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SAMMANFATTNING 
 
Vår studie handlar om hur EU:s arbetsdirektiv har implementerats inom den svenska äldre-

omsorgen, sett ur enhetschefens perspektiv. Syftet med studien är att förstå vilken betydelse 

implementeringen haft och hur enhetschefen hanterat implementeringen i förhållande till 

information, delaktighet och förändringsvilja. Dessutom vill vi veta om enhetscheferna har 

uppmärksammat några konsekvenser för personal och omsorgstagare. Vi har valt en kvalitativ 

intervjumetod och våra informanter är verksamma som enhetschefer inom äldreomsorgen, 

med inriktning särskilt boende. Det resultat vi fått fram har analyserats utifrån modeller som 

tidigare använts inom implementeringsforskning. Som ytterligare redskap till analysen har vi 

också tittat på vilka olika sätt som anställda kan hantera organisationsförändringar. Resultatet 

visar på flera motsägelser. Samtidigt som cheferna tycker att allt gått bra medger man att 

personalens villkor försämrats väsentligt. Direktivet har införts utan något tillskott av resurser 

vilket innebär sämre arbetstider och mer stress för personalen. Dessutom har personalens 

möjligheter till flexibilitet försvunnit – man kan inte längre byta turer som tidigare – samtidigt 

som chefernas yrkesroll alltjämt präglas av frihet och självständighet. En annan konsekvens är 

att kontinuiteten i bemanningen försämrats vilket torde påverka omsorgstagaren i viss mån. 

Detta har dock inte kunnat bekräftas. Då studien inte riktat sig mot arbetstagarens upplevelse 

av direktivet och dess konsekvenser vill vi lyfta fram behovet av ytterligare forskning ur ett 

personalperspektiv.   
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   Socionomprogrammet 140 p 
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Examinatorer  Staffan Blomberg och Norma Montesino 
 
Nyckelord   implementering, EU:s arbetstidsdirektiv, 
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Många kommer att beröras av EU:s nya arbetstidsdirektiv som trädde i kraft vid 
årsskiftet - och inte bara de som arbetar. Äldre- och handikappomsorgschef i 
Lycksele förutser konsekvenser som att fler gamla kommer att få tillbringa mer tid 
i sängen. 
 
I äldreomsorgen i Lycksele kommer de som behöver vård och omsorg förmodligen 
att få tillbringa mer tid i sängen framöver, till exempel kommer många att få äta i 
sängen. Inom handikappomsorgen kommer de som behöver personlig assistans att 
få fler assistenter. Det skriver chefen inom äldre- respektive handikappomsorg i 
Lycksele. 
 
EU:s arbetstidsdirektiv innebär bland annat att dygnsvilan måste uppgå till minst 
elva sammanhängande timmar. Det här påverkar schemaläggningen för 
hundratusentals anställda i framför allt vården (Sveriges Radio 061220). 
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1 Inledning 
 

Den 1 januari 2007 införlivades ett EU-direktiv i Arbetstidslagen. Detta innebar bland annat 

en justering av hur arbetstider får förläggas, för att arbetstagare ska garanteras en viss dygns- 

och veckovila.  

 

Under flera år hade Sverige fått dispens med att införa förändringen men ställdes nu inför 

fullbordat faktum. Inför lagändringen väcktes en rad frågor bland allmänhet och i media. Vårt 

intresse att studera implementeringen av arbetstidsdirektivet väcktes när vi, som såväl 

anställda inom respektive äldreomsorg och psykiatri som studenter, började inse att arbetstids-

direktivet var något som nästan alla hade en åsikt om. På jobbet, under föreläsningar på 

universitetet, i media diskuterades hur detta direktiv skulle kunna inlemmas i strukturer på 

arbetsplatser utan alltför stora negativa konsekvenser. Kommer den personal som är anställd 

att räcka till för att fylla upp alla scheman som ska göras om? Finns det resurser till att 

anställa fler? Vi vill ta reda på mer om implementeringen av direktivet, ett direktiv som får 

anses vara positivt för arbetstagarna i sin tillämpning men som mötts av motstånd från yrkes-

grupper inom socialt arbete.  

 

1.1 Problemområde 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlemmar i EU. Detta efter en folkomröstning som EU-

anhängarna vann med en knapp majoritet, 52,3 % (SCB 1, 2007). Medlemskapet innebar, 

bland annat, en anpassning till de direktiv som EU utfärdar. I början av 1990-talet hade en 

process beträffande arbetsmiljön inletts inom EU. Ett resultat av denna process blev ett 

direktiv (1993/104/EG) om arbetstidens förläggning, vilket år 2000 kompletteras för att täcka 

sektorer som tidigare inte omfattats. Dessa två direktiv har sammanfogats och är det nu 

gällande med beteckningen 2003/88/EG (Iseskog 2005:18). 

 

Efter en dom i EU-domstolen är nu även Sverige tvunget att rätta in sig i ledet och följa 

direktivet och den 1 juli 2005 införlivades det nya arbetstidsdirektivet från EU i Arbets-

tidslagen (ATL).  På grund av gällande svenska kollektivavtal kunde lagen inte verkställas 

förrän den 1 januari 2007. Korrigeringarna av dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid 

medförde bland annat förändringar av arbetstidsscheman i den praktiska verksamheten. 

Ryberg-Welander (2000:14) menar att direktivet innehöll flera, enligt svenskt sätt att se, 

märkliga bestämmelser och att det mest verkade vara en politisk jämkning.  
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Den intensiva svenska debatten om den nya arbetstidslagen väcker förvåning på de svenska 
fackens kontor i Bryssel. Lagen är en tillämpning av ett EU-direktiv.  
- Det skulle ha varit genomfört 1996, men av någon anledning kom Sverige aldrig till skott trots 
att EU-kommissionen upprepade gånger påpekade för oss att vi var tvungna att genomföra det, 
säger Sven Svensson på LO/TCO/SACO: s gemensamma kontor i Bryssel till Sveriges Radio Väst.  
-  Nu när Sverige har blivit fällt i domstol verkar det ha blivit litet panik, säger Sven Svensson. 
(mobil.sr.se, 20 december 2006) 

 

En historisk tillbakablick visar att villkoren för svenska arbetstagare haft en gynnsam 

utveckling. Arbetstidslagen används inte längre som ett skyddsmotiv utan för att generellt 

höja standarden för arbetstagaren (Isidorsson 2001). Samtidigt har svenska arbetsgivar-

föreningar haft en framgångsrik taktik i att skapa förståelse för sina synpunkter. SAF har i 

förhandlingar framhållit att Sverige är ett föregångsland internationellt sett när det gäller 

arbetsrätt, och då motparten saknat relevant kunskap har argumentet fått stå oemotsagt (ibid).  

 

Medlemskapet i EU innebär att ytterligare en aktör har tillkommit på den svenska arbets-

marknaden, och Sverige har nu att rätta sig efter lagstiftning som kanske inte känns relevant 

för den svenska arbetsmarknaden (Ryberg-Welander 2000). Jordan (2005) beskriver 

människans minskade tilltro till politiska auktoriteter. Han menar att den demokratiska 

processen urvattnas genom den politik som förs och som har en stor grund i den globalisering 

av makt och ekonomi som har utvecklats i världen och där den ”lilla människan”, framförallt 

kollektivt, har svårt att påverka det som sker. Majoriteten av den svenska befolkningen är 

trots allt inte uttalat positiva till EU enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB 2, 2007). 

 

Vid årsskiftet 2006-2007 träder så EU-direktivet i kraft. Under hösten 2006 blev det alltså 

hektiska tider ute i verksamheterna med att planera arbetet efter de nya arbetstiderna.  

 

De organisationer som främst berörs av direktivet finns i den offentliga sektorn där det oftast 

finns ytterligare en part att ta hänsyn till, det vill säga omsorgstagare eller brukare. Att tredje 

part eventuellt drabbas av arbetstidslagen är också en faktor som kanske kan förklara en del 

av motståndet mot arbetstidslagen.   

 

En debatt fördes i massmedia om vilka konsekvenser lagförändringen skulle kunna innebära 

för arbetstagarna. Arbetsgivare samt vissa yrkesgrupper inom kommun och landsting hävdade 

orimligheten i att genomföra detta utan extra tillskott av resurser i form av pengar och komp-

etent personal (Västervikstidningen 2006-12-08, Göteborgsposten 2006-12-23) och på 
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riksdagsnivå skrevs motioner med frågor om konsekvensen av förändringen av Arbetstids-

lagen (Sveriges Riksdag 2006-12-20).  

 
Många anställda som är beroende av att arbeta extra kommer att få se sina inkomster försvinna 
eller krympa, skriver Charlotte Cederschiöld (m) och Gunnar Hökmark (m), Europaparlamentet. 
Verksamheter så skilda som sjuk- och hemvård och försvarets internationella insatser kommer att 
drabbas av mycket stora kostnadsökningar liksom ökade svårigheter att planera och genomföra 
verksamheten. Ibland kommer kostnadsökningarna att bli så omfattande att själva verksamhetens 
förutsättningar rubbas, något som i slutändan drabbar till exempel den som är i behov av extra 
stöd och vård i form av en personlig assistent (Helsingborgs Dagblad 2006-11-21). 

 

En av de verksamheter som utpekades som drabbad var äldreomsorgen där det fanns personal 

dygnet runt med många olika scheman i bruk. Äldreomsorgen framställs ofta som en 

problematiserad verksamhet, där enhetscheferna bär en stor arbetsbörda med ansvar för såväl 

anställda som vårdtagare (Tullberg 2006). En ytterligare aspekt som nämndes i massmedia 

var på vilket sätt tredje person eventuellt skulle drabbas av förändrade personalscheman 

(Norra Skåne 2007-01-04).  Den nya arbetstidslagen har bara varit i bruk ett par månader, 

vilket innebär att det ännu inte finns någon forskning om hur direktivet implementerats i 

verksamheterna. I vår studie kommer vi att titta på hur implementeringen av EU-direktivet 

hanterats på verksamhetsnivå. Vi har valt att fokusera på äldreomsorgen där det finns mycket 

personal och med många olika arbetstidsscheman. Första linjens chef inom äldreomsorgen är 

enhetschefen och det är ur dennes perspektiv vi väljer att studera frågan.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att förstå betydelsen av arbetstidsdirektivets implementering inom 

äldreomsorgens verksamhet. Då enhetscheferna har en komplex uppgift, med ansvar för såväl 

personal som omsorgstagare, vill vi veta hur dessa olika hänsyn påverkat implementeringen.   
 

• Hur har enhetscheferna hanterat implementeringen av arbetstidsdirektivet i förhållande 
till:  

 
- den information som föregick direktivet  
- den förändringsvilja som fanns hos chefer och personal 
- den delaktighet som fanns i implementeringsarbetet 

 
• Vilka konsekvenser – för sig själva, för personal och för omsorgstagare – har 

enhetscheferna uppmärksammat och som kan härledas till implementeringen av 
arbetstidsdirektivet? 
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1.3 Disposition 

Inledningen ger en kort beskrivning av ämnet och varför det är av intresse, och resonemanget 

leder sedan fram till syfte och frågeställning. I bakgrunden gör vi en historisk tillbakablick 

och sedan följer en kort redogörelse för hur de olika arbetsmarknadsparterna agerat. En utför-

ligare beskrivning av EU-direktivet avslutar kapitlet. Under rubriken äldreomsorg förklarar vi 

hur organisationen är uppbyggd och vad organisationsförändringar kan innebära. Som 

teoretisk utgångspunkt har vi använt Lundqvists modell där vi framförallt inriktar oss på 

styrningsrelationen. Här redogör vi också för tidigare forskning och olika implementerings-

perspektiv. Under avsnittet metod beskriver vi hur vi gått tillväga då vi samlat in datamaterial, 

hur vi gjort urvalet och hur bearbetningen skett. I resultatet presenteras intervjusvaren under 

olika teman och varje tema avslutas med en analys. Studien avslutas med avslutande 

diskussion.  
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2 Bakgrund 
 
I följande kapitel presenterar vi begreppet arbetstid och hur synen på arbetstid förändrats 

under förra seklet. Därefter visar vi vilken påverkan arbetsmarknadens parter haft på utveck-

lingen av arbetstid. Kapitlet avslutas med en beskrivning av EU-direktivet; dess tillkomst, vad 

det innebär och hur det mottagits i andra länder.   

 

2.1 Arbetstid ur ett historiskt perspektiv 

Arbetstid är den tid vi människor ägnar åt att utföra arbete mot ersättning, det vill säga löne-

arbete (Ryberg-Welander 2000:80). Ur rättslig synvinkel kan vi se arbetstid som såväl ett 

civilrättsligt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde, men även som en del av en 

kollektivrätt mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivarparter, med hänsyn till arbets-

miljö och hälsa (Ryberg-Welander 2000:15). De regler som finns om arbetstid samlas i 

Arbetstidslagstiftningen vilken är en del av arbetsrätten som gäller för arbetstagare i Sverige. 

Lagen innehåller i stort sett alla regler som gäller för arbetstid som till exempel övertid, 

mertid, faktisk arbetstid och sammanhängande vilotid (Iseskog 2005). 

 

Ur ett historiskt perspektiv går det att följa hur den svenska arbetsrätten vuxit sig starkare 

under 1900-talet. När det gäller arbetstid kan vi vid början av denna tidsperiod inte tala om 

begreppet normalarbetstid (Isidorsson 2001:51). År 1891 var den genomsnittliga vecko-

arbetstiden i Sverige i verkstadsindustrin 63 timmar.  

 

Ordinarie veckoarbetstid i verkstadsindustrin 
1891-1995. Timmar. 

63
57

52 48 45
40 under 40

1891 1905 1919 1920 slutet av
50-talet

1960-talet ca 1995

 

 

De politiska förhållandena i Sverige förändrades radikalt under perioden från slutet av 1800-

talet till början av 1900-talet. Industrialiseringen, med uppkomsten av en arbetarklass och 
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kampen för demokrati, hade avgörande betydelse för förändringen. Fackföreningar bildades 

vilka förde en ständig kamp mot arbetsgivarna i syfte att förbättra arbetsvillkoren för arbets-

tagaren. Arbetstidslagstiftningen växte fram med inriktning på att skydda arbetstagaren 

(Iseskog 2005:12). Under årens lopp har lagen utvecklats till att vara mer inriktad på att 

reglera ett normalförhållande för relationen arbetstagare/arbetsgivare. Skyddsmotiven har 

anförts vid flera tillfällen men fått allt mindre betydelse i motsats till de sociala motiven 

(Isidorsson 2001:98). Dessa har blivit allt viktigare och betoningen har under 1970- och 1980-

talen kommit att ligga på främst familjesociala motiv. Efter hand, och framför allt efter 40-

timmarsveckans införande, har arbetstidsförkortningar mer kommit att ses som en bland flera 

möjligheter att ta ut en standardhöjning (ibid).  

 

I den historiska forskningen har Isidorsson (2001) undersökt vad som styr arbetstidens 

utveckling och vilken betydelse aktörernas agerande har i denna utveckling.   

 

2.2 Arbetsmarknadsparternas agerande 

På arbetsmarknaden finns aktörer som representerar å ena sidan arbetsgivare och å andra 

sidan arbetstagare. De olika aktörernas agerande och inställning i arbetstidsfrågan hör sam-

man med de argument som de använder. Isidorsson (2001:81) menar att LO generellt fram-

hållit rättviseargumentet medan arbetsgivarna använt två olika argument – i den externa 

debatten har man hävdat oöverstigliga kostnader och i den interna debatten spridningsrisken. 

Med den senare avses risken för att kortare arbetstid inom ett företag eller avtalsområde skulle 

bli prejudicerande även för andra områden (ibid, s 85).  

 

Isidorsson (2001:83) konstaterar att SAF och dess styrelse varit framgångsrika i sitt sätt att 

bedriva opinionsbildning till förmån för sin politik både internt och gentemot motparten i den 

allmänna samhällsdebatten. De la tidigt stor vikt vid att presentera sin uppfattning på ett 

genomtänkt och medialt sätt, och massmedia kom att spela en allt viktigare roll i SAF:s 

opinionsbildning från 1970-talet. För att på ett bra sätt få ut sina budskap och argument 

skaffade SAF ett register med vad de kallade ”primära opinionsbildare”. Dessa primära 

opinionsbildare utnyttjades för att skapa opinioner och förståelse för arbetsgivarnas syn-

punkter genom att skriva insändare i tidningar under till exempel avtalsrörelser (ibid, s 86). 

Isidorsson har under 1970- och 1980-talen inte hittat några direkt försök från arbetstagarna att 

bemöta SAF:s opinionsbildning på arbetstidens område. 
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SAF har i förhandlingarna med motparten vid flera tillfällen gjort hänvisningar till de inter-

nationella förhållandena inom arbetstidsområdet med budskapet att Sverige alltid har den 

kortaste arbetstiden. Isidorsson (2001) menar att detta oftast har fått stå oemotsagt då lön-

tagarorganisationerna saknat kunskap och material om internationella jämförelser. Det är först 

under 1990-talet som Sverige framhålls som ett land med relativt lång arbetstid. 

 

År 1995 blir Sverige medlemmar i EU och härmed tillkommer ytterligare en aktör på arbets-

marknaden (Ryberg-Welander 2002).  

 
2.3 EU:s arbetstidsdirektiv 

I forskning om arbetstidens reglering menar Ryberg-Welander (2000) att det genom EU:s 

sociala dimension och politik, skapas en ny spelare på arbetsmarknaden. Denna tredje part 

kan få inflytande på såväl kontrakt mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren, som 

på kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Tanken med detta 

inflytande är att garantera arbetstagaren en minimistandard.  

 

När ministerrådet i EU lade fast direktivet 93/104/EG, vilket är tvingande för alla medlems-

länder, framhöll de att arbetstidsregleringen, med stöd av artikel 118a i Romfördraget, handlar 

om att trygga en bättre hälsa och säkerhet för arbetstagarna (Iseskog 2005:17). Efter komp-

letteringar för att täcka in en så stor del av arbetsmarknaden som möjligt, är det nu gällande 

direktivet 2003/88/EG.  

 

Direktivet innehåller regler om bland annat arbetstidens förläggning och längd, raster, hälso-

kontroller och semester. Reglerna gäller alla utom några få undantag (Iseskog 2005:37): 
  

• Arbetstagare som arbetar under sådana förhållanden att arbetsgivaren inte kan kontrollera hur arbetet 
ordnas. 

• Arbetstagare som har företagsledande ställning eller som har en sådan förtroendeställning att han själv 
disponerar sin tid. 

• Arbetstagare som arbetar i arbetsgivarens hushåll  
• Arbetstagare som arbetar på fartyg  

 

Arbetstidsdirektivet var kontroversiellt när den lades fram. Framförallt Storbritannien 

protesterade, och försökte via EG-domstolen få det ogiltigförklarat. Argumenten rörde bland 

annat maktmissbruk från ministerrådets sida och att det saknades vetenskapliga belägg för 

arbetstidens negativa inverkningar på arbetstagares hälsa. Detta kan, menar Ryberg-Welander 

(2000:81), bero på att det finns olika sätt att tolka Romfördraget. 
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I Sverige tillsatte regeringen en ny arbetstidsutredning som hade tre uppgifter (Isidorsson 

2001:77): 

 
1. undersöka på vilka sätt flexibla arbetstidsregler kunde införas i svensk lagstiftning 
2. utreda konsekvenserna av EG:s arbetstidsdirektiv 1993/104 
3. analysera de långsiktiga konsekvenserna av alternativa arbetstidsförkortningar 

 

När sedan kommitténs förslag kom var det kontroversiellt och innebar bland annat en större 

anpassning av arbetstiderna efter verksamhetens behov och heller ingen förkortning av 

normalarbetstiden. Kommittén konstaterade att anpassningen till EU-direktivet innebar för-

sämringar för löntagarna på några punkter, t ex raster och utjämningsperioder. Det slutliga 

lagförslaget innehöll dock inte några viktiga förändringar mot tidigare arbetstidslagstiftning 

utan kommittén menade att ATL uppfyllde de krav på skydd för arbetstagaren som ställdes i 

direktivet. Ryberg-Welander (2000:181) för fram att denna svenska strategi handlade om att 

upprätthålla det svenska systemet och arbetsmarknadsparternas rättigheter att – via kollektiv-

avtal – förhandla bort arbetstidslagens bestämmelser. 

 

I en internationell jämförelse mellan Sverige, Danmark, Frankrike och Storbritannien fram-

kommer skillnader i synen på kollektivavtals rättsliga rangordning (Ryberg-Welander 2000). I 

de två nordiska länderna bygger arbetsrättsrätten i stora drag på kollektivavtal vilka har en 

stark rättslig ställning. I Frankrike har trenden gått från överordning av lagar och dekret till 

bindande kollektiva avtal som står över gällande lag (ibid. s 376). I Storbritannien har däre-

mot inte kollektivavtal haft status av rättskälla. Arbetsgivarna har haft en ovilja till kollektiva 

lösningar och här har istället funnits en stark tradition av fokus på lokala arbetsplatser, menar 

Ryberg-Welander (2000:293). EU-direktivet kommer att leda till en utveckling fram mot de 

nordiska och kontinentaleuropeiska modellerna, då direktivet ger arbetsmarknadens parter 

möjligheter att påverka skapandet av regelsystem i arbetslivet.  

 

Arbetstidslagen är som helhet dispositiv. Därutöver är vissa delar av lagen dispositiva i sig. 

Arbetsmarknadens parter kan alltså genom centrala och lokala kollektivavtal förhandla om 

såväl delar av lagens innehåll som arbetsområden som skall undantas från lagens tillämpning 

(Iseskog 2005:46). Den anpassningen av ATL till arbetstidsdirektivet som gjordes 1996, 

medförde att lagen var fortsatt dispositiv, men med en EU-spärr. Detta innebär att kollektiv-

avtal som rör veckoarbetstid, dygnsvila, nattarbete, veckovila samt raster är ogiltiga om de 

innebär mindre förmånliga regler än de som arbetstidsdirektivet stadgar, och gäller alla typer 
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av kollektivavtal, på så väl lokal som central nivå. I fråga om ATL har lagstiftaren haft 

ambitionen att minimera myndighetsinblandning och har därför lagt en stor del av bestäm-

mande och medbestämmande på arbetsmarknadens parter (Iseskog 2005:138). 

 

EU kommissionen ansåg inte att Sverige med denna tillämpning av arbetstidsdirektivet full-

följde de regler som avsågs, och efter en dom i EG domstolen tvingades Sverige att anpassa 

sig efter direktivet och följa detta. En övergångsbestämmelse fanns att bindande kollektivavtal 

som var i bruk den 30 juni 2005 fick tillämpas så länge de gällde, dock längst till utgången av 

2006 (Iseskog 2005:175).  

 

Nedan följer en jämförelse av vissa delar mellan den tidigare skrivningen av ATL samt efter 

anpassning till EU-direktivet (Iseskog 2005:178). Delarna är utvalda efter relevans för 

studien. 

 
 Innan årsskiftet 2006-2007 Efter årsskiftet 2006-2007 

 
 
Dygnsvila 

 
Ledighet för nattvila; i ledigheten ska 
ingå tiden mellan kl. 24 och kl. 05.  
Avvikelse får göras om arbetets art, 
allmänhetens behov eller annan särskild 
omständighet. Inget sägs om antalet 
timmars  nattvila.  
 

 
11 timmars sammanhängande dygnsvila för 
varje 24–timmars period. 
Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det 
föranleds av särskilda förhållanden som inte 
kunnat förutses av arbetsgivaren under 
förutsättning om kompensationsledighet. 
 

 
Rast 

 
Efter 5 timmars arbete 

 
Efter 5 timmars arbete 
(Här säger EU-direktivet 6 timmar, men 
svenska kollektivavtal är gällande). 
 

 
Veckovila 

 
36 timmars sammanhängande ledighet 
per 7 dagar. Bör så långt som möjligt 
förläggas under veckoslut.  

 
36 timmars sammanhängande ledighet per  
7-dagarsperiod.  
(Även här är svenska kollektivavtal strängare 
än EU-direktivet vilket anger 35 timmar.) 
  

 

Anpassningarna till direktivet innebar att mängder av arbetstidsscheman förändrades ute i 

olika verksamheter. Vad organisationsförändringar kan innebära för individen och hur föränd-

ringar mottas beskrivs i nästa kapitel. 
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3 Äldreomsorg  
 
Då studien är inriktad mot äldreomsorgen redogör vi här för hur den generellt är organiserad. 

Vi beskriver också kortfattat vad begreppet enhetschef innebär. Implementeringen av EU-

direktivet innebar en förändring för individerna, och kapitlet avslutas därför med en beskriv-

ning av begreppet organisationsförändring.  

 
3.1 Äldreomsorg som organisation  

Äldreomsorgen är att betrakta som en organisation tillhörande den offentliga sektorn och som 

i hög grad berörs av arbetstidsdirektivet. Offentlig sektor har sin grund i att den skall tjäna 

folket och en viktig uppgift är att lösa konflikter och problem med minsta möjliga resursan-

vändning (Christensen, Laegrid, Roness & Rövik 2005:23). En offentlig organisation har flera 

specifika kännetecken (ibid, s 7); 

 
1 Den har en folkvald ledning som handlar på uppdrag av politiskt valda organ och styrs genom ett skriftlig 

lag- och regelverk.  
2 Den är multifunktionell vilket innebär hänsyn till motstridiga intressen. Det finns heller inte ett 

grundläggande mål som inkomster, vinst och ekonomiskt överskott.  Denna multifunktionella 
organisationsmodell gör offentliga organisationer speciellt utsatta för kritik. Det är mycket svårt att 
balansera olika hänsyn mot varandra, så att alla blir tillfreds.  

 
 
Enligt Tullberg (2006) är det få organisationer, om ens någon, som är plattare än äldre-

omsorgen. Den platta strukturen med få ledarnivåer innebär att det finns ett stort antal själv-

styrande grupper. Inom t ex ett särskilt boende är varje våning/avdelning en arbetsgrupp som 

fungerar utan en formellt utsedd arbetsledare. Istället är all personal i huset underställd en och 

samma verksamhetschef. Han/hon har inte alltid sin primära arbetsplats i samma byggnad 

utan kommer endast dit för planerade möten. Löpande kommunikation sker i stor utsträckning 

via telefon eller datorn. Gruppen har en egen samlingslokal inom sitt arbetsområde där den 

planerar, fördelar och genomför arbetet själva utan en närvarande arbetsledare. En platt organ-

isation med stora arbetsgrupper utan egna formella chefer, utgår mer eller mindre explicit från 

en idé om vidsträckt individuellt ansvarstagande, självständigt arbete och ett begränsat behov 

av individuell kontroll och uppföljning. Outtalat förväntas personalen både kunna sitt jobb 

och ta ansvar för att det blir genomfört utan behov av direkt arbetsledning eller kontroll 

(Tullberg 2006). 

 
Det mest typiska för offentliga organisationer är dock att de rent generellt har komplexa och 

vaga mål och försöker prioritera många olika hänsyn och aktiviteter samtidigt (Christensen m 

fl 2005: 111). Dessa komplexa, vaga och skiftande mål kan också ses utifrån ett kulturellt 
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perspektiv – i Sverige kan de vara uttryck för en politisk kompromisskultur som är nödvändig 

för att få till gemensamma lösningar. Det finns en önskan om att nå breda lösningar och 

konsensus genom samarbete och politiska samverksansprocesser. Det finns också ett behov av 

informella mål då formella mål inskränker den nödvändiga friheten för dem som arbetar i 

organisationen (ibid, s 113).  

 
Gustafsson (1998) pekar på problemet med de vaga mål som finns inom människovårdande 

organisationer. De är ofta motstridiga och kan tolkas på olika sätt. Målen utformas utifrån vad 

man tänker sig vara allmänmänskliga behov och vad som kan formuleras som vård- och 

omsorgsproblem. Ingen kan dock helt klart formulera varje vård eller omsorgstagares behov 

och problem, eftersom varje människa är unik och ingen livssituation är helt lik den andra. 

Om man har olika uppfattningar om vad man ska uppnå med sitt arbete kan det vara svårt att 

nå positiva resultat (Gustafsson 1998). 

 

I sin rapport i socialt arbete skriver Gustafsson och Szebehely (2005:38) att det bland 

omsorgsarbetare är endast drygt en fjärdedel som arbetar heltid. Heltidsarbetande upplever 

mer än deltidsarbetande att de har för mycket att göra och därtill en större känsla av 

otillräcklighet inför vårdtagarna. Dock finns det en uttalad målsättning bland arbetsmark-

nadens parter att öka andelen heltidsanställningar. Den vanligaste arbetstidsformen inom 

särskilt boende är en form av treskift, dvs arbete både vardag och helg, och både dag- och 

kvällstid (ibid).  

 

Kronvall m fl (1991:28)  beskriver relationerna mellan olika tillhörigheter i den offentliga 

sektorn. Den professionella domänen – omsorgspersonalen – har en strävan efter autonomi, 

dräglig arbetsmiljö och problemlösningsverksamhet medan den administrativa domänen – 

enhetscheferna – planerar, kontrollerar, skapar regler och försöker effektivisera. Förhållandet 

mellan dessa domäner präglas av oklara kontakter och relationer (ibid).  

 
3.1.1 Enhetschef 

Arbetsledning i offentliga organisationer präglas av både hög grad av komplexitet och hög 

grad av omväxling. Offentliga ledare skall ta många och delvis olika hänsyn, de arbetar inom 

en multistrukturell och komplex apparat, de ska ta hänsyn till väletablerade kulturella 

traditioner som befinner sig i förändring, och de har stadigvarande och ständigt skiftande krav 

på sig från omgivningarna (Christensen m fl 2005 :145).  
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Kronvall m fl (1991:41) menar att enhetscheferna är att betrakta som nyckelpersoner som till 

stor del är offer för ofullbordade förändringsstrategier. På denna nivå konfronteras mål-

sättningar och verklighet, budget och behov. Många arbetsledare har ett mycket stort och 

svårt ansvarsområde med många anställda (Karlsson 2002:60). Trots det ekonomiska 

ansvaret, som kan mäta sig med en företagsledares, saknar man ofta administrativa stöd-

resurser. Författaren menar dock att arbetet inrymmer så många positiva delar att arbets-

ledarna i hög grad trivs med sitt arbete (ibid).  

 
3.2 Organisationsförändringar 

Hur människor reagerar på förändringar beror på i vilken omfattning de är självvalda eller 

påtvingade, vilka handlingsalternativ som finns samt vilka konsekvenser förändringarna får i 

vårt liv (Angelöw 2000:9). När det gäller organisatoriska förändringar uppstår ofta olika 

uttryck för motstånd hos de anställda. Angelöw (2000:19) menar att detta är logiskt då de 

flesta organisationsförändringar är toppstyrda, och de anställda får en paketlösning vilken de 

inte har möjlighet att påverka. Motståndet kan ta sig uttryck i form av t ex bristande engage-

mang, motvilja eller önskningar om förflyttning (Bakka 2006:286). Som arbetstagare kan en 

känsla av maktlöshet infinna sig, eller man kan ha mist tilliten till ledningen. Konsekvenserna 

av en förändring kan vara en försämring av arbetsklimatet som i sin tur kan ha en negativ 

påverkan på effektiviteten i organisationen.  

 

Om man som anställd protesterar eller välkomnar en förändring kan ha flera skäl (Angelöw 

2000: 22). I förhållande till vår studie har följande valts ut: 

 
Orsak Negativ inställning till förändring 

 
Positiv inställning till förändring 

Förmåner Nedskärning av lön eller andra förmåner. 
 

Högre lön eller utökning av andra förmåner. 

Förändringsvilja Den enskilde har inte någon motivation till 
förändring och inser inte behovet. 
 

Den enskilde har en hög förändringsvilja 
och inser nödvändigheten av en förändring. 

Delaktighet Om den anställde ej får vara delaktig i 
utformning och genomförande av 
förändringen 
 

Om den enskilde som berörs av förändring 
får vara delaktig.  

Information Att få höra om förändringar i andra hand, 
genom rykten mm, leder till förvanskningar 
och ger lättare upphov till motstånd.  

Riklig och direkt information om 
förändringen leder till bättre förståelse och 
förändringen får oftast ett bättre 
mottagande. 
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Angelöw (2000: 93) menar att ett gott förändringsarbete bygger på att så många anställda som 

möjligt inom organisationen görs delaktiga i processen. Tre olika förändringsstrategier går att 

urskilja: 

 
Den toppstyrda  – få aktörer som tillsammans snabbt försöker hitta en lösning. 
Den representativa  – företrädare för direkt berörda grupper bildar en projektgrupp. 
Den delaktiga   – bygger på samtliga berördas medverkan.  
 
 
Kronvall m fl (1991:32) poängterar betydelsen av att planering och genomförande av en för-

ändring bör göras med utgångspunkt från och i nära kontinuerlig kontakt med konkreta 

vardagsproblem hos dem som förändringen gäller. Inom verksamheter som bedriver t ex vård 

finns det alltid olika uppfattningar om hur verksamheten ser ut och vilka problem som finns. 

Medarbetare på olika nivåer uppfattar och beskriver arbetsuppgifterna och skeendet på olika 

sätt (ibid, s 25). Vid förändringsarbete och problemlösning blir dessa skillnader centrala.  

 
Inom äldreomsorgen uppger en klar majoritet av vårdpersonalen att de omorganiseringar som 

sker ofta ger negativa konsekvenser för den egna arbetssituationen (Gustafsson och Szebehely 

2005:101). Författarna jämför med känslorna hos dem som planerar och genomför förändring-

arna, i vår studie synonymt med enhetscheferna. Hos denna grupp finns ingen eller liten oro 

för att den egna arbetssituationen ska komma att förändras.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 
Under denna rubrik förklarar vi det, för studien, genomgående begreppet implementering och 

hur tidigare forskning i ämnet sett ut. Därefter följer en beskrivning av olika implementerings-

perspektiv som kan vara till hjälp i kommande analys. Slutligen redogörs för den modell vi 

valt för att kunna analysera hur implementeringen av EU-direktivet hanterats inom äldre-

omsorgen.  

 
4.1 Implementering 

Implementering handlar om hur politiska beslut genomförs i praktiken (Sannerstedt 2001:18). 

I Nationalencyklopedin (2000) finns ytterligare synonymer för att förklara begreppet: förverk-

liga, fullborda, genomföra, förse med verktyg. 

 

4.1.1 Tidigare forskning 

Intresset för vad som påverkar denna process har vuxit fram sedan början på 1970-talet. År 

1973 utkom två amerikanska forskare, Pressman och Wildavsky, med boken Implementation.  

Boken bygger på en studie av ett ekonomiskt utvecklingsprogram i Oakland, Kalifornien, och 

anses som banbrytande inom implementeringsforskningen (Winter 2003:212).  

 

Winter (2003:213) delar upp implementeringsforskningen enligt följande: 
 

 
Pionjärerna 

 
Tanken var att man genom implementeringsforskning hittade ”den felande länken”. 
Studierna under denna tid kan sägas vara framförallt explorativt och induktivt inriktade 
och de hade en teorigenererande strävan. Kända namn var Wildavsky, Pressman och 
Hargrove.  
 

 
Andra generationen 

 
Inriktades på teoriutveckling samt konstruktion av teoretiska modeller. Studier visade 
att struktur har positiv inverkan på implementering. Även studier om nätverkens 
betydelse samt hur implementering sker på lokal nivå genomfördes. Forskare under 
denna era var bl.a. Mazmanian, Sabatier, Hull och Hjern. En oenighet fanns om vilken 
nivå studierna skulle utgå ifrån – uppifrån eller nerifrån.  
 

 
Tredje generationen 

 
Här efterfrågas mer teoritestande studier utifrån komparativa metoder och statistiska 
undersökningar, för att därmed öka antalet observationer. Genom att kombinera olika 
teorier ansågs att man eventuellt skulle kunna utveckla en metateori. Åsikten var också 
att forskningsfokus borde ligga mer på process än på åtgärder och resultat.  
 

 

Oavsett det intresse som implementeringsforskningen rönt, har det inte utvecklats någon 

allmän implementeringsteori (Winter 2003). Forskningen har istället kännetecknats av olika 

angreppssätt vilka stått för olika forskningsstrategier, värdegrunder, metoder samt fokuserat 
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på skiftande subjektiva områden. Meningsskiljaktigheter har förekommit om vilket perspektiv 

implementeringsforskningen ska ha (Winter 2003:206, Bengtsson 2005:15).  

 

Beträffande fortsatt forskning anser Winter (2003:221) att det krävs ytterligare teoritestning 

och utveckling. Istället för att utveckla en generell implementeringsteori riktar man numera in 

sig på delteorier. Rent allmänt har dock implementerings- och utvärderingsstudier gjorts 

alltför kort tid efter införandet vilket tenderat att underskatta de långsiktiga effekterna. Detta 

har också försvårat möjligheten att lära av misstagen och korrigera efter hand (Rothstein, 

2002:79).  

 

4.1.2 Implementeringsperspektiv 

Implementering av politiska beslut bör genomföras genom att politikerna styr och förvaltarna 

verkställer (Sannerstedt 2001:19). Denna process kan ses från olika perspektiv.  Ett vanligt 

sätt inom implementeringsforskning, är att skilja på top-down och bottom-up, alltså uppifrån 

och ned samt nerifrån och upp. Uppifrånperspektivet utgår ifrån besluten som fattats i organ-

isationens topp och tittar på hur de genom styrning och kontroll förankras ner i organis-

ationen. Nerifrånperspektivet utgår i sin tur från verksamheten där de politiska besluten 

praktiskt ska verkställas. Att studera organisationens förvaltningsnivå visar beslutsfattarens 

avsikter och studier på utfallsnivå innebär att man ser hur tillämparna handlat (Sannerstedt 

2001:25). I vår studie utgår vi ifrån en verksamhetsnivå, vilket är att jämställa med nerifrån-

perspektivet och utfallsnivån, där enhetschefen genom sin handläggning är tillämparen. Vi 

kan dock, när det gäller enhetschefens förhållande till personalen, även använda ett uppifrån-

perspektiv.  

 

Då man studerar genomförandet av politiskt fattade beslut bör man utgå från det problem eller 

den konflikt som ligger till grund för lagstiftningen och ett logiskt antagande är att det bakom 

lagstiftning finns särskilda förhållanden som man avser att lösa (Bengtsson 2005:19).  

 

Det kan finnas skillnad i hur människor som är verksamma i olika delar av organisationer ser 

på förändring utifrån de skilda perspektiven. Då perspektiven ofta inte överensstämmer kan 

detta leda till exempelvis kollisioner mellan å ena sidan personalens ambitioner och intressen 

och å andra sidan politiska eller administrativa beslut. Oavsett hur bra och genomarbetad en 

reform är, kan detta leda till konflikter (Kronvall m fl 1991:30). 
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Bengtsson (2005:32) menar att det finns flera olika förutsättningar för att en reform ska bli 

framgångsrik. I förhållande till arbetstidsdirektivets implementering kan de opinionsmässiga 

lyftas fram. Dessa innebär att det finns ett tydligt politiskt mandat baserat på ett starkt folkligt 

stöd: Om avståndet mellan innehållet i lagar och förordningar (substansen) och den offentliga 

verksamhetens reella åtgärder och agerande (processen) blir för stor kan man förvänta sig att 

legitimiteten för förändringen sjunker (Bengtsson 2005:32). 

 
När de politiska besluten inte genomförs som planerat, talar man om implementerings-

problem. För att dessa ska undvikas finns olika förutsättningar hos de berörda, dvs 

beslutsfattaren respektive tillämparen (Sannerstedt 2001:28): 

 

Beslutsfattaren: 
• Den direkta styrningen är entydig, intentionerna ska inte kunna missförstås. 
• Styrningen ska vara lämpligt utformad, så okomplicerad som möjligt. 
• Se till att tillämparen gillar besluten som ska implementeras. 
• Implementeringen ska kunna kontrolleras.  

 

Tillämparen: 
• Förstår beslutet 
• Kan genomföra beslutet 
• Vill genomföra beslutet 

 
 
I vår studie om arbetstidsdirektivets implementering riktar vi oss mot äldreomsorgen och 

dess verksamhetsnivå. Vid kopplingen till ovanstående begrepp ser vi beslutsfattaren som 

EU, det vill säga svensk lag enligt EU-direktiv. Enhetschefen får i det här fallet benämningen 

tillämpare. Enhetschefen kan dock även ses som beslutsfattaren och personalen som 

tillämpare, i de fall det gäller den direkta implementeringen av direktivet i verksamheten.  
 

Sannerstedt (2001) framför en varning för att allt för okritiskt skylla implementerings-

problem på resursbrist. Tillämparen söker ofta anledningar till att generellt skaffa sig mer 

resurser för att utveckla sin verksamhet, något som politikerna i sin tur är medvetna om. Det 

är viktigt att det finns en överensstämmelse mellan verksamhetsmål och politiska intentioner 

och att inte bristande måluppfyllelse ses som implementeringsproblem (Sannerstedt 

2001:36). 
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4.2 Modell 

För att hitta en användbar teori för vår analys har vi letat efter teorier som tidigare använts 

inom implementeringsforskning. Vi har dock funnit – vilket nämnts tidigare i texten – att det 

inte har utvecklats någon allmän implementeringsteori. Efter litteraturgenomgången har vi 

inspirerats av Lundquists modell av hur implementeringsstyrning sker (Lundquist 1992). 

Hans modell bygger på aktör/strukturbegreppen. Vi inleder med en sammanfattning av dessa 

begrepp och fort-sätter med en kort beskrivning av Lundquists styrningsmodell. Därefter ges 

en mer ingående redogörelse för begreppet styrningsrelation, vilken är den nivå på modellen 

som är mest relevant för vår studie, då vi menar att implementeringen sker i enhetschefens 

relationer till personalen.  

 

Redan för mer än 20 år sedan skrev Hjern (1983:11) att ett organisationsperspektiv kan vara 

till hjälp i implementationsforskningen. Då vi i resultatgenomgången finner att förändringar 

av olika slag har påverkan på hur implementering utfaller i organisationer kommer vi även att 

använda Angelöws resonemang om hur personal hanterar förändringar av olika slag 

(Angelöw 2000). Dessa tankegångar har beskrivits utförligare under rubriken Organisations-

förändringar.  

 

4.2.1 Aktör/strukturmodell 

Aktörer och strukturer är av stor betydelse inom samhällsforskning och måste, för att förstås 

på ett meningsfullt sätt, ses i relation till varandra (Johnsson 2001). Det tidigare sättet att 

analysera ur antingen ett aktörs- eller strukturperspektiv har idag ersatts av att använda bägge 

perspektiven (Bengtsson 2005:26). 

 

Aktörer kan vara antingen individer eller kollektiv. Gemensamt är att de äger någon form av 

handlingsfrihet och handlingsförmåga. Aktörer opererar i olika strukturer. Dessa utgörs av 

mönster som omger aktörerna och består av regler och resurser (Bengtsson 2005:27). De sam-

hälleliga strukturerna, vilka består av normer och verklighetsuppfattningar, har skapats av 

aktörer under lång tid (Lundquist 1992:41).  

 

Relationen mellan aktörer och strukturer pågår ständigt och i växelverkan med varandra 

genom kommunikation. Information är en av flera kommunikationsvägar och vilken vi anser 

är relevant för vår studie. Information kan uppfattas olika av olika aktörer på grund av vars 
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och ens verklighetsuppfattning och värderingar (Lundquist 1992:44). Dessa olika värderingar 

har också påverkan på aktörens val av åtgärder.   

 

I vår analys ser vi EU:s arbetstidsdirektiv och den svenska äldreomsorgen som strukturer. I 

dessa strukturer är enhetscheferna aktörer som utvecklar olika strategier för att implementera 

direktivet.  

 

4.2.2 Styrningsmodellen  

Lundquist definierar implementeringsstyrning som en specifik typ av politisk styrning. Oftast 

är inte påverkan ett mål i sig utan den styrande vill nå vissa resultat med hjälp av styrningen. 

Lundquist menar att analysen av implementeringen kan ske på olika nivåer (1987:61). I botten 

finns grundstrukturen, vilken består av alla väsentliga element och relationer i ett samhälle. I 

grundstrukturen finns sedan olika typer nätverk. Inom och mellan de olika nätverken finns 

relationer (1987:61). Det är i dessa relationer som styrningen sker. Lundqvist menar att det är 

endast styrningsrelationen som är en given nivå att analysera implementering på (1987).   

 

I vår studie vill vi veta hur enhetschefen hanterat implementeringen av arbetstidsdirektivet, en 

implementering som skett i relation till såväl personal som ledning. Av den anledningen har 

vi valt att fokusera på den del av Lundqvists modell som handlar om styrningsrelation.  

 

4.2.3 Styrningsrelation   

Kännetecknande för en styrningsrelation är att den består av två roller; den styrande (A) och 

den styrde (B) samt kommunikationen dem emellan. Styrningsrelationen fokuserar inte på 

vem som har makten. Makten kan likaväl ligga hos B och uttrycka sig på olika sätt beroende 

på hur denne mottar styrningen. Om B visar motstånd och inte vill rätta sig efter vad den 

styrande säger så har B makten. B kan t ex tillskrivas makt då motstånd visas genom att inte 

rätta sig efter vad den styrande (A) säger.  

 

I vår studie är A enhetschefen men kunde också ha betraktats som B, den styrde, om vi 

inriktat oss på relationen till direktivet. Men då vi huvudsakligen vill undersöka enhetschefens 

relation till personalen är studien inriktad mot enhetschefens (A) sätt att hantera implement-

eringen arbetstidsdirektivet i förhållande till sin personal (B).  

. 



  22  (47) 

Vid analys av relationen kan två olika modeller användas (Lundquist1987:80, 85). Den 

individuella modellen beskriver aktörerna som två individer och den kollektiva modellen 

beskriver antingen relationer med en individ på ena sidan och ett kollektiv på den andra eller 

relationer mellan två kollektiv. Johnson (2001) menar i sin artikel att det är svårt att avgöra 

var gränsen mellan individuellt och kollektivt aktörskap går, och eftersom de två modellerna 

har flera likheter väljer vi den individuella vilken bäst förklarar de begrepp vi vill använda i 

vår analys. Begreppen beskrivs närmare nedan.  

 

Den individuella modellen ser på aktörernas kommunikation, resultatet av styrningen samt 

feedback. Aktörerna äger, mer eller mindre, egenskaperna förstå, vilja och kunna (Lundquist 

1987:77, 1992:76). Då aktörernas roller är olika i relationen, får egenskaperna olika betydelse.  

 
 
F 
Ö 
R 
S 
T 
Å 
 

 
 
• Förståelse handlar om hur aktören, A eller B, uppfattar målet med styrningen. 

Förståelsen om varför styrningen sker kan se olika ut beroende på deras 
position och förutsättningar. Här kan finnas en skillnad i hur enhetschefen A 
och personalen B uppfattar arbetstidsdirektivet och dess implementering. 

 

 
V 
I 
L 
J 
A 
 

 
• Vilja handlar om företräden och prioriteringar. Vilja för den styrande A, i vår 

studie enhetschefen, definieras av att hon agerar utifrån omständigheter 
snarare än på instinkt. För B, i vår studie personalen, innebär det till vilken 
grad personalen vill följa enhetschefens intentioner, hans inställning till den 
styrande och målsättningen med styrningen.    

 
 
K 
U 
N 
N 
A 
 

 
 
• Kunna handlar om resurser och möjligheter. För den styrande A handlar det 

om förmåga att få B att följa styrningen och uppnå det förväntade resultatet. 
För B som styrs, handlar det om dennes förmåga att implementera styrningen. 

 

 
 

Graden av en lyckad implementering avgörs av hur dessa egenskaper relateras till organis-

ationens preferenser, som mål och syfte, idémässiga beredskap och dess resurser av exempel-

vis ekonomi och personal (Bengtsson 2005:35). 

 

I vår studie inriktar vi oss på enhetschefernas uppfattningar om implementeringen av 

arbetstidsdirektivet.  



  23  (47) 

5 Metod 
 

I det här kapitlet redogör vi för vårt val av metod och hur vi praktiskt gått tillväga för att 

samla in, bearbeta och analysera materialet i vår studie. Vi berättar också om vilka avgräns-

ningar vi gjort och vilka etiska överväganden som tagits. I kapitlet finns också en genom-

gående metoddiskussion.  

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Då vår avsikt var att undersöka enhetschefers upplevelser av implementeringen av den nya 

lagen, föll valet av metod på en kvalitativ undersökning. Troste (2005:15) menar att kvalitativ 

metod innebär att se verkligheten som aktören beskriver den,  för att sedan tolka vad det kan 

innebära sett ur det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen. En kvantitativ 

undersökning, med data som ofta uttrycks i mätbara siffror eller antal, skulle ge svar på frågan 

om implementeringen medfört komplikationer på verksamhetsnivå (Grönmo, 2004:127). 

Däremot skulle forskningen då inte visa på vilket sätt komplikationerna upplevts och metoden 

har därför valts bort.   

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Då informella intervjuer är en typisk undersökningsmetod för insamling av kvalitativa data 

(Grönmo 2004:129) har vårt val av metod fallit på intervjuer med fokus på implementeringen 

av arbetstidslagen.  Eftersom avsikten med kvalitativa studier, i motsats till kvantitativa, inte 

är att mäta utan beskriva något, har reliabilitets- och validitetsfrågor i dessa studier ofta 

diskuterats av forskare. För att säkerställa kvalitativa studiers giltighet kan den som genomför 

studien rikta in sig på att i sin empiriinsamling få så informationsrika beskrivningar som 

möjligt. Detta för att genom beskrivningar, kategoriseringar och analyser, presentera en klar 

och tydlig bild av det som studien behandlar. När det gäller tillförlitligheten kan resultatens 

fasthet prövas genom att liknade frågor ställs på samma temaområde (Larsson 2005:117).   

 

För att förhålla oss till dessa rekommendationer samt vara säkra på att täcka in de områden vi 

vill få svar om, utarbetade vi en intervjuguide. Guiden delades in i tre olika tidsfaser – innan 

lagändringen trädde i kraft, under den konkreta implementeringen samt tiden efter införandet. 

Frågorna rörde i stora drag enhetschefens uppfattning om hur implementeringen gått till, 

vilken information som givits, hur ett eventuellt motstånd tagit sig uttryck. Vissa frågor rörde 

upplevelsen av andra intressenters inställning. 
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5.3 Urval och genomförande 

Vi valde att inrikta oss mot äldreomsorgen som är en del av det praktiska sociala arbetet. 

Anledning till detta val är att just äldreomsorgen var ett av de områden som utpekades som 

presumtivt drabbade av den nya arbetstidslagen.  

 

Vi avgränsade oss mot omsorgsformen särskilt boende, beroende på att omsorgspersonalen 

där arbetar efter schema – dag, kväll eller natt. Särskilt boende är en annan benämning för 

äldreboende. Annan verksamhet inom äldreomsorgen, som till exempel daglig verksamhet, 

var inte relevant då personalen där inte i samma utsträckning berörs av den nya arbetstids-

lagen.  

 

Vi gjorde ett strategiskt urval genom att välja ut informanter som hade den information vi 

behövde för att besvara frågeställningarna. Vår frågeställning riktas mot yrkesgruppen enhets-

chefer, och det blev en naturlig avgränsning att kontakta personer med just denna befattning. 

Då vi ville få en spridning, utan att för den skull göra en jämförelse på hur handläggningen av 

implementeringen gjorts, valde vi att vända oss till flera olika kommuner.  På berörda kom-

muners hemsida valde vi slumpmässigt ut flera boenden och ringde därefter direkt till enhets-

chefen. Vi hade från början bestämt att intervjua sex enhetschefer men nöjde oss till slut med 

fem intervjuer, detta beroende på att då vi genomfört de fem inbokade intervjuerna upptäckte 

att det fanns ett samstämmigt mönster i intervjusvaren. Repstad (1999:70) skriver  att när 

forskaren upplever att inget nytt framkommer i intervjuerna, bör man sluta.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive enhetschefs tjänsterum, vilket var deras eget val. Vi 

deltog båda två vid samtliga intervjuer. Enligt Repstad (1999:84) innebär det en fördel att en 

av personerna håller i intervjufrågorna medan den andre observerar ickeverbal kommun-

ikation och även kan fylla i med spontana reflektioner. Bandspelare användes, efter samtycke 

från intervjupersonerna, vid samtliga intervjuer. Vår uppfattning är att valet av metod var bra, 

då informanterna var väl insatta i ämnet och vi fick svar på de frågor vi ställde. Intervjuerna 

hade formen av ett samtal och informanterna visade en öppenhet och ett intresse för att delge 

oss sina tankar. 

 

5.4 Etiska överväganden 

För att informanterna skulle känna sig bekväma under intervjun garanterades de anonymitet. 

Anonymitet innebär att namn eller andra igenkänningstecken på den intervjuade inte kommer 



  25  (47) 

att lämnas ut i den färdiga studien (Troste 2005:41). Vi informerade intervjupersonerna om 

syftet med frågeställningen och att avsikten med studien inte var att göra några jämförelser 

mellan personer eller kommuner. Informanternas namn och kön, samt namnen på arbets-

platserna är alltså inte av betydelse för studien och därför kommer namnen inte att nämnas i 

materialet.   

 

5.5 Analysarbete 

Ganska omgående, senast dagen efter utförande, överfördes intervjuerna från band till papper. 

Intervjuerna nedtecknades ordagrant, vilket enligt Repstad (1999:85), är en grundregel. Då 

alla intervjuer var nedskrivna försökte vi hitta generella mönster och nyckelord (Grönmo 

2004:245). Vi enades om att använda de begrepp som Angelöw (2000) beskriver när han 

kategoriserar personals inställningar till organisationsförändringar. Textmaterialet delades in 

utifrån temana och sen letade vi efter nya mönster så att resultatet kunde sammanfattas på ett 

logiskt sätt. Varje temaområde analyserades sedan i förhållande till styrningsrelationens 

begrepp förstå, vilja och kunna. Vi använde även den litteratur som presenterats i studien. De 

problem och motsättningar som framkommit redovisas framförallt i den sammanfattande 

analysen.  
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6 Resultat och analys 
Under den här rubriken har vi ställt samman olika teman där vi redovisar resultatet. Inform-

anterna har genomgående benämnts hon, oavsett vilket kön intervjupersonen har tillhört.  

 

Temana har vi döpt till information, förändringsvilja, delaktighet och konsekvenser. Om-

rådena har inga skarpa gränser utan innehållet går i vissa fall in i varandra. Vi har valt att 

lägga analyserna i direkt anslutning till varje tema, detta för att läsaren ska få ett sammanhang 

(Repstad 1999). För att göra resultatet mer levande, och för att återskapa känslan och bud-

skapet under intervjuerna, har vi ordagrant tagit med flera citat.   

 

6.1 Information 

Informationen kan ses på två sätt. Vi har undersökt på vilket sätt enhetscheferna fick inform-

ation om arbetstidsdirektivet och hur informationen var utformad. Vi har också studerat hur 

cheferna i sin tur vidarebefordrat budskapet till sin personal. 

 

Gemensamt för de fem enhetscheferna var när i tid man huvudsakligen fick information om 

den kommande förändringen. På våren 2006 kom de första indikationerna om att nu var det 

slut på dispenser och att direktivet skulle införlivas i gällande arbetstidslag. Samtliga 

informanter uppgav också att man vetat om under lång tid att något skulle ske, att det varit på 

tal länge. Mycket information hade kommit från tidningsartiklar och annan media. Flera av 

informanterna menar att informationen inom förvaltningen kom alltför sent, att man fick för 

lite tid på sig att ändra scheman. En chef är riktigt upprörd och undrar varför direktivet inte 

blivit aktualiserat tidigare då man vetat om det i flera år.  

 
Vi var så sena som inte började diskutera det här förrän förra våren… det är inte klokt… man har vetat i flera 
år… varför har man inte aktualiserat. Jag vet inte varför det dröjde… tog man det inte på allvar… att det inte 
skulle bli av? 
 

Informationen innehöll i samtliga fall fakta om vad direktivet innebar och hur man i stora 

drag skulle gå tillväga för att genomföra förändringen. Den var i huvudsak muntlig men i 

några fall även skriftlig. En informant fick uppdraget att räkna ut hur mycket personal som 

eventuellt skulle behöva rekryteras för att kunna genomföra schemaförändringar med 

bibehållen personalstyrka på helger.  

 

Enhetschefernas uppdrag var sedan att sprida informationen till sina medarbetare. Samtliga 

chefer använde de månatliga personalmötena till att lämna den första, allmänna inform-
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ationen. I ett fall kom personalchefen och informerade medarbetarna och i två fall kom även 

fackliga företrädare och lämnade information. De personer som valdes ut att ingå i speciella 

schemagrupper fick mer ingående information av sin enhetschef. I en kommun bildades en 

speciell grupp med utvalda personer från personalavdelning och fackförening. Enhetschefen 

berättar att det tyvärr blev missar i informationen från gruppen som trots allt skulle vara 

experter i ämnet. De gav dubbla budskap till personalen i fråga om schematekniska detaljer 

vilket fick till följd att det schema som de arbetat fram inte gick att följa.  

 
Det ställde till oerhört mycket, man kan inte sitta och säga sak väldigt starkt… om man sitter och säger javisst, 
ni kan göra som ni brukar… och så blir det så fel... . Ja, de blev helt kokta och jag förstår dom. 
 

Det är endast en av cheferna som informerat anhöriga om den kommande förändringen. 

Informationen var skriftlig och berättade att scheman skulle förändras och att det därmed 

kunde bli annorlunda bemanning. Omsorgstagare har inte i något fall fått någon information.  

 

Överlag är enhetscheferna samstämmiga om att den information som de fick av ledningen var 

tillräcklig. Man fick veta det som var relevant för den egna verksamheten och vad direktivet 

innebar. Samtidigt säger cheferna att de inledningsvis kände ett motstånd mot direktivet, detta 

för att de inte riktigt visste vad det innebär.  

 

6.1.1 Analys av information 

Första steget när en förändring ska genomföras är att informera om vad som skall ske. Hur 

informationen är utformad och på vilket sätt den presenteras har stor betydelse för individens 

förståelse. Lundqvist (1987,1992) menar att förståelse handlar om hur aktören uppfattar målet 

med styrningen och varför den sker. Informationen kan också uppfattas olika av olika aktörer 

utifrån vars och ens värderingar och uppfattningar om verkligheten.  

 

Resultatet visar att samtliga informanter haft kännedom om EU-direktivet under lång tid 

innan det blev aktuellt att genomföra förändringen. Det man har vetat har till största delen 

kommit från massmedia, och objektiviteten i denna information kan ifrågasättas. Litteraturen 

visar att arbetsgivarsidan haft en tongivande roll i opinionsbildningen vad gäller synen på 

arbetstid (Isidorsson 2001). Ett antagande är därför att debatten i massmedia utmålade EU-

direktivet som ett hot och inte en möjlighet. Även svenska staten visade indirekt att man var 

frågande till nyttan av direktivet då man startade en utredning om arbetstid (Ryberg-Welander 

2000).  
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Den direkta informationen till enhetscheferna kom från förvaltningsnivå. Informationen var, 

enligt cheferna, tillräcklig och man förstod vad direktivet innebar. Beroende på graden av 

information kan den kommande förändringen mottas mer eller mindre positivt (Angelöw 

2000). Resultatet visar att innebörden av direktivet gått fram till cheferna och därmed ökat 

förståelsen för målsättningen av implementeringen.  

 

Den information om arbetstidsdirektivet som enhetscheferna hade, kom alltså från två olika 

håll och innehållet speglades på olika sätt. Enhetschefernas uppgift var sedan att vidare-

befordra saklig information till sina anställda. Informationen ska ges till en personalgrupp 

som kommer att beröras på ett påtagligt sätt av det direktiv som ska implementeras och som 

dessutom, även de, har fått informationen från media. Angelöw (2000) menar att riklig och 

direkt information om förändring leder till bättre förståelse och förändringen får oftast ett 

bättre mottagande medan t ex information i form av rykten kan ge upphov till motstånd. Att 

informationen inte alltid framkom på detta sätt blir tydligt då det i resultatet framkommer att 

informationsmissar ledde till frustration och ilska hos personal som arbetat fram schema-

lösningar som visade sig vara ogenomförbara. Här fanns både vilja och förståelse hos arbets-

gruppen, men man kunde inte genomföra den schemaförändring man planerat. En orsak till 

implementeringsproblem är, enligt Sannerstedt (2001), att avsikten med förändringen är 

otydlig. 

 

6.2 Förändringsvilja 

Begreppet förändringsvilja i det här sammanhanget avser på vilket sätt enhetscheferna 

uttrycker engagemang, oro och motstånd inför implementeringen av arbetstidsdirektivet. Vi 

har undersökt hur enhetscheferna beskriver sina egna känslor samt hur de upplever 

personalens förändringsvilja.  

 

Enhetscheferna uttryckte olika egna känslor av oro inför direktivets implementering. Två av 

dem menade att deras oro varit relativt stor och man hade haft farhågor om hur det hela skulle 

fungera. De övriga tre kunde inte erinra sig att de känt någon större oro inför förändringen. Ett 

orosmoment som nämndes var hur personaltätheten skulle gå ihop. Hos flera av cheferna hade 

andra stora processer pågått samtidigt, t ex införande av årsarbetstid. På de här arbetsplatserna 

var alltså schemaändringar högaktuella och cheferna menade att de knappt hann andas ut 

förrän direktivet skulle införlivas.  
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… det var ju inte bra… det var ju två processer samtidigt. Det ska man inte göra. Och det här blev ju alldeles för 
mycket. 
 
En chef menar att de som chefer inte såg besvärligheterna som blir på golvet, att man egent-

ligen såg positivt på direktivet. Två av de andra informanterna uttrycker ett något annorlunda 

motstånd mot den praktiska utformningen av schemat. Man vill inte att tiderna för arbetsplats-

träffarna för nattpersonalen ska förändras så att cheferna ska behöva gå in på icke kontorstid 

för att hålla i mötena.  

 
Jag vill ju inte åka in på kvällen… så det var bra att man köpte det.  
 

Något utmärkande är den enighet som samtliga fem chefer visade inför den uppgift de var 

ålagda att utföra.  

 
Det är en lag som måste verkställas, den måste följas. Jag är sån – att har vi ett direktiv ska vi följa det. Och 
tydligare än så här kunde det inte bli tycker jag. Detta är inget som någon hittat på i Växjö, utan detta är EU 
och det kan vi inte ändra på. Avtal och lagar är till för att följas. 
 
Enhetscheferna hade olika argument för att motivera förändringen, men är i vissa fall genom-

gående. Att det är en skyddslag och att den är till för personalens bästa är något som flera av 

informanterna hävdade inför personalen. Återhämtningen mellan arbetspassen framfördes 

som ett viktigt argument, även från fackföreningarna. Andra enhetschefer pekade istället med 

hela handen:  

 
Jag hotar inte, utan så här ser det ut. Det här kan ni räkna ut logiskt. 
 

En av enhetscheferna hade uppfattningen att det skulle tillkomma extra resurser i form av 

personal, vilket ökade dennes motivation för att genomföra förändringen. Någon extra 

personal blev det dock inte, visade det sig sedan. 

 
Vissa av cheferna kände stort engagemang inför implementeringen och såg det som en 

utmaning att kunna lösa det praktiskt. Just dessa chefer visade under intervjuerna överhuvud-

taget en särskild entusiasm i sin yrkesroll. De uttryckte att det var roligt med schemaläggning 

och att utveckla verksamheten. Att själv vara aktiv i inhämtandet av kunskap och information 

såg dessa chefer som en självklarhet. Man uppskattar att arbetet är självständigt och att man 

har fria händer. Som motvikt till dessa chefer fanns andra som uttryckte trötthet inför sin 

uppgift: 

 
Jag kommer inte att orka en dag till efter 65, det tar jättemycket energi. Man får försöka hitta lösningar så det 
funkar bättre. Man tänker att förut… då kände man glädje, hade idéer och försökte utveckla gruppen och så. 
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I personalgrupperna fanns överlag en stor oro, menar samtliga enhetschefer. Oron upplevdes 

större hos personalen än hos cheferna själva. Medias fokusering på de förändringar som 

arbetstidsdirektivet eventuellt skulle komma att medföra, hade både positiva och negativa 

inverkningar. Personalen var medveten om vad som komma skulle i ett tidigt skede men 

samtidigt väckte detta en oro, menade enhetscheferna. En av informanterna menar att 

personalen bär på mycket oro som enhetschefen måste hantera. I samband med schema-

förändringar blir detta extra tydligt. Det innebär stora förändringar för individen när man gått 

på ett schema länge och sen måste byta. 

 
Personalen har så mycket oro i sig och så mycket personliga problem idag… och mycket i sin livssituation. Det 
behövs så mycket stöd. De behöver stödet i verksamheten och vart vi är på väg. 
 

Parallellt med oron fanns också ett motstånd – cheferna menar att i arbetsgrupper ser man det 

ofta väldigt negativt när det kommer nyheter eller förändringar. Att man målar upp hinder och 

bromsar, det är deras sätt att värja sig. Cheferna ger intrycket av att förstå olikheterna hos 

personalens sätt att hantera förändringar, att det handlar om hur man löser olika saker. Vissa 

reagerar med mycket oro inför nymodigheter medan det för andra bara rullar på. Av en 

informant kom kopplingen mellan direktivet och motståndet mot EU. Personalen kom med 

olika påståenden om unionen, att det blivit sämre sen Sverige gick med. Att man alltid kunnat 

jobba så innan och varför kan man inte göra det nu också? De flesta diskussioner bland 

personalen har dock rört hur man löser schematekniska frågor.  

 
Det är nog så att vi har varit lite bortskämda i vården med att kunna byta och krångla. Man vill bara ha 
godbitarna, inte det andra. Ta russinen. 
 

6.2.1 Analys av förändringsvilja 

Att vilja är en av de tre hörnstenarna i Lundqvists styrningsrelation och graden av för-

ändringsvilja påverkar om en implementering blir positivt eller negativt mottagen. Om man 

inte känner någon motivation till förändring och inte inser behovet uppkommer en negativ 

inställning (Angelöw 2000). I resultatet visar personalen på ett motstånd mot EU-direktivet 

och cheferna menar att nyheter och förändringar inte ses med blida ögon.  

 

En chef säger att man som chef inte såg, inte förstod, vilka problem som skulle uppstå ute i 

verksamheterna. Detta överensstämmer med litteraturen som säger att medarbetare på olika 

nivåer har olika verklighetsuppfattning och att man bör sträva efter att förändringen ska 

genomföras i nära kontakt med konkreta vardagsproblem (Kronvall 1991). Att det finns ett 
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avstånd mellan chef och personal bekräftas av Tullberg (2006) som beskriver hur den svenska 

äldreomsorgen generellt är organiserad. Chefen har ofta inte sin fysiska arbetsplats hos 

personalen vilket försvårar relationen dem emellan, att man inte förstår varandras roller.  

 

Empirin visar att personalen, i högre grad än cheferna, känt en stor oro inför förändringen. 

Detta kan bero på att cheferna inte personligen berörts av direktivet med förändrade arbets-

tider. Resultatet stämmer väl överens med vad Gustafsson och Szebehely (2005) skriver. De 

menar att det inom äldreomsorgen är vanligt med omorganiseringar som är negativa för 

omsorgspersonalen men att den som genomför känner liten oro för den egna arbets-

situationen.  

 

För att vilja måste man först förstå vad förändringar innebär. Sannerstedt (2001) menar att 

implementeringsproblem kan undvikas om beslutsfattaren ser till att tillämparen gillar de 

beslut som ska implementeras. Empirin visar att enhetscheferna haft olika argument för att 

motivera förändringen inför sin personal, och man har anfört bland annat skyddsmotivet. 

Samtidigt visar empirin att personalen ifrågasatte vikten av en förstärkt skyddsaspekt, då 

situationen istället försämrades. Här finns ett problem i att få tillämparen att acceptera direk-

tivet. I de fall personalen inte velat förstå har cheferna varit extra tydliga och menat att för-

ändringen ska genomföras, punkt slut. Här har man använt en annan av Sannerstedts (2001) 

förutsättningar för att undvika implementeringsproblem; en direkt styrning där intentionerna 

inte ska kunna missförstås.  

 

Att visa engagemang hör ihop med en vilja att förändra. Flera av studiens chefer visar stort 

engagemang och uppskattar den självständighet som finns i yrkesrollen. Att arbetet innehåller 

mycket positiva bitar, är en av orsakerna till att arbetsledare inom äldreomsorgen ofta trivs 

mycket bra med sin yrkesroll (Karlsson 2002). Christensen m fl (2005) menar att chefer inom 

offentlig verksamhet har en komplex uppgift där hänsyn ska tas till motsidiga intressen. I 

relation till arbetstidsdirektivet har chefen å ena sidan uppdraget att följa lagen och å den 

andra att se till personalens och omsorgstagarnas bästa. Här finns ett problem i att olika 

lagstiftningar kolliderar – skyddslagar som ska gagna personalen och rättighetslagar som ska 

skydda omsorgstagaren.  

 



  32  (47) 

6.3 Delaktighet 

Delaktighet innebär hur enhetscheferna arbetat tillsammans med kollegor och övrig stabs-

personal med arbetstidsdirektivet. Det innebär även på vilket sätt omsorgspersonalen varit 

delaktig i implementeringen.  

Enhetscheferna berättar om olika former av stöd och uppbackning under den första plan-

eringsfasen. I en kommun bildades en speciell grupp med utvalda personer från personal-

avdelningen och fackförening. Hit kunde enhetscheferna vända sig med frågor från 

personalen.  I flera fall hjälpte personalsekreterare till med att räkna på olika schemalösningar. 

En av informanterna hade kontakt med andra kommuner för att se hur de arbetat med 

implementeringen. I en kommun föregicks planeringen på arbetsplatsen av möten på central 

nivå. Vid de här planeringstillfällena var samtliga enhetschefer delaktiga och diskuterade 

olika praktiska detaljer, som t ex hur elvatimmarsvilan skulle lösas. 
 
Alltså… jag drömde om det på nätterna… det är många delar… visst antal bemanning på dagar, kvällar, natten 
ska in… helgerna var mest bekymmer med... Det är inte bara att göra ett schema, det ska vara kontinuitet och 
bemanning efter behov… 
 

Hur man planerade inför förändringen skiljer sig något åt på de olika arbetsplatserna. På några 

av dem bildades speciella schemagrupper med representanter från personalen, i vissa fall även 

fackliga företrädare. Enhetschefen fanns med i bakgrunden. Den omsorgspersonal som ingick 

i gruppen hade i samtliga fall större kunskap om schemaläggning än övrig personal. En chef 

anordnade en gemensam planeringsdag för all sin personal i augusti som handlade om 

värderingar, normer och kompetens. Utifrån detta perspektiv, menade chefen, gjordes sedan 

nya scheman upp. På den här arbetsplatsen fanns schemagrupper i vilka enhetschefen aktivt 

deltog i.  
 
Alla var delaktiga och satt pulade med detta. Utifrån detta perspektiv gör vi sen upp schemat. Det föll väl ut att 
alla var delaktiga, man insåg att detta inte var enkelt. 
 

På andra ställen såg delaktigheten annorlunda ut. En chef beklagar att hon inte kunde delta 

nämnvärt i det direkta schemaarbetet. Anledningen härtill var hög arbetsbelastning och fokus 

på andra projekt. Chefen menar att ett aktivt deltagande hade varit att föredra: 

 
Normalt är jag med i schemagruppen men den här gången stod jag utanför.   Man kommer lite utanför den här 
gången, vet inte varför man gjort så eller så… det blir den som gjort schemat som får stå tills svars. 
 

En annan chef berättar om hur hon självständigt planerat och löst schemafrågan. Hon hade 

överlag fria händer utan några speciella riktlinjer. Då hon lämnat information på arbets-

platsträffarna utsågs en representant från varje arbetslag som direkt började snickra på nya 
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scheman. Chefen har hela tiden haft kommunikation med dessa representanter, och olika 

problem och lösningar har sedan diskuterats i hela personalgruppen. Flera av de slutliga 

lösningarna byggde på personalens egna idéer.  

 
Ja, vi chefer pratade ju på våra möten men jag har nog löst det själv… jag har haft diskussionen med personalen 
hur vi ska lösa det. Man hade den processen på hela biten, man informerade, satt ned och pratade, bad om 
synpunkter… folk kände sig inte så överkörda. 
 

Samma chef har också, på eget initiativ, gjort en utvärdering tillsammans med schema-

läggarna och några representanter per grupp. Hon berättar att hon var före sin tid i den här 

frågan – för några veckor sen kom förvaltningens begäran om utvärdering på samtliga 

arbetsplatser. Däremot saknar hon engagemang från politiker i frågan: 

 
Nu hade jag våra kära politiker på studiebesök i måndags men de sa inte ett dugg om ATL eller någonting… 
 

En annan enhetschef bestämde att det nya 15-veckorsschemat fick bli en utvärdering – 

problem skulle antecknas efter hand och efter genomgången period ändrades det som inte 

fungerat. Den tredje enhetschefen har hela tiden ingått i en central arbetsgrupp som för en tid 

sedan hade uppföljningsmöte. På övriga två ställen har ännu ingen utvärdering gjorts.   

 

6.3.1 Analys av delaktighet 

Huruvida en implementering lyckas eller inte beror i stor grad på hur mycket de olika 

aktörerna är delaktiga i förändringen. Om den enskilde som berörs av förändringen får vara 

delaktig i utformning och genomförande ökar chansen till en positiv inställning (Angelöw 

2000).  

 

I resultatet går att urskilja olika strategier för förändringsarbete. Hos samtliga chefer har 

arbetet genomsyrats av delaktighet hos personalstyrkan vilket, enligt Angelöw (2000), är 

viktigt för ett gott förändringsarbete. Vi ifrågasätter dock betydelsen av personalens delaktig-

het då det redan fanns strukturella ramar satta utifrån såväl lagstiftning som resurser. Angelöw 

(2000) skriver också att de flesta organisationsförändringar är toppstyrda och att personalen 

erbjuds paketlösningar som de inte kan påverka. Hela direktivet kan ses som en toppstyrd lag 

där enhetscheferna försökt att använda delaktighet som ett sätt att övertyga personalen att bli 

positivt inställd. Angelöw (2000) menar att förändringsstrategier som är delaktiga bygger på 

att alla får vara med i processen medan det i toppstyrda strategier är några få som snabbt 

jobbar fram lösningar på problemen.  
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Ju högre delaktighet i planering och genomförande, desto mer ökar förståelsen för det som 

skall förändras. Empirin visar på en kunskap hos enhetscheferna om vikten av att göra person-

alen delaktig i förändringsarbeten. När många är delaktiga i ett förändringsarbete minskar det 

avstånd som finns mellan olika professioner, i vår studie enhetschef kontra personal. Chefens 

förståelse för de problem som finns i verksamheten ökar, och det är enligt Kronvall (1991) 

viktigt att förändringsarbete sker i nära kontakt med vardagsproblemen. Delaktighet innebär 

även att personalen, utifrån enhetschefens perspektiv, förstår vilka ramar som enhetschefen 

har att rätta sig efter.  

 

I studien framkommer även vad ett lägre deltagande kan innebära. En chef hade inte möjlighet 

att delta aktivt i planeringen på arbetsplatsen vilket fick till följd att hon inte förstod hur 

personalen resonerat när schemat gjordes. Lägre delaktighet har alltså lett till en lägre 

förståelse.  

 

För att kunna vara delaktig krävs också resurser. Vid implementeringen av direktivet fanns 

olika möjligheter för personalen att delta i planering av scheman. Enligt Lundqvists modell 

handlar det om förmåga hos den styrande att få den styrde att följa styrningen. Enhetscheferna 

erbjöd, i olika former och konstellationer, personalen på samtliga arbetsplatser att vara del-

aktiga i förändringsprocessen.   

 

Delaktighet kan på olika sätt kopplas ihop med att vilja. Sannerstedt (2001) menar att tillämp-

aren ska vilja genomföra beslutet. En av cheferna visade stor vilja med sitt engagemang och 

detta ledde till just hennes personal blev än mer delaktig i processen. På den här arbetsplatsen 

skapades ett schema som utgick från både direktiv, värderingar och normer.  

 

6.4 Konsekvenser 

Under intervjuerna ställdes frågor som handlade om konsekvenser, både positiva och nega-

tiva, för verksamhet och berörda.  

 

Enhetscheferna har en gemensam ståndpunkt i att omsorgstagarna aldrig får drabbas i negativ 

bemärkelse vid olika schemaförändringar. Implementeringen av arbetstidsdirektivet syns 

heller inte ha inneburit några större förändringar för de boendes vardag, menar enhets-

cheferna.  
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Det är ingen förändring, det får det inte vara. Oavsett hur man bedömer så är det viktigt att vårdtagarna får det 
stöd de behöver. Vi kan inte göra ett schema efter våra privatliv, annars kan det ju lätt bli så. Man måste hela 
tiden ha drivkraften att omsorgstagarna ska ha det så bra som möjligt. Jag ser ingen förändring för 
omsorgstagarna. Man utgår från omsorgstagarnas behov inte schemanas… det är väldigt viktigt, det är därför 
vi är här. Mottot är att alla ska ha kommit upp och fått frukost till tio. Har vi så pass mycket att göra att alla 
behöver börja vid sju så ska vi göra det. 
 

Trots detta så påtalar flera enhetschefer att kontinuiteten i personalbemanningen blivit 

lidande. Den som arbetar till sent på kvällen får inte börja bland de första på morgonen. 

Cheferna menar att den bristande kontinuiteten kan påverka arbetet runt omsorgstagarna – den 

som börjar på morgonen vet inte vad som hänt på kvällen. Man menar också att det intensiva 

schemaarbete som pågått under en längre tid, både beträffande implementeringen av arbets-

tidsdirektivet samt i vissa fall även årsarbetstid, har medfört att omsorgstagarna kommit i 

skymundan.  

 
… de här åren har tagit mycket oro för arbetstider och personal istället för att vi är anställda för 
omsorgstagarna… det har tagit mycket kraft från både personal och chefer. 
 

En enhetschef berättar om reaktioner från några omsorgstagare. Här har schemat ändrats för 

nattpersonalen som börjar tidigare och att det har medfört viss oro hos några av de äldre. De 

har undrat varför det är nattpersonalen som hjälper till vid sänggåendet.  

 
Det är mer de boende som undrat varför natten lägger mig nu då… det har jag märkt att det blivit lite oro hos en 
del… men det har lagt sig. Och det är inte så att de boende fått till sig att nu måste de gå och lägga sig för att 
det är en ny lag. De får vänja sig. 
 

Schemaförändringarna har medfört att det på flera boenden är mer personal på eftermiddagen. 

Detta ser cheferna som positivt för omsorgstagarna och en förhoppning är att det då blir fler 

aktiviteter för de gamla och mer vistelse utomhus. Mer personal ställer dock till andra, mer 

triviala, problem: 

 
Det är mer personal på eftermiddagen, och det är krångligt med mina parkeringsplatser. 
 

Under samtliga intervjuer lyfter enhetscheferna fram schematekniska detaljer. Dessa detaljer 

kommer vi inte närmare att redogöra för, då det enbart skulle trötta ut läsaren. Vi förbehåller 

oss rätten att välja ut och förkorta det som är intressant för studien. Något som försämrats för 

personalen är helgarbetet. Flera grupper som haft förmånen att arbeta endast var tredje helg 

har fått gå tillbaka till varannan helg. På de ställen som arbetar efter årsarbetstid och TTF 

(timme till förfogande, även kallad flytande tid) har EU-direktivet ställt till problem. Det är 

svårt för heltiderna att få in den flytande tiden när hänsyn ska tas till veckovilan. Friheten att 

välja har inskränkts och detta, menar enhetscheferna, saknas av personalen. Den här försäm-
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ringen medför på sikt att personalens positiva inställning till flexibilitet inte kan längre kan 

användas. Flexibiliteten har varit till gagn för hela verksamheten, inte minst för omsorgs-

tagarna, menar informanterna. En av cheferna menar att man ibland, vid oförutsedda händ-

elser, måste kringgå lagen med någon timmes schemaförskjutning åt ena eller andra hållet: 

 
Det är nästan omöjligt att byta… man får liksom kringgå. Det händer att man får göra så… och det är inte 
roligt… men vi sa… vi gör en italienare, vi fuskar… 
 

På flera arbetsplatser har nattpersonalens schema förändrats. Reglerna om vila innebär också 

att nattpersonal har svårt att delta vid centrala utbildningstillfällen. En chef, i vars kommun 

det varit en intensiv utbildningsperiod, berättar att nattpersonalen inte kunnat delta över-

huvudtaget. Det ser hon som en ytterst negativ konsekvens. Arbetsplatsträffarna på kvällstid 

medför också problem för enhetschefen att få in andra professioner när det behövs, såsom 

sjukgymnast och arbetsterapeut.  

 
Men natten tyckte inte om det… att börja tidigare och börja senare nästa kväll. Men så är det. Man får ge och 
ta. 
 

Samtliga enhetschefer anser att personalens schema har blivit sämre efter arbetstidsdirektivets 

implementering.  

 
Vi kom fram till att det var stressigare på kvällen, den här sista timman… ledigheterna blir sämre, kortare… det 
blir svårare att återhämta sig. Du börjar alltid tidigt efter ledig dag, och det tycker man inte är bra… de får ju 
lite längre helg förstås. Vad gäller deltidsanställda är de inne lika många dagar som heltiderna… de har absolut 
de sämsta schemana… de får ta det som blir kvar.  
 

När vi vill veta om, och i så fall hur, arbetstidsdirektivet påverkat informanterna i sin yrkes-

roll får vi skiftande svar. Vi vet redan att några extra resurser blev det inte. Den enhetschef 

som från början trodde att personalstyrkan skulle utökas berättar om hur desillusionerad hon 

blev under resans gång. Hon uttrycker en känsla av att ha blivit sviken av politikerna, och 

menar att man som enhetschef alltid står ensam. 

 
… nämnd och politiker ville ha reda på hur mycket som behövdes. Vi gjorde beräkningar hur mycket vi behövde, 
för det skulle nämnden ha in. Det var sånt som skulle göras från ena dagen till den andra, det fick bli mellan 
tummen och pekfingret. Vi skulle dra ner på det och dra ner på det… till slut var vi nere i tre tjänster… men det 
blev det inte heller sen. Så det blev ingenting. Det var att den budgeten vi har den har vi… och att det skulle 
genomföras. Fler resurser… jag har inte fått fler resurser. Och jag var så positiv till detta när jag satt med de 
andra enheterna i länet och de berättade hur de hade gjort… och jag berättade att jag hade tre tjänster som 
fattades… tror du verkligen att du får det, undrade man… ja, sa jag… men det blev inte så…  
 

Trots allt finns ändå känslan hos enhetscheferna att det, några månader efter införandet, 

fungerar rätt bra i verksamheterna: 
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Efter det här arbetsamma som det var innan man kom igenom nytänket… så har det ju ändå… det rullar på… 
Jag lägger mer tid på att kontrollera att det funkar så att vi följer. Sen tar det lite mer tid innan personalen 
själva kommer in i tänket. 
 
Det har blivit väldigt bra. Det har inte varit några klagomål… Ofattbart. De är rätt nöjda. Det blev bra, 
personalen blev nöjda.  
 

6.4.1 Analys av konsekvenser 

Litteraturen visar att omorganisationer inom äldreomsorgen ofta ger negativa konsekvenser 

för omsorgspersonalen (Gustafsson och Szebehely 2005). I vår studie har vi tittat på enhets-

chefernas upplevelse av vad direktivet har inneburit för olika intressenter inom äldreom-

sorgens verksamhet. Med intressenter menar vi enhetschef, personal och omsorgstagare.  

 

Här kan vi uttyda att enhetscheferna har en förståelse för omsorgstagarna inte ska uppleva 

några konsekvenser av förändringarna. Detta leder till en vilja att forma verksamheten utifrån 

detta samt att de skapar de möjligheter som krävs för att detta ska kunna genomföras. Enligt 

litteraturen präglas människovårdande organisationer av vaga och motstridiga mål 

(Gustafsson 1998) som kan tolkas på olika sätt. Arbetstidsdirektivet är dock en tvingande 

reglering – det finns ett tydligt mål – och detta kan förklara att cheferna utan större protester 

anammat uppgiften.  

 

Resultatet visar dock på att den försämrade kontinuiteten i bemanningen har viss påverkan på 

omsorgstagarnas vardag. Då kontinuiteten i arbetslaget förändras på grund av schema-

förändringar, minskar detta personalens möjlighet att personligen kunna följa upp omsorgs-

tagarnas behov vid personalskiften. Detta trots att de äger såväl förståelse för som vilja att 

hantera detta på ett sätt som skulle vara mer tillfredsställande för omsorgstagarna. Äldreom-

sorgens platta struktur förutsätter, om än inte uttalat, att omvårdnadspersonalen arbetar själv-

ständigt och tar ansvar för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt sätt (Tullberg 2006). 

Kronvall m fl (1991) menar att personalens ambitioner och chefens administrativa beslut kan 

kollidera, beroende på vilket verklighetsperspektiv man har.  

 

Enhetscheferna ser att personalens frihet att till viss del kunna styra sina arbetstider genom 

byte av turer har blivit begränsad. Tullberg (2006) beskriver äldreomsorgen som en platt 

organisation som förutsätter en hög grad av självständigt arbete hos omsorgspersonalen. 

Deras strävan efter autonomi (Kronvall 1991) kolliderar med arbetstidsdirektivet som inte 

tillåter egenhändiga tolkningar. Christensen m fl (2005) menar att formella mål kan begränsa 
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friheten för den anställde, vilket vi i detta sammanhang tydligt ser. Enligt Angelöw (2000) 

mottas en förändring negativt om individens förmåner begränsas. Här ser vi en tydlig kopp-

ling till hur personalen tidigare kunnat vara flexibla beträffande sin arbetstid. I förhållande till 

styrningsrelationen har personalen här en ovilja att följa enhetschefens styrning. Makten i 

styrningsrelationen ligger i detta fall hos enhetschefen.  

 

Schemaförändringar blev mer regel än undantag hos de flesta enhetscheferna. Personalen 

visade oro inför detta, och hos enhetscheferna finns en förståelse för dessa känslor. Angelöw 

(2000) menar att människor har olika sätt att reagera på förändringar beroende på bland annat 

vilka konsekvenser de medför i det personliga livet. Är dessutom förändringen styrd från en 

nivå där personen inte själv har någon möjlighet att påverka kan detta leda till ett motstånd 

mot förändringen. Man bör därför även ha personers konkreta verklighet i åtanke när man 

planerar och genomför förändringar (Kronvall m fl 1991). Denna verklighet åsidosätts här då 

lagen är tvingande och inte tar hänsyn till individuella önskemål.  

 
Enhetscheferna hade fått olika signaler från sina respektive ledningar om implementeringen 

skulle generera resurstillskott. Enligt Lundqvists (1987, 1992) modell handlar kunna om 

resurser och möjligheter och Bengtsson (2005) menar att graden av en lyckad implementering 

till viss del avgörs av tillgången till resurser. Å andra sidan ska man inte dra likhetstecken 

mellan implementeringsproblem och resursbrist (Sannerstedt 2001). Tillämparen kan ta 

chansen att hävda resursbehov som finns, men som inte orsakas av implementeringen. I vår 

studie fanns en chef som upplevde att hon blev lovad extra resurser. Löftet infriades inte men 

chefen genomförde trots allt implementeringen med befintlig personal. Att arbeta med minsta 

möjliga resurser är en verklighet för den offentliga sektorn (Christensen m fl 2005). Det fram-

kommer inte i vår studie om enhetscheferna reflekterat över vad avsaknaden av resurstillskott 

kan komma att medföra för framtida problem.  

 

6.5 Sammanfattande analys 

Analysen av de olika temana har skett med begreppen förstå, vilja och kunna. Begreppen har 

vi hämtat från Lundqvists styrningsrelation och beskriver de egenskaper som aktörerna har. 

Aktörerna kan, beroende på vilken nivå vi analyserar, vara antingen beslutsfattare eller 

tillämpare, styrande eller styrd, enhetschef eller personal.  

 

Då vi analyserar empirin ser vi flera motsägelser och problem. Det handlar om relationen 

enhetschef – personal, och att professionerna har så olika utgångspunkter.  
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Vad som tydligt framträder i resultatet är vikten av information när en förändring ska genom-

föras. Andrahandsinformation och rykten leder till, enligt Angelöw (2000) till en negativ 

inställning. Studien visar att medias spegling av direktivet innan implementeringen hade en 

negativ påverkan på personalens inställning. Att personalen överhuvudtaget kände till direk-

tivet var bra på så sätt att man var förberedd, men den onyanserade debatten skapade onödig 

oro. Sedan hade cheferna till uppgift att förmedla saklig information, vilket troligen försvår-

ades då det fanns en förutfattad mening bland de anställda. Flera av cheferna uttryckte att 

deras eget motstånd var stort innan man visste vad direktivet innebar. Här finns en koppling 

till begreppet förstå - den negativa inställningen minskar i samma takt som förståelsen ökar. 

Att förstå handlar om att få tydlig och direkt information. Några som inte fick någon inform-

ation, av enhetscheferna, är omsorgstagare och dess anhöriga. Detta är ett problem då man 

kan anta att även dessa grupper har följt mediadebatten och kanske känt oro.  

 

Direktivet har inga egentliga konsekvenser för chefen men för personalen innebär det betyd-

ande förändringar till det sämre. Enhetscheferna visade stort engagemang inför arbetet med 

implementeringen och det kan sättas i motsats till den oro som personalen kände. Detta sätter 

vi i samband med på vilken nivå i verksamheten man befinner sig, och på vilket sätt man 

berörs av direktivet (Kronvall m fl 1991). Enhetschefen har i sin arbetsledande roll uppgiften 

att verkställa implementeringen av direktivet i sin verksamhet. Det sätt på vilket hon själv 

berörs handlar om att administrativt hitta lösningar så att de nya reglerna inryms i hennes 

organisation. Och i de enstaka fall det blir problem med bemanningen, har chefen fria händer 

att själv hitta en lösning. Hon har även frihet att i stora drag själv styra över sina arbetstider. 

Denna frihet kontrasterar mot den flexibilitet som omsorgspersonalen nu har förlorat. Person-

alens möjlighet att påverka sin arbetstid har begränsats – detta i en tid då individen får större 

självständighet och utrymme att utforska sina världar (Jordan 2005). Den kringskurna flexi-

biliteten har alltså en negativ påverkan på effektiviteten i organisationen, vilket överens-

stämmer med vad Bakka m fl (2006) framför. Författarna menar även att detta kan leda till en 

bristande tillit till ledningen, men detta är inget som framkommer från enhetscheferna.  

 

Cheferna ser att personalens arbetstider har försämrats medan man samtidigt uttrycker att 

implementeringen gått över förväntan – detta ser vi som en motsägelse. Cheferna accepterade 

det faktum att arbetstidsdirektivet skulle implementeras utan något resurstillskott. Det har nu 

gått fyra månader och på samtliga arbetsplatser fungerar verksamheterna med samma 

personalstyrka. Problemet är att det för personalen har blivit en försämring. Enligt cheferna är 
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det mer stress och helgarbete. Även deltidsanställda, som utgör tre fjärdedelar av omsorgs-

personalen (Gustafsson och Szebehely 2005), anges ha drabbats hårt. Här bör man ha i åtanke 

att deltidsarbetande är nödvändiga för att få fungerande scheman. Dessa faktorer är bekym-

mersamma och borde uppmärksammas mer. Förutom generellt sämre arbetstider har natt-

personalens möjlighet till utbildning kraftigt inskränkts. Detta är ett stort problem som 

begränsar deras utveckling inom sin profession. 

 

I den här studien kan man också se på delaktighet ur ett större, mer abstrakt perspektiv. Det 

handlar om individens känsla av samhörighet med EU. Både litteratur och empiri vittnar om 

ett visst avståndstagande mot EU. Direktivet har utformats och bestämts utan Sveriges egent-

liga delaktighet. Enligt Angelöw (2000) kan en negativ inställning till förändring uppstå om 

den/de berörda inte får vara delaktig i utformning och genomförande av förändringen. 

Bengtsson (2005) beskriver på ett liknande sätt att ett alltför stort avstånd mellan substans och 

process medför en sjunkande legitimitet för förändringen. I studien framkommer att det finns 

tankar hos enhetscheferna om arbetstidsdirektivets nödvändighet, och att man ibland tvingas 

kringgå lagen för att få verksamheten att fungera. Viss personal har även visat på ifråga-

sättande av såväl EU-direktivet som EU i stort. Ryberg-Welander (2000) hävdar att från 

svensk sida ses inte alltid arbetstidsdirektivet som relevant på arbetsmarknaden. För att få 

positiv inställning till förändringen måste man inse att den är nödvändig (Angelöw 2000). 

Enligt enhetscheferna ger omsorgspersonalen uttryck för att de inte förstår vad direktivet har 

för betydelse för den egna situationen.  

 

Enhetscheferna menar dock – ur deras perspektiv - att verksamheterna fungerar förhållandevis 

bra i dagsläget, några månader efter att arbetstidsdirektivet satts i verket. I förhållande till 

styrningsrelationen har alltså såväl personal som enhetschefer fått tillräcklig kunskap för att 

förstå varför implementeringen var nödvändig, att det var en lag som man var tvingad att 

följa, samt att det i förlängningen handlade om att personalen skulle få möjlighet till längre 

sammanhängande vila mellan sina arbetspass. För att möjliggöra implementeringen gjordes 

förändringar i personalens schema. Detta skapade utrymme för att samtliga skulle kunna 

genomföra implementeringen. Både Lundqvist (1987, 1992) och Sannestedt (2001) anför att 

det måste finnas en vilja till förändring för att implementeringen ska lyckas. Vi menar att 

begreppet vilja har i relation till arbetstidsdirektivet mindre betydelse, då direktivet är en 

tvingande lag. Däremot är enhetschefens vilja att genomföra förändringen viktig – detta för att 

implementeringen så ske så smidigt som möjligt.  
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7 Avslutande diskussion 
 
Avsikten med vår studie var att undersöka hur den nya arbetstidslagen mottagits ute i 

verksamheterna, närmare bestämt inom äldreomsorgen. Uppfattningen om att arbetstids-

direktivet ställer till problem för både chefer, personal och i förlängningen även omsorgs-

tagare har varit en återkommande bild i media som diskuterats på arbetsplatserna. 

 

Vad har vi då fått veta?  

 

Precis som vi trodde fanns det ett tidigt motstånd hos såväl enhetschefer och personal. Under 

intervjuerna framkom att det finns en viss skepsis mot EU och man tycker inte att den nya 

arbetstidslagen är nödvändig i svensk verksamhet. Direktivet ställer till förtret och personal-

ens möjlighet till flexibilitet minskar kraftigt. Man anser att de lagar som funnits tidigare varit 

tillräckliga. Informationen om direktivet från förvaltning, politiker och ledning kom för-

hållandevis sent ut till enhetscheferna. Planeringen på central politisk nivå kom igång sent. 

Hade man skygglappar på för att slippa ta tag i en situation vilken man var medveten om 

skulle skapa stor oro och frustration ute på arbetsplatserna?  

 

Vi uppmärksammar dock att när informationen väl kom, fanns det en god insikt hos enhets-

cheferna i på vilket sätt de skulle möta personalens motstånd och vända detta till en för-

ändringsvilja. De insåg vikten av att använda delaktighet som ett verktyg till såväl inform-

ationsspridning som direkt praktiskt arbete med att göra schemaförslag. Studien visar att 

personalen var aktiv i detta arbete. Om vi utgår ifrån innebörden av arbetstidsdirektivet, rörde 

personalens faktiska delaktighet schematekniska frågor som oavsett ledde fram till försämrade 

arbetstider. Arbetstagarna bjöds in till delaktighet i en förändring som krävde ökade resurser 

för att inte försämra arbetssituationen, men där inga resurstillskott erbjöds.  

 

På många arbetsplatser pågick samtidigt andra stora omorganisationer av arbetstidsförlägg-

ningen, införande av årsarbetstid och möjlighet för personalen att utöka sin tjänstgöringsgrad.  

Dessa ständiga förändringsprocesser kan innebära en negativ aspekt för enhetscheferna. 

Samtidigt berörs också personalen av dessa ständiga omorganisationer, och ett antagande är 

att det i förlängningen även berör omsorgstagarna.  
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Enhetscheferna ger utryck för att implementeringen har fungerat över förväntan, de nya 

schemana är igång och det finns inga större protester hos personalen. Ett antagande vi gör är 

att direktivets form av tvingande lag, har haft betydelse för på vilket sätt enhetscheferna såväl 

presenterade och argumenterade för direktivet. Det har även betydelse för sättet de valde att 

lägga upp arbetet med de förändringar i arbetsscheman som de var tvungna att genomföra.  

 

Äldreomsorg är en verksamhet som ofta framställs negativt i media. Arbetet ses som fysiskt 

tungt, det har en dålig löneutveckling och det är svårt att rekrytera ny arbetskraft. Gruppen 

äldre och omsorgskrävande ökar stadigt. Vad vår studie visar är att personalen tidigare har 

haft en relativt stor möjlighet att själv styra över sin arbetstid. Denna så kallade förmån 

försvinner när den nya arbetstidslagen ska följas. Studien uppmärksammar på så sätt ett 

problem. Ska kommuner kunna rekrytera omsorgspersonal i framtiden så måste också arbetet 

ses som attraktivt. Att själv kunna bestämma över sin arbetstid är en faktor som är nog så 

motiverande. Samhället i stort går också mot den trenden – mot individualism och egen 

utveckling.   

 

Äldreomsorgen är en offentlig organisation med politisk styrning. Att befinna sig i en 

politikerstyrd verksamhet innebär att man som enhetschef har att rätta sig efter de förutsätt-

ningar som den för tillfället politiska majoriteten bestämmer. I studien framkommer att 

politikerna i de flesta fall inte varit särskilt aktiva i att ta del av hur enhetscheferna hanterat 

situationen med implementeringen. Detta tycker vi är anmärkningsvärt då en viktig del av ett 

gott implementeringsarbete handlar om på vilket sätt den följs upp (Sannerstedt 2001).  

 

Om vi valt att undersöka fenomenet arbetstidsdirektivets implementering inom äldre-

omsorgen med andra informanter hade måhända resultatet sett annorlunda ut. Vad hade 

personalen tyckt? Ett antagande är att bilden inte varit lika positiv. Det är trots allt den här 

gruppen som till syvende och sist fått ta konsekvenserna av lagen. Vi noterade, att i de fall det 

fanns risk att cheferna själva skulle drabbas av ändrade arbetstider, såg de till att ändra tider 

för nattpersonalens mötestider.  

 

I skrivande stund – efter att ha läst dagens upplaga av Metro – väcks andra funderingar. Här 

står att läsa om en studie om obekväm arbetstid inom EU-länderna. Den visar att Stor-

britannien, tätt följt av Sverige, toppar listan över dåliga arbetstider. I vår litteraturstudie 

framkommer att just Storbritannien visar hårdnackat motstånd mot EU:s direktiv. Finns det en 
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koppling till tongivande arbetsgivarorganisationer som ser till egna intressen, och som poäng-

terar att direktivet kan innebära merkostnader i form av ändrade scheman och därmed ökade 

personalkostnader? Vi ser med spänning fram emot att se hur arbetsmarknadens parter i de 

olika länderna kommer att agera i framtiden då arbetslivet har en så central betydelse i 

människors levnadsvillkor.  

 
Den här studien får ses som ett litet bidrag till kommande forskning om EU:s arbetstids-

direktiv. Debatten går vidare och ytterligare forskning behövs för att klarlägga och lyfta fram 

de problem som direktivet orsakat ute i verksamheterna. Det har gått alltför kort tid för att 

göra en korrekt utvärdering av implementeringen, vilket är vanligt inom implenterings-

forskning, menar Rothstein (2002). Under arbetets gång har vi fått flera reaktioner på vad 

studien handlat om. De som inte arbetar i berörda verksamheter har ryckt på axlarna och tyckt 

ämnet varit tung och ointressant medan t ex omsorgspersonal har tyckt ämnet varit intressant 

och väl värt att forska i. Vi har sett att omsorgspersonal har drabbats negativt av direktivet 

men mediadebatten har minskat. Att i fortsatt forskning använda ett arbetstagarperspektiv 

kommer att ge ytterligare dimensioner åt problemet.   
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