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Abstract 

 

Author: Märta Sandberg Olsson  

Title: The introduction of “Right to full-time-employment” in the care administration of 

Kalmar municipality – pro contra [Translated title] 

Supervisor: Jan Petersson  

Assessor: Kerstin Arnesson  

 

The purpose of this study is to describe and analyze how actors linked to the care 

administration of Kalmar municipality relate to the introduction of “Right to full-time-

employment” as an organizing strategy. The purpose is also to describe how the introduction 

of the political decision will affect actors linked to the care administration of Kalmar 

municipality. By interviewing actors linked to the care administration of Kalmar municipality, 

both actors from the field (care-workers), management representatives and trade union 

representatives the study explores how these different actors relate to the new political 

agreement. This essay analyses the interviewees' statements and opinions regarding the 

agreement's pros and cons based on several different theories, including John Atkinson’s 

concept of labour market flexibility. The main purpose of this study is to analyze how the 

practical operationalization of the new political agreement have been influenced by the 

modern catchword (“flexibility”). The results show how the care administration have 

conducted a form of “internal flexibility” which purpose is to create economic conditions 

giving a higher number of employees full-time work opportunities. Although the previous 

full-time work opportunities is described as a “secure form of employment”, the study show 

that it has resulted in an apprehension of insecurity within the majority of the workforce.  
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1. Inledning  
 

1.1 Problembakgrund 

Inför Sveriges riksdagsval 2014 överlämnade det Socialdemokratiska partiet en 

riksdagsmotion med förslaget “Rätt till heltid” (2013/14: A217). Förslaget innefattade 

utökade möjligheten för arbetstagare att arbeta heltid, vilket motiverades genom de rådande 

könsskillnaderna på arbetsmarknaden gällande antalet heltidstjänster. De skriver att 

heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män, medan kvinnor fortfarande tvingas acceptera 

en deltidstjänst och en lön som det inte går att försörja sig på. Denna låga inkomst påverkar 

inte bara arbetstagaren under nuvarande omständigheter, utan genererar betydande effekter för 

arbetstagarens framtida pension. I förslagets motivering framgår det att 200 000 personer 

arbetar ofrivilligt deltid, dvs. att de arbetar färre timmar än vad de både vill och kan. Enligt 

Lena Bernhardtz, statistiker på SCB (2014) är deltidsarbete mer än dubbelt så vanligt för 

kvinnor som för män. 30 procent av kvinnorna deltidsarbetar jämfört med männens 11 

procent (SCB, 2014).  

 

Förekomsten av ofrivilligt deltidsarbete är enligt SCB vanligast bland personer med en 

tidsbegränsad anställning, dvs. personer med annan anställning än en tillsvidareanställning. 

Bland de tillsvidareanställda har cirka 14 procent en deltidssysselsättning, jämfört med 30,6 

procent bland de tidsbegränsade anställda (Broman, 2013). Enligt nationell statistik (SCB, 

2015) tillhör vård och omsorgssektorn en av de sektorer där tidsbegränsade anställningar är 

vanligast förekommande, vilket illustreras med hjälp av nedanstående diagram (diagram 1).  
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Nedanstående diagram (diagram 2) visar att den vanligaste kategorin av tidsbegränsad 

anställning är anställd per timme, och är enligt nationell statistik någorlunda jämt fördelad 

mellan de båda könen. 1 

 

 

 

Vård och omsorgssektorn uppvisar enligt liknande statistik en ökad frekvens av kvinnliga 

tidsbegränsade anställda, vilket förklaras genom att verksamhetsområdet generellt sett är 

kvinnodominerat, både inom kategorin tillsvidareanställningar (fast anställda) och 

tidsbegränsade anställda (SCB, 2015).  

 

De tidsbegränsade anställningars omfattning på den svenska arbetsmarknaden, i synnerhet 

kategorin anställd per timme förklaras ofta genom begreppet flexibilitet, eller snarare 

arbetsgivarens behov av flexibilitet. Det som karaktäriserar denna form av tidsbegränsad 

anställning är att den anställde inte garanteras ett visst antal arbetstimmar, utan tilldelas 

möjlighet att arbeta om eller när behovet av arbetskraft skulle uppstå.  

 

                                                 
1 Diagram 1 och 2 beskriver statistik från 2014, vilket är samma år som det Socialdemokratiska partiet 

överlämnade förslaget ”Rätt till heltid” till riksdagen. SCB:s statistik (som uppvisar ett omfattande antal 

tidsbegränsade anställningar på den svenska arbetsmarknaden) omnämns i partiets motivering som ett av 

argumenten till införandet av ”Rätt till heltid” och är således av relevans för denna studie.   
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Den engelske nationalekonomen John Atkinson (1984) menar att tidsbegränsade anställda 

utgör en central del av en välfungerande organisation, och benämner grupper som den 

”perifera arbetskraften”. Gruppen tillför en möjlighet för arbetsgivaren att tillsätta extra 

personal vid eventuella sjukskrivningar och/eller en ökad arbetsbelastning. Gruppens krav på 

kompetens är låg, vilket möjliggör en utdelning av en prestationsbaserad lön, av vilken skiljer 

sig från den fasta lönen som utdelas till gruppen fast anställda. Gruppen fast anställda, 

benämns i enlighet med modellen som ”kärnarbetskraften” och innehar hög kompetens och 

mångkunnighet. Gruppens mångsidighet betraktas som en tillgång då gruppen antas kunna ta 

sig an nya arbetsuppgifter vid eventuella omställningar inom organisationen, samt att gruppen 

kvalitetssäkrar organisationen genom att bidra med god kompetens och kontinuitet på 

arbetsplatsen.  

 

Atkinsons positiva resonemang kring flexibla organisationer har utsatts för massiv kritik, inte 

minst av Katharina Näswall, Johnny Hellgren & Magnus Sverke (2003), forskare vid 

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Författarna menar att organisationers 

användning av tidsbegränsade anställda har skapat ett nytt arbetsmiljöproblem, nämligen 

anställningsotrygghet. Författarna hävdar att anställda sedan början av 1990-talet, i samband 

med en markant ökning av gruppen tidsbegränsade anställda på arbetsmarknaden, uppvisat en 

ökad frekvens av arbetsrelaterade sjukdomar som exempelvis stress, oro och utbrändhet.  

 

Ökningen av ”otrygga” anställningar på den svenska arbetsmarknaden är enligt Allvin m.fl. 

(2006) det vanligaste exemplet av den flexibla utvecklingens effekter, men det finns fler. 

Begreppet flexibilitet har kommit att bli ledord för såväl privata som offentliga 

organisationer, och anses idag vara en naturlig del av arbetslivet. Den aktuella debatten kring 

förekomsten av inhyrd personal via bemanningsföretag inom vård och omsorgssektorn är ett 

annat exempel på företeelser som den flexibla marknaden genererat. Kommuner och landsting 

är inte längre enväldiga härskare över den svenska välfärdens insatser. I enlighet med Lagen 

om valfrihetssystem (SFS 2008:962) kan kommuner överlåta utförandet äldreomsorgens 

insatser till privata aktörer, och har i syfte att öka brukarens valmöjligheter. Välfärdssektorn 

betraktas numera som en flexibel marknad även för privata aktörer, av vilka alla tillåts 

konkurrera om såväl kunder som anställda.  

 

Det finns de som hävdar att införandet av ”Rätt till heltid” i Sveriges kommuner kommer att 

leda till en minskad konkurrens på arbetsmarknaden. Fredrik Bergström, doktor i ekonomi 
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och Rickard Hellner, analytiker (2005) menar att en eventuell implementering av beslutet kan 

resultera i en utslagning av privata utförare, vilket inte bara missgynnar den privata sektorn 

utan kommer även att bidra till ökade kostnader för den kommunala välfärden. Vidare hävdar 

de, i likhet med Atkinsons resonemang, att organisationer kräver en avvägd blandning av 

heltid-och deltidsanställda för att möta kundernas varierade efterfrågan på ett effektivt sätt. 

Sammantaget finns det många argument som omger frågan om anställningsformer i det 

moderna samhället. Går det att jämka samman dem? I Kalmar kommun omsorgsförvaltning 

har ”Rätt till heltid” sådan ambition. 

 

1.2 Problemformulering   
 

År 2016 fattade Kalmar kommun beslut om att införa ”Rätt till heltid” i kommunens 

omsorgsförvaltning från och med januari 2017. Syftet med införandet beskrivs i enlighet med 

kommunens projektplan (bilaga 1), som ett sätt för arbetsgivaren att arbeta för tryggare 

anställningar, samt att anställda i kommunen ska tilldelas ökade möjligheter att leva på sin lön 

och framtida pension. Beslutets praktiska utformning har inslag av flexibla arbetssätt, av vilka 

bl.a. består av de anställdas verksamhetsanpassade scheman som gör det möjligt för den 

anställde att påverka sin arbetstid. Den övertaliga tid som kvarstår när alla arbetstagare lagt 

sitt schema, och verksamhetens behov av arbetskraft är fyllt kallas resurstid. Resurstid gör det 

möjligt för arbetsgivaren att efter arbetsplatsens behov placera anställda på en annan enhet än 

”hemmaenheten” (ordinarie arbetsplats), t.ex. att som undersköterska på ett äldreboende 

tilldelas ett resurspass inom kommunens hemtjänst.  

 

Det krav som kommunen ställer på sina heltidsanställda är att den anställde innehar en formell 

kompetens (ex. sjuksköterskeutbildad, undersköterskeutbildad). Med anledning av en prognos 

utfärdad av SCB, som visar att det att saknas 160 000 utbildade arbetstagare inom vård och 

omsorgssektorn år 2035, (främst undersköterskor) är kommunens krav på formell kompetens 

av intresse för forskningsstudie (jfr Zetterberg, Grünewald, 2015). Det lokala kollektivavtalet 

”Rätt till heltid” från 2017 och dess praktiska tillämpningar (med inslag av flexibla arbetssätt) 

har ännu inte studerats. Det är därför av intresse att undersöka vilka effekter som det nya 

avtalet kan generera för såväl enskilda arbetstagare som hela förvaltningen.  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur aktörer knutna till Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning förhåller sig till införandet av “Rätt till heltid” som organiseringsstrategi. 

Syftet är också att analysera vilka effekter införandet av heltid kan ha för 

omsorgsförvaltningens berörda aktörer, och i vilken utsträckning policyn medfört utmönstring 

av otrygga anställningsformer.  

  

1.4 Frågeställningar 
 

 Vilka argument förs fram avseende fördelar respektive nackdelar med införandet av 

”Rätt till heltid”?  

 Hur ser aktörerna på avvägningen mellan flexibilitet och trygghet i samband med 

införandet av ”Rätt till heltid”?  

 På vilket sätt påverkar beslutet “Rätt till heltid” organisationens kvalitetsaspekt 

kompetens?  

 Vilka likheter respektive skillnader går att urskilja på de olika nivåerna i Kalmar 

kommuns omsorgsförvaltning avseende införandet av ”Rätt till heltid”?  

 

Aktörer knutna till Kalmar kommuns omsorgsförvaltning består av personer med olika 

yrkesprofessioner som på ett eller annat sätt berörs av införandet “Rätt till heltid. I kapitlet 

Genomförande och urval kommer en mer detaljerad beskrivning av studiens urval att 

presenteras.   

 

1.5 Avgränsningar  
 

Studien tar sin utgångspunkt i det politiska beslutet ”Rätt till heltid” i Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning, vars yrkesgrupp är kvinnodominerad. Med anledning av studiens 

begränsade utrymme har jag valt att avstå från att direkt inkludera genusaspekten i anslutning 

till studiens vetenskapliga problem. Studiens intervjumanual består således inte av frågor som 

berör genus, även om genusaspekten kommer att inkluderas i studiens slutdiskussion för att på 

så sätt skapa en helhetsbild över problematiken på arbetsmarknaden och i arbetslivet.   
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1.6 Fortsatt framställning  
 

Studien består av kapitel två En kontextualisering av arbetsmarknaden med Kalmar i fokus 

och har i avsikt att skapa en ökad förståelse för studiens valda ämnesområde i relation till 

Kalmar kommuns omsorgsförvaltning. I det tredje kapitlet presenteras studiens val av tidigare 

forskning, följt av kapitel fyra Teoretiskt ram, vilken innehåller en redogörelse för studiens 

teoretiska utgångspunkter bestående av Atkinsons teori – kärna och periferi, Top-down 

respektive Bottom-up perspektivet samt Edling och Sandbergs teori ”Tesen om den nya 

arbetsledningen”. Vidare följer kapitel fem, innehållande bland studiens val av metod, urval 

och forskningsetiska överväganden etc. I studiens sjätte kapitel presenteras intervjustudiens 

resultat och analys bestående av fyra olika teman, vilka har i avsikt att besvara studiens 

frågeställningar. Studien utgörs slutligen av en sammanfattande analys och slutdiskussion, 

följt av ett avslutande kapitel innehållande författarens förslag till fortsatt forskning.  

 

2 En kontextualisering av situationen på arbetsmarknaden med 

Kalmar i fokus.  
 

I enlighet med Kalmar kommuns personalöversikt från 2016 arbetade 48 procent inom 

kommunens omsorgsförvaltning heltid, vilket gör förvaltningen till den med lägst andel 

heltidsanställda av samtliga förvaltningar i kommunen. 2 354 personer var anställda enligt en 

tidsbegränsad anställning i kommunen, varav 109 av dessa personer återfanns inom 

kommunens omsorgsförvaltning. År 2016 arbetade gruppen timmar motsvarande 368 

årsarbetare, av vilka omsorgsförvaltningen står för motsvarande 230 årsarbetare. 

Omsorgsförvaltningens situation med ett omfattande antal tidsbegränsade anställda är inte 

unikt, utan stämmer väl överens med nationell statistik.  

 

De tidsbegränsade anställningarna är kontrollerade i Lagen om anställningsskydd (1982: 80) 

LAS och innehåller bestämmelser om arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och villkor 

vid en anställning. Enligt LAS 5a §, sker en övergång av den tidsbegränsade anställningen till 

en tillsvidareanställning (fast anställning) när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i 

sammanlagt två år under en femårsperiod (Prop. 2015/16:62). I dagar räknat sker denna 

                                                 
2 Då nattpersonal inom kommunens omsorgsförvaltning inte arbetar 100 procent (heltid) utan istället arbetar ca 

80-90 procent (deltid) kan personalöversiktens statistik vara vilseledande i den mån att den uppvisar ett lägre 

antal i procentenheter gällande antalet heltidsanställningar än vad som är att betraktas en verklighetsskildring av 

organiseringen av arbetskraft i kommunens omsorgsförvaltning 
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övergång när arbetstagaren varit anställd i mer än 720 dagar. I Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning har en ”300-dagars regel” införts. Regeln innebär att den anställde mister 

sin anställning om hen inte påbörjat en formell utbildning efter 300 dagar. Syftet med regeln 

att minska risken för att outbildad personal arbetar längre än 720 dagar, och kan således 

betraktas som ett slags ”utbildningskrav” som kommunen ställer på sina arbetstagare inom 

omsorgsförvaltningen. Dokument som stödjer att denna regel tillämpas inom Kalmar 

kommuns omsorgsförvaltning finns inte tillgänglig. Informationens riktighet har istället 

säkerställts via samtal med personalutvecklare i kommunen.  

 

Införandet av ”Rätt till heltid” ska enligt det Socialdemokratiska partiets motivering (2013/14: 

A217) ske genom en samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund i form av ett lokalt 

kollektivavtal. Denna samverkan innebär att partiet avstod från att lagstifta om ärendet, och 

delegerade istället ansvaret till landets kommuner att själva besluta om ett eventuellt 

införande av ”Rätt till heltid”. År 2011 fattade Kalmar kommuns kommunfullmäktige beslut 

om att införa ”Rätt till heltid” i kommunens omsorgsförvaltning.3 Implementeringen av 

beslutet misslyckades, vilket kommunen förklarar genom att de berörda verksamheterna inte 

fick några pengar för att genomföra beslutet, vilket visade sig vara ogenomförbart med 

anledning av omsorgstagarnas behov.  

År 2017 gör kommunen ett nytt försök med att införa ”Rätt till heltid” i Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning. Även denna gång ska beslutet införas inom förvaltningens befintliga 

budgetram. I enlighet med kommunens lokala kollektivavtal är målsättningen med införandet 

av ”Rätt till heltid” att tillsvidareanställningar på heltid ska vara det normala vid 

nyanställningar och att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska tilldelas ökade 

rättigheter att arbeta heltid. 4 Kravet för en heltidsanställning inom omsorgsförvaltningen är 

att den anställde erhåller en formell utbildning t.ex. sjuksköterskeutbildning eller 

undersköterskeutbildning. I enskilda fall kan enhetschefen besluta om anställda med en 

tidsbegränsad anställning ska omfattas av ”Rätt till heltid”.  

                                                 
3 Enligt muntliga källor har kommunens omsorgsförvaltning försökt att införa ”Rätt till heltid” ett flertal gånger, 

även om de lokala kollektivavtalen vid samtliga försök sett annorlunda ut. Då dessa källor inte kunnat 

säkerställas omnämns endast 2011 års misslyckande av införandet av ”Rätt till heltid”, av vilket lyfts fram som 

en av bakgrundsfaktorerna till det nya beslutet i enlighet med kommunens lokala kollektivavtal från 2017.  
4 I avtalet ”Lokalt kollektivavtal om rätt till heltid – deltid en möjlighet på omsorgsförvaltningen” beskrivs rätten 

till heltid som en utökad möjlighet för arbetstagare att arbeta heltid, vilken kan nyttjas på frivillig basis dvs. att 

möjligheten att arbeta deltid kvarstår.  
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Det lokala kollektivavtalets tillämpningar innefattar även resurstid, av vilken innebär den 

övertaliga tid som uppstår när alla medarbetare schemalagt sin sysselsättningsgrad, och kravet 

på bemanning är fyllt. Resurstid kan således innebära att anställda kan få arbeta på en annan 

enhet än den ursprungliga arbetsplatsen. Arbetstagare med en sysselsättning på över 50 

procent är delaktiga med resurstid, vilken kan vara max 10 procent i genomsnitt av 

sysselsättningsgraden under en 16 veckors period. Den aktuella arbetsplats som 

omsorgsarbetstagaren ska arbeta på meddelas när bokning sker, om möjligt sker det dagen 

innan arbetspasset. Om arbetstagaren hunnit anlända till sin ordinarie arbetsplats när en 

placering meddelas, ska denna påbörja tjänstgöringen vid den beställande enheten snarast 

möjlig.  

 

3 Tidigare forskning  
 

Följande kapitel inleds med en redogörelse för hur begreppet flexibilitet först uppkom, samt 

vilken betydelse begreppet anses ha idag. Vidare kommer utvecklingen av den flexibla 

arbetsmarknaden presenteras med avsikt att öka förståelsen för hur det ”nya flexibla 

arbetslivet” påverkat såväl den enskilde arbetstagaren som hela organisationer. Därefter 

presenteras forskning som berör begreppet anställningsotrygghet, följt av en redogörelse för 

begreppet kompetens, vilket beskrivs som en av kvalitetsaspekterna som enligt forskning 

påverkas av förändringar på arbetsmarknaden. Kompetenskravet utgör även en betydande del 

i omsorgsförvaltningens införande av ”Rätt till heltid”, och är således av relevans för denna 

studie.   

 

3.1 En historisk tillbakablick av begreppet flexibilitet  
 

 

Michael Piore, professor i ekonomi och statsvetenskap och Charles Sabel, professor i juridik 

och samhällsvetenskap (1984) var först med att introducera begreppet “flexibel produktion”. 

De hävdade att produktionen av varor och tjänster bör styras av marknadens föränderliga 

behov, vilket är en tydlig distinktion från massproduktionens tankegångar. Det då 

dominerande sättet att producera varor och tjänster innebar att stor volym av en och samma 

vara tillverkades enligt ”löpande-band-principen”. Kostnaden för produktionen var låg och 

ansågs länge vara det bästa alternativet för både tillverkaren och kunden. I samband med 

1970-talets lågkonjunktur i västvärlden räckte det inte längre med att producera varor, det 

handlade istället om att sälja dem. Kunden kom vid det här laget att betraktas som en central 
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beståndsdel i produktionsprocessen, vars individuella önskemål och behov i enlighet med 

Piore och Sabel styrde företagens produktion av varor och/eller tjänster (Allvin et. al 2006, s. 

30-34). 

 

I samband med 1970-talets politiska ambitioner att demokratisera arbetslivet och förenkla 

inträdet på arbetsmarknaden kom flexibilitetsbegreppet att användas flitigt bland Sveriges 

politiker och näringslivsforskare. Begreppet betonades då utifrån arbetstagarens perspektiv 

och beskrevs som en utökad möjlighet för arbetaren att själv bestämma över sin arbetstid och 

sysselsättningsgrad. Möjligheten att arbeta deltid infördes, vilket gjorde det enklare för 

kvinnor och småbarnsföräldrar att tillträda den svenska arbetsmarknaden (Allvin, 2006 et al.). 

Det dröjde nästintill 20 år innan begreppet flexibilitet tilldelades en helt annan innebörd. I 

samband med ökningen av visstidsanställda och inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag 

under 90-talet, beskrevs inte längre flexibilitet som någonting som gynnade arbetstagaren, 

tvärtom. Flexibilitet beskrevs istället som någonting som gynnade arbetsgivaren, och 

möjliggjorde ett upprätthålla av en god ekonomi inom företaget. Det är nu förändringen sker. 

Det är inte längre inte arbetet som ska vara flexibelt, utan det är arbetstagaren själv som ska 

vara flexibel (Ibid).  

 

Örjan Nyström (2000), författare och utredare på LO i Göteborg, redogör får olika former av 

flexibla arbetssätt och strategier som i samband med utvecklingen av den ”flexibla” 

arbetsmarknaden kommit att bli allt vanligare. Nyström menar att en strategi som är vanligt 

förekommande inom varuproduktion är att producenten begränsar lagerhållningen av varor 

och tjänster, i avsikt att rationalisera (kostandseffektivisera) verksamheten. Nyström hävdar 

att denna form av strategi även kommit att tillämpas inom serviceyrken, där arbetsgivaren 

begränsar lagerhållningen av arbetskraft i avsikt att rationalisera verksamheten. 

Problematiken med dessa sociala tjänster är att det inte går att effektivisera på samma sätt 

som varuproduktion. Nyström belyser exemplet att mata en brukare, vilket tar lika lång tid 

idag som det gjorde för hundra år sedan, och kan således inte rationaliseras. Det som gör 

arbete inom omsorgen än mer komplext är att behovet av arbetskraft varierar timme för 

timme. Denna variation av arbetskraft genererar ett optimalt tillfälle för behovsanställda som 

är villiga att arbeta om eller när tillfälle erbjuds, vilket enligt Nyström lett till att vård och 

omsorgssektorn, nationellt sett, tillhör den sektor där otrygga arbetsförhållanden, 

oregelbundna arbetstider, och försämrade arbetsvillkor är allra vanligast.  
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3.2 Flexibilitet i arbetslivet  
 

Sedan begreppet flexibilitet först tillträdde den politiska arbetslivsdebatten, har åsikterna 

kring dess betydelse och inverkan på såväl arbetstagare och organisationer varit minst sagt 

omstridda. Jan Ch Karlsson (2006), professor i sociologi menar att det råder en förvirring 

kring vad flexibilitet egentligen innebär. Förvirringen menar han är orsakat av de ofta 

oförenliga beskrivningarna av begreppet inom den idag enorma uppsjön av litteratur. I försök 

att bringa klarhet i huruvida flexibilitet beskrivs som bra respektive dåligt har Karlsson utfört 

en litteraturöversikt av den samhällsvetenskapliga litteraturen. I anslutning till Karlssons 

syftesformulering presenterar denne fyra alternativ som tänkbara svar till studiens 

frågeställning. 

 

1. Flexibilitet är bra, både för arbetsgivare och anställda. 

2. Flexibilitet är bra för arbetsgivare, men dålig för anställda.  

3. Flexibilitet är dålig för både arbetsgivare och anställda.  

4. Flexibilitet är dålig för arbetsgivare men bra för anställda.  

 

Det är inte svårt att finna litteratur som påstår att flexibilitet både gynnar arbetsgivare och 

anställda, menar Karlsson (2006). De två stora inspirationskällorna till detta positiva synsätt, 

består till viss del av Piores och Sabels resonemang kring ”flexibel produktion” men också av 

ett antal bidrag till managementlitteraturen. Inom managementlitteraturen beskrivs flexibilitet 

ofta som ett sätt att effektivisera organisationer. Nyckeln bakom framgångskonceptet anses 

vara förskjutningen av makt och ansvar från arbetsgivare till anställda, vilket är en distinktion 

från det traditionella sättet att styra ett företag. Den hierarkiska styrningen byts ut mot plattare 

organisationer med självgående grupper, som enligt litteratur blir ”empowered” genom 

”teamwork” eller i svensk översättning ”bemyndigade” genom ”samarbete”.  

 

Karlsson hävdar att litteratur av denna sort, som innefattar en positiv bild av flexibla 

organisationer ofta saknar empiriska undersökningar. Det finns dock undersökningar som 

visar att flexibilitet ofta gynnar arbetsgivare, men att de anställdas psykiska och fysiska hälsa 

påverkas negativt. Ett stort antal europeiska och amerikanska studier visar att anställda, till 

följd av nya flexibla arbetssätt, upplevs mer osäkra än tidigare (Ibid). Studier visar även att 

psykisk ohälsa, som t.ex. stress och depression blivit allt vanligare bland anställda idag, även 
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om ett sådant resultat kan betraktas som en effekt av andra samhälleliga fenomen och 

påtryckningar.  

  

Litteratur som stödjer Karlssons (2006)  tredje alternativ, att flexibilitet är dålig för båda 

parter återfinns i begränsad mängd. Oftast innefattar denna form av argumentation en slags 

”varning” för arbetsgivare, då flexibilitet kan skapa osäkerhet bland de anställda. Denna 

osäkerhet bland de anställda kan leda till en minskad motivation och drivkraft till bidra till 

organisationens resultat, vilket i längden kan påverka organisationens ekonomi. Karlsson 

tillägger att litteratur som stödjer att flexibilitet är dålig för båda parter i regel endast syftar på 

de tillfällen flexibiliteten inte hanteras på rätt sätt. Det fjärde och sista alternativet, att 

flexibilitet skulle vara dåligt för arbetsgivare men bra för anställda har Karlsson, inom ramen 

för sin litteraturöversikt inte kunnat finna.  

 

3.3 Anställningsotrygghet  
 

Det verkar som om många idag oroar sig för att förlora sina anställningar. Det är åtminstone 

någonting som Katharina Näswall, doktorand och forskare vid Psykologiska institutionen vid 

Stockholms universitet, Johnny Hellgren, fil dr, forskare och lärare vid Psykologiska 

intuitionen vid Stockholms universitet, och Magnus Sverke, docent och universitetslektor vid 

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet (2003) hävdar. Författarna beskriver 

det växande fenomenet genom begreppet anställningsotrygghet, och påstår att det går att finna 

tydliga samband mellan fenomenet och införandet av nya flexibla arbetssätt inom såväl den 

privata som den offentliga sektorn i Sverige. Kommuner och Landsting har sedan 1990-talet, 

genomfört stora nedskärningar av personal samtidigt som andelen visstidsanställningar och 

inhyrd personal från bemanningsföretag ökat markant. De menar att anställda, till följd av 

dessa nedskärningar fått en ökad arbetsbörda, vilket resulterat i en ökad ohälsa bland gruppen 

arbetstagare.  

 

Enligt Författarna Näswall, Hellgren & Sverke (2003, s.15) kan den mest generella formen av 

anställningsotrygghet beskrivas som skillnaden mellan den trygghet som arbetstagaren önskar 

och den trygghet arbetstagaren faktiskt upplever sig ha. Författarna framhäver två olika stress-

modeller i avsikt att förklara hur det enligt dem, växande fenomenet uppstår. Den första 

modellen, ansträngning- belöningsmodellen är utvecklad av den medicinske sociologen 

Johannes Siegrist (1996) och belyser den obalans som kan uppstå mellan hur mycket en 
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individ investerar och hur mycket den anser sig få ut av ansträngningen. Den anställdes 

ansträngningar t.ex. att arbeta hårt för att uppnå goda resultat inom organisationen samt att 

uppvisa ett stort personligt engagemang, kan belönas i form av att arbetsgivaren ger den 

anställde pengar (lön), ökad självkänsla till följd av positiv feedback eller karriärmöjligheter. 

Om dessa önskvärda belöningar uteblir kan den anställde uppleva sin anställning som otrygg, 

vilket i sin tur kan leda till ökad stress och oro.  

 

Ytterligare en modell som kan förklara fenomenet anställningsotrygghet benämns i förkortad 

form IRS-modellen. 5 Modellen förklarar hur upplevelsen av stress är beroende av individen 

och dess individuella bedömning av sin egen situation. Dessa variationer i hur vi som 

individer upplever saker och ting, både i vårt privatliv och på jobbet, kan påverkas av 

egenskaper som t.ex. kön, ålder, personliga egenskaper samt andra personer i vår omgivning 

(Näswall, Hellgren & Sverke, 2003).  

 

Konsulten Madeleine Randquist (2005) har på uppdrag av SALTSA 6 sammanfattat svensk 

forskning av bl.a. forskning av Näswall m.fl. som berör ämnet anställningsotrygghet, och har 

därefter studerat fenomenet anställningsotrygghet utifrån ett psykologiskt perspektiv. 

Randquist fann att atypiska anställningsformer dvs. objektivt otrygga anställningar t.ex. 

tidsbegränsade anställda nödvändigtvis inte upplever sina anställningar otrygga. I flera fall 

uppgav ett antal visstidsanställda att de själva upplevde sin anställning som trygg, medan fast 

anställda upplevde anställningen som otrygg. Studien visar dock att upplevelsen av 

anställningsotrygghet är något vanligare bland personer med objektivt otrygga anställningar, i 

jämförelse med fast anställda med en heltidstjänst.  

 

3.4 Den psykologiska teorin om kontraktsbrott  
 

Den psykologiska teorin om kontraktsbrott, likar Siegrist (1996) ansträngning-

belöningsmodellen i många avseenden. Det som skiljer de båda modellerna åt är att teorin om 

kontraktsbrott förklarar relationen mellan två individer genom ett slags kontrakt, av vilket är 

avgörande för de båda individernas framtida relation och välmående. Författarna Näswall, 

                                                 
5 Modellen är uppkallad efter det universitet där modellen utformades: Institute for Social Research, vid 

University of Michigan.  
6 SALTSA är en förkortning av ett samarbetsprogram för arbetslivsforskning i Europa.  

SALTSA är ett gemensamt företag bestående de tre svenska förbunden - LO, TCO, SACO – och National 

Institute for Working Life, och är baserat i Stockholm. 
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Hellgren och Sverke (2003) menar att kontraktet består av olika former av löften och 

antaganden, av vilka är både outtalade och subjektiva. Teorin kan användas för att förklara 

vitt skilda relationer, allt från äktenskapsrelationer till just anställningsförhållanden. I 

arbetsgivarens kontrakt ingår då ofta olika typer av skyldigheter, av vilka anses vara en 

bekräftelse på arbetstagarens egenvärde och arbetsinsats. Några exempel på arbetsgivarens 

skyldigheter är bland annat utbetalning av lön, ökade karriärmöjligheter och/eller 

anställningsförmåner. I utbyte förväntas arbetstagaren vara lojal och arbetsvillig gentemot sin 

arbetsgivare.  

 

Ett giltigt kontrakt innebär att arbetstagaren är nöjd med de belöningar hen får, och vice versa.  

När den anställde istället anser att arbetsgivaren inte fullföljt sina subjektiva åtaganden, bryts 

kontraktet. Kontraktet existerar inte i skrivet format, utan är ett så kallat implicit kontrakt, 

vilket innebär att det består av två individers förväntningar på den andre. En av parterna i 

relationen kan således bryta kontraktet utan att själv vara medveten om det. Individens 

reaktion av ett brutet kontrakt uttrycks ofta i form av starka känslor av besvikelse, ilska och 

ett utbrett missnöje gentemot den andra parten. Dessa känslor kan i förlängningen leda till en 

försämrad arbetsprestation hos arbetstagaren, samt ett nedsatt välmående på och utanför 

arbetsplatsen. De långsiktiga konsekvenserna för organisationen gällande 

anställningsotrygghet är att arbetstagare inte längre vill eller kan identifiera sig med 

organisationen, och att arbetstagare därför väljer att lämna (Ibid.)  

 

Näswall, Hellgren & Sverke (2003) hävdar att de arbetstagare med högre kompetens och 

konkurrenskraft först lämnar sina organisationer när de upplever missnöje, då dessa oftast har 

enklare att finna nya jobb. Madelene Randquist (2005) beskriver att en arbetstagare som 

upplever sin anställning som otrygg, har ytterligare ett alternativ, bortsett från att lämna 

organisationen. Randquist menar att arbetstagare kan ingå ett liknande kontrakt med en 

fackliga organisation, för att på så sätt söka stöd från någon annan än sin arbetsgivare. 

Arbetstagaren förväntar sig då, i utbyte av ett medlemskap, att fackliga organisationer ska 

hjälpa till att göra anställningen säker. Om arbetstagaren upplever att hen inte får tillräckligt 

med stöd från organisationen, avslutas medlemskapet och kontraktet bryts mellan båda parter. 
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3.5 Kompetens i relation till omsorgsarbete  
 

Omstruktureringar och förändringar i arbetslivet, kan med bakgrund av Näswall, Hellgren och 

Sverkers (2003) forskningsbidrag generera negativa effekter för en av de mest omtalade 

kvalitetsaspekterna inom organisationer, nämligen kompetens. Begreppen kompetens och 

kompetenskrav är idag är väl bekanta begrepp inom arbetslivsdebatten, och beskrivs ofta som 

en av de mest centrala aspekterna inom kvalitetsmätningar. Det dröjde dock länge innan 

begreppen först introducerades inom vård och omsorgssektorn. Agneta Törnquist (2004) 

hävdar att kravet på kompetens inom omsorgsarbetet tidigare i historien ansetts onödig, då 

den allmänna uppfattningen var att det låg i kvinnans natur att vårda och sörja för sjuka och 

äldre. Det “nya” kompetenskravet för yrkesgruppen, (krav på utbildning) samt ett klargörande 

av yrkets identitet, var enligt Socialstyrelsen ett sätt att locka fler män till området vård och 

omsorg, och bidra till en förändrad syn på yrkesgruppens förväntningar och status.  

Det uttryck som Törnquist (2004) menar kommit att bli allt vanligare i anslutning till 

arbetstagarens kompetens är yrkeskompetens. Hon menar att uttrycket innefattar både 

kunskap, alltså att arbetstagaren vet hur man utför något, samt färdigheter vilket innebär det 

själva utförandet av arbetsgararens kunskap. I de allra flesta utbildningar betraktas 

kunskapsinhämtande (exempelvis skola, utbildning) som den mest väsentliga delen av 

arbetstagarens yrkeskompetens. Denna form av kompetens beskrivs i andra ordalag som en 

slags formell kompetens, medan arbetstagarens färdighet anses vara en naturlig del av 

arbetslivet och betraktas höra samman med arbetstagarens ökade erfarenhet på arbetsplatsen.  

Törnquist menar dock att arbetstagare som erhåller en gedigen kunskap och färdigheter, inte 

alltid är att betraktas som kompetenta, och att det således kräver mer av en arbetstagare om 

denne ska kunna hantera olika former av situationer och arbetsuppgifter framgångsrikt. I 

anslutning till sin argumentation presenterar hon fem olika kunskapsområden 

omsorgspersonalen anses ska kunna behärska i sin yrkesutövning. Dessa fem olika 

kunskapsområden är: omsorgsuppgifter, sociala uppgifter, hushållsuppgifter, medicinska 

uppgifter och administrativa uppgifter. Denna blandning mellan såväl vårdande uppgifter och 

sociala uppgifter är enligt Törnquist det som gör omsorgsarbetet speciellt, och därmed svår att 

definiera. Omsorgsarbetstagaren ska både ge god omsorgs av hög kvalitet samtidigt som 

arbetet ska präglas av omsorgspersonalens goda bemötande och hög kompetens (Ibid.)   

Det begrepp som ofta används för att förklara omsorgarbetarens krav på b.la. gott bemötande 

stresshantering, erfarenhet och/eller andra typer av personliga egenskaper är informell 
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kompetens. Wanja Astwik, doktorand och Gunnar Aronsson professor i psykologi (2000) 

menar, i enlighet med Törnquist att omsorgsarbetet är en kombination av såväl praktiska 

arbetsuppgifterna och det sociala mellanmänskliga samspelet, vilket kräver en förmåga att 

lyssna på den äldre och de den uttrycker behov av d.v.s. en informell kompetens. Det finns 

dock de som likt Alexandersson och Elmståhl (2002) hävdar att omsorgsarbetarens brist på 

formell kompetens (och därmed endast ett erhållande av informell kompetens) är rent av farlig 

för brukarna då dessa arbetstagare ofta saknar kunskap gällande medicinska arbetsuppgifter 

(t.ex. delegering av mediciner).  

Enligt SCB:s prognos kommer det att saknas 160 000 utbildade arbetstagare inom vård och 

omsorgssektorn år 2035. Det gäller särskilt de som har gymnasiekompetens på området 

(undersköterskor). Orsaken förklaras genom den växande befolkningen i Sverige, samt den 

ökade andelen äldre som kommer att vara i behov av omsorg (Zetterberg Grünewald, 2015). I 

Kalmar kommuns beslut ”rätt till heltid”, framförs formell utbildning som ett krav för alla 

heltidstjänster inom kommunens omsorgsförvaltning, vilket med bakgrund av SCB:s prognos 

kan komma att betraktas som ohållbar. Vidare i studiens resultat och analys kommer 

kommunens kompetenskrav att belysas, både i relation till omsorgsförvaltningens kvalitet, 

men också i anslutning till införandet av ”Rätt till heltid”.  

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Kapitlet inleddes med att förklara innebörden av det omstridda begreppet flexibilitet i 

arbetslivet. Med bakgrund av Karlssons litteraturöversikt är det inte svårt att finna litteratur 

som stödjer att flexibilitet skulle vara någonting som gynnade båda parter - både 

arbetsgivaren och den anställde. Piore och Sabels resonemang kring ”flexibel produktion” är 

ett av många bidrag till detta positiva synsätt, av vilka menar att produktionen av varor och 

tjänster bör anpassas till kundernas individuella behov och önskemål. Det finns dock 

forskning som pekar på att flexibilitet skapat negativa effekter för hela organisationen. Det 

växande fenomenet anställningsotrygghet sägs vara ett resultat av det ”nya” flexibla 

arbetslivet, och drabbar inte bara de med objektivt otrygga anställningar (vikariat, 

visstidsanställningar), utan även de med objektivt trygga anställningar (fast anställning).  

 

En av de teorier som används för att förklara fenomenet anställningsotrygghet är den 

psykologiska teorin om kontraktsbrott som innebär att två parter ingår ett subjektivt och 

outtalat kontrakt mellan varandra, av vilket rymmer olika skyldigheter och åtaganden mellan 
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varandra. Ett brutet kontrakt, dvs. när någon av parterna inte fullföljer sina åtaganden kan 

resultera i att anställda väljer att lämna organisationen. De anställda med störst kompetens är 

ofta de första att lämna, vilket kan äventyra organisationen kvalité. Kompetens betraktas som 

en av organisationers centrala kvalitetsaspekter, och rymmer, likt flexibilitet flera olika 

betydelser. Det brukar vanligtvis göras en åtskillnad mellan formell kunskap, d.v.s. den 

kunskap den anställde åtagit sig genom utbildning och informell kunskap, d.v.s. 

yrkeserfarenhet och/eller personliga egenskaper. Det råder delade meningar om huruvida 

dessa kompetenskrav bör värderas, och om omsorgsarbetarens informella kompetens bör 

värderas högt med anledning av omsorgsarbetets kombination av praktiska uppgifter och det 

sociala samspelet med andra människor.  

 

De företeelser som kapitlet belyst i anslutning till studiens val av ämnesområde är flexibilitet, 

anställningsotrygghet och kompetens, vilka är begrepp som kommer att utgöra en central del 

av studiens resultat och analys. I nästkommande kapitel kommer tre olika teorier och modeller 

att presenteras och har i avsikt att öka förståelsen för hur dessa företeelser på 

arbetsmarknaden och i arbetslivet kan förstås, i anslutning till införandet av ”Rätt till heltid” i 

Kalmar kommuns omsorgsförvaltning.  

 

4. Teoretisk ram  
 

I det här kapitlet presenteras teoretiska modeller som i studiens resultat och analys kommer att 

användas som verktyg för att bearbeta studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med en 

presentation av John Atkinsons teoretiska modell kärna och periferi, och kommer i studien 

användas för att förstå organiseringen av anställningsformer i Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning samt arbetsgivarens behov av flexibilitet. I kapitlet redogörs också 

begreppen Top-down och Bottom-up, som kommer att användas för att fördjupa 

förankringsaspekten och maktaspekten i och av det politiska beslutet “Rätt till heltid”. 

Avslutningsvis presenteras Testen om den nya företagsledningen, skriven av Christofer 

Edling och Åke Sandberg (1993), idag mer känt som New Public Management (NPM). Då 

reformagendan NPM saknar en entydig definition kommer Edling och Sandbergs tes om “ny 

arbetsledning” att användas. Publikationen är att betraktas som en operationell ansats av de 

utmärkande dragen i NPM-reformen, vilket har resulterat i nio olika villkor som en 

organisation kan/bör erhålla om denne ska anses infört ”ny ledning” som styrelement. 
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Avsnittet har kompletterats av ny forskning inom managementlitteraturen, för att på så sätt 

öka studiens aktualitet och trovärdighet.  

4.1 Atkinsons modell - kärna och periferi  
 

John Atkinsons (1984) modell om kärna och periferi har tidigare presenterats i studiens 

problembakgrund för att öka förståelsen för den flexibla arbetsmarknadens organisering av 

arbetskraft. Modellen har sitt ursprung i den då aktuella debatten kring begreppet ”flexibel 

produktion”, som myntades av Piore och Sabel (1984). Atkinson kritiserade det amerikanska 

forskarparet och hävdade att flexibilitet kan åstadkommas på andra sätt än hur produktionen 

av varor/tjänster kan organiseras. Atkinson hävdade att flexibilitet istället kan åstadkommas 

genom organiseringen av personal, eller annorlunda formulerat - hur arbetskraften kan 

utnyttjas (Allvin, et. al). Begreppet flexibilitet delade Atkinson in i tre olika kategorier, av 

vilka fyller olika funktioner. Den första kategorin benämns som den funktionella 

flexibiliteten, vilket avser den flexibilitet som är förändringsbenägen. Han menade att 

arbetstagare bör inneha en bred kompetens och en generell kunskap som gör det möjligt att ta 

sig an uppgifter som för tillfället behöver utföras. Denna grupp som enligt Atkinsons modell 

befinner sig i verksamheten kärna, består i praktik av fast anställda med goda villkor och hög 

lön, som i gengäld måste vara beredd på snabba omställningar med nya arbetsuppgifter inom 

organisationen (Ibid).  

 

Den andra kategorin benämner Atkinson (1984) som numerisk flexibilitet och avser den 

grupp som är löst knuten till organisation och kan med kort varsel både kan utökas eller 

minskas utefter verksamhetens behov. Gruppen representerar modellens periferi, eller också 

kallad den perifera arbetskraften och består av visstidsanställda eller arbetstagare i 

personaluthyrningsföretag. Gruppens krav på kompetens är låg, och skall enligt modellen 

endast betraktas som ett komplement till kärngruppen. Den tredje och sista kategorin i 

modellen kallas för finansiell flexibilitet och innebär möjligheten att utforma ett lönesystem 

som gynnar kärngruppen genom en fast lön, och där gruppen behovsanställda tilldelas en 

prestationsbaserad lön (Eriksson, 2007).  

 

Enligt Nyström (2000, s. 54) bör Atkinsons kompletteras av ytterligare komponent. Han 

hävdar att Atkinsons modell presenterades i tider av en utbredd arbetslöshet, vilket han menar 

bidragit till modellens framgång. Arbetslöshet är en grundförutsättning för att arbetstagare ska 
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acceptera att befinna sig i organisationens periferi, d.v.s. att vara visstidsanställd. Nyström 

menar vidare att arbetslösa fungerar som en slags “reservarmé”. Om armén skulle minska i 

omfång, skulle företagen tvingas att “lagerhålla” arbetskraft, d.v.s. anställa fler arbetstagare 

inom företaget. Atkinson beskriver själv i sin artikel ”det flexibla företaget” att modellen 

bygger på hög arbetslöshet och svaga fackföreningar, vilket gör implementeringen av 

modellen möjlig.  

 

4.2 Top-down-perspektivet och bottom-up-perspektivet  
 

De tillvägagångssätt som används för att genomföra ett politiskt beslut kan i annat ordalag 

beskrivas som implementeringen av ett beslut. Implementering syftar på den process som sker 

mellan att politikern fattat ett beslut, till dess att beslutet realiserats. De två amerikanska 

statsvetarna Jeffrey L Pressman och Aaron Wildsky (1973/1984) var först med att beskriva 

sannolikheten att politiska beslut misslyckas och lade grunden till den statsvetenskapliga 

implementeringsforskningen. Den höga risken för politiskt misslyckande provocerade många, 

medan andra fann stort intresse av de båda männens forskning. Implementeringsforskningen 

har sedan dess expanderat och idag går det att finna ett enormt spektrum av ny forskning och 

studier som beskriver implementeringens komplexitet och utmaningar. Alexandersson (2006, 

s.291) menar att det kanske inte existerar någon implementeringsteori som kan förklara denne 

implementeringsproblematik universellt, då organisationens karaktär, förändringens 

omfattning och personerna som arbetar i organisation spelar en betydande roll för beslutets 

förutsättningar. Trots Alexanderssons kritiska blick, är det av intresse för studiens fortsatta 

framställning och analys att beskriva de två distinktioner som ofta används inom 

implementeringsteorin, nämligen top-down respektive bottom-up-perspektivet.  

 

Top-down, eller i svensk översättning uppifrån och ner innebär att beslutet genomförs från 

den beslutsfattande politikern/chefen, ner till styrningskedjan för att till sist nå mottagaren 

som utför insatsen, i detta fall omsorgsarbetstagaren. Den centrala makten har mer eller 

mindre direkt kontroll över styrningen och innebär enkelt uttryckt att beslutsfattaren styr, och 

mottagaren förväntas tillämpa styrningen. Motsatsen till det traditionella perspektivet är 

bottom-up, alltså nerifrån och upp perspektivet. Utgångspunkten för beslutet hämtas, tvärt 

emot top-down perspektivet i styrningskedjans botten och följer den sedan upp till styrkedjans 

topp, alltså från mottagare (tjänsteman) till ledningen.  
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4.3 Praktiska villkor för att en organisation ska betraktas infört NPM som styrelement  
 

New-public-management (NPM) kan i enlighet med de två norska professorerna i 

statsvetenskap Tom Christensen och Per Laegreid (2011), beskrivas som en reform-våg, 

vilken har kommit att prägla den offentliga sektorn de senaste 25 åren. Ursprungligen 

myntades NPM av forskaren Christoffer Hood (1991, 1995), som på uppdrag av OECD 7 

skulle utreda medlemsländernas påbörjade reformarbete gällande ledning, styrning och 

organisering inom offentliga förvaltningar. NPM blev således ett slags samlingsnamn för de 

förändringar som Hood inom ramen för sin utredning lyckades identifiera. Hood fann att 

förvaltningarna, till följd av införandet av nya reformer strävade efter att finna det mest 

effektiva sättet att leda organisationen, vilket innefattade en ökad betoning på ledarskap, 

organisationens mål och resultat samt organisationens ekonomi. Ännu ett utmärkande drag 

inom NPM-reformen är de så kallade marknadsidéerna, vilket innebär att offentliga 

organisationer införde olika former av marknadsutbyten t.ex. köp-sälj modeller och beställar-

utförare-modeller. Dessa modeller innebär i praktik att privata företag och organisationer 

tilläts konkurrera med offentliga sektorns utbud av varor och tjänster, och skapar således ökad 

konkurrens mellan olika aktörer (både offentliga och privata) vilket ansågs gynna den fria 

marknaden.   

 

De komponenter i NPM-reformen som enligt Christensen m.fl. (2002) fått störst genomslag 

inom Sveriges offentliga förvaltningar är mål och resultatstyrning, vilket innebär att 

organisationens resultat mäts och utvärderas kontinuerligt. De anställdas löner är ofta 

baserade på arbetstagarens och/eller enhetens prestationer, och anses vara ett sätt för 

arbetsgivaren att motivera till goda arbetsprestationer bland organisationens anställda. Ännu 

en komponent i NPM-reformen som är att betraktas som central inom svenska förvaltningar 

är decentralisering, vilket innebär en förskjutning av makt och ansvar till organisationens 

anställda.  

 

Edling och Sandberg (1993) har i sin forskningsantologi definierat utmärkande drag i NPM-

management litteraturen. De utmärkande drag som författarna genom sin forskningsantologi 

                                                 
7 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). OECD är en internationell organisation som 

arbetar för att öka den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och 

marknadsekonomi, detta genom ett ömsesidigt utbyte av idéer och erfarenheter inom de områden som kan 

påverka den ekonomiska utvecklingen mellan länderna.  



 

 

20 

 

kunnat definiera har således översatts till praktiska villkor, av vilka måste vara uppfyllda för 

att en organisation ska betraktas infört ”Ny ledning” (NPM) som styrmedel. Dessa nio villkor 

har således delats in i tre huvudkategorier – idéstyrning, ekonomiska styrelement och arbetets 

organisering.  

 

Den första kategorin idéstyrning består av olika komponenter, av vilka har i avsikt att få de 

anställda att influeras av ledningstänkandet gällande verklighetsbild, mål och värderingar. De 

praktiska tillämpningar av idéstyrning, vilka kan komma att påverka arbetstagarens ambition 

att bilda positiva attityder inom organisationer, samt att få de anställda att sluta samman med 

ledningens mål och värderingar. Det första villkoret är organisationens tillhandahållande av 

utvecklingssamtal, vilket är en form av kontakt mellan arbetare och tjänsteman. Det andra är 

organisationens möjlighet till internutbildningar, vilket innefattar de utbildningar som 

tillhandahålls och erbjuds inom organisationen. Det tredje villkoret innefattar kravet på 

introduktionskurser (som varar längre än en dag) och används i praktik för att inplantera 

företagsmål hos de anställda. Det fjärde och sista villkoret inom kategorin idéstyrning är att 

organisationen bedriver kvalitétcirklar och/eller utvecklingsgrupper vilka har i avsikt att 

påverka organisationens kvalité i positiv riktning (Ibid)  

 

Den andra kategorin ekonomiska styrmedel innefattar villkor som är en praktisk översättning 

av organisationernas självständiga enheter som är resultat- och målstyrda. Det femte villkoret 

är att organisationen bedriver resultatansvar nedanför den högsta ledningen, vilket både kan 

innebära resultatansvar på gruppnivå eller individnivå. Detta villkor står i relation till teorins 

sjätte villkor, vilket innebär att lönesättningen i viss mån är flexibel. Med avsikt att 

möjliggöra en resultat-målstyrning inom en organisation kompenseras detta villkor genom en 

form av lön– och belöningssystem. Organisationens krav på resultat och mål, belönas i form 

av vinstdelning när arbetstagare anses bidra till organisationens resultat, t.ex. ökad lön 

och/eller andra förmåner (Ibid).   

 

Teorins tredje och sista kategori, arbetets organisering består av teorins åttonde villkor, vilket 

innebär att vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur de utförs i viss mån fattas av de 

anställda under chefsnivå, och de anställda tilldelas ”frihet under ansvar”. (Ibid) Denna ökade 

tilltro till de anställdas kompetens och kunskap kan generera ett uppfyllande av teorins nionde 

och sista villkor, att skillnaden mellan arbetare och tjänstemän ska upplevas förminskat. 

Edling och Sandbergs (1993) nio praktiska villkor kommer att användas för att förstå studiens 
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empiriska material, och i vilken utsträckning NPM-reformer präglat Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning, i anslutning till införandet av ”Rätt till heltid”. I nästkommande kapitel 

kommer studiens val av metod att redogöras, av vilken bl.a. innehåller studiens urval och 

forskningsetiska överväganden.   

 

5 Metod  
 

Följande kapitel inleds med en presentation av studiens val av metod följt av genomförande 

och urval, vilken bl.a. innehåller en fördjupad redogörelse för det urval som presenterats i 

studiens inledande kapitel. I kapitlet redogörs även för vilken analysmetod som tillämpats vid 

bearbetningen av studiens empiriska material, studiens validitet och reliabilitet samt 

forskningsetiska överväganden. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för denna studies 

arbetsfördelning, då arbetet med forskningsstudien från början var ett samarbete bestående av 

mig och ytterligare en författare och därför kräver ett förtydligande gällande dennes 

medverkan i studiens process.  

 

5.1 Val av metod   
 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur aktörer knutna till Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning förhåller sig till införandet av ”Rätt till heltid” som organiseringsstrategi. 

Syftet är också att analysera vilka effekter införandet av heltid kan ha för 

omsorgsförvaltningens berörda aktörer, och i vilken utsträckning policyn medfört utmönstring 

av otrygga anställningsformer. I avsikt att uppnå studiens syfte har en kvalitativ 

forskningsmetod tillämpats, vilken i enlighet med Göran Ahrne, professor i sociologi och 

Peter Svensson, docent i företagsekonomi (2011, s. 11) är bäst lämpad för studier som söker 

kunskap gällande hur samhälleliga fenomen fungerar, hur de påverkar andra människor samt 

hur de uppkommer och förändras. Författarna menar att en alternativ beteckning av metoden, 

som de hävdar kommit att användas allt oftare inom det kvalitativa forskningsområdet är 

etnografi. Philip Lalander, professor i socialt arbete (2011, s 83) beskriver beteckningen 

etnografi jämförelse med ordets betydelse, dvs. etno som betyder ”folk” och grafi som 

betyder ”beskriva”. Författaren menar att den kvalitativa forskningen kan beskrivas som ett 

etnologiskt närmade, vilken syftar till att närma sig den andres perspektiv på tillvaron, och 

innebär, i anslutning till denna studie, ett närmande av aktörer knutna till Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning och deras upplevelse av införandet av avtalet (jfr Lalander, 2011).  
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En av de mest använda metoderna inom det kvalitativa forskningsområdet är kvalitativa 

intervjuer, vilken också tillämpats som metod för insamlande av denna studies empiriska 

material (jfr Miller & Glassner, 2016). Kvalitativa intervjuer är i enlighet med Lalander 

(2011) en form av ett etnologiskt närmande och kan, inom ramen för studien generera resultat 

gällande hur berörda aktörer i Kalmar kommuns omsorgsförvaltning resonerar kring avtalet i 

den stunden intervjuerna genomfördes. Intervju som metod kan således inte säga allt om ett 

problem och/eller fenomen. Då det resultat som intervjuer ger, i enlighet med ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, kan vara präglat av den sociala och språkliga kontexten, 

bör studiens resultat således endast betraktas som en återberättelse av intervjupersonens 

subjektiva tolkningar av verkligheten (jfr Zetterquist & Ahrne, 2011, Miller Glassner, 2016). 

Intervju som metod kan dock generera ökade möjligheter för forskaren att på kort tid höra 

flera personers reflektioner avseende ett samhällsfenomen ur intervjupersonernas synvinkel 

och kan således generera viktiga insikter. I detta fall insikter gällande hur avtalet ”Rätt till 

heltid” (så som det såg ut när intervjuerna genomfördes) påverkat såväl kommunens ledning, 

fackliga tjänstemän och enskilda arbetstagare inom omsorgsförvaltningen (jfr Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

I enlighet med Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011, s .40) är det knappast möjligt, om än inte 

heller önskvärt att dra tydliga gränser mellan olika typer av intervjuer. Denna intervjustudie 

ansluter sig dock till uppfattningen om att en intervjustudie bör utformas på ett sådant sätt 

som kombinerar ett redan upprättat frågeformulär (intervjumanual), vilken möjliggör en 

tydlig struktur och en bestämd ordningsföljd av frågor, samtidigt som forskaren tilldelas en 

möjlighet att ställa andra frågor än de som inkluderats intervjumanualen (jfr Miller & 

Glassner, 2016, s. 51, Holstein & Gubrium, 2016, s. 71). Denna studie har således genomförts 

i former av en semi-strukturerad intervju, bestående av en intervjumanual (bilaga 2), vilken är 

präglad av studiens syfte och frågeställningar. Samtidigt har möjligheten att ställa följdfrågor 

och/eller andra frågor, av vilka grundat sig i ökad kunskap inom ämnesområdet och/eller 

information som uppkommit vid andra intervjutillfällen, genererat utförligare empiriskt 

material (jfr Halvorsen). Då studien tar sin utgångspunkt i det politiska beslutet ”Rätt till 

heltid” är intervjustudiens manual även präglad av dokument som beskriver det lokala 

kollektivavtalet och dess praktiska tillämpningar. Även dokument som beskriver hur 

situationen gällande användningen av tidsbegränsade anställningar i kommunen, av vilka 

återgetts i studiens kapitel En kontextualisering av situationen på arbetsmarknaden med 

Kalmar i fokus har använts.  
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5.2 Genomförande och urval  
 

Studiens val av forskningsfråga är helt avgörande för vilka personer som forskaren inom 

ramen för en kvalitativ intervjustudie väljer att intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Då studien tar sin utgångspunkt i det politiska beslutet ”Rätt till heltid” i Kalmar 

kommuns omsorgsförvaltning är valet av såväl kommun som förvaltning en naturlig del av 

denna studie. Den kommun där intervjustudien genomförs kan således komma att påverka 

vilka faktorer som blir framstående i studiens resultat (jfr Backman, 2016). I avsikt att 

undersöka huruvida berörda aktörer inom Kalmar kommuns omsorgsförvaltning förhåller sig 

till införandet av rätten till heltid genomfördes ett målmedvetet urval av personer som på ett 

eller annat sätt påverkat, eller blivit påverkade av den praktiska utformningen det lokala 

kollektivavtalet ”Rätt till heltid”. Dessa intervjupersoner består således av två personer från 

styrkedjans topp (Gruppen ledning) av vilka båda är aktiva inom kommunens 

omsorgsförvaltning, den ena i rollen som politiker, och den andre i rollen som chef. I studiens 

resultat och analys kommer dessa intervjupersoner att benämnas som ”Politikern” och 

”Ledningsrepresentant HSL”. Vidare består studiens urval av två intervjupersoner som arbetar 

inom en facklig organisation (Gruppen fackliga representanter), av vilken medverkat vid 

upprättandet av det lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid”. Dessa intervjupersoner kommer i 

studiens resultat och analys benämnas som ”Facklig representant 1” och ”Facklig representant 

2”. Slutligen består urvalet av intervjupersoner av två personer som arbetar på ett av de 

kommunala äldreboende som infört rätten till heltid (Gruppen omsorgspersonal), och kommer 

i studiens resultat och analys att benämnas som ”Omsorgspersonal 1” och ”Omsorgspersonal 

2”. Denna variation av intervjupersoner, av vilka tillhandahåller olika yrkesprofessioner 

skapar ökade möjligheter att belysa samhälleliga fenomen, i detta fall effekterna av införandet 

av ”Rätt till heltid” utifrån olika perspektiv vilket också kan komma att medföra en ökad 

förståelse för samhällets komplexitet (jfr Eriksson- Zetterquist, 2011).  

 

De intervjupersoner som ansågs relevanta i anslutning till denna studies syfte kontaktades via 

mejl och telefon. Den grupp som inte kontaktades via privat mejladress är gruppen 

omsorgspersonal, vilka istället kontaktades genom enhetschefer på aktuella äldreboenden. Det 

är således av vikt, i anslutning till presentationen av denna studies resultat och analys, att ta i 

beaktning att de personer som väljer att medverka i denna intervjustudie mest troligen skiljer 

sig i något avseende från de som inte väljer att medverka då dessa personer eventuellt kan 
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vara “godkända” som representanter från personalgrupp samt chefer, dvs. en person eventuellt 

har en mer diplomatisk syn än andra i personalgruppen (jfr Halvorsen, 1992).  

 

Intervjutillfällena ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser, med avsikt att få studiens 

intervjupersoner att känna sig trygga samt för att öka chanserna att intervjupersonerna 

besvarade frågorna utifrån respektive intervjupersons yrkesroll och yrkeserfarenhet (jfr 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne). De två ledningsrepresentanterna, ”Politikern” och 

”Ledningsrepresentant HSL” intervjuades enskilt, medan resterande intervjupersoner 

(Omsorgspersonal 1 & 2, Facklig representant 1 & 2) intervjuades i par. Det var inte känt för 

mig som intervjuare att Omsorgspersonal 1 & 2 skulle intervjuas tillsammans innan 

intervjutillfället ägde rum, även om denna konstellation kan ha bidragit till ett bra 

samtalsklimat med en jämn maktbalans (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Samtliga 

intervjupersoner gav tillåtelse att intervjuerna spelades in, vilka i ett senare skede kom att 

transkriberas i sin helhet dvs. att intervjupersonernas pauser, återupprepningar och i vissa fall 

tonlägen inkluderades.  

 

5.3 Bearbetning av resultat   
  

Den forskningsprocess som inleds när studiens empiriska material är insamlat är enligt 

Rennstam & Wästerfors (2011) en intensifiering av forskningsprocessen, då forskarens 

uppgift är att sortera och reducera studiens insamlade material. I anslutning till denna studie 

skapades en överblick av studiens insamlade material genom att markera de citat som ansågs 

centrala i avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar, samt genom att skriva ner på 

olika papperslappar vilka aspekter som efter bearbetningen av materialet uppfattats som de 

mest centrala biståndsdelarna avseende intervjupersonernas yttranden i anslutning till 

införandet av ”Rätt till heltid” (jfr Kvale, 1997). Då studiens insamlade material upplevdes 

innehålla fler aspekter än de som varit kända för mig vid upprättandet av studiens 

intervjumanual, resulterade bearbetningen av studiens empiriska material i fyra teman, av 

vilka innefattar de centrala delarna av studiens empiriska material, och är strukturerad utefter 

studiens fyra frågeställningar (jfr Rennstam & Wästerfors, 2011). 

 

Dessa teman är: Tema 1: Resurstid – en utvecklingsmöjlighet eller ett upphov till obehag? 

vilken besvarar frågeställningen: Hur ser aktörerna på avvägningen mellan flexibilitet och 

trygghet i samband med införandet av ”Rätt till heltid”?  Tema 2: Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning – den moderne arbetsgivaren vilken besvarar frågeställningen: Vilka 
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argument förs fram avseende fördelar respektive nackdelar med införandet av ”Rätt till 

heltid”? Tema 3: Omsorgsförvaltningens kompetenskrav – en fråga om kvalitet och 

yrkesstatus? vilken besvarar frågeställningen: På vilket sätt påverkar beslutet ”Rätt till heltid” 

organisationens kvalitetsaspekt kompetens? Tema 4: ”Rätt till heltid” i skuggan av NPM 

vilken besvarar frågeställningen: Vilka likheter respektive skillnader går att urskilja på de 

olika nivåerna i Kalmar kommuns omsorgsförvaltning avseende införandet av ”Rätt till 

heltid”?  

 

Presentationen av studiens empiriska material består av en reducerad mäng material, och 

utgörs till stora delar av intervjupersonernas resonemang och yttranden i form av citat, i likhet 

med analysmetoden meningskoncentrering (jfr Kvale, 1997). Då bearbetningen av denna 

studies empiriska material både präglats av vilka aspekter som jag ansett viktiga att belysa i 

strävan efter att bidra med ny forskning inom området, samtidigt som bearbetningen och 

således också presentationen av studiens material till stora delar utgörs av citat är denna studie 

en slags kombination av en analytisk analysmetod, samtidigt som jag som forskare bibehållit 

ett fokus på meningen, i enlighet med analysmetoden meningskoncentrering (jfr Kvale, 1997).  

 

5.4 Reliabilitet och validitet  
 

Två begrepp som syftar till att säkerställa huruvida forskningsresultatet har ett vetenskapligt 

värde är reliabilitet (Tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet) Reliabilitet behandlas ofta i 

relation till frågan om studiens resultat kan reproduceras vid ett annat tillfälle, dvs. att 

resultatet, oberoende av vem som utför studien kommer bli densamma om studien genomförs 

igen (Kvale, 1997). Då denna studies resultat framkommit genom en semi-strukturerad 

intervju, och därmed är präglad av de frågor som jag under respektive intervjutillfälle valde 

att ställa, vilka också skilde sig åt beroende på intervjuperson är studiens reliabilitet låg. Dock 

har möjligheten att ställa frågor som inte inkluderats i intervjumanualen resulterat i att jag 

som forskare kunnat utforska områden, av vilka inte varit kända för mig vid upprättandet av 

intervjumanualen men som under processens gång kommit att bidra till en ökad förståelse för 

studiens val av ämnesområde och dess komplexitet (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Validiteten, dvs. trovärdigheten av studien innebär att forskaren av studien faktiskt studerar 

det fenomen eller ämnesområde, som den har i avsikt att undersöka. Denna studie har därför 

genomförts med stöd av en upprättad intervjumanual, med avsikt att säkerställa att de frågor 
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som under intervjutillfället ställs är knutna studiens syfte och frågeställningar. Samtliga 

intervjuer har också transkriberats, och inkluderat emotionella aspekter av samtalet 

exempelvis ”viskar” eller ett förtydligande avseende intervjupersonernas förändringar av 

tonfall, vilket också ökar studien reliabilitet (jfr Kvale, 1997) I enlighet med Kvale 

(1997) ansvarar forskaren för vilka sorts frågor som ställs vid samtliga intervjutillfällen, då 

dessa kan äventyra studiens validitet. I största möjliga mån ska ledande frågor undvikas, då 

dessa typer av frågor kan betraktas äventyra studiens validitet. Under delar av 

intervjutillfällena användes ledande frågor för att säkerställa att jag som intervjuare uppfattat 

intervjupersonernas tidigare yttranden korrekt, och kan därmed ses som ett sätt att öka 

studiens reliabilitet (jfr Kvale, 1997).  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Då denna studie genomförts genom en kvalitativ intervjumetod är det av vikt att forskaren 

agerar utifrån etiska aspekter, både i själva intervjusituationen dvs. att denne bemöter 

intervjupersonerna empatiskt och förstående, samt funderar över vilka konsekvenser 

forskningsprojektet kan medföra för de berörda, dvs. de intervjupersoner som deltagit i 

studien (jfr Öberg, 2011). En viktig etisk aspekt, i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) är att intervjupersonerna informeras om relevant fakta som 

kan tänkas påverka viljan att delta, samt att intervjupersonernas eventuella deltagande i 

studien sker på frivillig basis. Ett informationsbrev skickades därför ut till intervjupersonerna 

vid förfrågan om ett eventuellt deltagande, där studiens syfte och frågeställningar redovisades, 

och inför respektive intervjutillfälle skickades även studies intervjumanual ut via mejl, för att 

på så sätt förbereda intervjupersonen för vilka frågor som kommer att ställas vid kommande 

intervjutillfälle.   

 

De intervjupersoner som valde att delta i studien informerades om att den kommun där 

studien genomfördes (Kalmar kommun) inte kommer att avidentifieras då införandet av ”Rätt 

till heltid” 2017 är specifikt för kommunen. I enlighet med konfidentialitetsprincipen, av 

vilken innebär att de uppgifter som i forskningssyfte samlats in inte kommer att redovisas på 

ett sådant sätt så att utomstående kan identifiera intervjupersonerna, har intervjupersonernas 

namn, specifika yrkesprofession, arbetsplats samt andra personliga egenskaper (t.ex. kön, 

ålder etc.) inte inkluderats i studien. Innan intervjutillfällena ägde rum fördes även en 

diskussion mellan forskare och intervjuperson gällande hur kommunens storlek, valet att av 
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anonymisera Kalmar kommun, samt andra aspekter gällande avtalet ”Rätt till heltid” och dess 

praktiska tillämpningar som skulle kunnat påverka intervjupersonernas vilja att delta i studien 

och/eller avstå från att besvara delar av intervjufrågorna.   

 

5.6 Arbetsfördelning  
 

Denna studie var till en början ett samarbete bestående av mig och Linda Tollefors, vilket 

innebär att delar av studien har bearbetats av ytterligare en författare. Transkriberingen av 

studiens empiriska material har utförts av Linda, som också har tagit det största ansvaret för 

mejlkontakt och telefonkontakt med studiens urval av intervjupersoner. Både jag och Linda 

närvarade vid samtliga intervjutillfällen, och Linda deltog aktivt i rollen som intervjuare. 

Resterande delar av studien, inklusive all skriven text är utformad av mig som ensam 

författare. Det bör tilläggas att utformningen av en c-uppsats är en ständig process, och otaliga 

timmar har spenderats på att utforma studiens vetenskapliga problem, syfte, frågeställningar 

samt ramarna för studiens fortsatta framställning. Linda har medverkat aktivt i denna långa 

process, och utan hennes kritik och synpunkter hade studien inte haft det utseende som den 

har idag.  

 

6. Resultat och Analys 
 

Följande kapitel innehåller en redogörelse för studiens empiriska material. Kapitlet är indelat i 

fyra olika teman, vilka syftar till att besvara studiens frågeställningar. Dessa teman är: 

Resurstid – en utvecklingsmöjlighet eller ett upphov till obehag? Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning – den moderne arbetsgivare, Omsorgsförvaltningens kompetenskrav – en 

fråga om kvalitet och yrkesstatus? samt ”Rätt till heltid” i skuggan av NPM. Respektive tema 

innehåller citat från intervjupersonerna, varvat med studiens teoretiska ansats samt tidigare 

forskning inom området. Varje avsnitt kommer att inleds med en kort presentation av vilken 

frågeställning respektive tema avser att besvara, samt en redogörelse för avsnittets tillämpning 

av teorier som kommer att ligga till grund för studiens analys. Presentationen av studiens 

resultat följer inte frågeställningarnas kronologiska ordning, utan den följd som anses vara 

bäst lämpad för studiens ändamål.  

 

 Resurstid – en utvecklingsmöjlighet eller ett upphov till obehag?  
 

I detta tema besvaras frågeställningen Hur ser aktörerna på avvägningen mellan flexibilitet 

och trygghet i samband med införandet av ”Rätt till heltid?”. Avsnittet innehåller en 



 

 

28 

 

redogörelse för hur omsorgspersonalen resonenerar kring den så kallade resurstiden, som en 

del av det lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid”. Kollektivavtalets praktiska utformning har 

tidigare återgetts i avsnittet En kontextualisering av situationen på arbetsmarknaden med 

Kalmar i fokus och innebär i korthet den övertaliga tid som uppstår när behovet av arbetskraft 

är fyllt på en enhet. Det praktiska utfallet av resurstid innebär således att omsorgspersonal kan 

placeras på en annan enhet än ”hemmaenheten”. De begrepp och teorier som kommer att 

utgöra grunden för avsnittets analys är begreppet anställningsotrygghet, IRS-modellen, den 

psykologiska teorin om kontraktsbrott samt Top-down respektive Bottom-up-perspektivet.  

Studiens tillfrågade omsorgspersonal berättar att de, generellt sett är positivt inställda till 

avtalets resurstid. Omsorgspersonal 1 medger att hon ”nog är den enda på min arbetsplats som 

tycker det är roligt” och berättar vidare att dem nog är fel personer att svara på frågan om 

resurstidens eventuella nackdelar. De berättar att resurstiden skapar möjligheten för 

arbetstagare att träffa nya arbetskollegor, samt att utöva samma typer av arbetsuppgifter på 

andra enheter i kommunen, vilket de menar är både utvecklande och lärorikt.  

Man behöver inte vara rädd! Man behöver bara gå dit och göra sitt bästa! 

(Omsorgspersonal 1).  

Jag anser att de är de som varit här i 40 år och är mest rädda för att gå ut, de är de som 

allra mest behöver det! För de behöver se någonting annat. För man är inte fullärd, man 

kan lära sig jättemycket på att gå någon annan stans (Omsorgspersonal 2).   

Intervjupersonernas svar kan ses som en antydan till att de, likt Halvorsen (1989) resonemang 

mest troligt skiljer sig från de som inte väljer att medverka. Gruppen omsorgspersonal 

kontaktades via ett informationsbrev till verksamhetens chefer, och kan eventuellt vara 

“godkända” som representanter då de anses inneha en mer diplomatisk syn än andra i 

personalgruppen. Omsorgspersonal 1 & 2 kan dock, i likhet med IRS-modellen inneha olika 

former av egenskaper, t.ex. att de generellt sätt är positivt inställda till förändring vilket 

påverkar omsorgspersonalens upplevelse av resurstid (jfr Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). 

På frågan om de anser att det finns andra på arbetsplatsen som har en mer negativ inställning 

till resurstid blir svaret ett rungande ja. 
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Vi är nog lagom unika på våra arbetsplatser (Omsorgspersonal 1).  

 

Omsorgspersonal 1 berättar att majoriteten av omsorgsarbetstagarna är negativt inställda till 

resurstid och hävdar att flertalet av arbetstagare är oroliga inför att arbeta på en för dem okänd 

arbetsplats, tillsammans med kollegor de aldrig träffat. Omsorgspersonal 1 berättar om ett 

tillfälle då hon själv valt att sjukskriva sig på ett av sina resurspass för att undvika att möta en 

ny grupp arbetskollegor. 

 

I mitt fall berodde de på att jag skulle gå till ett av de ställena där jag hade hört att det 

var väldigt otrevlig personal så jag ville inte gå dit och då sjukskrev jag mig. Vi vet ju att 

de är många som gör det […] det borde ju finnas en statistik som visar att många 

sjukskriver sig på sina resurspass (Omsorgspersonal 1).  

 

Omsorgspersonal 2 belyser andra former av strategier som arbetstagare utformat för att 

undvika resurspass. 

Gör du dig besvärlig när du är ute på ett resurspass […] då behöver du inte göra dina 

resurspass. Då är du trygg igen […] Då är du inte önskvärd i det teamet […] du kanske 

går runt i kvarteret och letar efter en adress i en timme och kommer gråtandes tillbaka, 

då kan du gå hem. Du kan göra dig omöjlig, det här är fler som har gjort och då slipper 

du (Omsorgspersonal 2).  

I enlighet med avtalet är det endast de arbetstagare med en sysselsättningsgrad på över 50 

procent som omfattas av resurstid. Omsorgspersonalen berättar att ett flertal arbetstagare 

därför valt att minska sin sysselsättningsgrad till 50 procent, för att på så sätt kringgå avtalets 

resurstid. Då Gruppen omsorgspersonal 1 & 2 talar om den generella upplevelsen av resurstid 

bland personalgruppen är deras utsaga att betraktas som sekundär, vilket kan påverka studiens 

validitet. De ovanstående exemplen är dock Omsorgspersonalens egna upplevelser av 

resurstid, och kan därmed stärka det empiriska materialets riktighet.  

 

Gruppen fackliga representanter är medvetna om att resurstiden skapat oro och stress bland 

den berörda omsorgspersonalen. De berättar att majoriteten av arbetstagare är oroliga flera 

dagar innan ett inplanerat resurspass, även om de finns ett litet antal arbetstagare som anser att 

resurspassen är ”helt fantastiskt”. Facklig representant 2 menar att ”de gärna sluppit 
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resurstiden” med bakgrund av medlemmarnas reaktioner, men att avtalet är en slags 

kompromiss mellan facket och kommunens arbetsgivare.  

 

Alltså man kan väl säga såhär. Det är väl den lösning vi har kommit fram till ihop med 

arbetsgivaren. Det är ju en sorts förhandling […] Vi har kommit fram till att det är här vi 

kan mötas (Facklig representant 2).  

 

Den del av förhandlingen som facket år 2017 lyckats genomföra, av vilken länge betraktats 

som en av medlemmarnas högst prioriterade önskemål, är den ökade rättigheten att arbeta 

heltid. Omsorgspersonalen hävdar att den ökade rättigheten, i viss mån är en efterlängtad 

positiv politisk åtgärd, då beslutet gynnar ett stort antal arbetstagare som tidigare nekats 

heltidstjänster. De menar att omsorgssektorn länge präglats av ambitioner att fördela 

arbetstagarnas sysselsättningsgrad på ett sådant sätt som är fördelaktigt för verksamhetens 

ekonomi.  

 

Du ska hålla budgeten, och då är du dum om du anställer heltider. Då är det mycket 

bättre att istället för en heltid, kan du ta två halvtider eller kanske till och med tre 

timanställda som går kring 50 procent (Omsorgspersonal 2).   

 

Ovanstående resonemang stärker föreställningen om att upplevelsen av resurstid, i enlighet 

med IRS-modellen är individuell, och att arbetstagare som tidigare nekats heltidstjänster 

oftast är ställer sig positiva till beslutets praktiska utformning. Det verkar dock som, mot 

bakgrund av omsorgspersonal 1 & 2 intervjumaterial, att den generella uppfattningen bland 

gruppen omsorgstagarna är att resurstid skapat känslor av obehag och stress hos den enskilde 

omsorgsarbetstagaren. 

 

I enlighet med Näswall, Sverke & Hellgren (2003) kan omsorgspersonalens upplevelser av 

avtalet, i synnerhet avtalets resurstid beskrivas genom begreppet anställningsotrygghet. 

Heltidsanställningen beskrivs enligt författarna som en objektivt trygg anställning, och 

framhävs även i beslutets motivering som en trygg anställning. Paradoxalt nog visar 

intervjustudiens resultat att den ökade möjligheten att arbeta heltid lett till att 

heltidsanställningen istället, med bakgrund av arbetsgivarens krav på resurstid, beskrivs som 

otrygg bland majoriteten av arbetstagarna. Likt den psykologiska teorin om kontraktsbrott 

finns det flera sätt för arbetstagaren att uttrycka sitt eventuella missnöje inom organisationen. 

De strategier som Gruppen omsorgspersonalen belyser är starka känslor av obehag i samband 
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med resurspass, av vilka lett till att arbetstagaren valt att sänka sysselsättningsgraden till 50 

procent, sjukskriva sig på sina resurspass eller missköta sig under ett pågående resurspass. 

Dessa exempel på strategier kan komma att leda till negativa konsekvenser för såväl den 

enskilde arbetstagaren, men också för organisationens ekonomi i samband med en ökning av 

antalet sjukrivningar bland personalgruppen.  

 

Näswall m.fl. (2003) hävdar vidare att offentliga organisationer i samband med besparingar 

av skattemedel, genomgått ett flertal nedskärningar av personal, vilket de menar genererat en 

ökad arbetsbelastning för de som lyckats behålla sin anställning inom organisationen. 

Omsorgspersonalen bekräftar denna förhöjda arbetsbörda, och menar att en heltidstjänst 

därför kan komma att leda till att arbetstagaren slits ut i förtid. De berättar vidare att en 

heltidssysselsättning i vissa fall är en nödvändighet, och påverkas ofta av arbetstagarens 

möjlighet att försörja sig och/eller sin familj, även om arbetstagaren själv upplever att denna 

varken vill och/eller orkar att arbeta heltid.  

 

Jag upplever att det är ganska många som kanske har en man som tjänar lite mer, som 

faktiskt kan jobba deltid, som har den möjligheten (Omsorgspersonal 1). 

 

De har ju infört i vissa kommuner att man jobbar 80 procent och får en heltidslön. Det 

skulle ju […] det skulle ju liksom egentligen vara det ultimata (Omsorgspersonal 2).  

Omsorgspersonalens resonemang kan ses som en antydan till att ett betydande önskemål 

bland gruppen omsorgsarbetstagare är en ökad ekonomisk trygghet. Den utökade möjligheten 

att arbeta heltid i samband med införandet av ”Rätt till heltid”, innebär dock att arbetstagaren 

tilldelas en ökad möjlighet till en förbättrad ekonomi, även om denna möjlighet, i enlighet 

med Gruppen omsorgspersonal kan leda till nedsatt fysisk hälsa bland gruppen 

heltidsarbetstagare.  

Ännu en modell som kan användas för att förklara omsorgspersonalens missnöje gällande den 

praktiska utformningen av beslutet ’”Rätt till heltid” är Top-down respektive Bottom-up- 

perspektivet.  Nedanstående figur illustrerar beslutets händelseförlopp i Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning.  
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Figurens första pil pekar uppåt, och symboliserar att det politiska beslutet har sin grund i 

styrkedjans botten d.v.s. gruppen omsorgspersonal önskemål att utöka möjligheten att arbeta 

heltid. Figurens andra pil kan betraktas som en slags ”mellanhand” där facket, likt 

omsorgspersonalen driver frågan om ”Rätt till heltid”, nerifrån och upp till kommunens 

Ledning.  

 

I enlighet med 2014 års införande av ”Rätt till heltid (2013/14: A2017) ska en eventuell 

implementering av beslutet i en kommun ske genom en samverkan mellan facket och 

kommunens arbetsgivare. Denna samverkan har illustrerats genom figurens kolumn 

”Kompromiss”.  Den slutgiltiga produkten av kommunens och fackets samverkan, illustreras i 

figuren genom en nedåtgående pil, och symboliserar att beslutet sker från styrkedjans topp 

(Ledning) till mottagaren (Top-down).  

 

Mot bakgrund av omsorgspersonalens missnöje gällande beslutets praktiska utformning kan 

samverkans fackliga part, i viss mån misslyckats då intervjustudien visar att majoritet av 

arbetstagare upplevt en ökad otrygghet i samband med införandet av ”Rätt till heltid”. 

Omsorgspersonalen vittnar även om att den mest väsentliga delen av omsorgsarbetet inte är 

huruvida den enskilde arbetstagaren arbetar heltid, utan istället den ekonomiska trygghet som 

en heltidstjänst genererar.  

 

Kalmar kommuns omsorgsförvaltning – den moderne arbetsgivaren  
 

Följande avsnitt avser att besvara frågeställningen Vilka argument förs fram avseende 

fördelar respektive nackdelar med införandet av ”Rätt till heltid”. Avsnittet innehåller en 

redogörelse för hur studiens Ledningsgrupp motiverar det lokala kollektivavtalets praktiska 
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utformning, samt vilka framgångsfaktorer gruppen anser centrala i strävan efter en lyckad 

implementering. Redogörelsen innefattar en jämförelse mellan 2011 års införande av ”Rätt till 

heltid”, av vilken presenterats i avsnittet En kontextualisering av situationen på 

arbetsmarknaden med Kalmar i fokus. Avsnittet tillämpar Atkinsons teori – kärna och 

periferi, samt Ch Karlssons litteraturöversikt av begreppet flexibilitet.  

 

Studiens tillfrågade Ledningsgrupp beskriver kollektivavtalet ”Rätt till heltid” som ett sätt för 

Kalmar kommun att bli en modern och attraktiv arbetsgivare. Ledningsrepresentant HSL 

menar att rätten till heltid är en ”rättvisefråga” och att arbetstagare ökade möjligheter att leva 

på sin lön och sin framtida pension är en fråga om jämställdhet.  

 

Politikern hävdar att avtalet kan komma att bidra till ökade kostnader inom kommunen, vilket 

denne menar är ett av skälet till att implementeringen av beslutet ännu inte lyckats i någon 

kommunal äldreomsorg i Sverige.  

 

Du får inte ihop ekonomin va! Och då måste du ha flexibilitet, och omsorgen är en 

arbetsplats, det upplever i all fall jag som utifrån, som inte är van vid att vara speciellt 

flexibel. Då pratar jag inte om alla anställda, men jag pratar om ett ganska stort antal 

(Politikern).   

 

Politikern berättar att det varierade behovet av arbetskraft genererat ett ökat behov av 

flexibilitet i kommunens omsorgsförvaltning. Nyström (2001) menar, likt Politikerns 

resonemang att denna variation gör omsorgsarbetet utmanade att såväl planera som att 

kostnadseffektivisera (rationalisera). Politikern väljer under intervjutillfället att illustrera det 

varierade behovet av arbetskraft med hjälp av en tecknad kurva, där kurvans toppar 

symboliserar äldreboendets morgon och kvällstimmar (stort behov av arbetskraft), och allt 

däremellan utgör eventuella möjligheter för arbetsgivaren att beordra resurspass (minskat 

behov av arbetskraft).  

 

Den här tiden (pekar på ritning) måste du vara beredd att göra någonting annat, för du 

behövs inte på den här avdelningen. Ni behöver inte vara fyra pers där just då […] Där 

kanske du måste vara flexibel och kanske gå iväg till hemtjänsten eller något annat 

liksom (Politikern).   
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Politikern berättar vidare att han är medveten om att en majoritet av omsorgspersonal 

upplever en oro inför ett kommande resurspass, och uttrycker en förståelse för 

omsorgstagarnas upplevelser.  

Det handlar kanske om att byta arbetsplats och det gillar ju inte alla. Människor som har 

jobbat här hos oss i tjugo år, de kan allt. De vet vart allt finns. De kan varenda 

omsorgstagare som finns på det här boendet, de vet precis hur de tänker. Så säger de 

“jamen du ska ju gå iväg hit nu idag”. Där kan de ingenting (viskar). Det blir ju en 

ångest som byggs upp (Politikern).  

Vidare hävdar Politikern att ett stort antal omsorgsarbetare anser att beslutet är 

positiv politisk åtgärd, och menar att de uppskattar den ökade möjligheten att arbeta 

heltid. Det finns dock ett visst antal arbetstagare som Politikern menar är ”lite mer 

tveksamma” till avtalet då de ”vet lite vad det innebär”. I samband med 2011 års 

misslyckade implementering av ”Rätt till heltid”, har en ökad misstro växt sig 

starkare bland gruppen omsorgspersonal. Denna misstro har genererat en skepsis 

gentemot 2017 års kollektivavtal, vilket Politikern anser beror på det tidigare avtalets 

höga krav på flexibilitet gentemot omsorgsarbetstagarna.  

Förra gången de försökte införa det här det var ju före min tid så det är ju hörsägen kan 

man ju säga. […] då kraschade det på att man tyckte att arbetsgivaren överutnyttjade 

den här flexibiliteten […] Du fick inte personalen med dig, och då får du inte personalen 

med dig, då faller liksom hela systemet (Politikern).  

Politikerns resonemang kan betraktas som en antydan till att det, i enlighet med Ch Karlsson 

(2006) inte är själva användandet av flexibiliteten som är problematiskt. Det handlar istället 

om huruvida flexibiliteten hanteras på rätt sätt. Flexibilitet d.v.s. resurstid framställs enligt 

politikern som en central del av det lokala kollektivavtalet, vilken gör implementeringen av 

beslutet ekonomiskt möjlig. Gruppen fackliga representanter menar, likt Politikern att avtalets 

krav på flexibilitet är en förutsättning i strävan efter att införa heltid, i vad de benämner som 

en ”deltidsorganisation”. 

 

 Resurstiden kan man ju säga är det där gummibandet som gör att – vi har en 

deltidsorganisation och vi vill ha heltider. Då får man inte det att gå ihop, Och då blir 

det resurstiden som ska vara gummibandet där emellan (Facklig representant 2).  
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Det handlar således, mot bakgrund av ovanstående citat inte om att utesluta ett flexibelt 

arbetssätt i kommunen, det handlar bara om att inte ”överutnyttja” denna flexibilitet, då denna 

”felanvändning av flexibilitet” kan komma att leda till minskad motivation att bidra till goda 

resultat inom verksamheten samt ett nedsatt psykiskt välmående bland gruppen arbetstagare 

(jfr Karlsson, 2006).  

 

Politikern anses medveten om varför 2011 års införande av det tidigare kollektivavtalet 

misslyckats, och berättar att 2017 års avtal innehåller ett förtydligande avseende resurstidens 

tillämpning. Omsorgspersonalen berättar att avtalets tillämpningar 2011 tolkats som att 

resurspassen måste tillämpas, även om arbetstagarna täckt upp för semestrar och 

sjukskrivningar internt. 2017 års avtal innehåller ett förtydligande om resurstidens 

tillämpning.   

 

Det står ju ganska klart nu i tillämpningarna att det är överstigande tid i schemat som 

blir resurstid, och det tycker jag är jättebra (Omsorgspersonal 1).   

 

Politikern menar vidare att hanteringen av flexibilitet kan påverka förvaltningens kontinuitet, 

och hävdar därför att omsorgsförvaltningen tvärtemot har som målsättning att underutnyttja 

arbetstagarens krav på flexibilitet.    

 

Vi vill ju inte att de ska vara någon annanstans. Vi vill ju att de ska vara så mycket som 

möjligt här […] annars försämrar det ju vår kontinuitet […] då motarbetar vi ju det här 

våra mål […] vi har ju inte en tanke på att överutnyttja. Tvärtom! Vi vill ju underutnyttja, 

så lite som möjligt för vi vill ju ha kontinuiteten, du ska liksom vara i den hemtjänstgrupp 

där du känner dig trygg liksom (Politikern).  

 

Kommunens heltidsanställda ska, med bakgrund av ovanstående resonemang bidra till goda 

resultat gällande kommunens kontinuitet, vilket Politikern menar gynnar såväl den enskilde 

arbetstagaren som kommunens omsorgstagare. Samtidigt kräver omsorgsförvaltningen att 

arbetstagaren är flexibel och acceptera att anpassas till nya arbetsplatser och uppgifter, i 

enlighet med avtalets resurstid. Denna, i många avseende ofta oförenliga kombination av 

arbetstagarens funktioner kan analyseras utifrån Atkinsons resonemang kring 

kärnarbetskraften och den perifierade arbetskraften (kärna och periferi).  
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Enligt Atkinsons modell fyller gruppen heltidsanställda (kärnan) en funktionell flexibilitet, 

vilket innebär att arbetstagaren är förändringsbenägen. Gruppens mångsidighet och gedigna 

kunskap innebär att arbetstagaren kan åta sig nya och/ eller andra former av arbetsuppgifter 

vid eventuella omställningar och/eller förändrade behov av arbetskraft inom verksamheten. 

Gruppen tidsbegränsade anställda (periferi) består således av arbetskraft som är löst knuten 

till organisationen, och kan utökas eller minskas på kort varsel utefter verksamhetens behov.  

 

I nedanstående figurer illustreras organiseringen av Kalmar kommuns omsorgspersonal, 

utifrån Atkinsons teori, både utifrån hur organiseringen av personal tidigare sett ut, och hur 

den idag, i enlighet med teorin, ser ut när kommunen infört ”Rätt till heltid”.  

 

Figur 1, Organiseringen av personal i Kalmar kommuns omsorgsförvaltning innan införandet av ”Rätt till heltid” 

Figur 2, Organiseringen av personal i Kalmar kommuns omsorgsförvaltning efter införandet av ”Rätt till heltid” 

1    2  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar en bild av en ”kärna” (gruppen fast anställda), och ytterligare en cirkel bestående 

av den perifera arbetskraften (tidsbegränsade anställda). Figuren har i avsikt att illustrera 

kommunens användning av tidsbegränsade anställda, som enligt Kalmar kommuns 

personalöversikt (likt nationell statistik) är omfattande i antal.  

 

Den perifera arbetskraftens storlek är i relation till figur 2 i stort sett densamma, vilket 

illustrerar att arbetsgivarens behov av flexibilitet är densamma när ”Rätt till heltid” införts. 

Gruppen tidsbegränsade anställda kan dock antas minskat antal i figur 2, vilket är en naturlig 

effekt av det nya avtalets ökade möjligheter att som anställd erbjudas en heltidstjänst 

(förstorning av ”kärnan”).  

 

I figur 2 har ”kärnan” smält samman med ”periferin”, och illustrerar att heltidsanställdas krav 

på flexibilitet (resurstid), i många avseenden liknar modellens numeriska flexibilitet som 

vanligen tillräknas den perifera arbetskraften. I enlighet med det lokala kollektivavtalets 
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tillämpningar kan heltidsanställda beordras att täcka upp för oplanerad frånvaro, vilket 

innebär att arbetstagaren kan placeras på annan enhet, även om denne redan anlänt till 

hemmaenheten. Följande citat är ett utdrag ur det lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid”.  

 

Om arbetstagaren hunnit anlända till sin ordinarie arbetsplats när en placering 

meddelas, ska denne påbörja tjänstgöringen vid den beställande enheten snarast möjlig 

(Citat hämtat från Kalmar kommuns lokala kollektivavtal ”Rätt till heltid”).  

 

Politikern hävdar att dessa oplanerade omställningar endast ska ske i undantagsfall, även om 

avtalets praktiska utformning möjliggör denna form av ”snabba” omställningar bland gruppen 

heltidsanställda. Denna tillämpning stärker föreställningen om att heltidsanställda i Kalmar 

kommun, i samband med implementeringen av ”Rätt till heltid” fyller funktioner av vilka 

tillräknas både kärnan och den perifierade arbetskraftens krav på flexibilitet.  

 

Omsorgsförvaltningens kompetenskrav – en fråga om kvalitet och yrkesstatus 

I följande avsnitt kommer frågeställningen På vilket sätt påverkar beslutet “Rätt till heltid” 

organisationens kvalitetsaspekt kompetens? att besvaras. I enlighet med det lokala 

kollektivavtalet ”Rätt till heltid” är kravet för en heltidstjänst att arbetstagaren innehar en 

formell utbildning (t.ex. undersköterska, undersköterska). Enligt beslutets tillämpningar kan 

enhetschefen i enskilda fall besluta att anställda med tidsbegränsad anställning ska omfattas 

av ”Rätt till heltid”. Avsnittet innehåller således intervjupersonernas resonemang gällande 

omsorgsförvaltningens kompetenskrav i förhållande till den aktuella bristen på utbildad vård 

och omsorgspersonal. Studiens tidigare forskning Kompetens i relation till omsorgsarbetet, 

samt Atkinsons teori kärna och periferi kommer att tillämpas för avsnittets vidare analys.  

Beslutet ”Rätt till heltid” beskrivs enligt Ledningsrepresentant 1 som ett sätt för kommunen 

att rekrytera mer personal till den kommunala omsorgssektorn, vilket denne menar har varit 

en utmanade process under flera års tid, och hänvisar till den aktuella bristen av utbildad vård 

och omsorgspersonal. Politikern menar dock att svårigheter med rekryteringen av 

omsorgspersonal ännu inte påverkat omsorgssektorn, även om denne berättar att rekryteringen 

kan komma att bli problematiskt i samband med den kommande expansionen av äldre i 

Sverige.  
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Det är ju strid om dem, men just nu har vi ju inga problem […] med de fasta tjänsterna 

har vi inga större problem, men vi kommer att få problem. Det är ingenting att snacka om 

(Politikern).   

Omsorgspersonalen är tillsammans med facket generellt sett positivt inställda till det lokala 

kollektivavtalets kompetenskrav. De menar att utbildade undersköterskor och sjuksköterskor 

erhåller en formell kunskap, av vilken underlättar det dagliga omsorgsarbetet för såväl den 

enskilde arbetstagaren som den resterande personalgruppen. Omsorgspersonalen besparas 

därmed det tidskrävande arbetet att instruera oerfarna timanställda i olika former av 

arbetsuppgifter, av vilka de menar att utbildad personal behärskar utan stöttning från annan 

omsorgspersonal.  

 

Det är bra om dem är utbildade, för det blir ett helt annat tänk (Omsorgspersonal 2).  

 

Alla är ju barn i början […] Men när man kommer ut och de har aldrig sett en lift förut, 

då blir det ju såhär, ska jag göra det istället? (Omsorgspersonal 1).   

 

Vidare hävdar Gruppen omsorgspersonal att omsorgsförvaltningens kompetenskrav också är 

en fråga om yrkesstatus. De ökade kraven på formell utbildning, kan i likhet med Thörnqvists 

(2004) resonemang leda till att personalgruppens yrkesidentitet ramas in och tilldelas en högre 

status. En av yrkesidentitetens viktiga faktorer är att arbetstagaren tilldelas uppgifter som 

motsvarar dennes kompetens, vilket enligt Facklig representant 1 är en faktor som har brustit i 

relation till undersköterskans kompetens i kommunen.  

 

Där har vi ju sagt till ledningen många gånger att de måste låta undersköterskorna som 

är utbildade göra mer undersköterskesaker […] för länge länge sedan delade ju 

undersköterskan medicin, de satte ju kateter, det var de som gjorde såromläggningarna, 

alltså de behövdes inte en sjuksköterska. Många av våra undersköterskor har den här 

utbildningen idag, man är utbildad till det här men man använder inte dem fullt ut 

(Facklig representant 1).  

 

Ovanstående citat innebär att undersköterskor i Kalmar kommuns omsorgsförvaltning utför 

allt mer arbetsuppgifter av social karaktär, vilket inte har samma krav på formell utbildning. 

Omsorgspersonal 1 menar dock att de visst utför dessa typer av vårdade uppgifter, men att 

kombinationen av arbetsuppgifter, både de sociala och vårdande, har lett till ökad 

arbetsbelastning.  
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Det är mycket som är mer sjukvård kan vi tycka. […] vi ska liksom lägga om hemska sår 

som går rakt in till benen […] till att vi ska gymnastik på avdelningarna. 

(Omsorgspersonal 1).  

 

Gruppen Omsorgspersonal menar vidare att de sociala uppgifterna, av vilka kräver en 

informell kompetens, t.ex. social kompetens inte bör underskattas då arbetet i enlighet med 

Astwik och Aronsson (2000) är kombination av praktiska uppgifter och det mellanmänskliga 

sociala samspelet med andra människor. I följande citat problematiserar Omsorgspersonal 1 

kommunens krav på formell kompetens, och vikten av social kompetens i relation till 

omsorgsarbetet.  

 

Du kan ju ha en social kompetens som är bra mycket bättre. Bara för att du är utbildad 

så är det ju inte säkert att du kan handskas med människor. (Omsorgspersonal 1).  

 

Gruppen omsorgspersonal belyser under intervjutillfället flera arbetstagare, i synnerhet 

arbetstagare som är avlönade per timme (”timanställd”) som exempel på individer som å ena 

sidan saknar en formell kompetens, men å andra sidan har en informell kompetens. Studiens 

ledningsgrupp framhåller denna avsaknad av formell kompetens bland gruppen timavlönade 

som problematiskt, då det enligt dem handlar om omsorgsförvaltningens möjlighet att på 

pappret erbjuda omsorgstagarna tjänster av hög kvalitet.  

 

Ska du ha en fast tjänst så måste du vara undersköterska. […] No exeptions (Politikern).  

     

De som är timanställd är inte alltid de optimala, alltså de optimala personerna med rätt 

erfarenhet […] då blir det inte de bästa man får in. (Ledningsrepresentant HSL).  

 

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun har, mot bakgrund av kommunens strävan efter att 

säkerställa omsorgsförvaltningens kvalité, infört en så kallad 300-dagarsregel. Regeln har i 

avsikt att uppmana tidsbegränsade anställda att påbörja en formell utbildning. Den praktiska 

tillämpningen av regeln innebär att tidsbegränsade anställda arbetstagare avslutas efter 300 

dagar, om personen inte påbörjat en formell utbildning.  

 

Intervjupersonernas beskrivning av gruppen tidsbegränsade anställda stämmer överens med 

Atkinsons beskrivning av den perifera arbetskraften (i praktik gruppen tidsbegränsade 
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anställda). Skillnaden mellan de två parternas resonemang är att Atkinson i själva verket 

propagerar för denna uppdelning av arbetstagarnas kompetensnivå. Han hävdar att bristen på 

den formella kompetensen bland gruppen tidsbegränsade anställda (periferin) är en kalkylerad 

del av modellens framgång. Gruppen tidsbegränsade anställda (periferi) möjliggör nämligen 

modellens finansiella flexibilitet, av vilken generar en utökad möjlighet för arbetsgivaren att 

dela ut en högre lön till gruppen fast anställda med höga krav på kompetens (kärnan) och 

mindre och/eller prestationsbaserad lön till gruppen tidsbegränsade anställda med låga krav på 

kompetens (periferin). Gruppen tidsbegränsade anställdas funktion är således inte att 

säkerställa verksamhetens kvalitet genom ett erhållande av formell kompetens, menar 

Atkinson. Gruppen möjliggör istället ett upprätthållande av en god ekonomi inom 

organisationen, och en utökad möjlighet för arbetsgivaren att premiera kompetens hos en 

begränsad grupp fast anställda.  

 

Det som kan komma att vara intressant att belysa i detta sammanhang, är att gruppen 

tidsbegränsade anställda, likt majoriteter av Sveriges omsorgsförvaltningar, är en utbredd 

grupp i Kalmar kommuns omsorgsförvaltning. Ledningsgruppen menar att antalet 

timavlönade till största del består av säsongsanställda (sommaranställda), och att den statistik 

som under intervjutillfället visas upp, målar upp en felaktig bild av kommunens användning 

av timanställda. Omsorgspersonal 1 & 2 hävdar dock att användningen av tidsbegränsade 

anställda (bl.a. timanställda) är vanligt förekommande under hela kalenderåret, och att den 

statistik som visas upp under intervjutillfället stämmer väl överens med deras uppfattning 

gällande omsorgsförvaltningens omfattande användning av tidsbegränsade anställda 

arbetstagare i kommunen. Ledningsrepresentant 1 menar dock att användningen av gruppen 

tidsbegränsade anställda, trots omsorgsförvaltningens ambition att säkerställa arbetstagarnas 

kompetensnivå, fyller en viktig funktion.  

 

Men för oss är det ändå viktigt att ha kvar ett antal timanställda, för vi har toppar. Bland 

annat nu med influensa-vågen som var nu i januari-februari. Det är det ena, och det 

andra är att vi måste rusta oss inför sommaren (Ledningsrepresentant HSL).  

 

Ledningsrepresentant HSL menar vidare att Kalmar kommun kan komma att tvingas sänka 

det nuvarande kompetenskravet i framtiden, och hänvisar till den aktuella bristen på utbildad 

vård och omsorgspersonal. Ledningsrepresentant HSL berättar att det lokala kollektivavtalet 

möjliggör att icke-utbildad arbetstagare kan tilldelas rätten till heltid, vilket mot bakgrund av 



 

 

41 

 

den kommande expansionen av äldre i kombination med bristen på utbildad vård och 

omsorgspersonal är ett rimligt ställningstagande från kommunen. Ledningsrepresentant 1 

resonemang nedan liknar Omsorgspersonalens attityd gällande informell kompetens i många 

avseende. Denna, mer accepterande attityd gällande olika former av kompetens skiljer sig från 

Politikerns åsikt gällande omsorgsförvaltningens kompetenskrav, som står fast vid att 

kommunen inte tillåter några undantag gällande kommunens krav på formell kompetens.  

 

Det här kravet att för att få fast tjänst så ska du vara undersköterska, du kanske måste 

släppa på det. Jag menar att om du har ett jättebra vårdbiträde så får du istället satsa på 

internutbildning och om det är en jättebra person så är det såklart rimligt att erbjuda 

heltid. Men då kanske dom personerna också måste acceptera högre rörlighet och det 

kanske är lättare för en ung person att gå in under dom villkoren (Ledningsrepresentant 

HSL).  

 

De två intervjupersonernas skilda attityder gällande omsorgsförvaltningens kompetenskrav 

kan förstås av Törnqvists resonemang gällande ”kompetens”, och dess ofta oförenliga åsikter 

gällande dess värde och funktion. Ledningsrepresentant HSL accepterande attityd kan 

påverkas av dennes upplevelse av svårigheter i rekryteringsprocessen, även om denna 

kompromiss gällande arbetstagarens kompetenskrav, mot bakgrund av ovanstående citat 

medföljer ökade krav på rörlighet.  

 

Ledningsrepresentant HSL menar vidare att valet att vara flexibel bör vara individuellt då alla 

arbetstagare varken vill och/eller kan vara flexibla. I samband med denna individuella 

bedömning kan de som vill/kan vara flexibla, täcka upp för de arbetstagare som upplever den 

rörliga tiden (t.ex. resurstid) besvärlig. 

 

Jag menar att alla måste få finnas med, alla kan inte vara jätteflexibla. Alltså det 

optimala i en arbetsgrupp är om man har olika åldrar, både män och kvinnor […] För 

det finns ju då de här poolarna som absolut inte vill jobba i samma arbetsgrupp, på 

samma ställe varje dag, dom vill inte veta vad de gör nästa dag (Ledningsrepresentant 

HSL).  

Ledningsrepresentant HSL belyser i ovanstående citat verksamhetens Pool-verksamhet, 

vilken består av en grupp fastanställda heltidsarbetstagare som i utbyte av hög rörlighet, 

belönas med en högre lön i förhållande till resterande personalgrupp. Vidare hävdar denne att 
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övriga personalgruppens flexibla arbetsinsats, bortsett från verksamheten ”Pool” delvis också 

premieras, då det lyfts fram som ett av arbetsgivarens kriterier vid lönesamtal. 

 

[…] har man hög flexibilitet och jobbar med utveckling så premieras det. Och det är ett 

viktigt instrument, en viktig signal, och det finns också med i målen. 

(Ledningsrepresentant HSL).   

 

Detta ömsesidiga utbyte mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, i detta fall utbytet av 

flexibilitet och högre lön, kan förstås utifrån Siegrist prestation-belönings-modell. I likhet 

med modellen kan utbytet generera att båda parterna upplevs tillfreds med den belöning 

arbetstagaren får genom sina prestationer på arbetsplatsen och vice versa. Om någon av de 

båda parterna upplever att relationen präglas av en obalans mellan vad individen investerar, 

och vad den upplever sig få ut av det investerade engagemanget, kan detta leda till ett utbrett 

missnöje och en försämrad arbetsprestation hos den enskilde arbetstagaren (jfr Siegrist, 1996). 

Nedanstående resonemang kan betraktas som ett exempel av en sådan relation.  

 

Som jag – man har jobbat i så många år och då ligger man bland de där högst upp. Det 

kan vara så att: Nej du tjänar redan så bra så du får inte så mycket. (Omsorgspersonal 

2).  

 

Ledningsgruppen har ambitioner att premiera olika former av kompetens, av vilka förmågan 

att vara flexibel ingår. Det verkar dock som att, med bakgrund av ovanstående citat, 

arbetstagarens belöning i vissa fall riskerar att utebli. Personen i exemplet ovan ansågs redan 

ha en tillräckligt bra lön, och belönades därför inte med högre lön, trots att personen uppvisat 

önskvärda beteenden inom organisationen. Förmågan att vara flexibel är därmed en 

individuell bedömning, som enligt Ledningsrepresentant HSL lyfts upp i arbetstagarens 

lönesamtal, vilket således kan komma att leda till ett ökat missnöje bland gruppen 

omsorgspersonal gällande kommunens krav på flexibilitet om denna form av belöning uteblir.  

 

Det krav på ökad rörlighet (flexibilitet) som Ledningsrepresentant menar kan komma att 

ställas på heltidsanställda som saknar utbildning kan förstås som en slags kompromiss av 

Atkinsons benämning av kärngruppens funktioner. De tidsbegränsade anställda (periferin) 

tillåts inträde till kärngruppen, men får i utbyte av avsaknaden av formell kompetens, 

acceptera en ökad rörlighet. Denna kompromiss gynnar dock den perifera arbetskraften då 
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dessa tilldelas möjligheten att arbeta heltid, samtidigt som arbetsgivaren gynnas av den 

perifera arbetskraftens krav på ökad rörlighet.  

 

”Rätt till heltid” i skuggan av NPM  
 

Studiens avslutande tema har i avsikt att besvara intervjupersonernas centrala likheter och 

skillnader i relation till omsorgsförvaltningens implementering av ”Rätt till heltid”, och 

kommer därmed försöka besvara frågeställningen. Vilka likheter respektive skillnader 

gällande går att urskilja på de olika nivåerna i Kalmar kommuns omsorgsförvaltning 

avseende införandet av ”Rätt till heltid”? Edling och Sandbergs teori ”Tesen om den nya 

arbetsledningen” kommer att tillämpas som grund för avsnittets vidare analys, i avsikt att öka 

förståelsen för varför dessa skiljaktigheter på de olika nivåerna i Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning uppstått. Den hypotes som i avsnittet kommer att vara en utgångspunkt är 

huruvida Kalmar kommuns omsorgsförvaltning är präglad av ”Ny ledning” och huruvida 

detta styrmedel är förenligt med implementeringen av ”Rätt till heltid”. Studiens fortsatta 

framställning är strukturerad utifrån teorins olika villkor för ”ny ledning” och är således 

uppdelad i tre huvudkategorier – Idéstyrning, Ekonomiska styrelement och Arbetets 

organisering.  

 

Idéstyrning  

I enlighet med Edling och Sandberg (1993) är ett viktigt inslag i det nya ledningstänket att få 

de anställda att omfattas av ledningens verklighetsbild och målsättningar. Denna form av 

idéstyrning kan åstadkommas genom ett ökat samspel mellan ledning, vilket i sin tur kan 

komma att påverka arbetstagarens attityd till organisationen och dess vinstnivå. En praktisk 

utformning av denna ambition är organisationens erhållande av utvecklingssamtal, 

internutbildningar, introduktionskurser (som varar länge än en dag) och kvalitetscirklar.  

 

Implementeringen av ”Rätt till heltid” kommer, med bakgrund av det lokala kollektivavtalets 

tillämpningar att följas upp och utvärderas kontinuerligt, detta tillsammans den berörda 

personalgruppen på kommunens utvalda enhet. Denna form av uppföljning är att betrakta som 

en form av kvalitetscirkel, med avsikt att förbättra omsorgsarbetarnas arbetsvillkor.  

Omsorgspersonal 1 menar att denna form av engagemang är någonting som personalgruppen 

upplevt som en positiv, då ledningen upplevs intresserade av 2017 års implementering av det 

lokala kollektivavtalet.  
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Det som är positivt nu är att det verkar ju ändå intresserade nu, ledningen. Vi har ju 

möte nu en gång i månaden då och följer upp detta. […] Så de är ju ändå öppna för det. 

Och vi vill ju att det ska bli bra själva också, känner jag (Omsorgspersonal 1).   
 

Politikern berättar att omsorgsförvaltningens enheter även arbetar med andra former av 

kvalitetscirklar, och belyser exemplet APT (arbetsplatsträff). På dessa möten tilldelas 

omsorgsarbetstagarna möjligheter att diskutera eventuella förbättringsområden, och är ett 

möte som sker kontinuerligt på alla enheter inom omsorgsförvaltningen.  

 

Vi har ju övergripande mål i nämnden. Och sen så har det här då gått ut till alla i 

förvaltningen, och alla enhetschefer. Så dom har på workshops då fått ta fram sina mål 

för att göra förbättringar på de här områdena, som dom i sin tur tar upp på sina APT. Så 

att alla är med (Politikern).   

 

Politikern hävdar att omsorgsförvaltningen, i samband med implementeringen av det nya 

avtalet ”satsas extra på introduktioner”, vilket är ännu ett av de praktiska villkoren i Edlings 

och Sandbergs teori. Vidare berättar Politikern att introduktionerna har i avsikt att förebygga 

omsorgsarbetarnas rädsla inför ett kommande resurspass, vilket är en central del av avtalets 

tillämpningar.   

 

Vi har bland annat satsat extra i år på introduktioner […] man ska ha fått en 

introduktion innan så man har varit där (Politikern).  

 

Omsorgspersonalen hävdar dock att omsorgsförvaltningens tillämpning av introduktioner 

ännu inte påbörjats på deras enhet. De menar att personalgruppens tolkning av introduktioner 

är att de främst ska tillämpas vid eventuella resurspass i hemtjänst, och därmed inte när 

omsorgsarbetaren beordras resurspass på annat äldreboende.  

 

Det har vi inte börjat med än. Men det som har pratats mest om nu för oss, är om vi 

behöver gå ut i hemtjänst. När vi har haft möten här så är det de som det pratats mest 

om. För jobbet på ett boende, det tycker de att man redan kan liksom (Omsorgspersonal 

2).   

 

Det sista villkoret inom kategorin idéstyrning är erhållandet av internutbildningar. Då 

villkoret saknar direkt anknytning till implementeringen av ”Rätt till heltid” kommer en kort 
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redogörelse göras avseende kommunens eventuella erhållande av internutbildningar. Facklig 

representant berättar att Kalmar kommuns omsorgsförvaltning tidigare erbjudit arbetstagare 

internutbildningar, vilka utformades tillsammans med facket.  

  

Kalmar kommun har varit väldigt duktiga kring just det där med lärande på arbetsplats. 

De gjorde det här tidigt ihop med oss då givetvis. Man såg till att man betalade 

skolböckerna […] Många var ju färdiga på åtta nio månader (Facklig representant 1).  
 

De som läste, måste man ändå säga att de var ju jättelyckliga. För då var de ändå så att 

arbetsgivaren bjöd de på en lunch och man delade ut betygen, så stolta elever […] våra 

medlemmar fick bevis på att de hade kunskapen. De lyfte ju personerna framförallt i 

organisationen (Facklig representant 1).  

 

     

Resultatet visar att kommunen erhåller två av Edling och Sandbergs två villkor, 

utvecklingscirklar och utvecklingssamtal, även om det råder delade meningar om Kommunen 

erhåller de två resterande villkoren, introduktionskurser och internutbildningar.  

 

Ekonomiska styrelement  

Det som karakteriserar ”Ny ledning” i relation till ekonomiska styrelement är att enheterna 

betraktas som självständiga med resultatansvar nedanför den högsta ledningen. Enheterna är 

resultat-och målstyrda och präglas av ett resultatorienterat löne-och belöningssystem. Enligt 

Edling och Sandberg (1003) kan en vinstdelning, till följd av arbetstagarens goda prestationer 

i relation till organisationens kvalité, vinst och produktivitet leda till en uppslutning kring 

organisationens överordnade mål, och är såldes ett viktigt inslag i försök till idéstyrning 

(s157). I relation till avtalet ”Rätt till heltid” kan dessa vinstutdelningar till de enheter som 

lyckats väl med att täcka upp för planerad frånvaro och semestrar internt leda till en ökad 

ambition att bidra med goda resultat inom organisationen.  

 

Politikern berättar att resultatansvar är en central komponent i kommunens 

omsorgsförvaltning, och beskriver i nedanstående exempel hur önskvärda resultat inom 

kommunen belönas. Exempel är att betraktas som Edling och Sandbergs villkor, 

resultatansvar nedanför högsta ledning.  
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Alla mål mäts varje kvartal. Egentligen mäts det varje månad, men nämnden lyfter dom 

varje kvartal så dom … det blir så omfattande annars. Då kan alla se vart man ligger sen 

har vi ju priser till dom som lyckats bäst inom de här målen, så det är inga “flumpriser” 

liksom som att kvalitets, förut var de lite mer spretiga de här priserna men vi delar ut 

dom, den som lyckats bäst (Politikern).  

 

Omsorgspersonalen menar dock att dessa former av belöningar inte genererar ökade vinster 

och/eller förmåner inom specifika enheter. Gruppen omsorgspersonal berättar att deras 

hemmaenhet genererat goda resultat gällande budget, då personalgruppen täckt upp för 

semestrar, sjukfrånvaro, och därmed uppfyllt kommunens krav på flexibilitet, men att detta 

budgetöverskott använts för att täcka upp andra enheters budgetunderskott. Nedanstående 

citat visar, likt Edling och Sandbergs (1993) resonemang att arbetstagarens ambition att 

generera goda resultat inom organisationen påverkas av organisationens ekonomiska 

styrelement.  

 

Man tappar geisten till att hålla budgeten också. Varför ska vi hålla budgeten när de 

andra inte gör det? […] Alla enheter borde ta sitt ansvar […] Jag tror att det skulle bli 

mer arbetsglädje då också, intressantare (Omsorgspersonal 2). 

 

Politikern berättar vidare att implementeringen av ”Rätt till heltid” påverkas av andra 

kommuners budget, och att tillämpningen av resurstid därför har använts för att skapa balans i 

kommunens ekonomi.  

 

Vi pratar om hundra miljoner om man bara skulle fixa allting över en natt […] det 

innebär ju en massa med nyanställningar, som vore bra i och för sig så jag har inget 

emot om vi hade dom pengarna, men då är det ju som så att man har något som kallas för 

standardkostnader, man jämför sig, hur mycket pengar lägger vi på äldreomsorg i 

jämförelsevis med andra kommuner. det är ju det som alla kommuner anpassas, det är ju 

det min budget anpassas efter (Politikern).  

 

Vidare ger Ledningsrepresentant HSL ytterligare exempel på hur kommunen använder sig 

andra former av mätningssystemet, i avsikt att mäta kommunens kostnader i relation till 

kommunens kvalitétsmätningar.  
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Sen har vi ett företag som kommer faktiskt i eftermiddag […]  som redovisar kostnad per 

brukare. Då tar man med allt, all personaltid, hyra, administration och allt, både 

undersköterskor och HSL och så tittar man på vad en boendeplats kostar i Kalmar 

kommun. Jämfört med 100 andra kommuner, vad kostar hemtjänsten och hur ser kvalitén 

ut. Då ligger vi fortfarande högt på äldreboendeplatser så de håller man på att 

djupanalyserar (Ledningsrepresentant HSL).    

Ledningsgruppen framhäver under samtliga intervjutillfällen Kalmar kommuns placering i ett 

mätningssystem vid namn ”Öppna jämförelser”, vilket är en årlig rapport utförd av SKL 

(Sveriges kommuner och landsting) och Socialstyrelsen. Rapportens avsikt är att beskriva hur 

kvalitén inom vården och omsorgen ser ut i Sveriges kommuner. Politikern menar att Kalmar 

kommuns omsorgsförvaltning arbetat målmedvetet för att förbättra Kalmars placering gällande 

äldreomsorgens kontinuitet, och berättar att de ännu inte nöjt sig med 2016 års resultat (15: 

onde plats), utan att de siktar mot att nå en högre placering (11:e plats).  

Studiens resultat visar att kommunens omsorgsförvaltning präglas av höga ambitioner av att 

både mäta och utvärdera förvaltningens resultat gällande såväl kvalité som ekonomi. 

Ledningsgruppen hävdar att arbetstagarens prestationer belönas i form av utdelning av olika 

priser varje kvartal, medan omsorgspersonal 1 & 2 upplever att enhetens goda resultat inte 

genererar ökade vinster och/eller förmåner i samband med implementeringen av ”Rätt till 

heltid”. 

Arbetets organisering  

Enligt Edling och Sandberg ska arbetet organiseras på så vis att beslut om vilka uppgifter som 

ska utföras i viss mån fattas av de anställda under chefsnivå, samt hur de ska utföras, och att 

organisationen innehar en flexibel lönesättning. Skillnader mellan arbetare och tjänsteman 

minskar således, vilket är en effekt av arbetstagarens upplevelse av ökade möjligheter att 

påverka sin arbetssituation.  

 

Ledningsrepresentant HSL menar att möjligheten för arbetstagare att påverka sitt arbete är en 

central del av arbetstagarens upplevelse av frihet. Nedanstående citat kan betraktas som om 

avståndet mellan tjänsteman och ledning har minskat, då arbetstagaren upplever ökade 

möjligheter att kunna påverka sin arbetssituation, samt att administrativa arbetsuppgifter 

decentraliseras.   

 



 

 

48 

 

Det gäller att få goda arbetsvillkor så att man är intresserad och känner att man känner 

att man har möjlighet att påverka sin arbetssituation, att man inte bara blir detaljstyrd, 

att man blir en bricka i ett spel. Utan att man har ett stort ansvar och en stor frihet under 

ansvar för det upplever jag att man har inom hälso- och sjukvården. 

(Ledningsrepresentant HSL).  

 

Likt Edling och Sandberg (1993) är ”frihet under ansvar” ett av styrelementen i ”ny ledning”, 

och kan tänkas påverka organisationens idéstyrning. Gruppen omsorgspersonal menar dock 

att arbetsuppgifterna i viss mån delegeras, och att detta har lett till en ökad arbetsbelastning 

bland gruppen omsorgspersonal.  

 

Det är en högre arbetsbelastning, sen är det ju förändringen. Det förändras [...] Det kan 

ju inte vara på samma sätt i 40 år. Men det har varit mycket förändringar och det har 

varit Timecare […] Folk blir ju trötta på det. De flesta arbetstagare vill ju ha det på 

samma sätt i 40 år. Alltså förstår ni, man vill inte ha den här omorganiseringen 

(Omsorgspersonal 1).   
 

Den ökade arbetsbelastningen, främst gällande vårdande arbetsuppgifter, menar 

Omsorgspersonal 1 beror på att sjuksköterskorna har mycket att göra, och att tiden inte räcker 

till.  

 

Det delegeras ju till oss, de har ju också mycket att göra […] Man tycker ju att det är kul 

att göra vissa sådana saker, om man inte var tvungen att stå och tänka att ”nu får mina 

kollegor göra allt annat”, så står man där inne och ska lägga om ett sår och så är man 

på nästa jobb redan i huvudet (Omsorgspersonal 1).  
 

Lönesättningen är, med bakgrund av tidigare avsnitt i viss mån flexibel, även om 

omsorgspersonalens upplevelse av belöning gällande kompetens och/eller uppfyllandet av 

kraven på flexibilitet i vissa fall inte ger ökade utdelningar av vinster (lön).  

 

Intervjupersonernas resonemang gällande arbetets organisering kan förstås genom att 

arbetstagaren i viss mån har möjlighet att påverka vilka arbetsuppgifter som ska utföras, då 

detta är en överenskommelse inom personalgruppen. Hur arbetsuppgifterna ska utföras verkar 

det dock råda delade meningar om. Mätningssystemet Timecare framhävs som ett exempel på 

system som vissa omsorgsarbetstagare upplever som negativ, även om studiens tillfrågade 
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omsorgspersonal menar att införandet av nya system och arbetsmetoder inom förvaltningen är 

en del av organisationens utveckling, och berättar att de generellt sett positiva till dessa 

former av förändringar.  

 

Studiens avslutande tema visar att Kalmar kommuns omsorgsförvaltning eventuellt skapat 

förutsättningar för ”Ny ledning” som styrmedel, då omsorgsförvaltningar inom ramen för 

denna intervjustudie visar tendenser på att kommunen har infört delar av Edling & Sandbergs 

praktiska exempel av NPM-reformen (1993). De villkor som kan betraktas uppfyllda är 

kommunens erhållande av utvecklingssamtal, kvalitetscirklar, resultatansvar nedanför högsta 

ledning, flexibel lönesättning, vilka uppgifter som ska utföras (i viss mån) och att avståndet 

mellan tjänsteman och arbetare upplevs minskat. De resterande tre villkor, organisationens 

erhållande av introduktionskurser, internutbildningar och möjligheten att kunna påverka hur 

arbetsuppgifterna ska utföras råder det delade meningar om huruvida dessa är uppfyllda eller 

inte. Då kommunen erhåller möjligheten till introduktionskurser och internutbildningar, är 

intervjustudiens resultat mer att betraktas som en fråga om huruvida dessa komponenter 

fungerar i praktik.  

Omsorgsförvaltningens krav på resultat, budgetansvar och minskat ansvar i hur 

arbetsuppgifter bör utföras kan betraktas oförenligt i det avseende att vinstdelningen (av 

vilken är en central komponent i organisationens idéstyrning), inte gynnar den enskilde 

arbetstagaren eller specifika enheter. De enheter som lyckas uppfylla kommunens krav 

gällande flexibilitet i samband med införandet av ”Rätt till heltid” (vilket genererat ett 

budgetöverskott), täcker upp för de enheter som inte lyckats (vilket genererat ett 

budgetunderskott), och kan, i samband med den uteblivna vinstutdelningen påverka 

arbetstagaren arbetsvilja och motivation att bidra med goda resultat inom organisationen. Det 

som därtill kan upplevas oförenligt är omsorgsförvaltningens strävan att erbjuda trygga 

anställningar till arbetstagare, samtidigt som arbetsgivaren i utbyte kräver att arbetstagare är 

flexibla och accepterar att byta arbetsplats, vilket är att betraktas som en av de mest 

kännetecknande komponenterna i NPM-reformen.  
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Slutdiskussion  
 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur aktörer knutna till Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning förhåller sig till införandet av ”Rätt till heltid”, som organiseringsstrategi. 

Syftet är också att analysera vilka effekter införandet av heltid kan ha för 

omsorgsförvaltningens berörda aktörer, och i vilken utsträckning policyn medfört utmönstring 

av otrygga anställningsformer. De tre huvudämnen som studiens syfte mynnat ut i är 

begreppen flexibilitet, anställningsotrygghet och kompetens.  

 

Begreppet flexibilitet har kommit att genomsyra stora delar av studien, och är att betrakta som 

en av NPM-reformens centrala komponent. Utvecklingen mot en allt mer flexibel 

arbetsmarknad och flexibelt arbetsliv har i studiens problemformulering exemplifierats av den 

omfattande ökningen av såväl bemanningsföretag och antalet tidsbegränsade anställningar på 

den svenska arbetsmarknaden. Dessa exempel kan förstås genom begreppet extern flexibilitet, 

vilket innebär att antalet fast anställda utgör ett begränsat antal (eller inga alls), medan antalet 

tidsbegränsade anställda är desto fler. Detta sätt att organisera arbetskraft skapar ökade 

möjligheter för arbetsgivaren att tillsätta exakt så mycket personal som det aktuella behovet 

kräver, varken mer eller mindre, vilket anses genererar positiva effekter för organisationens 

ekonomi.  

 

Det som med stöd av studiens empiriska material går att urskilja är att detta sätt att organisera 

arbetskraft (som kommit att vara kännetecknade för den privata sektorn sätt att leda, styra, 

och organisera)”spillt över” till den offentliga förvaltningen. Den offentliga förvaltningen har 

istället, som en slags kontring till den privata sektorns externa flexibilitet, utformat en form av 

intern flexibilitet, d.v.s. flexibilitet inom den egna organisationen (resurstid). I utbyte har 

gruppen omsorgsarbetstagare tilldelats ökade möjligheter att arbeta heltid, vilket också den 

kan förstås som en form av intern trygghet. Det resultat som studiens empiriska material dock 

visar är att majoriteten av arbetstagare följd av arbetsgivarens krav på ökad flexibilitet 

(resurstid) paradoxalt nog upplever en ökad otrygghet. Intervjugruppens redogörelse för 

arbetsgruppens upplevelser av avtalets resurstid har stora likheter med Näswall, Hellgren & 

Sverkers (2003) beskrivning av begreppet anställningsotrygghet, vilket kan ses som en 

antydan till att det nya avtalet ”Rätt till heltid” till viss del genererat en utmönstring av nya 

otrygga anställningsformer.  
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Studies val av forskning, teorier och resonemang innefattar ofta en slags kontrastering mellan 

arbetsgivarens behov av flexibilitet, och arbetstagarens upplevelse av trygghet (t.ex. 

Atkinsons teori kärna och periferi), vilket ofta resulterar i en form av ”win-lose-situation”. 

Det begrepp som idag kommit att bli allt vanligare att diskutera inom arbetslivsforskning och 

arbetslivsdebatter är begreppet ”flexicurity” vilket är en sammanslagning av engelskan 

flexibility och security (flexibilitet och trygghet). I enlighet med Patrik Vulkans (2015) 

doktorsavhandling i filosofi innefattar begreppet ”flexicurity” en föreställning om att 

arbetsgivarens behov av flexibilitet inte behöver existera på bekostnad av arbetstagarens 

trygghet, tvärtom. Gruppen arbetstagare tilldelas istället (i utbyte av arbetsgivarens krav på 

flexibilitet) en form av extern trygghet, vilken i enlighet med Patrik Vulkans 

doktorsavhandling i filosofi, skapar en lyckosam ”win-win- situation”, både för arbetsgivaren 

och den enskilde arbetstagaren. Den externa tryggheten innebär att den enskilde arbetstagaren 

tilldelas ökade möjligheter att ansöka om olika former av bidrag (t.ex. arbetslöshetsbidrag och 

socialbidrag) vilket är ett system som enligt Vulkan (2016) skiljer sig från Sveriges, i många 

avseenden strängt reglerade välfärdssystem. Den enskilde arbetstagaren kan således (i 

samband med samhällets erhållande av ett generöst välfärdssystem) uppleva en ökad trygghet, 

både i tider av sysselsättning men också i tider av arbetslöshet.  

 

I andra ordalag kan Vulkans beskrivning av ”flexicurity” förstås som en form av ekonomisk 

trygghet, vilket i enlighet med studiens empiriska material visats sig vara en betydande aspekt 

i anslutning till arbetstagarens upplevelse av trygghet. Omsorgspersonal 1 & 2 beskriver den 

ökade rättigheten att arbeta heltid som en viktig politisk åtgärd, av vilken gynnat de 

arbetstagare som tidigare nekats en heltidstjänst, även om arbetsgaraens ekonomiska trygghet 

(extern trygghet) ofta framhävs som den allra mest betydande komponenten i relation till 

arbetstagarens upplevelse av trygghet. Vidare framhäver också Omsorgspersonal 1 & 2 den 

ökade arbetsbelastningen, till följd av erhållandet av en heltidstjänst, som problematisk i den 

mån att den enskilde arbetstagaren riskerar att slitas ut i förtid. Det som i framtiden kan tänkas 

motverka arbetstagarens upplevelse av ökad arbetsbelastning är att heltidsmåttet, som idag är 

37 timmar/veckan reduceras till ett lägre antal arbetstimmar. Denna form av politiska åtgärd 

(t.ex. 6 timmars arbetsdag) utgör idag en central del av den politiska arbetslivsdebatten, och 

betraktas som ett verktyg som kan komma att användas för att motverka det stigande antalet 

sjukskrivningar på den svenska arbetsmarknaden.  
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Intervjupersonernas uttryckta skiljaktigheter på de olika nivåerna i Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning gällande såväl arbetstagarens trygghet, arbetsgivarens behov av 

flexibilitet avtalets krav på formell utbildning (undersköterskeutbildning, 

sjuksköterskeutbildning) är någonting som studien valt att belysa, både i avsikt att 

åskådliggöra begreppens komplexitet men för att problematisera omsorgsförvaltningens 

utbyte av flexibilitet och trygghet, som med bakgrund av studiens empiriska material i många 

avseende kan betraktas som obalanserad. Studiens avslutande tema ”Rätt till heltid” i skuggan 

av NPM-reformen genererade resultat som är att betraktas användbara i avsikt att försöka 

förstå hur dessa olikheter och skilja upplevelser kan ha kommit att uppstå inom 

omsorgsförvaltningen.  

 

Det som blev allt mer uppenbart under bearbetningen av studiens empiriska material (i 

anslutning till studiens avslutande tema) var att Kalmar kommuns omsorgsförvaltning 

präglades av olika, ofta motstridiga idéer och arbetssätt i anslutning till införandet av ”Rätt till 

heltid”. Gruppen ledning var i många avseende överens om att införandet av rätten till heltid 

skapade ökad trygghet, samtidigt som båda intervjupersonerna medgav att resurstid bidrar till 

att skapa ökad otrygghet bland gruppen omsorgsarbetare. De menade vidare att avtalets 

tillämpning av resurstid dock skapar förutsättningar för att avtalet skulle vara praktiskt möjlig 

att genomföra (rent ekonomiskt), samtidigt som de varnar för att tillämpningen av resurstid 

kan komma att påverka kommunens kontinuitet negativt, vilket med bakgrund av 

omsorgsförvaltningens deltagande i olika former av kvalitetsmätningar inte är önskvärt.  

 

I enlighet med Tom Christensen och Per Laegreid (2011) kan Kalmar kommuns 

omsorgsförvaltning betraktas som en slags ”hybrid” vilken präglas av olika reformer. De 

menar att nya reformer (t.ex. NPM-reformen) inte ersatt förvaltningens redan befintliga 

styrelement, utan istället använts som ett slags komplement, vilket resulterat i att förvaltningar 

idag består av en blandning av såväl nya som gamla reformer. Denna blandning har, mot 

bakgrund av studiens empiriska material, resulterat i att kommunens omsorgsförvaltning i viss 

mån präglas av NPM-reformen (t.ex. erhållande av mätningssystem, resultatansvar nedanför 

högsta ledningen & kvalitetscirklar), samtidigt som ledningsgruppen erhåller andra former av 

ambitioner, t.ex. att öka arbetstagarens trygghet, bland annat genom avtalet ”Rätt till heltid”, 

vilket kan betraktas som NPM-reformens antites i den mån att avtalet förespråkar ett stort 

antal heltidsanställda, och få (eller inga alls) tidsbegränsade anställda.  
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Det som kan betraktas som en av de oundvikliga svårigheterna med att införa NPM-reformen 

i kommunala förvaltningar är att det inte existerar samma typ av vinstutdelning inom 

kommunal sektor som det gör inom den privata sektorn. Den offentliga förvaltningen bedrivs 

av skattemedel, och präglas därför inte av samma typ av vinstintresse som anses 

kännetecknande för den privata sfärens sätt att sälja varor och/eller tjänster. Ändå präglas den 

kommunala förvaltningen av kostnadseffektivisering och målstyrning, där arbetstagare 

uppmanas att bidra med goda prestationer inom organisationen. Dessa önskvärda prestationer 

anses dock inte, mot bakgrund av studiens empiriska material belönas i den mån att 

arbetstagare upplever sig gynnas av deras arbetsprestationer och engagemang. 

Omsorgspersonal 1 & 2 hävdar att varken individuella eller kollektiva prestationer belönas på 

ett sätt som enligt dem skapar ökad arbetsglädje och motivation (t.ex. ökad lön och/eller ökad 

budget inom enheten,) vilket kan betraktas som en indikation på att NPM-reformen inte 

lyckats utformas på ett sådant sätt som i praktiken upplevs gynnsamt för både arbetsgivaren 

och den enskilde arbetstagaren.  

 

Studiens tredje och sista huvudämne kompetens har behandlats i anslutning till 

omsorgsförvaltningens krav på formell kompetens. Intervjupersonerna har i flera fall uppvisat 

flera, och ofta motstridiga argument gällande kommunens kompetenskrav. Det finns de som 

menar att omsorgsförvaltningen i framtiden kommer att tvingas sänka det befintliga 

kompetenskravet, mot bakgrund av bristen på utbildad omsorgspersonal, medan andra hävdar 

att kravet på kompetens är central i strävan efter att uppnå god kvalitet inom omsorgsarbetet. 

Omsorgspersonalen menar även, likt Gruppen fackliga representanter att kravet på formell 

kompetens är en fråga om yrkesstatus. Denna strävan efter att öka omsorgsarbetarens 

yrkesstatus (och därmed att frånsäga sig an andra former av arbetsuppgifter t.ex. städ och 

tvätt) har lett till att kommunen tillsammans med facket ”tvingats” tillämpa resurstid, istället 

för att fylla ut arbetstagarens arbetstimmar med andra ”sociala uppgifter”, vilket mot 

bakgrund av studiens empiriska material inte heller mottagits väl bland majoriteten av 

omsorgsarbetstagarna.  

 

Sammanfattningsvis är studiens val av ämnesområde i många avseenden präglad av dessa 

former av motstridiga idéer och ambitioner. Det resonemang som omsorgspersonal 1 & 2 i 

studien redogör för gällande heltidsarbetets ökade arbetsbelastning i kombination med ett 

slags ”oönskat tvång” att arbeta heltid (till följd av ekonomiska förutsättningar), visar även att 

studiens val av ämnesområde är mycket större än vad jag, inom ramen för denna studie 
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kunnat belysa. Det är ändå av vikt att i studiens avslutande resonemang understryka att 

gruppen omsorgsarbetstagare är kvinnodominerad, och präglas därför av andra samhälleliga 

påtryckningar kopplat till könsskillnader på och utanför arbetslivet. Omsorgsförvaltningens 

behov av flexibilitet i form av ett omfattande antal tidsbegränsade anställda, kan således också 

förstås som en effekt av att kvinnor, i enlighet med nationell statistik, tar ut mer 

föräldraledighet i jämförelse med männen, och också är överrepresenterade i 

sjukskrivningsantal. Det är därför av vikt, mot bakgrund av ämnesområdets breda problematik 

att mer forskning utförs inom området. Nedan följer därför denna studies författares förslag på 

tänkbara forskningsfrågor inom ämnet.  

 

Fortsatt forskning  
 

Då studiens val av ämnesområde berör gruppen omsorgsarbetstagare är fortsatta studier inom 

ämnet, mot bakgrund av bristen på utbildad omsorgspersonal i kombination med gruppens 

krav på formell kompetens att betrakta som högaktuell. Hur viktig är egentligen den formella 

kompetensen, och hur arbetar kommuner idag (under pågående brist på utbildad 

omsorgspersonal) med att utbilda redan befintlig personal inom organisationen? är frågor som 

jag anser viktiga att undersöka med avsikt att finna strategier för att avleda en eventuell 

katastrofal situation inom omsorgsförvaltningen, i anslutningen till bristen på utbildad 

omsorgspersonal.  

 

Det råder därtill ingen tvekan om att det kommer krävas mer forskning avseende fenomenet 

”anställningsotrygghet”, och hur arbetstagarens upplevelse av otrygga arbetsförhållanden 

påverkar såväl den enskilde individen. En intressant aspekt av fenomenet anställningstrygghet 

i anslutning till rätten till heltid är huruvida tillämpningen av ”flexibla arbetssätt” (t.ex. 

resurstid) kan ha påverkat antalet sjukskrivningsantal inom förvaltningen i samband med den 

omfattande oron inför ett kommande resurspass bland gruppen omsorgsarbetstagare.  

Ytterligare förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet är hur debatten gällande ”pling-

jobb” och/eller sms-anställningar tar sig för yttryck i framtiden, och om denna form av 

flexibla arbetssätt är en ny växande trend som kommer att göra entré, även inom offentliga 

förvaltningar.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

 
Projektplan ”Rätt till heltid” (2016) Ansvarig utgivare: Kalmar kommuns omsorgsförvaltning.  

 

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen likt övriga förvaltningar i Kalmar kommun ska vid nyanställningar 

från och med januari 2017 kunna erbjuda rätt till heltid och en möjlighet till deltid enligt den 

kommungemensamma verksamhetsplanen för 2017. Syftet med projektet är att pröva hur väl 

de två olika möjligheterna till heltid påverkar budget, arbetsmiljö och verksamhetens övriga 

mål. Det föreslagna avtalet med 10 procents rörlig tid för medarbetare är förenligt med målen 

om införande av rätt till heltid, minskade delade turer, bättre arbetsmiljö inom budgetram.   

 

Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och 

att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska kunna arbeta heltid. 

 

Grundläggande information 

Budget 

Projektet sker inom befintlig budgetram. 

Bakgrund  

Under 2011 påbörjades införandet av heltidsarbete inom omsorgsförvaltningen i Kalmar 

kommun efter att beslut tagits i kommunfullmäktige. Inledningsvis gavs medarbetarna rätt att 

arbeta upp till 100 procent, men under processens gång ändrades möjligheterna till heltid och 

rätt att arbeta upp till 90 procent blev det som omsorgsförvaltningen arbetade vidare med. 

Orsakerna till förändringen var ekonomiska och praktiska. Verksamhets- och enhetschefernas 

uppdrag var att införa projektet under den befintliga budgetramen, vilket innebar att 

verksamheterna inte fick några pengar för att införa projektet. Praktiskt visade det sig 

ogenomförbart med hänsyn till omsorgstagarnas behov och gällande lagstiftningar. 

Den politiska majoriteten har i den kommungemensamma verksamhetsplanen och budgeten 

för 2017 beslutat om ett omtag och fastställt att heltid ska vara norm vid nyanställning från 

och med 1 januari 2017.  

Projektets bakgrund ryms i ovan nämnda plan om att Kalmar kommun ska införa rätten till 

heltid (önskad sysselsättningsgrad) inom alla nämnder och bolag. Texten nedan är hämtad 
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från verksamhetsplanen. 

”Rätten till heltid är en mycket viktig fråga. Genom förvaltningarnas arbete har allt fler fått 

högre sysselsättningsgrad och heltid. Vi inför nu att heltid blir norm vid nyanställningar. Det 

nya avtalet mellan SKL och fackförbundet Kommunal beskriver också vikten av rätten till 

heltid. Att ha rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare och en stor 

utmaning är att kunna identifiera och rekrytera framtida chefer. Framtidens invånare 

kommer att kräva mer av oss vilket ställer krav på tillgänglighet, snabb handläggning och 

tekniskt kunnig personal med flexibla arbetssätt” (Verksamhetsplan med budget 2017 Kalmar 

kommun). 

Kalmar kommun ska genom agerandet vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme som 

eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. Arbetet ska ske 

inom befintliga budgetramar. 

Som bakgrund är det även av vikt att se till HÖK 16 och dess övriga anteckningar i vilka det 

står att ”målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 

nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid”.  

Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en 

plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 

2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram 

till 2021-05-31. 

 

Avgränsningar 

Projektet avgränsas till valda enheter inom omsorgsförvaltningen. 

Prioritering 

I projektets olika delar prioriteras enheternas budgetram, vid ökade kostnader avslutas 

projektet omgående. 

 

Mål 

Syfte – Övergripande mål 

Syftet är att omsorgsförvaltningen ska kunna erbjuda rätt till heltid och en möjlighet till 

deltid. Anställda i omsorgsförvaltningen ska ha större möjligheter att leva på sin lön och 

framtida pension. Arbetsgivaren ska arbeta för tryggare anställningar. Den anställda ska 
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kunna välja sysselsättningsgrad. 

Genom ett verksamhetsanpassat schema med individuell anpassning avses arbetstidsschema 

som ger arbetstagarna möjlighet att påverka sin arbetstid inom ramen för verksamhetens 

behov. 

Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och 

att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska kunna arbeta heltid. 

Detaljerade mål 

Projektets detaljerade mål är att pröva avtalet, Lokalt kollektiv avtal om rätten till heltid- 

deltid en möjlighet på omsorgsförvaltningen.  

Beroenden till andra arbeten/projekt 

Projektet påverkar och har ett beroende till flera arbeten och projekt som är aktuella i 

omsorgsförvaltningens verksamhet.  

 

Strategier 

Framgångsfaktorer 

Ett projekt som innebär en omställning till att medarbetare får möjlighet att arbeta heltid 

kräver att alla som är involverade i och omkring projektet är positivt inställda till målet. 

Därtill krävs stora delar flexibilitet och prestigelöshet och att ha med sig olika aktörer för att 

skapa bra arbetsmetoder. 

Ordinationen för framgång innehåller följande inslag som är uppräknade ”utan inbördes 

ordning”: 

 Tydliga direktiv från politiker och förvaltningsledning,  

 Att chefer följer lagar och förordningar samt har ett stort engagemang och visar både 

envishet samt ledarskap för att nå målet. 

 Att det finns god schemakompetens i enheten samt i projektgruppen. 

 God samverkan. 

 Att medarbetarna känner sig delaktiga i arbetet för att motverka rädsla vid 

förändringen. 

 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
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En kontinuerlig noga uppföljning krävs under hela projekttiden. Det för att säkerställa 

kvaliteten i arbetet mot omsorgstagare samt att tillförsäkra medarbetare en god arbetsmiljö 

med anledning av ändringarna i verksamheten.  

 

 

Tidsplan och aktiviteter 

Tidsplan 
2017-01 Uppstartsmöte- Styrgrupp 

2017-02 Inledande möte projektgrupp 

2017-03 Uppföljningsmöte projektgruppen 

2017-04 Möjlig start för ”rätt till heltid” 10 % rörlighet 

2017-06 Uppföljning av arbetsmiljö/Ekonomi 

2017-08 Uppföljning av arbetsmiljö/Ekonomi 

2017-10 Utvärdering och avslut av projekt 

 Förutom ovanstående har styrgruppen löpande möte var 
tredje vecka. 

Milstolpar 
2017-02 Projektplanen godkänd 

2017-04 Implementering i enheterna  

2017-10 Slutrapport 

 

Avvikelsehantering 

Avvikelsehanteringen sker till projektledaren. 

Avslutskriterier 

Projektet ”Rätt till heltid” anses avslutat då det är infört i de enheter som ingår i projektet 

utefter den bestämda tidplanen.  

Eller om Projektet kan avslutas i förtid med hänsyn till försämrad ekonomi eller andra för 

verksamheten eller medarbetare ofördelaktiga konsekvenser.  

Avslut i förtid sker skriftligen med en månads uppsägningstid.  

Projektorganisation 

Bemanning  

Se projektgrupp. Utöver det kommer samordnare och möjliga schemaplanerare att involveras 

i projektet.  

Projektresurser 

Budget 

Budget för projektet innefattas i enheternas ordinarie budgetram. 
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Interna och externa resurser 

Svårigheter finns med att ange uppskattad tidsåtgång per projektdeltagare då de 

arbetsuppgifter som krävs i projektet innefattas i varje deltagares ordinarie arbetsuppgifter 

samt arbetstid. Deltagarna bör dock föra anteckningar om den tid som läggs i projektet för att 

möjliggöra en redovisning av tid. 

Projektregler 

Avrapportering till förvaltningschef sker löpande månad. För övrigt har projektet de allmänna 

regler som gäller för projekt i omsorgsförvaltningen.  

 Vi är fokuserade på våra möten och läser t.ex. inte e-post eller sms 

 Vi kommer i tid och inte 5 minuter sent 

 När vi åtar oss en uppgift levererar vi också ett resultat 

 Vi svarar på e-post och mötesbokningar  

Ändringshantering 

Förändringar i/av projektet dokumenteras och ska ske löpande. När projektets 

kravspecifikationer satts i skarpt läge får dessa enbart ändras via beslut av styrgruppen. 

Krav på upphandling 

Någon upphandling av varor eller tjänster är inte aktuell för projektet.  

Rutiner för rapportering, information kommunikation 

Rapportering och information sker vid önskemål till central samverkan, ledningsgrupp, 

enhetschefer och medarbetare i enheter. 

Övertagandeansvar 

Förvaltning av resultat 

Projektet genomförs i utvalda enheter i Team 2 och ansvaret ligger hos enhetschefer att 

förvalta resultatet vidare i sin enhet samt hos förvaltningsledning att vid positivt resultat 

implementera ”Rätt till heltid” i övriga enheter i omsorgsförvaltningen. 
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Bilaga 2   

 

Studiens intervjumanual (Ledningsgrupp).  

 

TEMA 1: Fördelningen av anställningsformer i Kalmar kommuns omsorgsförvaltning 

 

1. Enligt Kalmar kommuns personalöversikter från åren 2010-2016 har andelen timanställda i 

kommunens omsorgsförvaltning ökat. De tidsbegränsade anställningarna har ökat mellan åren 

2015-2016, och omsorgsförvaltningen är en av de förvaltningar där ökningen av 

tidsbegränsade anställningar är störst.  

 Varför ser det ut som det gör?  

 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med visstidsanställda (tidsbegränsade och 

timanställda) anställningar utifrån din yrkesroll? 

 

3. Omsorgsförvaltningen har ytterligare siffror som är utmärkande. Förvaltningen har den, i 

jämförelse med andra förvaltningar i kommunen, lägsta sysselsättningsgraden. Endast 48 

procent av de tillsvidareanställda i omsorgsförvaltningen arbetar heltid.  

 Varför är det så?  

 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med deltidsanställningar utifrån din yrkesroll? 

 

TEMA 2: Kvalitét inom vård och omsorg 

 

1. Anser du att den sammansättning av personal som Kalmar kommuns omsorgsförvaltning 

har idag, uppfyller kommunens krav/målsättningar på kompetens? 

 

2. Är det möjligt att upprätthålla en god kontinuitet i omsorgsarbetet med den 

sammansättningen av personal Kalmar kommun har idag? 

 

3. Finns det andra kvalitetsaspekter, bortsett från kontinuitet och kompetens som du anser 

påverkas av den sammansättning av personal som ni har idag?  
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Idag pågår det en debatt gällande framtiden för vård och omsorgssektorn, särskilt 

äldreomsorg, där många oroar sig för att det redan nuläget råder brist på vårdpersonal. Det 

finns även en oro över att få utbildar sig till undersköterskor/sjuksköterskor. Ett 

skräckscenario som målas upp är att vi inte ska kunna möta behovet av utbildad vårdpersonal 

i framtiden.  

 

4. Vid införandet av heltid skriver kommunen i sitt lokala kollektivavtal ”Rätt till heltid” att 

enhetschefen kan erbjuda heltidstjänster till såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda. 

Tror ni att den personal som kan komma att beröras av införandet av “Rätt till heltid” innehar 

den kompetens ni önskar för heltidsanställda i omsorgsförvaltningen? Om inte, hur ser ni på 

det? Om ja, motivera!  

 

TEMA 3: Kalmar kommuns beslut om “Rätt till heltid” 

 

1 Beskriv vad som ligger till grund för beslutet om “Rätt till heltid”? Vad skulle du säga är 

den officiella motiveringen? 

 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med heltidsanställningar i vård och 

omsorgssektorn? 

 

3. Är det rätt beslut att fatta för omsorgsförvaltningen? Motivera! 

 Vad anser du är avtalets styrkor, respektive svagheter? 

 

3. Organiseringen av arbetstid kommer i samband med införandet av “Rätt till heltid” 

förändras. Vad tror du att den nya organiseringen av arbetstid (resurstid) kommer att innebära 

för: 

1. Organisationen 

2. Enhetschef  

3. Arbetstagare  

 

Det har gjorts ett försök att implementera “Rätt till heltid” tidigare. Enligt kommunens 

projektplan “rätt till heltid” infördes heltidsarbete i omsorgsförvaltningen år 2011. Till en 

början erbjöds arbetstagare heltidstjänster på 100 procent vilket kom att ändras till 90 procent, 

kommunen beskriver detta som en ekonomisk och praktisk förändring. Verksamhetschefer, 
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och enhetschefer fick ingen utökad budget för projektet, vilket citat “visade sig vara 

ogenomförbart med hänsyn till omsorgstagarens behov och gällande lagstiftningar”, och 

projektet lades ner. Vid införandet av “Rätt till heltid” år 2017 skriver ni att projektet återigen 

ska ske inom befintlig budgetram. Ni skriver även att kriteriet för att projektet ska läggas ner 

är om det kommer ske en ekonomisk försämring eller leda till ofördelaktiga konsekvenser för 

medarbetare.  

 

4. Tror ni att implementeringen av “Rätt till heltid” kommer lyckas bättre år 2017?  

 

TEMA 4: Flexibilitet och trygghet 

 

Två begrepp som ofta används inom forskning gällande olika anställningsformer och dess 

effekter är trygghet och flexibilitet. Begreppet flexibilitet används många gånger för att 

beskriva framväxten av den nya arbetsmarknaden, och många menar att den är en ny trend 

som växer sig allt starkare. 

 

1. Hur uppfattar du att kommunen driver på frågan om flexibiliteten? 

 

2. Vad anser du om Lagen om anställningsskydd (LAS)?  

 Främjar eller hämmar den möjligheten att agera flexibelt? 

 

3. Hur anser du att Lagen om valfrihet (LOV) har påverkat utvecklingen av ett mer flexibelt 

arbetsliv inom omsorgen i Kalmar kommun? 

 

Trygghet 

 

4. Hur anser du att det nya införandet av “Rätt tillheltid” bidrar till eller hämmar tryggheten 

för de parter som är inblandade? 

 

5. Är den nya organiseringen förenlig med den moderna flexibla utvecklingen på 

arbetsmarknaden? 
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Flexicurity, är ett begrepp som blir allt mer populärt att diskutera när det gäller 

organisationens fördelning av anställningsformer. Det är en sammansättning av just 

begreppen flexibilitet och trygghet. Modellen har testats i Danmark där LAS nästintill skrotats 

och istället har arbetstagaren erbjuds ekonomisk trygghet i form av ett generöst 

välfärdssystem som stöttar individen, både i tider av arbete och arbetslöshet. 

 

6. Tror du att en sådan form av organisering hade varit möjlig i Kalmar kommuns vård och 

omsorgssektor? Motivera! 

 

7. Vilka förutsättningar kräver införandet av en sådan modell anser du?  

 

Reflektioner 

 

8. Om du fick tänka helt fritt, hur tycker du att man bäst skulle organisera personal inom vård 

och omsorgssektorn?  

 

9. Är det någonting du tycker att vi borde ta med oss härifrån, som vi inte redan frågat om 

men som du anser är relevant för denna studie? 
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