den kommunala vårdsektorn, samt hur spridningen av denna schemaläggning har blivit ett 

sätt för de kommunala arbetstagarna att inte verka avvikande utifrån. Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att fenomenet hälsoscheman går att applicera inom isomorfismen som ett 

paraplybegrepp där vissa former, i vissa avseenden kan stämma bättre överens med verkligheten. 

5.4.1 Schemaläggningen med hälsoschema 

Schemaläggning med hälsoschema kommer i det här avsnittet att beskrivas, med utgångspunkt i 

intervjumaterial från informanter som har deltagit i den praktiska implementeringen av 

schemaförändringarna. Här görs en beskrivning av hur schemaläggningen med hälsoschema 

fungerar baserat på material från intervjuerna med informanter som har varit med och 

implementerat schemaförändringarna. Även det textmaterial som har tillgåtts, i form av en 

bemanningshandbok, riktlinjer för schemaläggning samt informationsmaterial om 
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arbetstidsförläggning utifrån hälsa och säkerhet i form av en PowerPoint, ligger till grund för 

redogörelsen.  

 

Heltidsresan innebär att det har krävts förändringar inom organisationerna för att kunna ge 

heltidstjänster till medarbetarna. Vård- och omsorgsverksamheter har länge bestått av 

deltidsarbete och därmed har man behövt omstrukturera schemaläggningen för att anpassa till 

heltidstjänster. Det här görs till exempel genom att förskjuta kvällspassen så att de slutar senare 

och där nattpassen blir kortare. Kommunerna använder sig i många fall av företaget Thietos 

verksamhetssystem TimeCare för schemaläggningsprocessen. Arbetsgivarna sätter tydligare 

bemanningskrav och riktlinjer utifrån verksamhetens behov, där man utför effektiv schema- och 

bemanningsplanering. Man har därför valt att följa arbetstidslagen mer noggrant när det gäller 

veckoarbetstid och dygnsvila, här fungerar TimeCare plattformen genom att varna 

schemaläggaren om denne bryter mot några regler. Det här innebär kortare arbetspass, 

exempelvis nattpassen och att man försöker ta bort, eller inte rekommenderar, rygg mot rygg-

pass (t.ex. ett tidigt morgonpass efter ett sent kvällspass) då dessa gör det svårare att följa 

arbetstidslagen. De delade-turerna som innebär att man exempelvis arbetar ett pass på för 

förmiddagen och ett på kvällen, är också något som arbetsgivarna vill ta bort med hälsoschemat. 

På grund av mängden heltidstjänster som erbjuds så leder det till flera tillfällen av 

överbemanning, främst på dagtid. Ett sätt att hantera överbemanningen är genom resurspass där 

övertalig personal skickas till andra arbetslag eller arbetsplatser. Ett annat sätt att hantera 

överbemanning är att använda sig av så kallade raka eller rena byten där man vill bli av med 

överlappningen av personal mellan passen. En arbetsgivare som intervjuades beskrev hur de var 

mitt uppe i att skapa en kompetensutvecklingsplan, där tanken var att tiden under dagen då de 

oftast är överbemannade skulle utnyttjas till kompetensutveckling framöver. 

 

5.5 Ekonomiska motiv 

Ett framträdande inslag som blev tydligt var att ekonomiska motiv tycktes vara en drivande 

faktor i hur väl en kommun hade kunnat implementera hälsoscheman, samt hur stort motstånd 

införandet mötts av. I en mindre svensk kommun i mellersta delarna av landet, med en 

befolkning på omkring ca 11 000 invånare, så hade det politiska styret utökat budgeten i 

samband med reformeringen av hälsoschemat. Den ansvarige informanten som arbetade med 
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utvecklingen av detta, beskrev hur man numera har ett överskott av personal, för att motverka en 

underbemanning som i sin tur kan orsaka stress och ohälsa hos medarbetarna. Detta var en 

planerad åtgärd som man valde att införa för både personalen och verksamhetens skull. Denna 

kommun hade fått ett extra tillskott i budgeten från kommunens styrande majoritet, vilket 

innebar att man hade möjlighet att skapa detta konstanta personalöverskott på 15%, för 

personalens skull och i hopp om att minska stressnivån hos arbetstagarna.  

 

I ett annat exempel var det en verksamhetsutvecklare från en kommun där man tidigare har haft 

en restriktiv budget och där schemaförändringarna just hade inneburit ett sparande och 

effektivisering av resurser. Informanten beskrev hur hon som arbetsgivare agerat utifrån den 

situationen: 

  

Kommunen har ju inte så lätt att få penningen att gå runt, då gick vi då en utbildning 

med TimeCare som hette ’’bemanningsakademin’’ och som vi också har gjort i [namnet 

på kommunen] i en annan variant, men ungefär likadant. Och då lärde jag mig ganska 

snabbt i att schemaläggning är ju helt min ekonomi för min enhet, men det är också 

arbetsmiljön för mina medarbetare. Och om mina medarbetare inte mår bra, i 

schemaläggningen så innebär ju det att jag får en dålig ekonomi. För då är dom ju inte 

på plats. (Verksamhetsutvecklare vård och omsorg)  

 

Båda kommunerna påpekade en förhoppning om att hälsoschemat skulle bli lönsamt genom 

minskat antal sjukskrivningar. De största skillnaderna mellan dessa två kommuner tycks vara 

graden av motstånd som man som arbetsgivare har mötts av från arbetstagarna. De främsta 

kontrasterna i det praktiska utförandet av heltidsresan och införandet av hälsoschemat mellan 

dessa kommuner berör budgetering. Den ena kommunen fick ett ekonomiskt tillskott i sin budget 

för vård och omsorg, medan den andra kommunen behövde effektivisera sina resurser. 

Kommunen som fick ökad ekonomisk frihet hade betydligt mindre grad av missnöjdhet och 

motstånd från arbetstagare, i jämförelse med den andra kommunen.  

 

Ett annat tema som framträdde under bearbetning av materialet var fenomenet resurspass som 

introducerats i samband med införandet av hälsoscheman, som återfanns hos varje arbetstagare 
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som intervjuades. Resurspassen var ett homogent koncept, som hade likartad utformning på 

samtliga av informanternas arbetsplatser. I praktiken innebar ett resurspass att arbetstagaren 

slussades vidare till en annan arbetsplats vid behov, antalet tillfällen kunde variera mellan de 

informanter som intervjuades, men det rörde sig aldrig om mer än 3–4 gånger i månaden. En av 

studiens informanter arbetade som undersköterska med specialistkompetens inom demensvård, 

hon beskrev resurspassen genom följande:  

 

Det blir ungefär som första dagen i skolan varje gång, man känner inte igen lokalerna. 

Vår chef var ju lite dum och råkade säga att hon tjänar pengar varje gång vi skickas iväg 

på resurspass (Undersköterska demensboende) 

 

Informanten beskrev hur resurspassen bidrar till att man kommer till en arbetsplats, med nya 

människor och nya brukare. Hon förklarade även att resurspassen pågick i samma utsträckning 

under hela coronapandemin, trots att arbetet innebar närkontakt mer äldre och sköra människor i 

riskgrupp1. Personalen ombads då bära skyddsmundering och visir under resurspassen.  

Med bakgrund av informationen som tillgåtts av informanterna gällande resurspass, så kan detta 

indikera en ökad strävan mot effektivisering. Informanten poängterade även att resurspassen 

tilldelades när arbetsplatsen var överbemannad. Genom att slussa vidare överflödig personal som 

under ett arbetspass är överbemannat, till en annan arbetsplats som är i behov av personal, så 

lyckas man från arbetsgivarhåll effektivisera sina resurser. Desombre m.fl. (2005) beskriver hur 

den funktionella flexibiliteten delvis innefattar att personal kan omdistribueras mellan olika 

arbetsuppgifter, för att i sin tur kunna mätta de variationer som uppstår i efterfrågan på 

arbetsplatsen. En av huvudaspekterna för att uppnå funktionell eller intern flexibilitet bygger på 

att intensifiera arbetstakten, samt att få bort eventuell dötid som kan uppstå (2005). Resurspassen 

kan därför tolkas som en strävan efter att effektivisera, genom att slussa bort överflödig personal 

under överbemannade pass, förhindrar man eventuell dötid där personalen kostar pengar från ett 

arbetsgivarperspektiv. Även här går det att resonera kring strävan efter modernisering genom att 

omorganisera arbetsförhållanden. Genom att sträva efter att effektivisera arbetskraften och 

kartlägga utbudet och efterfrågan på arbetsresurserna, kan det bli billigare att omdistribuera sin 

 
1 Det här har varit ett av de mest omdiskuterade problemen när det kommer till smittspridning av Covid-19 i hemtjänst och på 

äldreboenden, när personalen rör sig mellan så många omsorgstagare. 
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befintliga personal snarare än att anställa nya eller hyra in vikarier. Detta beskriver Desombre 

m.fl. i British Journal of Management (2005), där man benämner detta fenomen som funktionell 

flexibilitet. Ett exempel på detta återfanns under bearbetning av intervjumaterialet, där en 

arbetstagare beskrev hur hon föredrog att använda sig av befintlig personal när det kom till 

schemaläggning, samt att man i så hög utsträckning det gick bör undvika att ta in timvikarier. 

Huruvida detta hade ekonomiska motiv eller ej framgick inte under intervjun, dock kan man anta 

att det lönar sig för verksamheten att använda sig av sina befintliga anställda, jämfört med att 

hyra in personal.  

 

Foucault (2017) beskriver hur den disciplinära maktens utopi är en detaljstyrning där man 

ständigt försöker att maximera och effektivisera utnyttjandet av tiden. Varje stund ska ägnas åt 

produktiva aktiviteter, man ska sträva efter att utvinna så mycket nytta som möjligt ur vartenda 

ögonblick. Ju, desto mer detaljstyrd tiden är, desto mer kan man få ut av den. Tanken bakom 

Foucaults perspektiv på det disciplinära utnyttjandet av tiden går att applicera på 

effektiviseringsaspekten av schemaläggningen under hälsoschemat. Arbetsgivare vill utvinna så 

mycket de kan av personalresurserna när de finns i tjänst. Med införandet av heltid som norm 

blir det tydligt vid övertalighet till exempel, genom att täcka annan personals frånvaro med 

resurspass. När en enhet är överbemannad så blir det en kostnad för enheten, när personalen 

skickas ut på resurspass så får enheten i stället ersättning. Det görs också genom att ha raka byten 

i stället för överlappande pass. 

 

5.6 Schemaläggningens utmaningar 

Något som framkom i intervjuerna med personer som har varit med och implementerat 

schemaförändringarna inom vård- och omsorgsverksamheter, var svårigheterna med att skapa 

scheman som fungerar för alla. Som beskrivet tidigare tycks det föreligga ekonomiska motiv 

bakom förändringarna, men även heltidsresans upplägg och hälsoaspekter. Sedan är en viktig 

grund i schemaläggningen baserad på omsorgstagarens personliga behov. Det här kan variera 

mycket över dygnets timmar, men även långsiktigt, vilket innebär att schemaläggningen kräver 

en viss grad av flexibilitet. Utöver detta ska schemaläggningen ta hänsyn till medarbetarens egna 

behov, tjänstgöringsgrad och arbetstidslag. Det är många aspekter som behöver beaktas i 

schemaläggningen och en förvaltningschef inom omsorgsförvaltningen beskrev det så här: 
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Och jag tycker det här med schemaläggning inom omsorgen, det är bland det svåraste 

som finns eftersom det är en verksamhet som har varierande behov under dygnet och 

också under, som i hemtjänsten till exempel behoven variera från dag till dag och 

samtidigt så har vi ju, våra omsorgstagare måste ju vara i fokus det är därför vi finns till 

och så ska vi också få till bra scheman för medarbetarna och så heltid på det och så 7-

dagar i veckan och dygnet runt, det är liksom extremt komplext. (Förvaltningschef 

omsorgsförvaltningen) 

 

En verksamhetschef inom vård och omsorg berättade hur hon upplevde svårigheter gällande att 

mötas på mitten mellan arbetstagare och arbetsgivare. Informanten upplever att arbetets 

huvudsakliga uppdrag, vilket innefattar att ge vård till omsorgstagaren, allt mer hamnar i 

skymundan när arbetstagarna diskuterar schemaläggning under arbetstid. Hon påtalade en 

tradition som hon upplever existerar inom vård- och omsorgsyrket, där specifika arbetssätt som 

exempelvis deltid länge ansetts som en norm. Detta har bidragit till svårigheter att implementera 

heltid som norm, genom att anpassa verksamheten till heltidstjänster, men även att förändra 

bilden och inställningen till heltidstjänst och förändringarna det innebär. Undersköterskeyrket 

eller över huvud taget arbetet inom vård och omsorg kan tolkas som en institution som har 

starka, distinkta normer och regler, något som genomsyrar vårdapparatens organisationsstruktur 

(Berger & Luckmann, 1979). I förhållande till Foucaults tankar om ett vetande så kan man säga 

att den här institutionen på förhand besitter ett vetande, där medarbetarna redan utgår från vissa 

normer och regler angående hur arbetet fungerar, samt vad som är optimalt ur deras perspektiv. 

 

5.7 Personalens mående  

 

Återhämtning 

Den aspekt av hälsoschemat som möjligtvis har varit den mest omtvistade bland informanterna 

berör återhämtning. Här skiljer sig arbetstagarnas och arbetsgivarnas syn på hälsoschemat 

markant. Samtliga arbetstagare hade upplevt någon form av negativ påverkan på deras möjlighet 

till återhämtning från arbetet, efter förändringar av deras scheman mot hälsoschema. Eftersom 

majoriteten av informanterna som är arbetstagare arbetar natt, går en stor del av deras lediga 
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dagar åt till att vända tillbaka dygnet till en mer normal dygnsrytm. Hälsoschemat har i 

majoriteten av fallen inneburit en förkortning av arbetstiden för nattpassen, där nattpersonalen i 

stället behöver arbeta fler pass för att få ihop sina timmar. Även mängden nattpass i följd har 

begränsats där kommuner har satt olika riktlinjer. Tillsammans leder dessa faktorer till att 

nattpersonal allt oftare får sina nätter utspridda i stället för sammanhängande, vilket bidrar till att 

de även får färre sammanhängande lediga dagar. I slutändan blir konsekvensen antingen att de 

mer frekvent behöver vända fram och tillbaka på sin dygnsrytm, eller att de väljer att inte vända 

tillbaka till normal dygnsrytm över huvud taget mellan passen. Arbetstagarna upplever hur 

behovet att ställa om dygnet så pass ofta leder till att de inte blir tillräckligt utvilade och 

återhämtade. Flera av arbetstagarna berättade om hur det här hade lett till att de inte hade ork 

över till något annat än arbetet och alla måsten hemma.  

 

Ja.. Vad ska man säga, jag är alltid stressad, jag hinner ingenting, jag är max ledig två 

dagar, som det är nu. Plus att man ska vända kroppen fram och tillbaka hela tiden. Man 

jobbar två, ledig två, jobba tre, ledig två. Och sen har man då kvällspass, där man jobbar 

från 12 till 22:30, eller 15:30 till 24 och när man kommer hem där på natten, jag kan inte 

sova, man ligger vaken flera timmar innan man kan somna, och så jobbar man varannan 

helg istället för var tredje. Så det är jättesvårt att få ihop familjeliv och fritidsintresse och 

ja, kunna umgås med folk helt enkelt. (Undersköterska inom äldreomsorg)     

 

Ytterligare en av informanterna arbetade som undersköterska i en kommun i Västsverige, hon 

fick frågan angående en av hälsoschemats mest utpräglade egenskaper, som går att finna i varje 

kommun som har infört konceptet. Detta handlade om hur man har infört kortare, men fler 

arbetspass. När informanten blev tillfrågad angående hur hon upplevde hur återhämtningsgraden 

påverkades av den nya schemaläggningen blev svaret:  

Att kortare men fler arbetspass gav mig mer återhämtning? Nej [skrattar till] det känner 

jag inte, det känner jag inte. (Undersköterska inom äldreomsorg) 
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Två av arbetsgivarna i studien beskriver att de har valt att inte betona hälsoaspekterna och 

forskningen kring det i deras förändringsarbete. I stället har heltidsresan fått ta större plats. Å 

andra sidan går det att urskilja i textmaterialet att flera av de förändrade riktlinjerna motiveras av 

hälsopåverkan. Delvis för att det anses hälsosammare att inte arbeta för långa pass och att inte 

arbeta för många pass i följd, inklusive nattpass. De främsta avsikterna med den här formen av 

schemaläggning som har poängterats, är att det ska leda till bättre återhämtning. En av 

arbetsgivarna som har intervjuats påpekar även att de i deras kommun har valt att korta ner 

nätterna för nattpersonalen, utan att de behöver arbeta flera pass samt att de får behålla lönen. 

Här har nattpersonalen varit besvikna som hade hoppats på långa nätter och färre arbetspass, som 

möjliggör längre sammanhängande ledighet, vilket arbetsgivaren menar inte är hälsosamt. 

Argumentet från arbetsgivaren är att de vill prioritera tvådagars ledighet, i stället för 

komprimerat arbetsschema och längre ledighet, som arbetsgivarna grundar på Heltidsresan och 

dess riktlinjer baserade på stressforskningsrapporten. 

Sjukskrivningar 

Sjukskrivning i förhållande till schemaförändringarna togs upp utifrån flera olika infallsvinklar. 

Flertalet av arbetstagarna upplevde att sjukskrivningarna hade ökat till antal sedan införandet av 

hälsoschema i respektive kommun. Det här menar arbetstagarna både berodde på att 

medarbetarna är överarbetade och inte får återhämtning, men också på grund av missnöje med 

schemaläggning av olika slag. Ett flertal kommuner har infört schemaförändringarna strax innan 

eller under pågående coronapandemi, vilket enligt arbetsgivarna innebär att det därför är svårare 

att avgöra vad för slags påverkan som hälsoschemat har haft på sjukskrivningstalet. 

Arbetsgivarna menade således att det var svårt hittills att konstatera om hälsoschemat eller 

pandemin har påverkat sjukskrivningarna mest. Det var tydligt att höga sjukskrivningstal var 

något arbetsgivarna hade haft stora problem inom sina verksamheter redan innan hälsoschemat. 

En förhoppning de hade inför, samt fortfarande har är att den nya formen av schema ska bidra till 

bättre hälsa, som sin tur leder till färre sjukskrivningar. En arbetsgivare beskrev att när hon ser 

två täta sjukskrivningar, så går hon in och tittar på hur schemat såg ut under de två perioderna, 

för att se om det tycks finnas något samband eller om det bara är tillfällighet. 

En undersköterska som arbetade på ett äldreboende beskrev situationen med den nya 

schemaläggningen på sin arbetsplats genom följande: 
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Ja jag förstår det som väldigt dåligt, delade turer är borttagna men personalen har 

aldrig jobbat så många delade turer som dom gör just nu. För det saknas personal varje 

dag, varje dag är det sjuk, sjuk, sjuk, på tavlan, och dagpersonalen jobbar från morgon 

till kväll. Så det är ännu fler delade turer nu än det var från början. (Undersköterska på 

äldreboende) 

När hon senare fick frågan om hon upplevde att sjukskrivningarna hade ökat på arbetsplatsen i 

jämförelse med innan förändringarna så blev svaret: 

Ja, och det skyller man ju nu på pandemin, men det, jag tror inte det spelar någon roll. 

Jag tror att det har med schemat att göra. Så det får väl visa sig lite längre fram. 

(Undersköterska på äldreboende) 

Tidigare beskrevs hur hälsoschemat går att förstås utifrån Foucaults (2017) tankar om den 

disciplinära maktens strävan efter effektivisering genom att detaljstyra tiden. Hälsoschemat kan 

därför tolkas som att arbetsgivarna strävar efter att effektivisera, samt få ut så mycket nytta som 

möjligt av personalen. Idén är att hälsoschemat ska bidra till en bättre hälsa för medarbetarna, 

lägre sjukskrivningstal, som i sin tur bidrar till effektiv personal och ännu bättre vårdkvalité. 

Dock har varje informant som har arbetat under hälsoschema poängterat under intervjuerna att 

man upplever en stor stress och utmattning. Man är dessutom i stora drag missnöjd med 

schemaförändringen, där arbetstagarna upplever att sjukskrivningarna har ökat på grund av 

hälsoschemat. En undersköterska beskrev den trötthet som hälsoschemat har orsakat henne och 

hur hon hanterade sina arbetsuppgifter: 

Men jag tänker liksom att det blir parallella processer, när jag är trött, när jag inte 

orkar, när jag känner att jag inte har ett liv som liksom tillfredsställer mig då blir det 

svårt att komma till jobbet och dela med mig ut av att "här är jag och jag finns för dig 

och nu gör vi din dag bättre" för att ah, det finns liksom ingen källa att plocka ur på 

samma sätt för mig tycker jag, så det är det. (Undersköterska på äldreboende)  

Det blir därför intressant att spekulera gällande hälsoschemats mottagande och motstånd, hur det 

skulle kunna vara möjligt att maximera och utvinna mer från arbetstagarna. Det kanske är så att 

förändringarna utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv utgör en strävan att effektivisera, där 
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institutionaliserade normer och regler inte nödvändigtvis går ihop med organisationens faktiska 

produktivitet. Man skulle därför kunna anta att hälsoschemat har anammats från flera kommuner 

på ett ceremoniellt vis, där riktlinjer som är institutionaliserade inom vård-och omsorgsfältet tas 

till inom kommunerna, för att erhålla legitimitet.  

Utifrån den medicinska forskningen som har gjorts på arbetstidsförläggning så ska arbetstagarna 

få mer återhämtning med det nya schemat. Samtidigt beskrev forskare att det är förhållandevis 

individuellt hur man hanterar skiftarbete eller konstant nattarbete. Det här blir tydligt när 

arbetstagarna som har intervjuats skildrar sina upplevelser av återhämtningen. Åtskilliga känner 

sig mer utmattade och uppmärksammar hur energin de har går till arbetet och olika måsten i 

hemmet. De beskriver hur det är svårt att hinna med fritidsintressen och det sociala livet med 

vänner och familj. Här kan vi diskutera kring hur mycket av den medicinska forskningen på 

arbetstidsförläggning som borde ta plats i sådana här förändringsarbeten. Likaså bör man fundera 

kring om en mer holistisk syn på hälsa, utifrån arbetstagarnas upplevelser gällande vad som leder 

till bättre hälsa borde tas i beaktande. 

Utifrån Foucaults (2002) tankar om biopolitik kan hälsoschemat, bortsett från ett sätt att 

effektivisera en verksamhet, tolkas som ett försök att kontrollera individers hälsa, särskilt inom 

kvinnodominerade välfärdsyrken i vårdsektorn. Den medicinska forskningen pekar på 

problematiken med skiftarbete och de ohälsosamma effekterna det kan ha, speciellt rubbningen 

av dygnsrytm och förkortad sömn. Alla informanter berörde svårigheterna som finns och har 

förekommit, till följd av höga sjukskrivningstal inom deras verksamheter. Den medicinska 

forskningen har sedan använts för att reformera arbetstiderna då man anser att personalen 

kommer att må bättre av att arbeta kortare och inte lika komprimerat. Det här är något som går 

att koppla till viljan att effektivisera då lägre sjukskrivningstal innebär en mer produktiv 

verksamhet, men det går också att tolka som ett försök till att kontrollera människor även utanför 

arbetet, hur de lever sina liv. Genom begreppet bio-politik kan hälsoschemat och viljan att 

förbättra arbetstagarnas hälsa tolkas som en bio-politisk regleringsteknik, för att lösa problemet 

med sjukskrivningar. Man kan även granska projektet Heltidsresan med utgångspunkt i den 

samhällsdebatt som existerar, gällande framtida demografiska problem kopplat till 

välfärdsutmaningar i form av bemanningsproblematik inom vård- och omsorgssektorn. Dessa 

yrkesgrupper har ofta stora delar av deltidstjänster, med en lägre inkomstnivå som dessutom 
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bidrar till en lägre framtida pension. Lösningarna på problemet kan tolkas som att man från 

statligt håll försöker påverka och möjligen detaljstyra i vissa avseenden, som leder till en 

reglering främst av yrkesgrupperna inom vårdsektorn.    

 

Stress och Oro 

Svårigheterna med återhämtning och de höga sjukskrivningstalen har lett till att flertalet av 

arbetstagarna har upplevt stress och oro i sin arbetssituation. Det är inte enbart sjukfrånvaron 

som påverkar utan också sådant som resurspassen och oförutsägbarheten i schemat. Bland 

informanterna var upplevelsen av resurspassen varierande, några tyckte att de var helt okej 

medan andra inte uppskattade dem. Det var tydligt att alla arbetstagare hade upplevt en hög grad 

av stress och oro på arbetsplatsen bland kollegor gällande resurspassen. De främsta 

anledningarna till oro inför resurspassen var den bristande informationen och avsaknaden av 

introduktion på nya verksamheter. En av studiens informanter arbetade som undersköterska med 

specialistkompetens inom demensvård. Hon hade fått höra att de enbart skulle bli placerade på 

två olika verksamheter vid resurspass, detta hade senare ökat tills att de kunde bli placerade på 

nästintill vilken verksamhet som helst. En informanterna som var med under implementering av 

schema beskrev medarbetarnas oro inför resurspass: 

 

Det enda de egentligen är väldigt oroliga för det är de här [resurspass], många är 

väldigt oroliga för att behöva gå iväg och jobba i någon annan verksamhet. 

(Förvaltningschef omsorgsförvaltningen) 

 

Som nämnt tidigare var även oförutsägbarheten i schemat en orosfaktor för vissa arbetstagare. 

Ett exempel på det här kan vara schemaperioden som i somliga kommuner, samt inom specifika 

enheter är fyra veckor lång, där arbetstagaren får nästa schema i handen två veckor innan man 

kliver in i nästa schemaperiod. Det här gör man för att behovet på bemanning inom vissa enheter 

snabbt förändras, exempelvis inom hemtjänsten. Följden blir att arbetstagaren vid 

schemaläggning i form av hälsoschema både blir mer reglerad, samtidigt som man förväntas vara 

flexibel och arbeta mer oförutsägbart. En av de informanter som intervjuades arbetade natt 50% 

på ett äldreboende som undersköterska, samtidigt var hon ensamstående med en son i 6 årsåldern 

(Undersköterska i äldreomsorgen). Schemaläggningen gjordes på dennes arbetsplats genom 
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schemaläggningsplattformen TimeCare, där medarbetarna fick önska hur deras schema skulle se 

ut. Därefter förklarade informanten hur arbetsplatsens schemaansvarige justerar schemat, där 

ungefär hälften av de tider man önskat läggs in. Problemet med det här var att informanten 

endast fick reda på sitt slutgiltiga schema 14 dagar innan det började. Detta beskrev hon som en 

stor orosfaktor, då hon var ensamstående och behövde framförhållning för att kunna planera sitt 

liv. Utifrån Guy Standings (2011) perspektiv gällande prekära arbeten, kan man resonera kring 

hur upplösningen av gränsen mellan de prekära och oförutsägbara arbetsvillkor som oftast enbart 

brukar kopplas till timanställda, nu har förflyttats sig mot den fasta heltidsanställningen. Den 

förutsägbarhet som fast anställning brukar medföra suddas därmed ut, således närmar man sig en 

prekarisering av fast personal. 

 

5.8 Misstro och tilltro 

Ett framstående tema som framkom under kodning av intervjuer med arbetstagare var 

upplevelsen av dålig kommunikation och tillgång till information, samt en minskad tilltro till 

arbetsgivaren. Det var fler arbetstagare som upplevde att informationen om formen för det nya 

schemat samt riktlinjerna för schemaläggning var otydlig. En undersköterska upplevde att det var 

mycket som hon inte förstod eller ens kunde svara på gällande hennes schemaläggning då hon 

själv fortfarande försökte förstå hur det fungerade. På frågan om hur schemaperioden såg ut 

svarade hon såhär: 

 

Jag vet faktiskt inte, för vi fick ju ett nytt schema som började gälla i september och nu 

har vi precis fått ett nytt schema som ska börja gälla den, vad blir det.. 13:e december. 

Så om dom kommer ändra schema hela tiden, eller om vi får ett 6-veckors schema som 

rullar det vet jag faktiskt inte. (Undersköterska på äldreboende) 

 

Det var återkommande att arbetstagaren hade fått höra en sak från arbetsgivaren som hon sedan 

inte visste om det hade blivit av eller inte. Arbetstagaren tog även upp att de hade fått höra att de 

skulle arbeta “resurspass” på ett tvillingboende men att hon fortfarande inte visste vilket boende 

som är tvillingboendet som de ska arbeta resurspass på. Den minskade tilltron till arbetsgivaren 

tog sig form av att motiv och skäl som arbetsgivaren gav till förändringarna misstroddes av flera 

av arbetstagarna. Arbetstagare som intervjuades, upplevde att man från arbetsgivarhåll inte har 
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förmedlat sina riktiga motiv till införandet av hälsoscheman. En informant som arbetar som 

undersköterska beskrev tankar kring arbetsgivarens motiv för hälsoscheman:  

 

Spara pengar tror jag. Det är det enda det handlar om. Och detta här är inte hälsosamt 

för någon. Så det dom skulle ta bort [delade turer] blev det ännu mer av istället. 

(Undersköterska på äldreboende) 

 

 

Den minskade tilltron kan tolkas som en påföljd av den dåliga kommunikationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. När en arbetstagare har fått höra en uppsjö av lovord, som sedan 

inte blir av så skapar det en misstro. Tilliten finns inte där längre och hos vissa arbetstagare kan 

man urskilja en känsla av hopplöshet. En undersköterska fick frågan om hon upplever att de har 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli hörda, uttryckte följande: 

 

Ja det har vi ju gjort kan jag säga. Ja dom förstår säger dom. Men, nu är det såhär. Det 

är dessa reglerna som gäller och… Trivs man inte med det så får man får man ju försöka 

fundera ut vad man vill göra istället och, det har jag ju gjort nu. (Undersköterska på 

äldreboende) 

 

Det blir även tydligt gällande synen på den forskning som presenteras av arbetsgivaren för 

arbetstagaren. Arbetstagaren menar att arbetsgivaren enbart valt ut vissa delar av forskningen 

som stödjer deras förändringsarbete, medan de väljer att inte ta med andra delar som motsäger 

vissa aspekter av nya schemat. Arbetstagaren upplever också att forskningen är svår att förlita sig 

på, då den hon har tagit del av inte är gjord på deras form av verksamhet inom vården utan i 

stället behandlar treskift inom industrin. Det här gör att arbetstagaren inte köper 

forskningsargumentet rakt av som belägg för förändringen. Hon påpekar också att varje individ 

fungerar olika och att hur man vill arbeta och vad som passar en därför kommer att skilja sig. 

När en arbetsgivare en från en mindre kommun blev intervjuad, där de hade lagts ner mycket tid 

på att förankra förändringsarbetet, hålla god dialog med alla parter och se till att nå ut med 

information samt utbildning så upplevde den arbetsgivaren att det inte hade varit så stort 

motstånd till förändringen som hon kanske hade trott på förhand. Med utgångspunkt i Foucaults 

(2017) begrepp vetandet kan man diskutera om det vetande som ska skapas om den gruppen som 
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ska styras, i större grad internaliseras av medarbetarna när de har varit mer involverade i 

implementeringen och förankringsarbetet av förändringen. Vilket skulle kunna förklara den 

mindre graden av motstånd. 

Den forskning som presenteras från SKR, inklusive medicinsk forskning som redovisas och 

förväntas appliceras på vårdanställda, analyserar vi ur Foucaults (2017) teoretiska 

maktperspektiv som ett medel i form av kontroll. Genom att både reglera och styra arbetstider 

eller de ramar och riktlinjer som finns för schemaläggning, så intar man en position från styrande 

håll som att man besitter ett bättre vetande. Tydliga exempel går att finna delvis inom rapporten 

från stressforskningsinstitutet, där man bland annat menar att medarbetare själva inte förstår de 

faror och risker som finns med att själv styra och ta beslut över sin egen arbetstid och 

schemaläggning. Man förespråkar specifika tidsregler för att medarbetare inte, trots om viljan 

finns, arbeta för långa eller täta arbetspass. Detta kan i flera avseenden tolkas som ett 

kontrollverktyg, även faktumet att SKR och stressforskningsinstitutet har lyckats få en stor del av 

Sveriges kommuner att basera en stor del av sin verksamhet på rapporten.   

Enligt Foucault (2017) bör den grupp som ska styras studeras i detalj. Delar av 

stressforskningsrapporten bygger på studier av industriarbetare som jobbar i 3-skift. Foucault 

menar att det måste studeras i detalj på den grupp som en disciplinär metodologi ska styras, för 

att utveckla passande sätt att kontrollera och reglera, mot ett förbättrat eller effektivare arbetssätt. 

Arbetstagarna som arbetar med hälsoschema har fått höra från sina arbetsgivare att dem fungerar 

på ett visst sätt, samt att dem arbetar bättre och kommer att må bättre, eftersom forskning har 

visat det. I detta fall har det uppstått problem då arbetstagarna inte kan relatera till 

argumentationen, vilket gör att en motsättning skapas.   

5.9 Motstånd  

Motståndet och kritiken av hälsoschemat har främst riktats mot hur schemat fungerar i praktiken 

från dem som arbetar under det, i synnerhet framförs även det faktum att arbetstagarna upplever 

att de inte får den återhämtning de behöver för att orka arbetet. Även hur det påverkar 

möjligheten att leva sina liv utanför arbetet, här spelar både återhämtningen och 

oförutsägbarheten in. Arbetstagarna upplever att mer av fridagarna går åt till att ladda upp inför 

nästa arbetspass, och att det är svårare att planera sina liv nu i jämförelse med innan. En annan 
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aspekt av missnöjet som har blivit påtaglig är det faktum att förändringar av schemat har 

motiverats utifrån hälsoaspekter. Det föreligger en utbredd misstro hos arbetstagarna gentemot 

arbetsgivarna, då hälsa bara ses som en etikett man sätter på förändringen, där arbetstagarna 

anser att det egentligen handlar om ekonomi. Arbetsgivare och arbetstagare beskriver 

samstämmigt att den grupp som är mest besvikna med hälsoschemat är nattpersonalen. 

Nattpersonalen som har intervjuats upplever att de hamnar i kläm då deras nattpass förkortas till 

förmån för att heltidstjänster på dagtid ska få plats. Nattpersonalen har inte samma spelrum som 

dagtidspersonalen, det här kan till viss del påverkas av storleken på arbetsgruppen. Därmed kan 

man tolka det som att arbetstiderna blir ännu mer reglerade, vilket bidrar till ett omfattande 

motstånd. 

 

Uppsägning 

Under bearbetningen av det insamlade materialet framkom uppsägningar som ett tydligt mönster 

när samtliga intervjuer med arbetstagare transkriberades. Tolkningen av detta kan delvis ses som 

ett uttryck för motstånd, eller ett sätt för arbetstagaren att kunna återta kontroll över sin egen 

arbetssituation. En av informanterna som intervjuades berättade om hur hon och några 

arbetskollegor startade en namninsamling, för att stoppa införandet av hälsoschema i deras 

kommun. Namninsamlingen skrevs på av flertalet arbetstagare som arbetade under 

hälsoscheman, som i sin tur utmynnade i ett möte med politiker, samt facklig involvering och 

partsförhandlingar. Inledningsvis upplevde informanten mötet som hoppingivande, samt att 

arbetsgivaren och politikerna tog arbetstagarnas kritik på allvar. Hon kände även att det fackliga 

engagemanget i frågan verkade lovande, dock skedde ingen större förändring efter mötet mellan 

parterna. Vilket i sin tur spädde på en misstro och den bevittnade upplevelsen av maktlöshet från 

arbetstagarnas sida, där informanten uttryckte en hopplöshet gällande arbetsgivaren och 

politikernas vilja att lösa situationen. Informanten förklarade att hon nu har sagt upp sig till följd 

av hälsoschemat: 

 

Jag kommer att vara timanställd istället. För jag pallar inte detta schemat, det funkar 

inte i längden. (Undersköterska på äldreboende) 
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I de andra intervjuerna med arbetstagare påpekades det även att kollegor hade sagt upp sig, eller 

försökt söka nytt jobb på arbetsplatser där man inte har infört hälsoscheman. En av de 

huvudsakliga anledningarna till införandet av hälsoscheman grundar sig i att möjliggöra heltid 

som norm, vilket hos flera arbetstagare haft motsatt effekt. I fallet med denna informant föredrog 

hon hellre att säga upp sig och börja arbeta som timanställd, då hon upplevde att det skulle 

förbättra hennes situation. 

 

Protester och Manifestationer 

Införandet av hälsoschemat har utmynnat i protestlistor och uppror som ett svar på missnöjet från 

arbetstagarnas sida. Motståndsyttringarna kan tolkas som ett svar på förändrade arbetsvillkor, där 

man vill framhäva missnöjet mot schemaändringarna. Alla informanter som intervjuats som 

arbetstagare har arbetat inom vården, i synnerhet inom äldreomsorgen. Det är vida känt att 

vårdyrket är kvinnodominerat, inte minst äldreomsorgen. En av undersköterskorna beklagade sig 

över sina kollegor som är ensamstående och har barn.  

 

Ja, och sen har jag ju kollegor som är ensamstående och som också vantrivs väldigt 

mycket med schemat, men som inte vågar säga upp sig, för är du ensam då är du ju 

beroende av din inkomst. Du har ingen annan att luta dig på en månad om du inte skulle 

få tillräckligt mycket jobb. Så det är ju många som sitter fast på grund av det, för att man 

lever ensam. (Undersköterska på äldreboende) 

 

Citatet vittnar om en potentiell utsatthet, där man som arbetstagare kan vara missnöjd och 

vantrivas med sin arbetssituation, samtidigt som det kan innebära en alltför stor risk att säga upp 

sig, eftersom man är beroende av sin inkomst. Guy Standing (2011) talar om prekariatet, som 

innefattar en ny klass i samhället som arbetar under labila arbetsförhållanden. Likaså beskriver 

Standing hur kvinnor drabbas tredubbelt av konsekvenserna och bördorna som livspusslet 

medför, exempelvis barnpassning och obetalt arbete i hemmet. Detta är en viktig aspekt att ha i 

beaktande när det kommer till motståndet och konflikterna gällande hälsoschemat. Givetvis är 

inte alla individer som protesterar och motsätter sig dessa nya arbetsförhållanden en homogen 

grupp, dock bör man väga in att majoriteten i denna grupp utgörs av arbetande kvinnor.  



50 

 

En av arbetsgivarna som intervjuades under studiens gång förklarade att hon förespråkar en god 

dialog med sina medarbetare, samt att hon inte motsätter sig att hennes medarbetare byter 

arbetspass med varandra, såvida att det inte bryter mot arbetstidsregler.  

 

[...]Och det är väl mitt sätt att försöka hålla hälsosamt schema, sen jag har ju 

naturligtvis alltid haft medarbetare som lägger sig platt för alla och tycker att dom är ett 

offer för dålig schemaläggning, ett offer för att man inte får och kan som man vill, man 

har ett hårt privatliv och man har barn som ska på dagis och skola, med speciella behov. 

Och makar som jobbar på annan ort och vice versa, singlar, och så. Men det kan inte jag 

ta ansvar för. Då får man jobba mer mot att kan du inte jobba helger, eller kan du inte 

jobba kvällar, ja då kan du inte jobba i vården. För i vården ingår kvällar och helger. 

Och det signar man upp på när man skriver på 37 timmars tjänstgöringsgrad, liksom. Då 

säger man ’’jag är villig att jobba inom kommunen’’ och det framgår tydligt i 

ansökningen att så här jobbar vi. (Verksamhetsutvecklare vård och omsorg) 

 

Det här blir en del av en mer omfattande diskussion kring varför arbetstagare och arbetsgivare 

har svårt att mötas på mitten, där tyngdpunkten är att de har olika behov och prioriteringar. 

Arbetstagarna har vissa behov som de prioriterar högt, samtidigt har verksamheten sina behov 

vilket är det centrala för arbetsgivarna. Utifrån citatet ovan kan man utgå ifrån att informanten 

menar att de gör vad de kan för att tillgodose vissa av medarbetarnas behov, men att alla inte går. 

Ur ett övergripande perspektiv kan man tolka det som att arbetstagare eftersträvar att kunna 

arbeta på ett sätt som förenklar privatlivet, medan arbetsgivare önskar att arbetstagarna ska 

komma till arbetet utvilade och återhämtade för verksamhetens skull. Som beskrivet tidigare kan 

individen inom det gränslösa arbetet utnyttja flexibiliteten, genom att arbeta när det passar bäst, 

samt vart det passar bäst. Under traditionella arbetsförhållanden söks gärna flexibiliteten av 

arbetsgivaren, samtidigt som arbetstagaren endast får ta del av en begränsad flexibilitet. Här kan 

man göra en koppling till Guy Standings tankar om prekära arbeten där strävan efter flexibilitet 

yttrar sig som oförutsägbarhet för arbetstagaren (2011).  

 

Den information som förmedlas, samt hur den kommuniceras från styrande håll är central när 

man analyserar utifrån Foucaults (2017) tankar om disciplin och vetande om en grupp. 
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Konflikten gällande hälsoscheman har visat på vikten av att ha en enad detaljerad kunskap om 

gruppen i sig, enligt Foucault ett vetande. Arbetstagare som intervjuades som även hade tagit del 

av den forskning som deras schemaläggning baserades på, påpekade bland annat att forskningen 

inte var genomförd på tillräckligt specifika yrkesgrupper, samt att den inte gick att applicera 

inom vare sig äldreomsorgen eller vården i stort. Det förekommer även annan forskning som 

motsätter sig den forskning som hälsoschemat baserar sig på. Resultatet av detta kan bli att 

skapandet av förändringar, reformer och styrning blir allt svårare från statligt, till regionalt, 

kommunalt, samt arbetsgivarhåll. Förhållningssättet kring hälsoschemats grund och hur man 

väljer att redogöra för den kan därför uppfattas som onyanserat, som i sin tur blir en grogrund för 

misstro och konflikter. 
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6. Avslutande diskussion 

  

6.1 Summering av resultat 

Syftet med studien var att utifrån missnöjda vårdanställdas upplevelser av hälsoscheman samt 

arbetsgivarnas motiv till förändring av schema, tillgå en ökad förståelse för hur 

schemaläggningsreformer påverkar arbetstagarna, samt hur det kan användas som ett verktyg av 

arbetsgivarna för att reglera arbetsvillkor. I förhållande till syftet har frågeställningarna 

innefattat; hur hälsoscheman fungerar inom vårdapparaten, hur missnöjda vårdanställda upplevde 

att hälsoschemat påverkat både privatliv och arbetsliv, samt vad motiven bakom hälsoschemat 

har innefattat och hur införandet kan förklaras.  

 

Utifrån den första frågeställningen kan man konstatera att hälsoscheman ter sig olika i olika 

kommuner, men att den gemensamma faktorn var en förändring av schemaläggningen mot 

kortare men fler arbetspass. Där nya riktlinjer grundade på medicinsk forskning och arbetstidslag 

reglerade möjligheterna att lägga schema. Det här möttes av motstånd från arbetstagarna som 

inte alls upplevde att förändringarna innebar bättre hälsa utan i stället upplevde att de var mer 

utmattade och stressade. I deras privatliv menade fler av informanterna att de inte längre orkade 

eller hann med fritidsintressen eller det sociala med vänner och familj. De upplevde att det var 

fler sjukskrivningar än förut, även fast detta är svårt att avgöra under rådande coronapandemi. 

Arbetslivet påverkades på så vis att arbetstagare kände sig stressade och oroade över 

“resurspass” som har införts med hälsoschema. Samt att man klarade arbetsuppgifterna men att 

man inte kände att man kunde ge allt, som man ville på arbetet. En ytterligare påverkan som 

arbetstagarna kände var en misstro mot arbetsgivarna och deras motiv bakom hälsoschemat, där 

fler av arbetstagarna menade att schemaförändringarna bara var av ekonomiska skäl. Det har 

också lett till att arbetstagare har sagt upp sig eller söker efter nya arbeten där hälsoschemat inte 

har implementerats. Arbetstagarnas motsättning till hälsoschemat analyserades utifrån Foucaults 

tankar om ett vetande och Berger och Luckmanns teori om institutioner. Då den medicinska 

forskningen inte var genomförd på undersköterskor i äldreomsorgen upplevde flera arbetstagare 

att argumenten från forskningen inte var övertygande. Foucault menar att det krävs detaljerad 

information om gruppen som ska styras för att den ska fungera som ett vetande som personerna i 
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fråga internaliserar. I det här fallet var den insamlade informationen inte specifikt om 

yrkesgruppen i äldreomsorgen vilket tolkades som ett skäl till att konflikter uppstod. Vi tolkade 

arbetet inom äldreomsorgen som en institution som utgörs av starka normer och regler gällande 

yrket, vilket försvårar förändringsarbetet då arbetstagarna redan har en kollektiv delad bild av 

hur de bäst utför sitt arbete. Arbetstagarnas arbets- och privatliv påverkas också av 

oförutsägbarheten med det nya schemat där de förväntades vara flexibla samtidigt som de själva 

inte kunde ta del av flexibiliteten. Det här tolkade vi som en prekarisering av heltidsarbetet, som 

allt mer liknande de arbetsförhållanden som vanligtvis medföljer osäkra anställningsformer. 

 

Vad det gäller motiven bakom hälsoschema blev det tydligt att det fanns fler faktorer som låg 

bakom förändringsarbetet. Inte minst hade SKRs projekt Heltidsresan haft en stor påverkan på 

införandet av hälsoscheman, då schemaförändringarna var anpassade för att möjliggöra 

heltidstjänster. Vi kunde genom Foucaults begrepp bio-politik synliggöra en strävan att 

kontrollera arbetstagarnas liv även utanför arbetet, med fokus på förbättrad hälsa för personer i 

vårdyrket. Speciellt kvinnor då vårdyrket är kvinnodominerat. Det stora problemet med höga 

sjukskrivningstal kan man med bio-politik tolka som ett problem som staten vill handskas med 

genom hälsoschema. Den disciplinära styrningen visade hur hälsoschemat kan förstås som ett 

verktyg för att effektivisera arbetstiden och maximera nyttan av arbetstagare. Resurspassen var 

ett exempel på hur man vid överbemanning skickar arbetstagaren till en annan enhet för att ta till 

vara på personalen i tjänst. Med hjälp av det nyinstitutionella perspektivet synliggjordes hur 

hälsoscheman kan tolkas som ett sätt för kommunerna att vinna legitimitet, där även isomorfism 

spelar en viss roll. Det blev tydligt att heltidsresan och hälsoschemat sågs från arbetsgivarhåll 

som ett verktyg för att uppnå ökad effektivisering, samtidigt som man påtalade fördelar för 

arbetstagarna, inte minst hälsomässiga sådana. Dock har denna studie av hälsoschemat resulterat 

i antaganden som kan ifrågasätta den effektivitet och flexibilitet som man gärna vill påtala från 

arbetsgivarhåll, efter intervjuer med både arbetstagare och arbetsgivare. Man bör resonera kring 

hur effektiv personal som är trötta, upprörda och missnöjda över schemaförändringarna är. 

Därför bör man kunna konstatera att den inre effektiviteten inte nödvändigtvis stämmer överens 

med de effekter som hälsoschemats bild målar upp. Hälsoschemat kan därför tolkas som ett sätt 

för kommunerna att sträva efter legitimitet, där isomorfismen har inneburit att man har instiftat 

hälsoschemat som redan har vunnit legitimitet från externt håll. Detta skapar i sin tur ett sorts 
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beroende till de externa institutioner som ligger till grund för hälsoschemats uppkomst, som 

stabiliserar och skapar förutsättningar för att bibehålla en viss ordning.   

 

6.2 Övergripande diskussion  

Man kan därför slutligen konstatera att projektet heltidsresan från SKR, som har utmynnat i 

hälsoscheman i flertalet av Sveriges kommuner har orsakat missnöje från arbetstagarhåll. 

Bristande information från arbetsgivare till arbetstagare har i sin tur spätt på och bidragit till en 

minskad tillit. Arbetstagare har med reformeringen i form av hälsoscheman tvingats arbeta fler, 

men kortare pass under sina schemalagda arbetsveckor. Informanterna som arbetar inom 

vårdsektorn har skildrat hur resultatet har bidragit till en försämrad återhämtning och minskad 

dygnsvila. Frekventa schemaförändringar som är tänkta att utmynna i utvärderingar, för ökad 

förbättring, verkar snarare ha lett till en ökad stress hos arbetstagarna. Den största frågan man 

bör ställa sig är hur stora slutsatser man kan dra av stressforskningsrapporten från Stockholms 

Universitet. Man betonar i rapportens sammanfattning att majoriteten av den forskning och de 

studier som genomförts på skiftscheman utgår ifrån är självrapporterad data, där författarna av 

rapporten även förklarar att detta medför begränsningar kring vilka slutsatser man faktiskt kan 

dra av rapporten. Vidare redogör man för att det visserligen finns ett fåtal undersökningar där 

medicinska markörer har studerats, exempelvis blodtryck eller blodfetter i samband med 

skiftarbeten. I rapporten förmedlar man även att behovet av vidare forskning inom ämnet i 

Sverige är stort. Man betonar att framtida forskning bör undersöka närmre varför olika individer 

reagerar så pass olika när det kommer till både skift- och nattarbete, där vissa tycks besitta en 

större sårbarhet jämfört med andra. I detta avseende blir det nyinstitutionella perspektivet 

intressant, då man kan tolka de olika kommunernas införande av hälsoschema på ett ceremoniellt 

vis för att i sin tur vinna legitimitet. Samtidigt tycks inte den faktiska inre effektiviteten av 

kommunernas arbetskraft ha ökat, givet att missnöjet är så pass stort. Detta stärker argumentet 

ytterligare att hälsoschemat är ett initiativ som implementeras för att vinna legitimitet från andra 

aktörer inom sitt fält.  

I samband med införandet av hälsoschemat så tycks nya arbetsvillkor vuxit fram, där 

arbetstagarna i stora drag arbetar fler, men kortare pass. Likaså har hälsoschemat inneburit en 

omstrukturering av arbetstid, där arbetstagaren även förväntas vara mer anpassningsbar, som går 
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att finna med exempelvis resurspass, där arbetstagaren slussas runt mellan olika arbetsplatser vid 

behov. Hälsoschemat kan tolkas som både reglerat och flexibelt, schemaläggningen går delvis att 

se som en reglering av arbetstidsförläggningen, där man kan styra arbetstagarnas möjligheter att 

lägga sina pass under en schemaperiod. I praktiken innebär detta en paradox, då 

schemaläggningen inom hälsoschemat gör att arbetstiderna successivt blir mer reglerade, 

samtidigt som arbetstagare förväntas vara flexibla för att matcha bemanningsbehovet. Dock med 

undantag för autonomi och självbestämmande, där schemaläggning och tidsplanering sköts av 

andra än arbetstagarna. 

Man bör även resonera kring hur grundpelarna till kommunernas utveckling av hälsoscheman, 

SKRs riktlinjer, samt stressforskningen och hur detta skulle kunna användas för att driva igenom 

sin egna kommunala agenda. Exempelvis innebär detta att en kommun med en stram budget 

använder hälsoschemat som ett begrepp och motiv för att dra ned på diverse kostnader. Medans 

en kommun som har en budget som tillåter ökade utgifter till vård och omsorg, istället kan 

använda begreppet som ett medel för att skapa utbildningar och kompetensutveckling, eller öka 

bemanningstätheten. Under de senaste årtionden i takt med att teknologin har förändrats, har 

detta även medfört nya trender och arbetsformer. Där det traditionella arbetet med tämligen 

regelbundna tider, med stämpla in, stämpla ut-system tycks ha suddats ut inom flera 

yrkesområden.  

 

Flexibilitetsbegreppet i relation till hälsoschemat och de nya arbetsvillkor har varit centrala för 

denna studie, där flera av Atkinsons perspektiv på begreppet tagits upp. Det är därför viktigt att 

ha i åtanke att Atkinsons artikel skrevs under 80-talet, trots detta har de aspekter gällande 

arbetstidsreglering även haft relevans när man försöker förstå dagens arbetsmarknad och 

arbetsliv, ungefär 40 år senare. Atkinson beskrev redan då hur antalet grundtimmar successivt 

minskade för arbetstagarna, samtidigt som arbetstagarna strävade efter att maximera tidens 

effektivitet och tvingades hitta nya lösningar och tekniker för att uppnå detta. Hälsoschemats 

utformning bygger uttryckligen på att arbeta färre timmar i sträck för arbetstagarna, där 

argumentet baseras på att förkortade arbetsdagar är bättre för hälsan. Följaktligen legitimerar 

man hälsoargumentet till forskningen från stressforskningsinstitutet. Man skulle därför med hjälp 

av Atkinsons perspektiv kunna tolka hälsoschemat som en förflyttning mot en trend, där 

organisationer och företag ser det som eftersträvansvärt att kunna effektivisera arbetstiden. Där 
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SKR har utformat heltidsresan, som en sorts hjälpguide för ökad effektivisering inom 

kommunerna. 

 

 

6.3 Praktiska implikationer 

 

I förhållande till de medicinska aspekterna som presenteras i stressforskningsrapporten har det 

varit av vikt för denna studie av hälsoschemats framväxt, främst gällande förankringen inom de 

yrkeskategorier där hälsoscheman har implementerats. Detta innebär även att det blir relevant att 

utröna forskningens förankring inom dessa grupper, i förhållande till grupperna som undersökts i 

stressforskningsrapporten. Informanterna som arbetat under hälsoschemat och deras utsagor om 

ökade stressnivåer förblir en viktig slutsats inom ramen för denna studie, det går dock inte att dra 

slutsatsen att resultatet är generaliserbart. I förhållande till den medicinska forskningen, samt 

huruvida informanternas upplevda stressökning faktiskt går att mäta skulle kunna utgöra en 

intressant fråga för vidare forskning. Framtida forskning som bedrivs med större resurser, skulle 

med fördel kunna genomföra mer omfattande studier där hälsoschemats aspekter blir belysta.  

Slutligen vore det intressant att i framtiden få möjlighet att ta del av vidare forskning som 

baseras enbart på hälsoschemat och projektet Heltidsresan. Då hälsoschemat är ett tämligen nytt 

fenomen där förändringsarbetet fortgår i skrivande stund, skulle ytterligare forskning bidra med 

viktig kunskap för den svenska välfärdssektorn. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Dessa generella frågor behövs för att kunna ställa respondentens frågor i sammanhang. Först 

frågor oberoende vem (generella): 

●      Namn, ålder, kön, arbetsplats - allmän bakgrundsinfo 

●   Ex, position inom organisationen 

●   Hur länge har du arbetat inom ***? - specifik bakgrundsinfo 

  

Frågeförslag (respondent arbetstagare): 

●   Inledande frågor, respondenten kan få presentera sig själv, vad hen jobbar med osv 

●   Hur ser ditt schema ut nu? Hur fungerade schemaläggning tidigare? 

●   Införandet, hur presenterades hälsoschemat för er? Vilken information fick ni om 

varför det skulle införas? 

●   Hur känner du att hälsoschemat har påverkat ditt vardagsliv? 

●   Hur har ditt arbete påverkats av hälsoschemat (jämfört innan?)? 

●   Hur har reaktionen sett ut hos arbetstagarna på din arbetsplats? 

●   Känner du att du får mer eller mindre återhämtning och fritid nu, i jämförelse med din 

’’förra’’ schemaform? 

●   Hur tycker du att själva schemaläggningen fungerar rent praktiskt? 

●   På ett ungefär, hur lång tid går det mellan varje schemaläggning (alltså intervall 

mellan nya scheman på arbetsplatsen)? 

●   Tycker du att den nuvarande schemaläggningen ger dig större utrymme att vara 

flexibel i ditt arbete, jämfört med hur det var innan? 
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Frågeförslag (respondent arbetsgivare): 

●   Respondenten kan beskriva sin roll och involvering i införandet av hälsoschemat 

●   Hur såg schemaläggningen ut tidigare? 

●   Hur fungerar schemaläggningen praktiskt under hälsoschemat? 

●   Vad är hälsoschemat baserat på? 

●   Vilka motiv fanns det för att införa hälsoschemat? Vilka var de främsta skälen? 

●   Hur upplever du att arbetstagarna har mottagit hälsoschemat? 

●   Vad anser du är fördelarna med hälsoschemat? 

●   (Eventuell följdfråga) - På lång, respektive kort sikt? 

●   Vad tror du att nackdelarna kan vara? 

●   Vilken påverkan har heltidsresan haft på införandet av hälsoschemat?  
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