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Forskning visar att genom flexibel arbetstid kan arbetsledare behålla kompetenser. 

Flexibel arbetstid kan skapa engagemang och bra arbetsförhållanden i 

verksamheter utifrån medarbetarens enskilda behov och organisationens krav på 

bemanning. Resultatet visar att genom teorin om KASAM kan arbetsledare skapa 

en attraktiv arbetsplats och behålla kompetenser trots det strama ekonomiska 

kravet från organisationen. Syftet med studien var att studera hur goda villkor för 

lärande kan skapas i flexibel arbetstid. Studien baseras på nio semistrukturerade 

intervjuer med arbetsledare inom vård och omsorg från tre städer i Sverige och 

utgick från en intervjuguide. Redovisningen av resultatet delades först in i två 

teman utifrån organisationsperspektivet och individperspektivet. Därefter 

analyserades resultatet utifrån teorin om KASAM i tre delar. Arbetsledare menar 

att genom kommunikation, motivation och delaktighet kan goda villkor för 

lärande skapas i flexibel arbetstid. Resultatet visar att det är en komplex uppgift 

för arbetsledare att behålla kompetenser för att skapa en bra arbetsmiljö. 
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INTRODUKTION 
Syftet med den här studien är att studera hur goda villkor för lärande kan skapas i 

flexibel arbetstid på arbetsplatsen utifrån Antonovskys teori om KASAM som betyder 

känsla av sammanhang. Lärmiljö på arbetsplatsen ska enligt Illeris (2007) präglas av 

förståelse, gemenskap och samarbete. Det är också viktigt att det finns tid för reflektion. 

Arbetsledaren behöver ha kännedom om förhållandena på arbetsplatsen, enskilda 

individers situation, kompetens, förutsättningar och motivation. Kompetens i lärmiljön 

innebär att förnuftet och känslan hos medarbetaren ska användas av ledaren för att 

kunna fatta beslut vad gäller arbetsmiljön. Det är en komplex uppgift för arbetsledaren 

att sträva efter att möta medarbetarnas enskilda behov och önskemål samtidigt som 

organisationen ställer krav på bemanning Illeris (2007). Forskning visar att medarbetare 

som arbetar i flexibla arbetsplatser har större engagemang och är mer effektiva att vilja 

påverka sin arbetsmiljö (Galinsky, Bond, Sakai, Kim & Giuntoli 2008). Antonovsky 

(1987) anser att när förväntningarna inför en uppgift är tydliga kan det vara 

meningsfullt att engagera sig i utmaningar som kan uppstå i flexibel arbetstid. 

Zampoukos (2005) menar att flexibilitet kan skapa utveckling i verksamheter och 

påverka förutsättningar att behålla kompetenser.  Genom att påverka sina arbetstider har 

medarbetare större möjlighet att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. En 

arbetsbelastning som fungerar både för medarbetaren och arbetsmiljön skapar 

gynsamma förhållande för att behålla kompetenser i verksamheten (Westling Nordh 

2007).   

Bakgrund 

Schemaläggning  

Schemaläggningsprogram har studerats av forskare utifrån flera olika aspekter. Flera 

studier handlar om medarbetarnas syn på flexibel arbetstid och medarbetares syn på 

schemaläggning. Den här studien ser på hur goda villkor för lärande kan skapas i 

flexibel arbetstid utifrån Antonovskys (1987) teori om KASAM och vad arbetsledare 

ser som viktiga faktorer för lärandet. Tullberg (2003) påpekar i sin studie att det finns 

en oro inom kommuner i Sverige att vård och omsorg kommer att få problem med 

organisationens krav på grund av personalbrist och brist på kompetens. Dessutom 

menar Tullberg (2003) att ungdomar tvivlar på att arbeta inom vård och omsorg på 

grund av att det inte finns en tilltro till kommunen som arbetsgivare. Min ambition är att 

undersöka vad arbetsledare inom kommuner, landsting och privat sektor gör för att 

skapa goda villkor för lärande i flexibel arbetstid för att behålla kompetensen i 

organisationen. Flexibel arbetstid och schemaläggningsprogram implementerades på 

1990-talet och det finns studier som har undersökt skillnader mellan fast och flexibelt 

schema. Mitt intresse bygger på dagens flexibla arbetssätt och min ambition är att 

studera arbetsledares erfarenheter för att skapa en bra lärmiljö. 

Schemaläggningsprogram kan vara ett komplement till att behålla kompetenser i en 

arbetsgrupp. Blusi, Bostedt & Rönnbäck (2010) menar att schemaläggningsprogram inte 

alltid är positivt för medarbetaren. Storleken på en verksamhets arbetsgrupp ser inte 

alltid till anställdas välmående eller möjlighet till flexibilitet i schemaläggningen. Det 

kan även vara problematiskt för arbetsledare att hantera flexibilitet i schemat när 

arbetsgruppen är liten. Illeris (2007) anser att allt lärande bör anpassas utifrån olika 
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situationer eftersom lärandet blir en del av hur medarbetare kan påverka sin roll i olika 

situationer. Zampoukos (2005) anser att små arbetsgrupper kan bli isolerade och fastna i 

en trygghet och inte se på verksamhetsutveckling jämfört med en större arbetsgrupp. 

Allvin et al, (1998) påstår att när det finns en fungerande arbetsgrupp och möjlighet att 

planera arbetet i verksamheten jämnt fördelat över hela dagen skapas en lugnare 

arbetsmiljö med mindre stress. För arbetsledaren kan det vara svårt att anpassa 

arbetstiderna utifrån organisationens krav, men genom flexibel arbetstid kan det 

underlätta. 

Lagar och avtal 

 

Arbetstidslagens syfte är att förhindra att medarbetare arbetar för mycket eller har 

arbetstider som kan påverka hälsan och riskera sjukskrivning. Arbetstidslagen utgår från 

EU-regler om hur arbetstiden ska föreligga och det finns vissa krav om veckovila, 

dygnsvila och total veckoarbetstid (www.av.se). Silen (2015) beskriver att en av 

anledningen till att schemaläggningsprogram implementeras i verksamheten var för att 

programmen kan ta hänsyn till lagar och avtal i flexibel arbetstid till skillnad från ett 

vanligt statiskt schema. Schemaläggningsprogram ger också möjlighet för arbetsgivaren 

att använda kompetenser inom arbetslaget och påverka behovet av vikarier. 

Arbetsledaren har rätt att ändra i anställdas schema utifrån verksamhetens behov fjorton 

dagar innan schemat fastställs (Silen 2015). Arbetstidslagen har inte några regler för hur 

arbetstiden ligger över ett dygn eller över veckodagar. Inte heller hur långt ett 

arbetspass får vara, men arbetstidslagen säger att medarbetare har rätt till minst 11 

timmars dygnsvila under varje 24 timmarsperiod (www.av.se).  

 

Sillberg Ligander (2012) beskriver att optimerad bemanning handlar om att öka 

kvaliteten och kontinuiteten för personerna som vårdas inom hemtjänst, äldreboende 

och funktionshinder. Det ska skapas kontinuitet och bra kvalitet med att minska antalet 

timvikarier och bemanna verksamheten med heltidsanställda. I Göteborgs stad vill man 

att staden ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda heltid till alla. Sillberg Ligander 

(2012) säger att ”heltid är en rättighet, deltid är en möjlighet”. Hon menar att genom 

tillsvidareanställningar skapas möjlighet till delaktighet för medarbetarna. Vidare säger 

hon att fler medarbetare med rätt kompetens får tillgång till kompetensutveckling. 

Kvaliteten på vården brister när stor andel är timanställda men genom att minska på 

timanställda kan Göteborgs stad förbättra kvaliteten och öka kontinuiteten och på så vis 

skapa en attraktiv arbetsplats. Tullberg (2003) säger att för att skapa en attraktiv 

arbetsplats krävs det individualism från arbetsledaren genom att skapa möjlighet för 

medarbetare att påverka sina arbetstider. 

Flexibel arbetstid 

 

Wilthagen, Tros & Van Lieshoutet (2003) menar att det finns fyra former av flexibilitet. 

1. Intern numerisk flexibilitet, handlar om hur många arbetstimmar en medarbetare 

arbetar, övertid och deltid. När organisationen har många tillfälligt anställda i 

kombination med många deltidsanställda kan produktiviteten vara låg.      

2. Extern numerisk flexibilitet, handlar om att arbetsgivaren har möjlighet att vara 

flexibel i anställningar och uppsägningar. 

http://www.av.se/
http://www.av.se/
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3. Funktionell flexibilitet, handlar om att medarbetaren kan agera självständigt och 

variera sina arbetsuppgifter och att anställda kan ha kompetens inom ett brett 

kompetensområde.  Den typen av flexibilitet kan gynna både arbetsgivaren och 

medarbetaren eftersom det finns en flexibilitet att vilja utföra olika 

arbetsuppgifter i olika verksamheter. 

4. Löneflexibilitet, handlar om att anställda får resultatbaserad lön. 

 

Wilthagen et al (2003) har studerat flexibilitet och anställningsskydd i fyra EU länder. 

Danmark, Tyskland, Belgien och Nederländerna. De menar att flexibel arbetstid har 

både för och nackdelar för medarbetare. Extern numerisk flexibilitet betyder att det 

finns möjlighet att reglera arbetstider vid till exempel skiftarbete. Organisationen kan 

skapa flexibilitet i anställningsavtalen och avskeda personal under en period när 

ekonomin är svag för att sedan återanställa medarbetare vid godare ekonomiska 

förutsättningar. Den typen av flexibilitet kan skapa trygghet i kvaliteten för 

organisationen och kan förhindra uppsägningar när det uppstår kriser. Det finns en risk 

med den här typen av flexibilitet. Det kan vara att organisationen kan ge företräde till 

vissa som redan är anställda men det kan också inspirera till att ha överkapacitet i 

verksamheten. När ekonomin är svag och det är lågkonjunktur finns det risk att 

medarbetare med mindre kompetens avskedas istället för att kompetensutvecklas i 

organisationen. Vid högt inkomstskydd tillsammans med hög flexibilitet på 

arbetsmarknaden är det enkelt för organisationer att både anställa och avskeda personal. 

Det finns säkra sociala skyddsnät att luta sig mot när anställda blir uppsagda. Både den 

anställde och organisationen kan tjäna på att det finns ett bra socialt skyddsnät. Det kan 

skapa möjligheter att anställa personal med kompetenser som företaget behöver vid just 

den tidpunkten.  

 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg & Skärstrand (1998) beskriver två 

perspektiv på flexibilitet.  

1. Organisationsperspektivet  

2. Individperspektivet. 

I organisationsperspektivet menar de att organisationen bör vara mer flexibla i 

organisationen för att anpassa sig efter förändringar som kan ske i verksamheter. 

Genom ökad flexibilitet kan företag undvika svårigheter i ekonomiska situationer och 

vara mer attraktiva på marknaden. I individperspektivet handlar flexibilitet om att 

medarbetarna ska kunna kombinera sitt arbetsliv med sitt privatliv som ska skapa en bra 

balans. Både arbetslivet och privatlivet bör vara tillräckligt förutsägbart för att kunna 

uppnå den balansen (Allvin et al, 1998). Stressforskningsinstitutet säger att medarbetare 

inte alltid arbetar utifrån sin fulla potential utan har begränsningar inom olika 

tidsaspekter. Genom att se på medarbetarnas kompetenser och arbetsförmåga under 

olika tidsintervaller finns det möjlighet att öka medarbetarnas välbefinnande på 

arbetsplatsen. Illeris (2007) menar att när lärandet är medvetet och inte kravfyllt och det 

finns intresse för lärande finns motivation till att skapa goda resultat i verksamheten. 

Kock (2010) anser att när arbetsledare kan se de individuella förmågorna hos 

medarbetare kan man ta vara på kompetenser inom olika tidsaspekter. I en föränderlig 

verksamhet kan det få stor betydelse för att kunna möta både medarbetarnas och 

organisationens krav. 
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Kompetens i schemaläggning 

  

Westling Nordh (2007) säger att när det finns kompetens och tidigare erfarenheter med 

flexibla scheman kan fokus vara på verksamheten istället för på olika datasystem.  I 

vissa verksamheter kan schemasystem skapa diskussioner som inte hör hemma i det 

forumet utan kan bero på andra problem i verksamheten. Sharafizad, Cowan, Paull 

Murdoch & Omari (2011) säger att när inte alla medarbetare blir inkluderade eller inte 

har fått någon utbildning i schemaläggningsprogram kan rapportering mellan 

medarbetare påverkas negativt. Alla medarbetare har inte tillgång till datorer och det 

kan påverka flexibel arbetstid. Forskning visar att personalbudgeten blir bättre med 

hjälp av schemaläggningsprogram och det kan öka möjligheter till att vidareutbilda 

medarbetare för att öka kompetensen i verksamheten (Sharafiziad et al, 2011).  

 

Kattenbach, Demerouti & Nachreiner (2010) anser att när förutsägbarheten och 

kunskapen i schemaläggningen ökar kan det skapa positiva aspekter på arbetsmiljön och 

även påverka medarbetarnas hälsa positivt. Carlson, Grzywacz & Kacmar säger att 

flexibla scheman kan skapa oförutsedda händelser och ekonomiska bakslag, särskilt i 

uppbyggnaden av flexibel arbetstid. Silen (2015) anser att ovissheten inför 

nästkommande schemaperiod kan skapa oro i arbetsgruppen och inverka på anställdas 

privatliv. Han menar att medarbetarnas inflytande över sin egen arbetstid kan påverkas 

av okunskap och det är viktigt för arbetsledaren att hantera det för att medarbetaren ska 

hitta balans mellan arbetslivet och privatlivet. Illeris (2007) säger att lärande är aktiva 

handlingar som skapas genom olika processer för att ge kunskap och förståelse i en 

verksamhet. Kompetens handlar om att använda sina egna förmågor och kunskaper för 

att få ett sammanhang och utvecklas tillsammans i arbetsgruppen.  

Lärande 

Illeris (2007) betonar att lärandet kommer inifrån och lärandet kan påverkas av vilket 

beteende medarbetare har, vilken bakgrund de har eller vilket kulturellt arv som finns. 

Han menar att begreppet lärande bygger på flera processer som kan vara biologiska, 

psykologiska och sociala. Det är grundstenarna som ligger till grund för utvecklandet av 

lärande. Dessutom menar han att lärande handlar om vilken förförståelse och kunskap 

som finns och medarbetarnas mognad och inflytande. Lärande har enligt Illeris flera 

definitioner. Det kan även handla om sociala och emotionella färdigheter, kreativitet, 

fantasi, empati, intuition och flexibilitet. Men det är genom interaktion och samspel med 

andra människor ett lärande kan utvecklas.  

 

I sin definition av lärande menar Illeris (2007) att begreppet lärande är processer som 

leder till förändring och allt lärande måste ske med hänsyn till alla dimensionerna. För 

att skapa förståelse eller kunna analysera en situation inom lärande ska samtliga 

dimentioner sammankopplas precis som hans triangel visar (se figur 1). 

Innehållsdimensionen 

Innehållsdimensionen handlar om medarbetarens individuella process som krävs för det 

egna lärandet. Det som medarbetaren lär och det medarbetaren har kunskap om, förstår 

och får begriplighet om ramas in i innehållsdimensionen. Förståelse och de färdigheter 

som medarbetaren har skapar mening och ger medarbetaren en möjlighet att fungera 
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konstruktivt i samarbete med andra. Utgångspunkten i den dimensionen kommer från 

kognitiva färdigheter som medarbetaren har. Kognitiva färdigheter som kunskap, 

förståelse, färdigheter som har med omdömen och intellekt att göra. 

Innehållsdimensionen strävar efter att skapa mening och få ett sammanhang på tillvaron 

i den verksamhet medarbetaren befinner sig i. 

Drivkraftsdimensionen 

Drivkraftsdimensionen handlar både om den individuella processen som medarbetaren 

genomgår i lärandet och den energin som krävs mentalt för att lära sig. När medarbetare 

känner sig nyfiken eller tveksam eller missnöjd och känner osäkerhet leder det till att 

vilja söka ny kunskap. Att få större förståelse och att skapa nya kompetenser genom 

motivation, känsla och viljekraft som är utgångspunkten i drivkraftsdimensionen. Både 

innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen måste vara aktiva hos medarbetaren 

för att lärande ska kunna ske. 

Samspelsdimensionen 

Samspelsdimensionen handlar om medarbetarens samspel i den sociala omgivningen i 

en verksamhet. Utgångspunkten i samspelsdimensionen är kommunikation, samarbete 

och agerande. Medarbetare utvecklar sina förmågor att engagera sig i olika former av 

socialt samspel och interaktion med andra människor. Alla tre dimensioner samarbetar 

med varandra och sänder ut impulser till medarbetare för att sätta igång en lärprocess. 

Samspelsdimensionen interagerar hela tiden med de andra dimensionerna och skapar 

impulser som sätter igång lärprocessen. Medarbetare har olika bakgrund och olika 

erfarenheter från olika miljöer och de har alla olika erfarenheter av lärande. Men genom 

samarbete kan lärande skapas och ge nya erfarenheter för medarbetare i en verksamhet 

(Illeris 2007). Kock (2010) menar att arbetsledare behöver verktyg för att utveckla 

medarbetares kompetenser i verksamheten för att anpassas till organisationens 

förväntningar och krav. När det sker förändringar i verksamheter ökar behovet av att 

skapa nya lärprocesser och verksamheter behöver strukturer som kan stärka lärandet. 

Arbetsledare bör ta tillvara på personalens erfarenheter och kompetenser som fungerar 

både i flexibel arbetstid och för verksamheten. 

Lärande i arbetsmiljön 

Illeris (2007) säger att alla sidor hos medarbetare måste hanteras, både känslomässiga 

och dynamiska sidor och samspelet mellan dem. Problemhantering, engagemang och 

reflektion anser han är det som krävs för att medarbetares kompetenser ska kunna 

utvecklas i verksamheter. Galinsky et al, (2008) säger att anställda i effektiva och 

flexibla arbetsplatser är mer benägna än andra att ha större engagemang i verksamheten. 

Både arbetsledare och medarbetare har nytta av flexibla arbetstider som ger mer 

engagerade medarbetare och minskad sjukfrånvaro. Matsou (2012) menar att för att 

förbättra arbetsplatsinlärning kan arbetsledare utveckla sin egen förmåga till reflektion. 

Det kan göra att medarbetare kan lära sig att reflektera över sina beteenden. När det 

finns en tydlig förebild som har god förståelse för medarbetare kan det skapa 

engagemang i verksamheter. Dessutom ökar medarbetares avsikter att stanna kvar i 

verksamheten när engagemanget är högt. Kock (2010) anser att medarbetarnas 

delaktighet i flexibel arbetstid stärks i en lärande organisation där lärandet kan förändra 

attityder. Genom delaktighet skapas självinsikt och motivation till att vilja utveckla och 
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engagera sig i verksamheten. Zampoukos (2005) säger att kombinationen av att ha ett 

bra schema och en bra arbetsmiljö och att medarbetaren själv kan ta ansvar för sin sömn 

är en viktig aspekt för att påverka sjukskrivningar.  

Kock (2010) menar att en arbetsmiljö som är tillåtande och stimulerar lärandet och 

skapar kompetensutveckling är värdefull för medarbetares personliga utveckling. 

Stressforskningsinstitutet påstår att när medarbetare har kort vilotid i schemat finns det 

större risk för sömnbrist och det kan påverka arbetsförmågan och prestationen negativt. 

Medarbetare som har möjlighet att påverka sina arbetstider är mer engagerade i sitt 

arbete och har större välmående på arbetet. Fagerström & Flinthammar (2009) säger att 

ledarskapet ställer krav på förnyelse när det gäller effektivitet och kvalitet. De anser att 

när en arbetsledare kan främja lärandet och se medarbetare som en tillgång kan det 

skapa möjligheter för medarbetaren att utvecklas i verksamheten. Blom Bringlöv (2010) 

menar att det inte alltid är organisatoriska faktorer som kan påverka delaktighet och 

inflytande. Bristande engagemang kan också leda till minskat inflytande i 

schemaprocessen. Zampoukos (2005) menar att flexibilitet skapar utveckling. 

Flexibilitet både hur medarbetare tänker i schemaläggning angående tidsaspekten men 

också flexibilitet att arbeta i andra verksamheter. Det ger vidare kompetenser och 

minskar behovet av vikarier. En medarbetare som har större flexibilitet och kan arbeta i 

andra verksamheter har också större möjligheter att anpassa sina arbetstider. 

 

Syfte och problemformulering 

Arbetsledare kan ha en svår uppgift att bevara en god lärmiljö som inspirerar till lärande 

vid flexibel arbetstid. Syftet med den här undersökningen är att studera hur goda villkor 

för lärande kan skapas i flexibel arbetstid utifrån Antonovskys (1987) teori om 

KASAM. Vidare undersöker jag hur arbetsledare hanterar schemaläggning vid flexibel 

arbetstid i förhållande till de krav som organisationen ställer vad gäller kompetens i 

bemanningskravet.  

Frågeställning: 

Vad anser arbetsledare är goda villkor för lärande i verksamheter som tillämpar flexibel 

arbetstid? 

Tidigare forskning 

Carlson et al, (2010) undersökte förhållandet mellan medarbetarens arbetsförmåga och 

hur man trivs på arbetsplatsen. Studien jämförde flexibel arbetstid med traditionellt 

schema. I sin studie fann de att kvinnor gynnas mer än män av flexibel arbetstid. 

Organisationer som använder sig av flexibla scheman bidrar till ett ökat organisatoriskt 

resultat och att medarbetaren anstränger sig i högre utsträckning än vid ett statiskt 

schema. Det innebär att fler stannar kvar på sin arbetsplats vilket gynnar arbetsgivaren 

och organisationen. Kattenbach et al, (2010) påstår att olika människor har olika 

dygnsrytm vilket leder till att tidsperioden när medarbetare känner sig på topp är 

individuell och varierar från person till person. De anser att flexibel arbetstid gynnar 

medarbetaren på ett positivt sätt och kan öka medarbetarnas positiva välbefinnande. 
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Arbetsmotivationen kan öka när medarbetare har möjlighet att anpassa sina arbetstider. 

De säger också att det är viktigt för medarbetare att få förståelse för schemaläggning så 

att förutsägbarheten kan öka. Det är också viktigt att ge medarbetarna tid att förstå 

schemaläggning. Kock (2010) säger att perspektivet på lärande beror på vilken 

kompetens det krävs av medarbetaren och i vissa verksamheter kan det krävas speciella 

och individuella kompetenser som till exempel kompetens i schemaläggningsprogram. 

Kattenbach et al, (2010) anser att när medarbetare kan bidra och skapa sina egna 

scheman kan det leda till större möjligheter till kommunikation och samarbete i 

verksamheten. Illeris (2007) menar att lärmiljö på arbetsplatsen ska handla om 

gemenskap och samarbete. Det måste finnas balans mellan medarbetarnas 

självständighet och initiativförmåga att kommunicera och samarbeta i verksamheten. 

Carlson et al, (2010) hävdar att flexibla scheman bidrar till förbättrad arbetsförmåga och 

större tillfredsställelse på arbetsplatsen. Studier visar att det är viktigt att utveckla och 

skapa entusiasm hos medarbetare för att skapa en bra miljö för lärande i verksamheter 

(Silen 2015 och Zampoukos 2005). Kattenbachs et al, (2010) och Carlssons et al, (2010) 

studier styrker att flexibel arbetstid skapar högre arbetsförmåga och bidrar till att 

medarbetare känner större tillfredsställelse på arbetsplatsen. De menar att medarbetare 

som är engagerade vill utveckla sitt lärande och ställer högre krav på utveckling. 

Negativa aspekter med flexibel arbetstid  

Kattenbach et al, (2010) menar att i en verksamhet där flexibel arbetstid styr hur 

medarbetarna väljer att arbeta finns det inte alltid möjlighet till samarbete mellan 

varandra. När medarbetare är beroende av varandras kompetenser kan flexibel arbetstid 

skapa mer problem. Sharafizad et al, (2011) säger att en negativ aspekt med flexibel 

arbetstid är att rapporteringen mellan personalen kan bli sämre om inte alla har tillgång 

till dataprogram. En annan negativ aspekt är att i perioder kan arbetsbelastningen bli 

tyngre, t.ex. under sommarperioden när många timanställda arbetar. Kattenbach et al, 

(2010) anser att när arbetsledaren förändrar schemat och medarbetaren inte är har varit 

med och påverka kan det leda till psykiska påfrestningar. Medarbetaren kan få negativa 

aspekter på sin hälsa. Forskningen visar att när arbetsledaren är inkonsekvent i 

schemaläggningen kan det leda till att medarbetare inte engagerar sig i sin verksamhet. 

Flexibla scheman kan även skapa diskussioner om schemaläggning och alla 

medarbetare är inte alltid nöjda. Det kan i sin tur leda till missnöje i arbetsgruppen och 

ge sämre arbetsmiljö. Flexibel arbetstid innebär att ett schema kan vara föränderligt från 

dag till dag och det kan vara tidskrävande att få ihop rätt bemanning. 

 

Zampoukos (2005) säger att medarbetare väljer tider för att vara solidariska mot sina 

arbetskollegor. De tänker inte alltid på sig själva och sina egna behov i första hand.  

Ansvaret som arbetsledare har över budget och bemanningskrav kan vara svårt att 

koppla ihop med medarbetarens enskilda önskemål i flexibel arbetstid. För att skapa 

flexibla scheman anser hon att medarbetarna måste anpassa sig både i tidsaspekter och 

geografiska aspekter. Det innebär att medarbetare kan behövas på annan enhet i 

närliggande verksamhet.  

 

Blom Bringlöv (2017) anser att arbetsledaren måste vara delaktig i hur bemanningen 

ska se ut. Det är viktigt att ha kunskap om hur många som ska arbeta på vissa tider och 

hur många som eventuellt måste gå till en annan verksamhet under en period. Brister i 

förståelsen för schemaläggningsprogram kan skapa en mindre tidseffektiv 
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schemaläggning och missgynna medarbetarna. Det kan skapa en frustration i 

arbetsgruppen. Verksamheten styr förutsättningar och önskemål och det kan vara svårt 

för ett schemaläggningsprogram att hitta variationer i systemet. När det finns en 

fungerande verksamhet med sammanhållning och solidaritet bland medarbetarna kan 

det fungera perfekt. Men det är också arbetsledarens roll att se till att medarbetarna har 

en stark gemenskap för att lösa schemaläggningen på ett hanterbart sätt. 

Schemaläggningsprogram kan också skapa förutsättningar för en verksamhet att lösa ett 

bemanningskrav utifrån en målplanering. Westling Nordh (2007) anser att 

organisationens budget och verksamhetens målplanering inte alltid fungerar och det kan 

skapa skuldkänslor för medarbetare. Arbetstidslagarna kan bli svåra att följa med 

flexibel arbetstid och verksamhetsmålen svåruppnåeliga. Vidare menar hon att 

medarbetare upplever flexibel arbetstid som enbart en metod för att organisationen ska 

hålla sig inom budgetramarna. Dessutom anses schemaläggningsprogram vara 

tidskrävande och det kan vara en utmaning för medarbetare att lära sig systemet. För att 

arbeta i schemaläggningsprogram krävs datorvana och utbildning i systemet (Blusi et al, 

2010). 

Positiva aspekter med flexibel arbetstid 

När schemaläggningen fungerar optimalt visar studier att medarbetaren har större 

psykiskt välbefinnande och presterar bättre på sin arbetsplats (Kattenbach et al 2010). 

Sharafizad et al, (2011) har i en litteraturstudie upptäckt att genom att arbeta flexibel 

arbetstid skapas större arbetsglädje och motivationen på arbetsplatsen ökar. Vidare 

menar de att flexibel arbetstid skapar ökad produktivitet på arbetsplatsen och högre 

arbetsmoral. Arbetsledaren bör hitta en balans mellan medarbetarens privatliv och 

arbetsbelastningen för att få en bra arbetsmiljö. Sjukfrånvaro och stressrelaterade 

sjukdomar har minskat med flexibel arbetstid. Det har i sin tur gett bättre ekonomiska 

förhållanden för verksamheten. Allvin et al, (1998) menar att flexibilitet kan vara 

positivt på flera sätt. Det kan innebära att det finns möjlighet att skapa scheman som 

fungerar både privat och i arbetslivet. Flexibilitet i schemat kan leda till mindre 

stressrelaterade symtom när det finns möjlighet att planera arbetet utifrån sin privata 

situation. Carlson et al, (2010) anser att arbetsledaren också bör vara medveten om att 

flexibla scheman kan skapa oförutsedda konsekvenser och ekonomiska bakslag.  

 

Westling Nordh (2007) säger att i flexibla schemamodeller finns det risk att 

medarbetare inte alltid känner sig delaktiga. Arbetsledare delger inte alltid besluten på 

hur bemanningen ska se ut till medarbetare. Hon anser att det bör finnas en öppenhet 

mellan fördelar och nackdelar i flexibel arbetstid som ska förankras av arbetsledaren till 

medarbetarna. Nilsson, Wallo, Rönnqvist, & Davidson (2011) menar att ledarskap 

handlar om att lösa problem genom att diskutera frågor som kan uppstå. Detta för att 

utveckla medarbetare men också för att lyfta verksamheten. 

 

Söderberg (2014) säger att när medarbetaren vet vad som förväntas av en och 

förutsättningarna är klara finns det möjligheter att skapa en god arbetsmiljö. Tydliga 

arbetsrutiner och gemensamt förhållningssätt skapar kontinuitet och trygghet och hon 

anser att arbetsledaren behöver vara tydlig i sin kommunikation. Blusi et al, (2010) 

menar att positiva aspekter med schemaläggningsprogram är att kostnaden för vikarier 

minskar och bemanningen kan säkerställas med kompetent personal. När ny personal 

ska anställas underlättas rekryteringen med ett schemaläggningsprogram och det kan 
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skapa en kvalitetssäkrad verksamhet. Arbetsledaren måste enligt Blusi et al, (2010) vara 

tydlig med systemets fördelar och motivera varför det finns ett behov av förändring i 

schemaprocessen. Det krävs handlingsberedskap från arbetsledaren. Vid förändringar 

bör medarbetarna vara delaktiga i förändringsprocessen för att öka delaktigheten och 

möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö.  

Blusi et al, (2010) pekar på flera positiva aspekter med schemaläggningsprogram och en 

positiv aspekt är att medarbetarna har möjlighet att styra sin arbetstid och planera sin 

ledighet utan att ta semesterdagar. Genom att ha varierande arbetstider finns det 

möjlighet att arbeta med olika kollegor vilket skapar sammanhållning och arbetsglädje. 

För att arbetsgruppen ska trivas på arbetet och arbeta med schemaläggningsprogram 

krävs det en fungerande arbetsgrupp som kan skapa arbetsglädje och samarbeta. 

Arbetsledaren bör däremot skapa rättvisa regler för att skapa en bra arbetsmiljö. 

Dessutom anser de att arbetsledaren bör arbeta med samtal inom arbetsgruppen om 

flexibel arbetstid och utarbeta förhållningsregler som fungerar i verksamheten. Inom 

handikapp och äldreomsorgen i Piteå genomfördes ett projekt som syftade till att 

behålla kvaliteten i verksamheten och hitta balans i budgeten. Zampoukos (2005) 

tillsammans med, projektledare, socialchef, avdelningschef, samt personalhandläggare, 

fackliga representanter från kommunal och vårdförbundet och slutligen 

arbetsförmedlingen erbjöd tillsvidareanställd personal anställning på heltid under 

projekttiden. Anställda blev erbjudna att välja sysselsättningsgrad och arbetet skulle 

organiseras utifrån individuell flexibel schemamodell.  

 

Projektet ledde till förändringar i medarbetarnas arbetsglädje och ökade deras 

delaktighet och inflytande (Zampoukos, 2005). Hon säger att diskussionerna kring 

schemaläggning bidrog till en ökad förståelse för verksamheten och budget. Även 

aspekten på kunskap och kompetens ökade hos medarbetaren vid flexibelt schema. Att 

skapa ett schema som fungerar för verksamheten på lång sikt är tidskrävande och det 

kan förekomma konflikter i arbetslaget. Medarbetarna kan också känna att arbetsledaren 

styr schemaläggningen eftersom budgeten styr verksamheten. Dessutom anser 

medarbetarna att de inte har fått utbildning eller information från arbetsledaren hur 

schemaläggningen ska hanteras (Zampoukos, 2005). Blom Bringlöv (2017) menar att 

för att medarbetarna ska få möjlighet till delaktighet krävs det att hela arbetsgruppen 

bidrar i schemaprocessen. När inte alla förstår hur schemaläggningen fungerar blir det 

problematiskt för hela arbetsgruppen. Hon säger att det är viktigt att alla medarbetare 

blir utbildade i schemasystemet för att kunna känna delaktighet i processen och för att 

göra det möjligt att förstå sin egen roll i systemet.  

Teori 

Teorin i den här studien ska göra att resultatet ramas in med hjälp av KASAM som 

betyder känsla av sammanhang (Antonovskys 1987). Det ska bidra till att studiens syfte 

sätts in i ett sammanhang och blir begripligt för andra forskare och för framtida studier. 

I den här studien är reliabiliteten på den valda teorin KASAM hög. Teorin används vid 

utförandet av intervjuer och i resultatet. 

 

Reinecker & Stray Jörgensen (2014) säger att teori är ett forskningsverktyg som 

omfattar viken hypotes eller antagande som finns i studien. Teorin kan förklara 

sambandet mellan olika mönster i forskningsfrågan och ska tydliggöra studiens syfte. 

Valet av teori grundas i hur forskaren väljer att se på problemområdet och teorin styr 
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analysen. Teorin kan enligt Reinecker & Stray Jörgensen (2014) övertyga andra 

forskare att studien är reliabel och forskningsresultatet kan sättas in i ett sammanhang 

genom den valda teorin. I studier använder man inte alltid hela teorier, man kan 

använda nyckelbegrepp som är viktiga för att tydliggöra analysen. Vidare menar de att 

begreppet ska definieras och förklaras på vilket sätt teorin används i studien. Det kan 

även uppstå problem enligt Reinecker & Stray Jörgensen (2014) vid användning av 

olika teorier eftersom det kan finnas risk att teorin inte används i studien och blir 

orelevant.  

 

I den här studien är syftet att studera goda villkor för lärande. Enligt Illeris (2007) 

triangel handlar lärande om samspel, innehåll och drivkraft. Liknande resonemang kan 

man se i teorin om KASAM som innebär känsla av sammanhang (Antonovskys 1987). 

Teorin om KASAM och Illeris (2007) lärtriangel hänger ihop genom att triangelns 

komponenter. Innehåll kan kopplas ihop med begriplighet, kompetens och kunskap. 

Drivkraft kan kopplas ihop med hanterbarhet, motivation och ansvar. Samspel kan 

kopplas ihop med meningsfullhet, sammanhang och kommunikation. Dessa begrepp 

skapar ett lärande som både Antonovsky (1987) och Illeris (2007) beskriver. 

 

Illeris (2007) understryker hur viktigt det är att det finns en drivkraft till att vilja lära. I 

sin lärtriangel finns tre lärdimensioner som beskriver vad han anser att lärande handlar 

om. Innehållet handlar om det som lärs. Kunskap, förståelse, kompetens och färdigheter 

förekommer inom det området. Drivkraften handlar om känslan att vilja lära, skapa 

inspiration och engagemang. Samspelet beskrivs som det sociala samspel som 

förekommer mellan medarbetarna. Andra framstående begrepp inom drivkraften kan 

vara motivation och samarbete. Alla komponenter behövs i triangeln för att lärande kan 

ske i en verksamhet. Även Antonovsky (1987) anser att tre komponenter bidrar till ökat 

sammanhang. Komponenterna i KASAM och Illeris lärtriangel kan komplettera 

varandra i arbetsledarens hantering av kraven som ställs i en verksamhet. 

 

Figuren är fritt konstruerad utifrån Illeris (2007) lärtriangel och Antonovskys (1987) 

teori om KASAM. 
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KASAM 

KASAM är ett begrepp utifrån Aaron Antonovskys salutogena teori om hälsa. 

Salutogent förhållningssätt innebär att individen bekräftas i en arbetsgrupp och får en 

känsla av sammanhang. Det salutogena ledarskapet syftar till att stärka medarbetarnas 

kompetens, motivation och lust för att öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Med hjälp 

av KASAM kan förmågan att uppnå hälsa skapas och bevaras genom att se hur 

begriplig, hanterbar och meningsfull världen kan se ut. 

 

KASAM:s tre komponenter 

1. Begriplighet handlar om att skapa struktur och sammanhang inom 

organisationen och den omgivningen som finns. Det måste finnas tydliga roller i 

arbetsgruppen och tydliga arbetsuppgifter. Att det regelbundet finns möjlighet 

till reflektion och feedback från arbetsledare och kollegor är viktigt för att 

arbetet ska bli begripligt. 

2. Hanterbarhet handlar om att ha tillgängliga resurser som gör att man kan hantera 

olika faktorer som kan påverkas i individers liv. Det kan vara egen kompetens 

men även andras kunskap som finns i omgivningen. När medarbetare känner att 

det finns tillräckliga resurser till att hantera Time Care kan det leda till att de 

hanterar arbetet lättare. Kompetens, kompetensutveckling och utbildning i Time 

Care kan underlätta hanterbarheten. Genom att skapa möjligheter att hantera det 

arbetsmaterial som finns. Hanterbarhet handlar också om att prestera utifrån den 

kunskap man har. 

3. Meningsfullhet handlar om att det ska finnas engagemang i de utmaningar som 

man ställs inför. Positiva aspekter som är kopplade till arbetet bidrar till ökad 

meningsfullhet, som trivsel, självkänsla och relationer på arbetsplatsen. Det 

handlar om motivation och vad som ger styrkan att lägga kraft och energi på. 

Det är viktigt att känna delaktighet i arbetsgruppen i de beslut som fattas för att 

känna meningsfullhet. Meningsfullhet skapar den största motivationen av dessa 

tre komponenter. 

När de här tre komponenter är kompletta bidrar det till en större känsla av sammanhang 

vilket kan leda till en större gemenskap i en arbetsgrupp. Komponenterna i KASAM 

påverkar varandra. Genom att skapa en meningsfull arbetsplats och göra arbetsuppgiften 

begriplig kan man hantera situationen. Om det inte finns motivation att hitta 

meningsfullheten är det inte säkert att man ser vilka resurser som finns att använda till 

sitt förfogande. När det finns en hög begriplighet kan man förstå vilka resurser man har 

och kan hantera och se meningen med olika situationer. (Antonovsky 1987). 

Ledarskap 

Jacobsen & Thorsvik (2002) anser att ledarskap är ett handlande som kan tillämpas av 

alla människor som avser att påverka andras tankar, inställningar och visioner. 

Ledarskap är en process till utveckling mellan människor där eftersträvade är att 

inspirera och påverka andra människor. De säger att ledarskap handlar om 

verksamhetsstyrning, planering, och att skapa struktur. Men också att stödja, skapa 

trygghet för medarbetare och bekräfta både negativa och positiva handlingar. 

1. Ledarskap är flera handlingar som praktiseras av en eller flera människor. 
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2. Ledarskap avser att få människor att agera. 

3. Ledarskap ska bidra till att verksamheten når sina uppsatta mål (Jacobsen & 

Thorsvik 2002). 

KASAM i ledarskapet 

Antonovsky (1987) menar att för att vara övertygande i vilken form av arbete 

arbetsledaren vill skapa på sin arbetsplats för välbefinnande bör det finnas ett salutogent 

ledarskap. För att arbetsledare ska kunna behålla kompetenser och samtidigt hålla sig 

inom budgetramarna kan Antonovskys (1987) teori om KASAM vara bra att förhålla 

sig till. Genom att engagera medarbetare och skapa gemenskap har arbetsledaren 

möjlighet att skapa bra arbetsförhållande och behålla kompetensen i verksamheten. 

Arbetsledare ska klara organisationens uppdrag och se till att resurserna räcker och 

dessutom organisera för att behålla kvaliteten och kompetensen, genom Antonovskys 

(1987) teori om KASAM kan verksamheten lyckas med utmaningen. Blom Bringlöv 

(2017) anser att när medarbetare har möjlighet att vara delaktiga i schemaläggningen får 

den bästa förutsättningen för att behålla kompetens och skapa sammanhållning i 

arbetsgruppen. Precis som Antonovsky (1987) menar att för att arbetsgivaren ska skapa 

en attraktiv arbetsplats bör medarbetarna engageras och vara delaktiga. Westling Nordh 

(2007) säger att när det finns en dialog mellan medarbetare och arbetsledare finns det 

god möjlighet till en bra arbetsmiljö och samarbetsviljan kan öka. Det gör att det skapas 

större intresse till förändringar. Galinsky et al, (2008) anser att när arbetsledaren har 

möjlighet att engagera medarbetare ger det minskad sjukfrånvaro och arbetsledaren har 

möjlighet att behålla kompetens och få en effektiv verksamhet. Antonovsky (1987) 

säger att för att skapa sammanhang för medarbetaren bör arbetsledaren ta tillvara på alla 

resurser som finns i verksamheten. Genom salutogent ledarskap kan arbetsledaren skapa 

en struktur som både gynnar verksamheten och medarbetarna.  

Kattenbach et al, (2010) säger att genom att öka delaktigheten och förutsägbarheten för 

medarbetare har arbetsledaren möjlighet att begränsa oförutsedda kostnader i 

verksamheten. Vidare menar de att när anställdas individuella kompetenser tas till vara 

kan bra rutiner för sammanhållning skapas. Antonovsky (1987) anser att i det 

salutogena förhållningssättet kan varje möte med människan skapa en kommunikation 

som blir en värdegrund för hela verksamheten. Arbetsledarens syn på människan och 

vilka värderingar ledaren har kan styra hur arbetsledaren agerar tillsammans med andra 

människor. Genom att reflektera över vilken typ av ledarstil som passar kan ledarskapet 

anpassas till att utveckla medarbetare och få verksamheten att växa. Matsou (2012) 

menar att ledare som kan vara kritiska i sitt lärande och reflektera över sin roll som 

ledare kan utveckla medarbetare i en arbetsgrupp. Genom att uppmuntra och reflektera 

över medarbetarnas beteenden främjas arbetsgruppens välbefinnande. Samarbeten kan 

ökas och arbetsmiljön kan bli bättre genom reflekterande lärande. Medarbetare har 

större förmåga att förstå och arbeta mot organisationens mål när arbetsledaren är 

inspirerande och skapar motivation. En arbetsledare som reflekterar över sitt ledarskap 

bidrar även till att medarbetare reflekterar över sin egen arbetssituation och arbetsmiljö. 

Antonovsky (1987) menar att när arbetsledaren förstår medarbetaren och 

ser kompetenser kan motivationen öka och medarbetaren har möjlighet att växa. 

Westring Nordh (2007) säger att när beslut tas gemensamt mellan medarbetare och 

arbetsledare och det finns en dialog varför besluten måste tas finns det möjlighet att få 

insikt i varandras kunskaper och erfarenheter. I Antonovskys (1987) salutogena syn på 
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ledarskap kan arbetsledaren förhålla sig till att medarbetare har resurser som är 

användbara i verksamheten och genom delaktighet finns det möjlighet att använda 

kapaciteten som finns. Han menar att det salutogena synsättet kan riktas till en hel 

grupp, en enskild individ, eller en särskild situation. Blom Bringlöv (2017) anser att i en 

särskild situation som schemaläggning innebär kan brist på förståelse påverka 

medarbetarens roll. Arbetsledaren bör skapa delaktighet och förståelse för alla 

medarbetare i schemaläggningen. Kattenbach et al, (2010) säger att när arbetsledaren 

ser på medarbetarnas välbefinnande finns det indikationer som säger att medarbetaren 

vill förbättra och förändra situationer. De menar att det är viktigt att arbetsledare inte 

speglar sina negativa åsikter till medarbetaren, utan agerar positivt gentemot 

medarbetaren för att kunna skapa sammanhållning och en välfungerande arbetsmiljö. 

Fagerström & Flinthammar (2009) anser att oavsett vilken ledartyp en arbetsledare är, 

är den viktigaste aspekten att skapa positiva känslor hos medarbetaren. Ledaren har 

möjlighet att påverka andras känslor och värderingar i relationer med andra människor. 

Genom sitt ledarskap kan ledaren vara engagerad och handlingskraftig och de 

egenskaperna kan påverka andra människor positivt. 

Antonovsky (1987) anser att för en arbetsledare är det viktigt att förstå meningsfullhet 

plus att motivation måste finnas med som en övergripande värdering för medarbetare 

och verksamheter. Det skapar bättre resultat i verksamheten och kan ge högre 

prestationer och sammanhållning bland medarbetarna. Fagerström & Flinthammar 

(2009) menar att ledare som deltar och bidrar till dialoger och diskussioner med 

medarbetare uppmuntrar till självständighet och utveckling i verksamheter. 

Meningsfullhet är den viktigaste komponenten i Antonovskys (1987) teori och när 

arbetsledaren uppmärksammar medarbetarnas värderingar och tror på förmågor, gör att 

det kan skapas bättre resultat i verksamheten och medarbetaren kan öka sin prestation. 

Matsou (2012) anser att när en arbetsledare uppmuntrar medarbetarna till att reflektera 

över olika handlingar som kan skapa osämja ökar förståelsen för problem i 

arbetsgruppen. När arbetsledaren skapar tydlighet och möjlighet till reflektion för 

medarbetaren, främjas arbetsplats inlärning och det finns större möjlighet till att nå 

verksamhetens mål. Nilsson et al, (2011) menar att genom att problem i verksamheten 

lyfts och diskuteras kan medarbetarnas kompetens och lärande utvecklas. Ett ledarskap 

ska inspirera och vara nytänkande men också ha förmågan att anpassa verksamheten 

utifrån de behov som finns och se när det finns behov till verksamhetsutveckling. En 

arbetsledare bör också bibehålla kompetenser och utveckla möjligheter för att skapa en 

lärande organisation (Nilsson et al, 2011). 

 

FORSKNINGSMETOD OCH DESIGN 
Den här studien baseras på nio semistrukturerade intervjuer med arbetsledare inom vård 

och omsorgsverksamheter. Intervjuerna gjorde jag via telefonsamtal och skypesamtal. 

Bryman (2011) menar att vid vetenskaplig forskning finns det två metoder att använda 

sig av, kvalitativ och kvantitativ metod. I kvalitativ forskning är orden det primära där 

forskaren intresserar sig för vad respondenterna har att säga till skillnad från 

datainsamling som används i kvantitativ metod. Denscombe (2014) säger att intervjuer 

handlar om att ta reda på vad respondenterna säger att de gör och vilka åsikter de säger 

att de har. I en kvalitativ forskningsmetod är det primära att skapa en förståelse av 

verkligheten och hur respondenterna uppfattar den och det krävs viss förförståelse från 
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forskaren (Bryman, 2011). En kvalitativ intervju är mest fördelaktigt att välja när 

forskningens syfte är att förstå åsikter, uppfattningar och känslor djupt. När forskaren 

söker djup förståelse om hur någonting fungerar är en kvalitativ metod lämplig. Även 

när forskaren anser att respondenterna har stor kunskap om ett ämne och forskaren vill 

få information om deras erfarenheter är kvalitativ metod lämplig (Denscombe, 2014). 

Forskningsdesign beskrivs som den plan som forskaren har för att besvara 

forskningsfrågorna. Forskningsdesignen är en struktur som styr och vägleder forskaren 

genom insamling av olika aspekter men också hur intervjuerna ska analyseras. Planen 

för insamlingen av data och vilka verktyg som används i studien och hur insamlingen 

analyseras avgör hela studiens upplägg. Utan forskningsdesign kan studien inte 

genomföras. Det måste finnas ett problem att studera och personer som har information 

om det som ska studeras. Forskningsdesignen är viktig för att resultaten i studien ska 

upplevas som trovärdig (Bryman, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2011) säger att genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer kan jag 

utforma en intervjuguide med teman utifrån en viss teori som ska användas i 

intervjuerna. Men samtidigt finns det möjlighet att avvika från intervjuguiden och ställa 

följdfrågor. Vidare menar han att på så sätt kan en semistrukturerad intervju också vara 

både ostrukturerad och strukturerad. Enligt Bryman (2011) kan en forskningsstudie 

påverkas av mina egna erfarenheter och värderingar. Det är omöjligt för mig att ha full 

koll på mina egna värderingar och under processen med att forska i den här studien kan 

det finnas möjlighet att jag påverkas. Genom att använda en semistrukturerad 

intervjuteknik har jag möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna och även 

kontrollfrågor för att förlita mig på att respondenterna menar det de har sagt i 

intervjuerna och på så sätt skapas tillförlitlighet på studien (Kvale & Brinkmann 2014). 

Bryman (2011) säger att respondenten kan redogöra åsikter som jag känner sympati för 

och det kan i sin tur leda till att analysen blir påverkad och kan ge felaktiga slutsatser. 

Därför är det ytterst viktigt att jag hela tiden förhåller mig kritisk i mitt förhållningssätt 

gentemot empirin. 

Telefonintervjuer som instrument 

  

Kvale & Brinkmann (2014) säger att det är viktigt att använda tiden på rätt sätt när man 

ska intervjua respondenterna. Det är krävande och ansträngande och forskaren blir ofta 

trött efter en intervju, därför kan det vara bra att välja om det är möjligt att ha en 

intervju per dag. För att genomföra intervjuerna anser Kvale & Brinkmann (2014) att 

det är viktigt att forskaren reflekterar över hur man uppträder, att man har ett gott 

bemötande och vara tydlig i det man vill förmedla till respondenterna. Vidare bör man 

enligt Kvale & Brinkmann (2014) förbereda hur materialet ska sammanställas och att 

det finns en möjlighet att man måste kontakta respondenterna igen för att förtydliga det 

som är sagt under intervjuerna. I den här studien kommer intervjuerna att ske via 

telefonsamtal eller Skype, det som respondenterna väljer. På det sättet behöver jag inte 

ta hänsyn till kroppsspråk på samma sätt som om vi skulle ha träffats i verkligheten. 

Inför intervjuerna menar Kvale & Brinkmann (2014) att jag kan förbereda mig genom 

att ha en intervjuguide (Se bilaga 2). 
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Intervjuguiden är uppbyggd efter några kategorier och jag utgick från teorin om 

KASAM som innebär begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Jag började 

intervjuguiden med en bakgrund och avslutade med konflikthantering. När 

intervjuguiden var färdigställd gjorde jag en testintervju för att kolla att intervjuguiden 

fungerade och jag använde inspelningsmaterial för att lyssna på intervjun ifall jag ville 

göra några förändringar. Kvale & Brinkmann (2014) säger att på det sättet har man 

möjlighet att korrigera frågorna och man har kontrollerat så att inspelningsmaterialet 

fungerar inför de kommande intervjuerna. Det fanns ingen anledning att göra några 

justeringar i intervjuguiden efter lyssningen. Samtalet flöt på bra och respondenten 

svarade på frågor under intervjun som jag hade planerat att ställa senare. Intervjuguiden 

fungerade bra och det fanns ingen anledning att justera den. Även inspelningsmaterialet 

fungerade perfekt och det kändes bra att påbörja de riktiga intervjuerna. I intervjuerna 

vill jag som intervjuare få så mycket information av respondenterna som möjligt. Men 

det är lika viktigt för respondenterna att få en uppfattning om vem jag är när hen ska 

delge sina erfarenheter och känslor i en intervju. Kvale & Brinkmann (2014) anser att 

den är viktigt att jag förhåller mig intresserad och visar förståelse och lyssnar 

uppmärksamt på vad respondenten säger. Det gör jag både för att skapa respekt men 

också för att skapa ett förtroligt samtal mellan oss. Innan intervjun börjar berättar jag 

kort om syftet med intervjun och att jag kommer att använda ett inspelningsmaterial, 

sen frågar jag om respondenten har några frågor innan intervjun kan starta. 

  

Avslutningsvis fick respondenten möjlighet att tillägga något och ställa frågor. I det här 

skedet kan respondenten prata fritt och jag har möjlighet att berätta mer om syftet med 

studien. Kvale & Brinkmann (2014) säger att det som sägs efter intervjun inte ska ingå i 

forskningsmaterialet men det kan framkomma information som kan vara viktig att 

använda. Om jag vill använda det materialet ska jag enligt etiska regler fråga 

respondenten om tillstånd innan jag använder det. Om respondenten säger nej är det 

viktigt att jag respekterar dess vilja och inte använder materialet i studien. 

Kvale & Brinkmann (2014) menar också att efter intervjun kan det vara bra att jag 

reflekterar över vad jag har lärt mig under intervjun och vara öppen för de reaktioner 

som har framkommit i intervjun. Det kan ge upplyftande underlag till den senare 

analysen. 

Population 

I en kvalitativ forskning studeras ett fåtal fall som utgör exempel på en population. 

(Bryman, 2011) Jag valde att studera organisationer i Skellefteå, Kristianstad och 

Göteborg för att få en geografisk spridning. Jag valde även att se på privat organisation 

inom vård och omsorg för att bredda undersökningen. Alla är företag inom Skellefteå, 

Göteborg och Kristianstad. Bryman (2011) menar att när forskaren vill studera ett 

särskilt ämne som schemaläggning och flexibel arbetstid är i den här studien kunde jag 

använda intervju som kvalitativ metod eftersom speciella situationer och händelser kan 

skildras på ett bra sätt. 

Urval 

Bryman (2011) menar att när man gör ett urval utifrån en population är det beroende av 

syftet med undersökningen. I den här studien avser jag att hitta en djupare förståelse hur 

arbetsledare kan skapa goda villkor för lärande och behålla kompetenser i flexibel 
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arbetstid utifrån Antonovskys (1987) teori om KASAM. Enligt Bryman (2011) finns det 

två metoder som kan användas i ett urval. Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. 

I urvalet har jag valt ett snöbollsurval som jag har möjlighet att påverka urvalet mer 

eller mindre (Denscombe 2014). Enligt Bryman (2011) är snöbollsurval en metod som 

framförallt används i kvalitativa undersökningar. Och är en urvalsmetod där forskaren 

tar kontakt med några människor som är intressanta för just den studien och sedan 

etableras kontakter vidare utifrån kontakternas tips på respondenter. 

I den här undersökningen är respondenterna utvalda utifrån ett icke sannolikhetsurval 

och utifrån ett urval som jag fann vara lämpligt i den här undersökningen. Det grundar 

sig i mina kontakter med arbetsledare inom vård och omsorg från tre olika städer i 

Sverige och jag anser att urvalet blev tillräckligt stort för att få en bra undersökning. 

Från de kontakter som jag hade fick jag fler respondenter som blev intresserade av att 

delta i min studie precis som Bryman (2011) påpekar att ett snöbollsurval är. 

Snöbollsurval är inte representativt med populationen eftersom urvalet är slumpmässigt 

och det finns inte någon möjlighet att garantera hur populationen ser ut (Bryman 2011). 

Fördelen med ett snöbollsurval är att det går relativt snabbt att hitta respondenter och 

det kan bli lättare att övertyga nya personer att delta eftersom de har blivit 

rekommenderade av någon som de känner (Denscombe 2014). 

Etiska aspekter 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att den etiska aspekten i alla studier är viktig men 

särskilt viktig i kvalitativa undersökningar. I en kvalitativ studie är det endast några 

respondenter som intervjuas och de ger mycket av sig själva så därför är det viktigt att 

de inte kan identifieras. Som forskare måste jag se till att respondenterna är väl 

införstådda med att ingen ska komma till skada under eller i samband med intervjuerna. 

Kvale & Brinkmann (2014) anser att det inte är säkert att allt som sägs i intervjuerna går 

att använda på grund av att respondenten kan vara för privat eller utlämnande. Det är 

viktigt att jag är öppen och ärlig i min undersökning och att respondenterna får skriftlig 

information från mig i god tid innan intervjuerna genomförs. (Se bilaga 1). 

I den här studien informerade jag alla respondenter som intervjuades om vilket syfte 

studien har och vilka moment som ingår i den här studien enligt informationskravet. 

Respondenterna fick information om att de kan avbryta sitt deltagande när som helst 

och de bestämmer själva om de vill delta eller inte. Samtyckeskravet innebär att det är 

helt frivilligt och inget krav att medverka i den här studien. Allt som framkommer i 

intervjuerna behandlas helt konfidentiellt i enlighet med konfidentialitetskravet. 

Uppgifterna som framkom i intervjuerna om respondenterna har jag varit noga med att 

inte någon obehörig har kunnat ta del av. Personliga uppgifter som adresser och 

telefonnummer har inte funnits tillgängliga för någon annan än mig. Jag informerade 

och garanterade att ingen respondent skulle kunna identifieras när studien är klar och att 

materialet kommer att raderas när studien är färdig. Respondenterna fick också 

information om att de kan ta del av forskningsmaterialet och jag var tydlig med att 

förklara nyttjandekravet som innebär att uppgifter som jag har samlat in bara används 

för den aktuella forskningen (www.vetenskapsradet.se). 

Litteratursökning 

  

http://www.vetenskapsradet.se/
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Bryman (2011) anser att det är viktigt att jag som forskare redovisar vilka 

litteratursökningar jag gör när jag söker efter artiklar till studien. Eftersom det är viktigt 

för läsaren att förstå vilka kriterier jag har använt för att kunna värdera min studie och 

se om den håller hög kvalitet. Vidare är det viktigt att möjliggöra för andra läsare att 

kunna genomföra samma sökningar för att kontrollera resultatet i studien. Kriterierna i 

min litteratursökning var att det skulle vara inriktat på flexibla scheman och effekter 

som påverkar schemaläggning. Artiklarna kunde både vara utifrån kvalitativ och 

kvantitativ metod men med kravet att de skulle vara vetenskapliga. Studierna skulle 

vara relativt nya och vara publicerade mellan 2010-2017 eftersom jag ville få det 

senaste inom området. Men sökningen på årtal gav inte tillräckligt med material, därför 

utökade jag sökningen till 2000-2017. Alla artiklar är peer rewied. 

De databaser som jag sökte i var swepub, diva, eric, proquest, oneseach och libris. 

Sökningarna som jag gjorde var: flexibla scheman, flexibla arbetstider och Time Care. 

“Flexible working hours” “flexible work arrangements”. all(Flexible working times) 

and all(effects on employees). all(Flexible working schedules) and all(effects on 

employees). all(alternative work schedules) and all(human resource planning). 

all“human resource management” and (“employee benefits”). Jag hittade relevanta 

artiklar från USA, Tyskland, Nederländerna, Japan och Australien men även Sverige. 

Alla artiklar som jag har läst är intressanta och presenterar sin syn på flexibel arbetstid 

utifrån arbetsmiljö hälsa och arbetsglädje. Alla artiklar är studier inom vårdyrken utom 

den från Australien som är en litteraturstudie i universitetsmiljö och jag fann den 

relevant eftersom den handlar om hur de har lyckats med att skapa arbetsglädje genom 

flexibla scheman. I artikelsökningen fann jag enkäter, intervjuer, fallbeskrivningar och 

dagboksanteckningar som alla beskriver påverkningar av olika slag i flexibel arbetstid. 

Det som jag valde att inte använda i studien är artiklar utifrån verksamheter som inte är 

vårdrelaterade. Men jag valde också bort studier med andra typer av flexibla scheman 

som till exempel 3-3 modellen eftersom jag ville se på flexibel arbetstid utifrån 

påverkningsbara scheman som t.ex Time Care. 

   

Analys 

Efter varje intervju transkriberade jag och reflekterade över hur intervjun hade fungerat 

och om det fanns någonting som jag ville ändra på. När intervjuerna var genomförda 

sammanställde jag varje intervju utifrån teorin om KASAM. Hanterbarhet, 

meningsfullhet och begriplighet. När jag hade lyssnat igenom en intervju sammanställde 

jag den väldigt detaljrik och lyssnade flera gånger om och om igen. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) krävs det tålamod för att göra utskrifter av materialet. Dessutom 

menar de att det kan vara stressigt och tidskrävande. Stressen kan minska om 

intervjuerna är genomförda med bra inspelningsmaterial. Jag lyssnade igenom varje 

intervju flera gånger för att få en bra sammanställning och återgick flera gånger för att 

klargöra att det jag lyssnade på blev rätt i skriven form. Eftersom det finns etiska 

aspekter med att skriva ut intervjumaterial valde jag att avstå från det. Kvale & 

Brinkmann (2014) menar att även inspelningsmaterialet ska raderas när informationen 

inte längre behövs till studien. Bryman (2011) menar att kodning av materialet kan 

orsaka fel svar. Speciellt när det gäller öppna frågor som jag har genomfört i 

intervjuerna. Han menar att kodningen kan misstolkas av mig som forskare och jag bör 

vara uppmärksam på vad det är jag tolkar när jag kodar materialet. 

Koderna kontrollerades i sammanställningen och om koderna hade samma betydelse 
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fast de uttrycktes olika gjorde jag justeringar för att de skulle få en innebörd på 

helheten. Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan processen i analysen pendla mellan 

den pågående texten och helheten. Innehållet i sammanfattningen av intervjuerna ska 

analyseras nära texten och tolkningar i texten går att göra på olika sätt och ändå vara 

trovärdiga. Vid en kvalitativ analys är resultatet i studien alltid färgad eftersom en 

intervju handlar om samspelet mellan mig som forskare och intervju respondenten och 

jag är medskapare av resultatet. Vid ett tillfälle när jag hade bokat in två intervjuer 

samma dag strulade tekniken. Telefonbolagets nät låg nere och jag hade inte tillgång till 

att ringa eller ta emot samtal. Tyvärr spelar det ingen roll hur bra jag förberedde mig 

inför intervjuerna när nätet låg nere. Jag hade ingen möjlighet att påverka det. Dessvärre 

hade båda dessa respondenter redan bokat om intervjun vid flera tillfällen i en två 

veckors period. Det stressade mig och jag tänkte att det skulle spegla sig i intervjuerna. 

Jag valde att avboka båda dessa intervjuer den dagen eftersom jag hade kontakt med 

telefonbolaget och de kunde inte säga när det skulle fungera igen. En respondent 

svarade mig direkt att vi kunde boka om intervjun och det var ingen fara att tekniken 

strulade. När intervjun sen blev genomförd pratade vi om det tekniska strulet som jag 

var med om och hen svarade att jag hade varit väldigt professionell i mailkontakten och 

bett om ursäkt för eventuella problem som jag kan ha bidragit till. Det ansåg hen vara 

starkt och bra och att jag visar god social kompetens och förmåga att vara ärlig. Det 

stärktes viljan att delta i intervjun och bidra i min studie.   

 

RESULTAT 
I den här studien handlar frågeställningarna om vad arbetsledare anser är goda villkor 

för lärande i verksamheter som tillämpar flexibel arbetstid. Respondenterna bidrog med 

sina egna tankar och beskrivningar av vilka upplevelser som kan förekomma i flexibel 

arbetstid och beskrev vad som kan behövas för att förebygga konflikter och behålla 

kompetenser i verksamheten. Jag har valt att presentera respondenternas svar genom att 

kalla dem arbetsledare 1 till och med 9. Det är för att det ska vara enkelt att se vem som 

har sagt vad. I det här kapitlet presenteras resultatet av det som framkom i intervjuerna 

med arbetsledare och materialet har tematiseras i två olika teman utifrån perspektivet 

från organisationen och utifrån perspektivet från individen. Därefter har jag 

analyserat och brutit ner resultatet utifrån Antonovskys teori om KASAM som jag har 

delat upp i tre delar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Det är viktigt för 

mig att jag förvaltar det förtroende som mina respondenter har gettt mig genom den här 

studien på ett respektfullt sätt. Jag hoppas att studiens trovärdighet kommer att vara 

tillräckligt hög och kan jämföras i andra studier för framtida forskare. 

Organisationen och verksamheten 

Kommunikation 

Arbetsledare 3 arbetar i hemtjänsten och säger att genom att kommunicera i olika 

verksamhetsfrågor som schemaläggning är, kan det skapas gemenskap och 

sammanhållning i en arbetsgrupp. Genom god kommunikation kan medarbetarna få 

större förståelse för helheten. Medarbetare tror ofta att arbetsledaren vet om alla 

problem som finns i en verksamhet men det gör hen inte alltid. Att kommunikation är 
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viktig i en verksamhet för arbetsmiljön och det goda lärande håller arbetsledare 4 med 

om. Hen menar att genom god kommunikation kan delaktighet och samarbete öka 

tryggheten i en arbetsgrupp. För att skapa en helhet och få rullning på rutiner och 

vardagliga sysslor menar hen att kommunikation är ett viktigt redskap i lärprocessen. 

Inom personlig assistans där arbetsledare 8 arbetar är det kunden som styr vilken 

medarbetare som ska arbeta. Det är inte alltid i första hand den med bäst kompetens 

som blir anställd. Arbetsledaren menar att när kunden kan styra vilken personal som ska 

anställas är det inte alltid att den med bäst kompetens blir anställd men hen för dialoger 

med kunden och kan ge förslag på vilken kompetens som behövs. Men i slutändan är 

det kundens beslut som gäller. Kunden har yttersta ansvaret för sin personal men 

arbetsledaren säger att genom god kommunikation kan hen lägga fram argument för att 

kunden ska anställa personal utifrån andra aspekter som kunden kan behöva. Att 

kommunicera anser även arbetsledare 1 vara en viktig aspekt för att verksamheten ska 

kunna utvecklas och hen har dialoger med medarbetare regelbundet, både individuellt 

och i gruppen. För att medarbetarna ska känna meningsfullhet och delaktighet anser 

även arbetsledaren att det är viktigt att HR blir inbjuden till verksamheten för att prata 

om rättigheter och skyldigheter. Arbetsledarens ambition är att medarbetarna ska trivas 

på sin arbetsplats och det är hens ansvar att gruppen ska känna att de är viktiga för 

verksamheten. För att snabbt komma in i nya rutiner anser arbetsledare 7 att 

kommunikation är det viktigaste verktyget för att skapa goda förutsättningar. När det 

finns en dialog mellan medarbetare kan det förebyggande arbetet på konflikter 

underlättas. Arbetsledaren säger att kommunikation skapar förståelse och när 

medarbetare har förståelse minskar konflikter.  

semester och lön är de två saker som är mest infekterade i verksamheter 

och det som betyder mest för folk 

Delaktighet och förståelse 

För att skapa förutsättningar för lärandet anser arbetsledare 6 att det viktigaste för en 

arbetsledare är att arbeta med att få medarbetarna delaktiga och skapa förståelse för 

organisationen. Hen beskriver optimerad bemanning rätten till heltid som ger vinster i 

budgeten. Inom funktionshinder där arbetsledaren arbetar pågår optimerad bemanning 

som innebär att det inte behövs timanställningar och arbetsledaren kan ha en 

överkapacitet i sin budget. Tack vare den överkapaciteten kan arbetsledaren sälja ut sin 

personal till andra verksamheter. Arbetsledaren menar att det är viktigt att ha flera 

samarbetspartners eftersom det finns olika behov hos medarbetare. Samarbetspartner 

kan vara andra verksamheter inom vård och omsorg. Men även förskolor eller städbolag 

kan vara lämpliga samarbetspartners. Arbetsledaren säger att när det finns flera olika 

samarbetspartner finns det möjlighet att behålla kompetensen i arbetsgruppen och skapa 

en fungerande arbetsmiljö. Både utifrån medarbetarens kompetens men även utifrån 

verksamhetens behov av bemanning. Arbetsledaren menar att det är viktigt att skapa 

förståelse för olikheter i verksamheterna och att det inte alltid är samma medarbetare 

som arbetar i andra verksamheter. Att det är viktigt med delaktighet och förståelse 

håller arbetsledare 1 med om som säger att det kan bli problematiskt när verksamheter 

blir mer datoriserade. Hen anser att yngre medarbetare har större förståelse för nya 

produkter och det finns en risk att äldre medarbetares kompetenser går förlorade. Det är 

problematiskt och det krävs en långsiktig strategi att hantera äldre medarbetares 

förutsättningar att få samma förståelse som yngre medarbetare. Även arbetsledare 7 som 
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arbetar i en administrativ enhet säger att det är viktigt att både ha en personlig dialog 

om delaktighet men också dialoger i grupper för att kunna motverka problem i en 

verksamhet. Hen anser att många medarbetare ser sina rättigheter men förstår inte alltid 

att de också har skyldigheter gentemot sina kollegor och sin verksamhet. Även 

skyldigheter att arbeta för sin egen arbetsmiljö. 

  

Det är inte alltid man kan få den kompetensen på golvet som man önskar 

Rätt person på rätt plats  

Arbetsledare 1 arbetar inom personlig assistans och anser att det är viktigt att det finns 

kompetens i schemaläggningsprogram inom arbetsgruppen. Det kan göra att 

arbetsledaren blir avlastad från sina arbetsuppgifter och har möjlighet att arbeta med 

kompetens och personalutveckling. Detta håller arbetsledare 3 med om som anser att det 

är viktigt att ta vara på de kompetenser som finns i en arbetsgrupp. Både för 

verksamheten men också för att organisationen ska kunna hålla en hög standard på 

arbetsmarknaden. Det finns ingen anledning för en arbetsledare att peta i detaljer som 

man inte har kunskap om. Det är bättre att ha ett övergripande kompetensområde och ge 

förtroende till andra att använda sin kompetens i detaljer som schemaläggning kan vara. 

Arbetsledaren 4 som arbetar inom funktionshinder menar att genom att delegera 

uppgifter till medarbetare i nyanställningar lär gruppen känna varandra och kan 

tillsammans skapa en bra arbetsmiljö. Det är viktigt med förutsättningar och gruppen 

behöver vara mogen för att samarbeta i schemaläggningen. Arbetsledare 1 har anställt 

en vikariesamordnare som löser akuta sjukluckor, helger och kvällar men egentligen 

skulle den personen också kunna disponera över hela schemat och ta ansvar över det 

precis som en schemaadministratör. Arbetsledaren menar att om hen inte behöver göra 

schemat kan hen få mer tid till personalutveckling, utbildningar och kompetenshöjning i 

verksamheten. Hen anser att det är viktigare att lägga fokus på rekrytering och arbeta 

med kompetensutveckling för att kunna skapa en bra arbetsmiljö. 

  

 Man måste inte ha utbildning från universitetet för att göra schema, det 

är ett system man ska lära sig 

 

Medarbetare som har intresse och kunskap av schemaläggningsprogram ska också 

ansvara för det menar även arbetsledare 9. Hen arbetar inom landstinget och anser att 

det fungerar bra för både verksamheten och organisationen när en schemaadministatör 

sköter schemaläggningen. Schemaläggningsprogrammet ser till att det finns rätt 

bemanning på rätt tider. Men när det krävs svåra beslut går arbetsledaren in och 

bestämmer vem som får byta arbetstid eller arbetsdag. Det kan vara till exempel vid 

speciella högtider som jul och midsommar när många vill vara långlediga. 

Arbetsledaren för statistik på hur medarbetare har varit lediga och vem som har blivit 

prioriterad vid vilket tillfälle. Arbetsledaren anser att det handlar om att skapa rättvisa 

så gott det går för att verksamheten ska fungera och medarbetarna ska få ihop både sitt 

privatliv och sitt yrkesliv. 
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Motivation 

Arbetsledare 4 säger att tidiga insatser på arbetsmiljön är mer lönsamma än 

rehabiliteringsinsatser. Medarbetare som vantrivs på sin arbetsplats är mer sjuka och 

därför är det viktigt att arbeta förebyggande med hälsa och välbefinnande. Hen säger att 

genom att motivera medarbetare och arbeta förebyggande har verksamheten goda 

möjligheter till lärande. Hen menar att det förebyggande arbetet måste få sin början i det 

egna lärandet och genom att motivera medarbetare kan hen skapa en bra arbetsmiljö. 

Inom äldreomsorgen där arbetsledare 5 arbetar anser hen att flexibel arbetstid genom 

schemaprogram påverkar medarbetarna hur det är möjligt att få ihop arbetsliv och 

privatliv. Arbetsledare menar att schemaprogram kan skapa möjlighet till återhämtning 

och ger ett bra arbetsmiljöperspektiv. Eftersom flexibel arbetstid är viktigt för 

medarbetarnas möjlighet till påverkan anser arbetsledare att hens egenintresse eller 

ointresse i schemaläggning ska läggas åt sidan. Arbetsledaren menar att det är viktigt att 

se hela perspektivet på arbetsmiljön där medarbetarna har möjlighet att både få ihop sitt 

privatliv och arbetsliv med flexibla scheman. Genom att arbeta med förutsättningar och 

motivation kan arbetsledaren få medarbetarna delaktiga och när det uppstår problem i 

schemaläggningen skapar arbetsledaren strukturer för att det inte ska hända samma sak 

igen. Arbetsledaren menar också att hen har en stor del i det förebyggande arbetet för 

arbetsmiljön och det speglar sig i medarbetarnas ansvar gentemot arbetsgruppen. 

 

Arbetsplatsträffar 

Förutsättningen för att goda villkor till lärande kan skapas anser arbetsledare 2 är att 

använda forumet arbetsplatsträffar till att diskutera verksamheten för att skapa en 

förståelse för helheten. Arbetsledaren arbetar inom äldreomsorgen och säger att för att 

hela organisationen ska fungera diskuterar hen både budget och den dagliga driften på 

arbetsplatsträffar. När kravet från organisationen ser ut som det gör och budgeten är 

minimal kommer utbildning och förbättringsarbete i andra hand. Arbetsledaren menar 

att det är svårt för medarbetarna att förstå arbetsledarens budgetansvar men förklarar 

ändå hur budgeten ser ut på arbetsplatsträffar. Hen tror att genom att implementera 

budget och ekonomi skapas en större förståelse för helheten. Även i arbetsledare 3:s 

verksamheter inom hemtjänsten anser hen att arbetsplatsträffar är ett viktigt forum för 

att motverka problem i verksamheter. Arbetsplatsträffar används för att hålla dialoger 

mellan medarbetare och ge information både när det gäller förändringar men också i det 

förebyggande arbetet på förbättringsområden. 

Medarbetarens individuella förutsättningar 

Kommunikation 

Arbetsledare 3 säger att medarbetare som vantrivs på sin arbetsplats är mer sjuka och 

därför är det viktigt att arbeta förebyggande med hälsa och välbefinnande. Genom god 

kommunikation kan delaktighet och samarbete öka tryggheten i en arbetsgrupp, men det 

bör finnas en balans på hur höga krav en arbetsledare kan ställa på sina medarbetare för 

att inte skapa stress. Arbetsledaren säger att genom kontinuitet i schemaläggning 

minskas risken för stress i arbetsgruppen och medarbetare kan fokusera på sina 

arbetsuppgifter istället för schemaläggningen. Att kommunikation är viktigt i en 

arbetsgrupp styrks av arbetsledare 4 som har erfarenhet av både fasta scheman och 



 

22 

 

flexibla scheman. Hen anser att det var lika mycket kritik och diskussioner med fasta 

scheman som flexibla scheman. Däremot menar hen att genom att regelbundet 

kommunicera om schemafrågor kan medarbetare utvecklas och fokusera på det som är 

viktigast. Det är enkelt att gnälla på schemat när arbetsgruppen är oeniga eller har 

problem av olika slag istället för att kommunicera med varandra för att skapa 

sammanhållning och lösa konflikter. Även arbetsledare 6 belyser hur viktigt det är med 

kommunikation i en arbetsgrupp. Genom att regelbundet kommunicera med 

medarbetarna skapas förståelse för verksamheten och bemanningen. Det blir lugnt i 

arbetsgruppen när planerad frånvaro blir löst i schamaläggningen. Det skapas trygghet 

och kontinuiteten från bemanningsenheten som bistår med vikarier och det ger positiva 

aspekter på arbetsmiljön när samma personer med kompetens kan finnas tillgänglig. 

  

 Det är lite problematiskt idag när vi byter ut personalen i den 

omfattningen som vi gör 

Delaktighet 

Det måste finnas ett egenintresse av att skapa delaktighet i en arbetsgrupp säger 

arbetsledare 7. Hen menar att medarbetare kan genom att visa intresse för olika saker 

utveckla sina kompetenser och sitt lärande. Genom att vara delaktig i olika processer 

och ta till sig information om vad som händer inom organisationen kan medarbetare 

utvecklas. Arbetsledare 9 säger att det är viktigt att medarbetarna kommer överens i 

arbetsgruppen för att känna delaktighet och det är enklare att byta turer mellan varandra 

i schemaläggningen när arbetsgruppen har en bra sammanhållning. Arbetsledaren anser 

att flexibel arbetstid är bra för medarbetarna och det skapar möjligheter till att vara ledig 

när man vill. Det i sin tur gör att arbetsmiljön är bra och medarbetarna trivs på sin 

arbetsplats. Arbetsledaren samverkar i schemafrågor och diskuterar på arbetsplatsträffar. 

Men är också tydlig med att medarbetaren har ansvar att påverka sin egen arbetsmiljö. 

Genom att lägga ansvar där det hör hemma och lösa saker tillsammans skapar ökad 

sammanhållning och god arbetsmiljö. En annan aspekt som arbetsledare 7 anser vara 

problematisk i hanteringen av medarbetarnas villkor till lärande är hur information kan 

tolkas. Hen menar att det kan vara problematiskt att ge information till alla när det finns 

olika sätt att tolka information. Arbetsledare säger att det både beror på ledarskapet men 

att det också handlar om egenintresse från medarbetaren att visa att man är intresserad 

för ny information och hur man tar till sig den. I organisationen finns en hemsida där 

alla medarbetare kan läsa. Men problemet anser arbetsledaren att inte alla läser 

informationen och det menar arbetsledaren kan vara svårt att hantera. 

Sammanhållning 

Arbetsledare 5 säger att medarbetarna styr över sin egen arbetsmiljö och sin egen 

arbetstid. De har möjlighet att flytta på arbetsuppgifter och har eget ansvar att 

arbetsuppgifterna blir utförda. Arbetsledaren menar att det egna ansvaret ger mer frihet 

och kan påverka arbetsmiljön positivt. När medarbetarna kan förebygga och lösa saker 

på egen hand utan att fråga arbetsledaren leder det till kompetenshöjning och egenmakt. 

Sammanhållningen i personalgruppen gör att det är enkelt för medarbetarna att se 

behovet av kompetenser i schemaläggningen. Medarbetarna har ett positivt 

förhållningssätt till att ändra sina tider efter sina arbetskollegor och det är inte alltid det 

egna behovet som styr i första hand. Det styrker arbetsledare 9 som också menar att när 
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sammanhållningen är bra i arbetsgruppen finns det goda villkor till både individuellt 

och kollektivt lärande.  Det handlar om att ge och ta i arbetsgruppen och det skapar 

trivsel och en god arbetsmiljö. För att skapa en sammansvetsad arbetsgrupp anser 

Arbetsledare 2 att det är viktigt att medarbetarna ställer upp för varandra och har 

förståelse för varandras olikheter. Det gör att kompetenser tas tillvara på och kan 

användas på ett bra sätt i verksamheten och på det sättet skapa goda villkor för lärande. 

Arbetsledare menar att flexibel arbetstid är ett sätt att skapa personlig utveckling i 

förmågan att se till andra individer och inte bara sig själv. Men arbetsledaren säger 

också att det är svårt att få medarbetarna att se det. Den frågan tas upp på 

arbetsplatsträffar dels i syfte att lyfta gruppen men också att träna medarbetare att se till 

andras behov för att tillsammans skapa en bra arbetsmiljö. 

  

Man är inte bara arbetskamrater, man har ett socialt liv utanför 

arbetsplatsen som ska fungera 

Kompetensutveckling 

För att goda villkor för lärandet kan skapas menar arbetsledare 8 att det är viktigt med 

kompetensutveckling. Hen påstår att det inte alltid är positivt för medarbetare att arbeta 

i annan verksamhet, men arbetsledaren anser att det är viktigt både för det egna lärandet 

och det kollektiva lärande. På arbetsplatsträffar diskuteras kompetens i schemaläggning 

och vilka kompetenser som krävs för att arbeta i andra verksamheter. Verksamheterna 

är inom ramen för området medarbetaren arbetar i. Om medarbetaren arbetar i 

äldreomsorgen och har sin tillsvidareanställning på en demensavdelning kan 

medarbetaren även arbeta i en servicebostad för äldre. Eller en medarbetare som arbetar 

i en gruppbostad inom funktionshinder kan också arbeta i en daglig verksamhet i 

funktionshinder. När medarbetare själva tar ansvar blir det oftast bäst i arbetsgruppen 

och det styrker både den nya medarbetaren och den vane medarbetaren. Informationen 

kring hur schemaläggningen fungerar och vilka regler som ska finnas är ett gemensamt 

beslut som alla i arbetsgruppen har varit delaktiga i. Reglerna är detsamma för alla 

verksamheter som har samma arbetsledare. Det menar arbetsledaren är enklare när 

medarbetarna ibland måste arbeta i andra verksamheter. När en medarbetare har 

förståelse och rutin på schemaläggningsprogram kan den personen lära sina kollegor 

och på det sättet skapa kompetensutveckling inom sin egen verksamhet. Det säger 

arbetsledare 1 som anser att det är viktigt att ta tillvara på den kompetens som finns 

inom verksamheten. Både för medarbetarnas möjlighet till lärande på sin arbetsplats 

men också för att medarbetare ska ha möjlighet att arbeta utifrån det som passar både 

privatlivet och arbetslivet.  

Resultatanalys utifrån teorin om KASAM 

Hanterbarhet 

Flexibel arbetstid kan göra det möjligt för medarbetare att få ihop både sitt privatliv och 

sitt arbetsliv. Genom schemaläggningsprogram kan medarbetarna få bra återhämtning 

och skapa en bra arbetsmiljö. Respondenterna anser att det finns en viktig aspekt för att 

skapa en bra arbetsmiljö vilket är att arbeta med att skapa förutsättningar och få 

delaktiga medarbetare. Söderberg (2014) menar att det finns fördelar med att skapa 

arbetsmiljöer som stärker medarbetarnas hälsa eftersom problem i arbetsmiljön kan 
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orsaka ekonomiska kostnader. Tidiga insatser på arbetsmiljön är mer lönsamma än 

rehabiliteringsinsatser. Medarbetare som vantrivs på sin arbetsplats är mer sjuka och 

därför är det viktigt att arbeta förebyggande med hälsa och välbefinnande. Genom god 

kommunikation kan delaktighet och samarbete öka tryggheten i en arbetsgrupp, men det 

bör finnas en balans på hur höga krav en arbetsledare kan ställa på sina medarbetare för 

att inte skapa stress. 

Begriplighet 

Respondenterna menar att unga medarbetare generellt är mer insatta i teknik och har ett 

större intresse än äldre medarbetare. I verksamheter skapas nya effektivare metoder för 

att hantera flexibel arbetstid och det kan skapa fler möjligheter för unga medarbetare på 

arbetsmarknaden. Det negativa kan bli att äldre medarbetare kan få svårare att utvecklas 

när schemaläggningsprogram blir en för stor utmaning. Detta ligger i linje med vad 

Blusi et al, (2010) säger i sin studie. Genom utbildningar och bra introduktioner säger 

arbetsledare att det kan skapa större förståelse för systemet och Blusi et al, (2010) säger 

att det ska vara ett krav vid nyanställning. Arbetsledare anser att det är viktigt att alla får 

utbildning och introduktion i schemasystemet och att arbetsledarens roll blir att 

motivera till utveckling och lärande. Nilsson et al, (2011) styrker den här studien med 

att det är viktigt att medarbetare känner delaktighet för att vilja utveckla sina 

kompetenser. Men det krävs även att medarbetare är engagerade och motiverade för att 

utveckla sina kompetenser och skapa lärande i sin arbetsmiljö. 

Meningsfullhet 

Arbetsledare anser att när en arbetsgrupp är mogen skapar det en positiv stämning och 

det blir lätt att vara ledig eller byta sina arbetstider mellan varandra. Det handlar inte 

bara om att vara solidarisk mot varandra som Zampoukos (2005) säger. Hon styrker 

studiens resultat genom att säga att kollektivt lärande sker mellan medarbetare och 

tillsammans kan de skapa förändringar. När medarbetare diskuterar olika problem för 

att skapa nya lösningar stärks viljan att lära. Det är solidariskt på ett sätt och det gör att 

verksamheter stärks tillsammans i en kollektiv lärprocess. Arbetsledare i den här studien 

säger att det handlar om att tänka utanför boxen för att skapa ett större perspektiv för en 

bra arbetsmiljö. De anser också i den här studien att medarbetare som är inaktiva i 

schemaprocessen måste prata med sina kollegor precis på samma sätt som de som är 

aktiva i schemaprocessen måste prata med dem som är inaktiva. Det går båda vägarna. 

Kaufmann & Kaufmann (2010) menar att en medarbetares självförmåga innebär att hen 

har stark tro på sin egen potential att lyckas med sina egna prestationer och att nå sitt 

mål. Medarbetare med låg egen förmåga har fallenhet att sänka sina mål till skillnad 

från medarbetare med hög självförmåga som lyckas med att nå sina mål genom att se 

det som en utmaning och tro på sin egen kompetens och lärprocess. Genom att motivera 

medarbetarna och vara medveten om skillnader på individers självförmåga har 

arbetsledaren möjlighet att hantera arbetsmiljön och utveckla medarbetare till lärande. 

Medarbetare med hög självförmåga kan ta emot negativ feedback och vända det till 

någonting positivt medan medarbetare med låg självförmåga kan vilja försvara sig när 

de får negativ feedback och inte se sin egen utvecklingspotential till lärande. 

Antonovskys (1987) teori om meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet beskriver 

den totala känslan av sammanhang och bidrar till medarbetarnas förmåga att hantera 

stress och problemlösningar. Lågt KASAM innebär att medarbetare känner sig som 
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offer i verksamheten och har låg förmåga till vidareutveckling och lärande. Medan högt 

KASAM innebär att medarbetare kan välja strategi och öka sin kunskap och sin 

lärprosess. 

DISKUSSION 
Syftet med den här studien var att studera hur goda villkor för lärande kan skapas i 

flexibel arbetstid utifrån arbetsledares perspektiv. Jag ville analysera resultatet utifrån 

Antonovskys teori om KASAM och tanken med studien var att se på vilka erfarenheter 

arbetsledare i tre olika städer har om flexibel arbetstid där det krävs specifika 

kompetenser. Tidigare studier menar att lärande i organisationer inte går att undvika i 

flexibel arbetstid eftersom lärande krävs för att en organisation ska förändras och 

utvecklas. Genom olika förhållningssätt, värderingar, beteenden och reflektioner kan 

verksamheter kommunicera fram nya lösningar och nya metoder för att skapa bra 

arbetsmiljö och behålla kompetenser (Zampoukos 2005). I diskussionsavsnittet 

framkommer flera aspekter som arbetsledare anser vara viktiga för att främja lärandet i 

flexibel arbetstid och behålla kompetenser.  

Metoddiskussion 

Det finns många varianter på hur man kan genomföra ett samtal. Med hjälp av nya 

tekniska metoder kunde jag genomföra intervjuerna på ett bra sätt. Inför inspelning av 

intervjuerna provade jag flera olika appar som kunde spela in samtal. Eftersom det var 

viktigt för mig att känna mig trygg med inspelningsmaterialet ville jag ha en app som 

kunde spela in ett samtal på minst 60 minuter utan att det skulle försvinna. David & 

Sutton (2016) menar att transkribering är tidskrävande och det tar lång tid att skriva ut 

intervjumaterial. Därför valde jag att transkribera direkt efter intervjuerna och spara det 

inspelade materialet i en mapp i datorn istället för att skriva ut på papper. Den 

målgruppen som den här studien riktar in sig på är inom vård och omsorg i tre städer i 

Sverige. Respondenterna arbetar i olika verksamheter inom äldreomsorg, 

funktionshinder, personlig assistans, hemtjänst och administrativ enhet. Det gör att 

resultatet fångar in en stor del av spektrat inom vård och omsorg. Dessutom fick jag 

möjlighet att intervjua en arbetsledare i landstinget som arbetar på en avdelning med 

undersköterskor och sjuksköterskor. Den intervjun blev ett bra komplement till privat 

omsorg och kommunal organisation. Nackdelen med intervjuer kan vara att jag kan 

påverka respondenten i mitt sätt att prata och formulera mig. Det kan även finnas en 

underton i mina frågeställningar som kan påverka resultatet eftersom jag kanske 

förväntar mig ett visst svar men får ett annat svar. Det är viktigt att jag förhåller mig så 

neutral som möjligt för att få ett reliabelt resultat. 

I en semistrukturerad intervju som jag har genomfört kan det ge material från ett litet 

urval och det kan påverka reliabiliteten i studien.  Metoden i den här studien skulle 

kunna styrkas med hjälp av kvantitativ metod. Det hade varit intressant att se om 

enkäter till arbetsledare med frågeställningar inom kompetens, flexibel arbetstid och 

lärande skulle ge samma resultat som i det kvalitativa resultatet.  

Resultatdiskussion 

För att kunna visa på evidens i den här studien menar Kvale & Brinkmann (2014) att det 

är viktigt att jag visar att intervjuerna har ett sammanhang. Det finns ingen mall på hur 
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resultatet ska presenteras men det krävs trovärdighet och djup. Resultatet visar att 

arbetsledare anser att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för lärandet genom 

delaktighet och sammanhållning. Även genom att motivera medarbetare och skapa en 

tydlig struktur finns det intentioner på att goda villkor för lärande kan skapas i flexibel 

arbetstid.  

Vidare menar arbetsledare att det är viktigt att ta tillvara på och behålla kompetenser 

genom att utveckla medarbetare och ge förtroende för att utveckla lärandet. Resultaten 

visar att arbetsledare är väl medvetna om arbetsmiljön i sin verksamhet och arbetar 

aktivt för att skapa sammanhållning och delaktighet. Både i flexibel arbetstid men också 

för att behålla kompetenser i verksamheten och skapa god arbetsmiljö som medarbetare 

ska trivas i. Resultatet visar att genom teorin om KASAM kan arbetsledare skapa en 

attraktiv arbetsplats och behålla kompetenser trots det strama ekonomiska kravet från 

organisationen. Matsuo (2012) säger att ledarskap ska uppmuntra medarbetare att 

fundera på orsaker som påverkar beteenden för att utveckla lärande. Arbetsledare i den 

här studien anser att genom förebyggande arbete på arbetsmiljön påverkas medarbetarna 

positivt och stärker viljan att arbeta tillsammans som i sin tur stärker viljan att lära. 

Kaufmann & Kaufmann (2010) styrker min studie med att påstå att viljan att arbeta mot 

speciella mål främjar prestationer och ökar viljan att lära. Precis som arbetsledare i den 

här studien menar att det är viktigt att implementera arbetsmiljöaspekter och arbeta 

förebyggande med kompetensutveckling på arbetsplatsträffar. Dels för att öka 

medarbetarnas förmågor till lärande och skapa en gemensam god lärmiljö men också för 

att behålla kompetenser i verksamheten. Jacobsen & Thorsvik (2002) anser att när 

medarbetarna får större ansvar kan deras inställningar gentemot sina kollegor öka och 

på så sätt behålla kompetenser och skapa en bra arbetsmiljö. Jacobsen & Thorsvik 

(2002) och Matsuos (2012) teorier om att delaktighet skapar styrkor i en arbetsgrupp 

styrks i den här studien av arbetsledare som menar att genom att ge förtroende kan 

medarbetare utvecklas tillsammans. Resultatet i den här studien stärks av andra studier 

som har forskat om lärande och flexibel arbetstid. I den här studien har lärandet setts ur 

ett kollektivt lärande där lärandet har skett på olika nivåer. Både individuellt men också 

inom organisationen. Studien betonar hur viktigt det är för arbetsledare att identifiera 

och diskutera olika problem som kan uppstå i flexibel arbetstid och tillsammans se på 

processen för att hitta en lösning som fungerar för alla inblandade. Precis som 

Zampoukos (2005) anser att när man ser på ett problem med nya lösningar tillsammans 

kan man skapa en kollektiv lärprocess. I den här studien anser arbetsledare att i sitt 

ledarskap är det viktigt att skapa förtroende och ge ansvar till medarbetarna och erkänna 

deras förmågor men också visa uppskattning för det de gör. Matsuo (2012) menar att 

genom att arbetsledaren reflekterar över sitt ledarskap och utvecklar sin egen förmåga 

kan medarbetare uppmuntras i att se sin egen del del i uppbyggnaden av en bra 

arbetsmiljö i strävan att ha hög kompetens i arbetsgruppen. Nilsson et al, (2011) säger 

att det är viktigt att medarbetare känner delaktighet för att möjliggöra insatser med 

kompetensutveckling. De menar att det krävs att medarbetare har motivation och känner 

engagemang för att vilja utvecklas. Den mest betydande slutsatsen i den här studien är 

att arbetsledare anser att det är viktigt att skapa meningsfullhet genom arbetsplatsträffar 

och förebyggande arbete på arbetsmiljön och kompetensutveckling. Det kan skapa 

större engagemang för att vilja lära och utvecklas i flexibel arbetstid och i verksamheter.  
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Slutsatser  

I resultatet visar det sig att arbetsledare har samsyn inom studerade verksamheter och 

kategorier. Resultatet visar att arbetsledare anser att det finns flera aspekter som 

påverkar hur goda villkor för lärande kan skapas i verksamheter. Precis som tidigare 

forskning genom Matsou (2012) och Kattenbach et al, (2010) säger arbetsledare att 

motivation främjar välbefinnandet enligt KASAM på arbetsplatsen och skapar goda 

villkor för lärandet. När arbetsledare har möjlighet att motivera medarbetare får det 

positiva konsekvenser och blir begripligt och hanterbart, både för organisationen och 

den enskilda individen. Genom att ha rätt person på rätt plats kan specifika kompetenser 

bevaras i verksamheter enligt Koch (2010) och Zampoukos (2005). Arbetsledare i den 

här studien styrker deras studie och säger att när rätt person med rätt kompetens finns 

tillgänglig kan arbetsledare avlastas och arbeta förebyggande med kompetensutveckling 

för att skapa meningsfullhet. Respondenterna anser att meningsfullhet är en viktig 

aspekt för att skapa goda villkor för lärande. Studier visar att kommunikation är en 

viktig del för att skapa trygghet för medarbetare (Söderberg 2014 och Westring Nordh 

2007). Resultatet styrker deras teori och arbetsledare menar att kommunikation skapar 

förståelse för helheten i en organisation och ger positiva aspekter för lärandet. När 

verksamheter har god sammanhållning säger arbetsledare och Blusi et al, (2010) att det 

finns möjlighet att skapa en attraktiv arbetsplats genom engagemang, motivation och 

reflektion för att skapa goda villkor för lärande i verksamheter som tillämpar flexibel 

arbetstid. 

Vidare studier 

I framtida studier kan det vara intressant att undersöka medarbetare och arbetsledares 

syn på flexibel arbetstid och kompetens. Vidare studier kan vara att studera vad 

arbetsledare anser att det finns för möjligheter till vidareutveckling för medarbetare när 

det ställs höga krav på budget. Finns det möjlighet att arbeta mindre arbetstid och ändå 

behålla kompetenser och kan det i sin tur leda till fler arbetstillfällen eller minskas 

personalstyrkan ner i kravet på budget? Det skulle också vara intressant att vända på 

frågeställningen och se hur medarbetare uppfattar arbetsledarens kompetens i flexibel 

arbetstid. Men också vad som kan påverka medarbetarens upplevelse av arbetsledarens 

kunskap och kompetens i ledarskapet. 

 

 

 
 

 



 

28 

 

 

REFERENSER 
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U., Skärstrand, E. 

(1998). Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser. Arbetslivsinstitutet. 

Arbete och hälsa, vetenskaplig skriftserie. Solna. Hämtad 2018-05-03 från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4182/1/ah1998_21.pdf 

Antonovsky, A. (1989) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

Blom Bringlöv, A. (2017). ”Det handlar om att ge och ta” 

En kvalitativ studie om betydelsen faktorer kopplade till schemaläggning 

har för upplevelse av delaktighet och inflytande. Umeå universitet. 

Hämtad 2018-04-11 från https://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1144849/FULLTEXT01.pdf 

Blusi, M., Bostedt, G., Rönnbäck, E. (2010). Vård av tid? Utvärdering av 

förändringsprocesser vid införande av Time Care. Rapport: nr 2011:5 

FoU Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland. Hämtad 2018-

04-11 från https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:441223/FULLTEXT01.pdf 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Carlson, D.S., Grzywacz, J.G., Kacmar, K.M. (2010). The relationship of schedule 

flexibility and outcomes via the work-family interface, Journal of 

Managerial Psychology, Vol. 25 No.4 pp.330-355. Emerald Group 

Publishing Limited, USA. Hämtad 2018-04-11 från https://search-

proquest-

com.proxy.lnu.se/eric/docview/215868973/D9A560EEEB2242B0PQ/4?ac

countid=14827 

David, M. & Sutton, C.D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Fagerström, M. & Flinthammar, L. (2009). Det “goda” ledarskapet. En studie av 

ledarskap sett ur tre sociologiska ledarskapsteorier. Gävle. Hämtad 2018-

04-11 från http://www.diva-

portal.se/smash/get/diva2:224772/FULLTEXT01.pdf 

Galinsky, E., Bond, J.T., Sakai, K., Kim, S.S. and Giuntoli, N. (2008). National study of 

employers, May, Families and work institute, New York. Hämtad 2018-

04-11 från http://familiesandwork.org/site/research/reports/2008nse.pdf 

Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative Content analysis in Nursing 

Research. Concepts, Procedures and Measures to achieve trustworthiness. 

Nurse Education Today, Lund: Studentlitteratur. 

Illeris, K. (2007). Lärande. Lund: Studentlitteratur. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4182/1/ah1998_21.pdf
https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1144849/FULLTEXT01.pdf
https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1144849/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:441223/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:441223/FULLTEXT01.pdf
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/215868973/D9A560EEEB2242B0PQ/4?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/215868973/D9A560EEEB2242B0PQ/4?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/215868973/D9A560EEEB2242B0PQ/4?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/215868973/D9A560EEEB2242B0PQ/4?accountid=14827
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:224772/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:224772/FULLTEXT01.pdf
http://familiesandwork.org/site/research/reports/2008nse.pdf


 

29 

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kattenbach, R., Demerouti, E., Nachreiner, F. (2010). Flexible working times: effects on 

employees exhaustion, work-nonwork conflict and job performance, 

Career development international. Vol.15 No. 3, pp. 279-295. Emerald 

Group Publishing Limited, Tyskland. Hämtad 2018-04-11 från 

https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/eric/docview/521097004/506D7DEBFC77480CPQ/4?ac

countid=14827 

Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2010). Psykologi i organisation och ledning. Lund: 

Studentlitteratur.  

Kock, H. (2010). Arbetsplatslärande - att leda och organisera 

kompetensutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

Matsuo, M. (2012). Leadership of learning and reflective practice: An exploratory 

study of nursing managers. Hokkaido university, Japan. Hämtad 2018-05-

07 från 

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/53679/1/Management%20

learning%20%28Matsuo%2C%202012%29self-archiving.pdf  

Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D., & Davidson, B. (2011). Human Resource 

Development: att utveckla medarbetare och organisationer. Lund: 

Studentlitteratur. 

Reinecker, L. & Stray Jörgensson, P.S. (2014). Att skriva en bra uppsats. (3. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Sharafizad, F., Cowan, E., Paull Murdoch, M., Omari, M. (2011). Flexible work 

arrangements accessibility in a university environment, Australien. 

Hämtad 2018-04-11 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ959819.pdf 

Silén, L. (2015). Flexibla arbetstider, Upplevelser bland personal anställda vid en 

norrlandskommun. Umeå universitet. Hämtad 2018-04-11 från 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:826258/FULLTEXT01.pdf 

Sillberg Ligander, S. (2012) Östfokus Personalblad för medarbetare i SDF Östra 

Göteborg Nr: 3 2012 Hämtad 2018-04-07 från 

http://www5.goteborg.se/prod/Ostragoteborg/LIS/Anslagstavla/AnslagOG

.nsf/f79078fb3dc8a25bc1256f62004cb86d/ee5a579f50d537f1c125798300

55cd38/$FILE/%C3%96stFokus%202012%20Nr%203.pdf 

Söderberg, E. (2014). Målmatchning. Psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse för 

att uppnå verksamhetsmålen. Göteborg. Hämtad 2017-04-10 från 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36700/1/gupea_2077_36700_1.
pdf 

Tullberg, M. (2003). Flexibel arbetstid – en ny kvinnofälla? Göteborg: GRI-rapport 

2003:4. Hämtad 2018-04-11 från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3007/1/GRIrap2003-4Tullberg.pdf 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/521097004/506D7DEBFC77480CPQ/4?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/521097004/506D7DEBFC77480CPQ/4?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/521097004/506D7DEBFC77480CPQ/4?accountid=14827
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/53679/1/Management%20learning%20%28Matsuo%2C%202012%29self-archiving.pdf
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/53679/1/Management%20learning%20%28Matsuo%2C%202012%29self-archiving.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ959819.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:826258/FULLTEXT01.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Ostragoteborg/LIS/Anslagstavla/AnslagOG.nsf/f79078fb3dc8a25bc1256f62004cb86d/ee5a579f50d537f1c12579830055cd38/$FILE/%C3%96stFokus%202012%20Nr%203.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Ostragoteborg/LIS/Anslagstavla/AnslagOG.nsf/f79078fb3dc8a25bc1256f62004cb86d/ee5a579f50d537f1c12579830055cd38/$FILE/%C3%96stFokus%202012%20Nr%203.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Ostragoteborg/LIS/Anslagstavla/AnslagOG.nsf/f79078fb3dc8a25bc1256f62004cb86d/ee5a579f50d537f1c12579830055cd38/$FILE/%C3%96stFokus%202012%20Nr%203.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36700/1/gupea_2077_36700_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36700/1/gupea_2077_36700_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3007/1/GRIrap2003-4Tullberg.pdf


 

30 

 

Westring Nordh, M. (2007). Det är inte bara att lägga schema! 

Implementeringsprocesser vid in- och genomförandet av flexibla 

arbetstidsmodeller i kommunala sociala omsorgsverksamheter. 

Institutionen för arbetsvetenskap. Avdelningen för genus, människa och 

maskin 2007:35. Luleå tekniska universitetet. Hämtad 2018-04-11 från 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:990952/FULLTEXT01.pdf 

Wilthagen, T., Tros, F., Van Lieshout, H. (2003). Towards  ‘flexicurity’?  balancing 

flexibility and security in EU member states. Institute for Labour Studies, 

Tilburg University, Nederländerna. Hämtad 2018-05-03 från 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/138826270400600202 

 

Zampoukos, K. (2005). Heldelprojektet – en diskussion om rum, ekonomi och genus, 

Working paper från HELA-projektet 2005:7 arbetslivsrapport nr 2005:33. 

Arbetslivsinstitutet: Piteå. Hämtad 2018-04-11 från http://miun.diva-

portal.org/smash/get/diva2:677309/FULLTEXT01.pdf 

www.av.se 

www.stressforskningsinstitutet.se  

www.vetenskapsradet.se 

 

  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:990952/FULLTEXT01.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/138826270400600202
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:677309/FULLTEXT01.pdf
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:677309/FULLTEXT01.pdf
http://www.av.se/
http://www.stressforskningsinstitutet.se/
http://www.vetenskapsradet.se/


 

31 

 





Bilaga I 

I 

 

Informationsbrev     
   

  

Information till arbetsledare som deltar i min studie: 

  

I samband med min utbildning i arbetslivspedagogik på Linneuniversitetet gör jag ett 

examensarbete som handlar om vad arbetsledare ser som viktiga aspekter i 

schemaläggningen och hur de anser att flexibel arbetstid kan påverka de uppsatta målen 

utifrån organisationens krav. Du blir härmed tillfrågad för att jag tror att du har viktig 

information som jag anser att du kan bidra med. 

  

Jag önskar intervjua dig med hjälp av skype eller telefonsamtal. Du har möjlighet att 

välja vilken metod som passar dig bäst. Vi bokar in en tid som passar oss båda under 

veckorna 11. 12 och 13 och intervjun beräknas ta ca 45 minuter. 

  

Din medverkan är helt frivillig och du kommer att vara anonym, ditt namn kommer inte 

att finnas med i studien. All information som framkommer under intervjuerna kommer 

att hanteras konfidentiellt och raderas när studien är färdig. Studien kommer att 

publiceras på Linneuniversitetet och du har möjlighet att läsa den när den är klar. 

  

Med vänliga hälsningar Sara Karlén 

  

Ytterligare information lämnas av författare: Sara Karlén sk222xh@student.lnu.se 

                                                                                      

Kursansvarig: Marie Gunnarsson marie.gunnarsson@lnu.se 

Handledare: Marita Pekkanen marita.pekkanen@lnu.se 

  

  

  





Bilaga II 

I 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Hur går schemaläggningen till och vilken är din roll? 

Hur tänker du kring det? 

Hur kommunicerar du med medarbetarna i schemafrågor? 

Hur tänker du kring det? 

Hur delaktig är du i schema processen och vad är det som styr den? 

Hur tänker du kring det? 

  

Begriplighet: 

Kan du berätta någonting konkret där medarbetarna har varit delaktiga i schema 

processen? 

Hur tänker du kring det? 

Vem initierar att det behövs förändringar i bemanningen och vad påverkas de av? 

Hur tänker du kring det? 

Hur ser du på kompetenser i schemaläggningen? 

Kan du berätta en konkret händelse där du har påverkat kompetenser i 

schemaläggningen? 

Hur tänker du kring det? 

  

Hanterbarhet: 

Hur introducerar du nya medarbetare i schemaläggningen? 

Hur tänker du kring det? 

Hur anser du att medarbetarna kan påverka sina scheman? 

Vad har du för syn på flexibla scheman? 

Hur tänker du kring det? 

  

Meningsfullhet: 

Hur ser du på kompetens i schemaläggningen? 

Hur tänker du kring det? 

På vilket sätt kan du motivera medarbetare i schema processen när det kan uppstå 

problem i bemanningen? 

Kan du ge ett exempel på det? 

Kan du konkret beskriva hur du hanterar rättvisa scheman? 

Hur tänker du kring det? 

  

Konflikthantering: 

Kan du berätta om en särskild händelse när det har uppstått konflikter i 

schemaläggningen? 

Hur hanterade du den situationen? 

Hur blev lösningen för medarbetarna och verksamheten? 

Hur tänker du kring det? 

Kan du beskriva en konkret händelse där du kompromissade mellan medarbetare behov 

och verksamhetens behov? 

Hur fungerade den kompromissen? 

Hur kan du motverka att det inte händer igen? 

Hur tänker du kring det? 


