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Sammanfattning  
 
Föreliggande rapport utvärderar projekt Tänk Vidare i Hammarö kommun 
som pågått under perioden september 2002 - december 2004. Projektet 
omfattade samtlig månadsanställd baspersonal1 inom den kommunala 
äldreomsorgen, 213 personer.  
 
När Tänk Vidare inleddes var antalet sjukskrivningsdagar högt och 
vikariebehovet stort.  Många arbetade deltid, men ville arbeta mer timmar. 
Projektets övergripande syfte var att hitta nya vägar för att göra 
kommunens äldreomsorg till en attraktiv arbetsplats genom att exempelvis 
möjliggöra heltidsarbete eller önskad sysselsättningsgrad, samt att förnya 
arbetsorganisationen. I ansökan till HelaProjektet2 beskrivs projektets mål 
utifrån tre aspekter; arbetsorganisatoriska, arbetsmiljömässiga och 
jämställdhetsmässiga. Ytterligare ett mål var att förändringarna ska göras 
inom ramen för den befintliga budgeten. Tänk Vidare var det första 
projekt som finansierades med medel från HelaProjektet.  
 
I huvudsak har projektet varit framgångsrikt och genomförts enligt 
tidsplanen. Det samlade intrycket av måluppfyllelsen är gott. De utökade 
sysselsättningsgraderna höll sig inom de ekonomiska ramarna och antalet 
timvikarer minskade. All personal fick den sysselsättningsgrad de önskat sig 
utifrån de kriterier som gällde och därmed upphörde all deltidsmarkering 
till a-kassan. Ett mål man misslyckades med var att minska antalet 
sjukskrivningsdagar. Temporärt skedde en minskning men vid projektets 
slut var man tillbaka på samma höga nivå som i projektets initialskede.  
 
Något som påverkat projektet i negativ riktning var de ekonomiska 
besparingar som kommunen tvingats till. Arbetet med 
arbetstidsmodellerna kunde inte fortgå som planerat. Projektet syftade till 
organisationsutveckling med personalens bästa för ögonen 
(arbetstidsförkortning, valfrihet, högre bemanning som var förutsättningen 
för några arbetstidsmodeller). Parallellt pågick besparingar som påverkade 
personalens arbetsvillkor i motsatt riktning såsom exempelvis minskad 
bemanning och omflyttning av personal.  
 
Blev de förändringar som man genomfört beständiga? Ja, till viss del. 
Möjligheten att arbeta heltid för tillsvidareanställda undersköterskor 
kvarstår. Ett tillägg är att även vårdbiträden nu fått den möjligheten. När 

                                                           
1 Undersköterskor och vårdbiträden. 
2 HelaProjektets främsta målsättning är att bidra till projekt som arbetar med att undanröja 
hindren för heltidsarbete. För ytterligare information se www.helaprojektet.com.   
 



 

rapporten skrivs förs fackliga förhandlingar om den flytande tiden, 
arbetsförkortningen samt vilka arbetstidsmodeller som kan väljas.  
 
Utvärderingen har pågått parallellt med projektet och skett i form av en 
processutvärdering och en måluppfyllelseanalys. Datainsamlingen har till 
största delen varit av kvalitativ art.   
 
 
 
 



 

Förord 
 
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet har 
till uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten i 
Värmlands kommuner. I institutets rapportserie publiceras resultat från 
projektarbeten med utgångspunkt i sådana kunskaps- eller 
utvecklingsbehov inom socialtjänsten som också har ett generellt intresse 
och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna utförs 
självständigt och utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Omsorg och vård till äldre och funktionshindrade, är ett omfattande men 
ständigt uppmärksammat och ifrågasatt samhälleligt verksamhetsområde. 
Stadsmakterna har genom det nationella HelaProjektet velat främja 
förnyelse och utveckling inom områden av arbetslivet vilka – såsom 
omsorg och vård - är starkt kvinnodominerade och där deltidsanställningar 
är vanliga. Hammarö var den första kommun som fick stöd från 
HelaProjektet för sitt projekt – Tänk Vidare, inom äldre- och 
handikappomsorgen. 
 
Denna rapport redovisar en utvärdering av projekt Tänk Vidare i 
Hammarö kommun. Lena Ede vid IKU, som genomfört utvärderingen, 
har följt projektet under en tvåårsperiod och använt sig av flera olika 
datainsamlings- och analysmetoder. Därigenom kan hon belysa och 
granska arbetet ur flera olika perspektiv.  
 
Utvärderingen visar att projektet i många avseenden varit framgångsrikt. 
Men den visar också en del av de svårigheter som kan uppstå när ett så 
komplicerat system, i ett fält där så många krafter är verksamma, skall 
förändras utifrån en målrationell modell. En del frågor besvaras, men 
ibland till priset av att nya, fördjupade frågeställningar, uppstår. 
 
De anställda inom vård och omsorg i Hammarö har välvilligt delat med sig 
av sina erfarenheter. Tack till er alla. Hoppas att ni ska finna att rapporten 
återspeglar er arbetslivsverklighet, med dess förtjänster men också problem. 
Vi tackar också Ulla Rantakeisu, doktor i socialt arbete vid Karlstads 
Universitet och Hanna Westberg, docent vid Arbetslivsinstitutet i 
Stockholm för värdefulla bidrag till rapportens utformning. 
 
IKU, Karlstads universitet, sommaren 2005 
 
Bengt G Eriksson 
Föreståndare  
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1. Inledning 
 
Inom äldreomsorgen i Hammarö kommun liksom inom Sveriges övriga 
kommuner är antalet deltidsanställda stort. Många människor som arbetar 
deltid har den arbetstid de önskar, men det finns också en mycket stor 
grupp deltidsanställda som vill arbeta mera3. Deltid är den vanligaste 
anställningsformen inom kommunernas vård- och omsorgsverksamhet. 
Enligt Svenska Kommunförbundet (2004) arbetade 37,5 procent av 
personalen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade heltid. I 
Hammarö kommuns äldreomsorg arbetade 17 procent4 heltid i september 
2002 när projekt Tänk Vidare inleddes. 
 
Viss forskning tyder på att man av arbetsmiljöskäl väljer att inte arbeta 
heltid eftersom arbetet inom äldreomsorgen är för krävande (se exempelvis 
Stark & Regnér, 2001). Annan forskning visar på personliga skäl som 
exempelvis att man väljer deltid när barnen är små (Bekkengen, 2002). 
Ytterligare en anledning är att det finns för få heltidstjänster (Svenska 
Kommunförbundet, 2001).  
 
Andra problem som Hammarö kommun delar med många kommuner är 
att antalet sjukskrivningar är högt och att vikariebehovet är stort. För att 
komma tillrätta med dessa problem startades projekt Tänk Om under 
2001. Därefter startades projekt Tänk Vidare i september 2002 dels för att 
vidareutveckla det föregående projektet och dels för att erbjuda 
baspersonalen inom äldreomsorgen möjlighet att arbeta heltid (eller 
önskad sysselsättningsgrad). 
 
Deltidsproblematiken har även uppmärksammats av regeringen som gett 
Arbetsmiljöverket, i samverkan med Arbetslivsinstitutet, 
Arbetsmarknadsverket, Jämställdhetsombudsmannen och Svenska ESF-
rådet, uppdraget att arbeta för att minska deltidsarbetslösheten. Under 
namnet HelaProjektet5 fanns 150 miljoner kronor att under fyra år fördela 
till kommunala och privata arbetsgivare som genomförde projekt för att 
möjliggöra heltidsarbete. Hammarö kommun var först med att få 
ekonomiskt stöd från HelaProjektet för att driva projektet Tänk Vidare 
under perioden september 2002 – december 2004.  
 

                                                           
3 I november 1999 fanns det 29 500 deltidsarbetslösa sjuksköterskor, undersköterskor, 
vårdbiträden m fl som ville arbeta mer än vad arbetsgivaren kunde erbjuda (Svenska 
Kommunförbundet, 2001).  
4 Från kommunens personalavdelning 
5 För ytterligare information se www.helaprojektet.com 
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För att få del av de medel som fanns att tillgå i HelaProjektet skulle 
utvärderingar knytas till projekten. Institutet för Kvalitets- och 
Utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universitet kontaktades för detta 
ändamål. En utvärderingsplan upprättades och utvärderingsarbetet startade 
i september 2002 parallellt med projektet. Utvärderingen skulle dels följa 
arbetsprocessen och dels bedöma måluppfyllelsen i relation till projektets 
olika mål.  
 

1.1 Läshänvisning 
 
Fortsättningsvis följer i avsnitt 2 en historisk tillbakablick på 
äldreomsorgsarbetet och den arbetsmarknad som kom att bli kvinnornas. 
Här tas också fenomenet deltidsarbete upp liksom bakomliggande orsaker 
till ofrivilligt deltidsarbete. I avsnitt 3 ges en bakgrund till projekt Tänk 
Vidare. Avsnitt 4 beskriver utvärderingens metod och tillvägagångssätt.  
Utvärderingens resultat redovisas i avsnitten 5 och 6. Vi följer 
arbetsprocessen i projektet i det förstnämnda som avslutas med en 
värdering av denna process. I det andra redovisas måluppfyllelsen. Även 
detta avsnitt avslutas med en värdering. I avsnitt 7 diskuteras 
arbetstidsmodellerna och i avsnitt 8, som avslutar rapporten, värderas 
projektet i sin helhet. 
 

1.2 Några aktuella begrepp  
 
För att underlätta läsningen förklaras här vissa i rapporten centrala 
begrepp. 
 
Med baspersonal menas undersköterskor och vårdbiträden (Svenska 
Kommunförbundet, 2001). Genomgående används begreppet vårdtagare 
för den person som mottar hjälpen eftersom det är den gängse 
benämningen både i muntlig och skriftlig form från kommunens personal 
och i olika dokument.  
 
Heltid innebär 37 timmar/vecka för den som arbetar inom vård- och 
omsorgsyrken och som arbetar obekväm arbetstid (kvällar och helger). Ett 
annat heltidsmått är 40 timmar/vecka som är vanligt inom yrken där 
arbetstiden är förlagd mellan måndag och fredag.  
 
Deltid menas att man arbetar mindre tid än heltid. Kort deltid innebär 1-
19 timmar/vecka och lång deltid innebär 20-34 timmar/vecka (SCB). 
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Tillsvidareanställning benämndes tidigare som fast anställning. Den som 
är timanställd har ett arbete av tillfällig karaktär (springvikarie, 
behovsanställd) och får betalt för varje arbetad timme 
(Arbetsmarknadsstyrelsens faktablad, 2005). Inom kommunen används 
korttidsvikarier och timvikarier synonymt och avser en person som 
(oftast) tillfrågas om arbete samma dag som arbetet ska utföras och betalas 
per arbetad timme. Månadsvikarier anställs för en månad i taget och får 
betalt för hela den arbetade månaden (även de dagar som personen inte är 
på arbetsplatsen).  
 
Enligt SOU 1999:27 är den deltidsarbetslös som är deltidsarbetande men 
som uppger att han/hon vill arbeta fler timmar än vad arbetsgivaren 
erbjuder.  
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2. Från hemsamarit på deltid till undersköterska på heltid  
 
 
För att ge en bakgrund till dagens verksamhet inom äldreomsorgen ska vi i 
detta avsnitt följa framväxten av ett yrke från hemsamariten med 
”husmorskunskap” till undersköterskan med en treårig gymnasieutbildning 
inom vård och omsorg. Arbetet utförs till största delen av kvinnor och i 
huvudsak inom den offentligt finansierade delen av arbetsmarknaden.   
 

2.1 Hemsamariten blev undersköterska 
 
Under 1950-talet började Röda Korset att anställa hemmafruar för att 
hjälpa barnfamiljer, handikappade och äldre i deras hem. Hemsamariten, 
som hon kallades, utförde praktiska sysslor som att inhandla och laga mat, 
att städa och tvätta. Hon var timanställd och saknade formell utbildning 
för arbetet. Det räckte med den informella kompetens kvinnor förvärvat 
genom eget hushållsarbete. I huvudsak var hemsamariterna medelåders 
hemmafruar som ville dryga ut hushållskassan. För att deras arbete inte 
skulle leda till konkurrens om arbetskraften var lönen låg (Szebehely, 
1995). 
 
Den tidiga hemtjänsten (på 1960-talet) hade en mycket enkel organisation 
med liten administration. En timanställd hemsamarit hade ”sina” 
pensionärer som hon ansvarade för. I slutet av 1970-talet förändrades 
arbetsvillkoren till att likna andra yrkesgruppers. Hemsamaritens arbete 
blev ett lönearbete jämförbart med alla andra på arbetsmarknaden. Hon 
fick en arbetsledare, kontakt med arbetskamrater, möjlighet till 
information och internutbildning på arbetstid. När servicehusen tillkom 
innebar det en rationalisering av omsorgen som inspirerats av sjukvårdens 
”löpande-band-system”. Genom att dela arbetet i många arbetsmoment, i 
form av korta insatser, skulle verksamheten effektiviseras (Astvik, 2003).  
 
Idag har arbetsuppgifterna förändrats till att även innehålla sjukvårdande 
inslag. De gamla som förr låg på sjukhusens långvårdsavdelningar finns nu 
i särskilt boende6 och de som förr fanns i särskilt boende får hjälp i 
hemmet av hemtjänsten (Socialstyrelsen, 2001). Många av dem som 
tidigare fick hjälp av hemsamariter får nu ingen hjälp alls. Andelen 
personer som får hjälp har minskat, men antalet timmar per person har 
blivit fler, vilket betyder att vårdtyngden har ökat. Hemtjänsten bedriver 
många gånger kvalificerad sjukvård i vanliga bostäder (Stark & Regnér, 

                                                           
6 Beteckningen ”särskilt boende” infördes i samband med Ädelreformen 1992 och 
innefattar institutioner som gruppboenden och servicehus (SOU 2000:38). 
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2001; Szebehely, 2000). Kraven på utbildning har höjts och den forna 
hemsamariten tituleras nu undersköterska och har tre års 
gymnasieutbildning med inriktning mot vård och omsorg. Intentionen är 
att baspersonalen ska ha undersköterskeutbildning även om det fortfarande 
finns vårdbiträden utan formell utbildning kvar i verksamheten. 
Utbyggnaden av den sociala välfärdsstaten med den offentliga 
omsorgssektorn skapade dels en arbetsmarknad för kvinnor och dels 
underlättade för yrkesarbetande kvinnor genom de subventionerde 
omsorgstjänsterna. I Sverige finns en mycket hög andel kvinnor på 
arbetsmarknaden, även de med kort utbildning vilket är ovanligt i andra 
länder. (Szebehely, 1999).  
 
Från att ha haft en sporadisk knytning till arbetsmarknaden har kvinnors 
deltagande i arbetslivet ökat i takt med att ekonomiska incitament införts. 
Det nya pensionssystemet som hårdare kopplar pensionens storlek till 
individers förvärvsinkomst under hela det yrkesverksamma livet är det 
senaste exemplet (SOU 1998:6).  
 
Det som tidigare varit ett arbete som kunde skötas utan formell utbildning 
har utvecklats till att många gånger omfatta kvalificerad vård och omsorg 
för riktigt gamla med många sjukdomar och för personer med allvarliga 
fysiska och psykiska handikapp (Szebehely, 2000; Stark & Regnér, 2001). 
De som på hemsamaritens tid sköttes på långvårdsavdelningar och 
institutioner. Detta ställer helt andra krav på personalen.  
 
Den timanställda hemsamariten som arbetade några timmar om dagen för 
att fylla ut hushållskassan har ersatts av undersköterskan som behöver 
arbeta heltid för att kunna försörja sig och få ihop till sina pensionspoäng.  
  

2.2 Den könssegregerade arbetsmarknaden 
 
I Sverige förvärvsarbetar kvinnor och män i nästan lika hög grad, men de 
befinner sig i olika delar av arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar i lika stor 
del i offentlig som privat sektor medan männen återfinns så gott som 
enbart inom den privata sektorn (SCB, 2004). Kvinnor och män befinner 
sig således inom olika sektorer på arbetsmarknaden (horisontell 
segregering). Kvantitativt jämställda yrken innebär en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män där proportionerna är 40 procent kvinnor och 60 
procent män (eller omvänt) (SCB, 2004). Endast 10 procent av den 
arbetande befolkningen finns inom dessa yrken (a.a.). Av anställda inom 
kommunal omsorg, som främst bistår barn, gamla och människor med 
funktionshinder, är över 90 procent kvinnor (Nilsson Motevasel, 2002; 
Stark & Regnér, 2001). 
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Arbetsmarknaden är även vertikalt segregerad, vilket innebär att 
arbetsuppgifterna är hierarkiskt uppdelade. Kvinnor har arbetsuppgifter av 
mer underordnad karaktär och mindre möjligheter att själva styra och 
planera sitt arbete än män (Westberg, 1999).  
 
Vad gäller tidsbegränsade anställningar, som exempelvis vikariat och 
behovsanställningar (timtider) domineras de av kvinnor och är vanliga 
inom vård, omsorg samt handel. Att anställas i projekt och som praktikant 
är vanligare för män (SCB, 2004). Flest tidsbegränsade arbeten finns inom 
vård och omsorg samt service vid en jämförelse på den svenska 
arbetsmarknaden. Särskilt drabbade är yngre kvinnor (Westberg, 1999). 
 
Män är framförallt heltidsarbetslösa, medan kvinnor i huvudsak är 
deltidsarbetslösa (Nyberg, 2003). Antalet deltidsarbetslösa är högre än 
antalet heltidsarbetslösa. Under 2002 var 182 200 deltidsarbetslösa, medan 
antalet heltidsarbetslösa var 176 400. Inom vård- och omsorg är de 
deltidsarbetslösa mer än fyra gånger fler än de heltidsarbetslösa (a.a.). 
Deltidsarbetslösheten återfinns inom de kvinnodominerade 
arbetsområdena.  
 

2.3 Deltidsarbete 
 
Också vad gäller arbetstiden finns en markant uppdelning. Män arbetar i 
hög grad heltid och deltidsarbetet domineras av kvinnor (SOU 1999:27). 
Deltid är den vanligaste anställningsformen inom kommunernas vård- och 
omsorgsverksamhet Enligt Svenska Kommunförbundet (2004) arbetade 
37,5 procent av personalen inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade heltid. I Hammarö kommuns äldreomsorg arbetade 17 
procent7 heltid i september 2002 när projekt Tänk Vidare inleddes. 
 
Deltidsarbetet innebär problem av olika slag. Man kan inte försörja sig på 
lönen och den försämrar sjukersättningen, föräldrapenningen och 
pensionen (SOU 1998:6).  Systemet utgår från att man har en 
kompletterande försörjning, som exempelvis ytterligare ett arbete, uppbär 
a-kassa eller lever i en tvåförsörjarfamilj. Dessutom ger deltidsarbetet 
känslor av stress över att inte hinna med alla arbetsuppgifter och man 
väljer bort exempelvis sådant som gemensamma möten för att hinna med 
sina sysslor (Thomsson, 1998). Thomsson menar också att kraven blir 
högre för den som arbetar deltid att sköta merparten av hushållet. Den 
totala mängden arbete minskar inte. Vilket leder oss till ytterligare en 

                                                           
7 Från kommunens personalavdelning 
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uppdelning som är värd att notera. Nämligen den mellan betalt och 
obetalt arbete. 
 

2.4 Betalt och obetalt arbete 
 
Arbete kan utföras på en arbetsmarknad som lönearbete (betalt arbete) men 
också utanför arbetsmarknaden som obetalt arbete. Det som Thomsson 
(1998) menar vara obetalt arbete är allt det arbete som utförs i hem, hushåll 
och privatliv. Arbetsuppgifterna kan vara desamma, exempelvis att ta hand 
om egna eller andras barn, måla eget eller andras hus, men det ena betalas 
av en arbetsgivare till skillnad från det andra. Även det obetalda arbetet är 
segregerat. Det utförs i huvudsak av kvinnorna även om de finns på 
arbetsmarknaden i nästan lika hög grad som männen (a.a.).  År 2003 var 76 
procent av männen och 73 procent av kvinnorna sysselsatta på den svenska 
arbetsmarknaden. Samma år lönearbetade män i genomsnitt 26,6 
timmar/vecka och kvinnor 19,5 (Nyberg, 2005). 
 
Enligt SCB:s tidsanvändningsstudie (2004) arbetar kvinnor och män lika 
mycket, cirka åtta timmar per dag under veckans alla dagar, knappt 60 
timmar i veckan. Men de fördelar tiden mellan det betalda och det obetalda 
arbetet på olika sätt. Skillnaden är att kvinnor arbetar lika mycket betalt 
som obetalt medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt. 
Enligt Nilson Motevasel (2002) lönearbetar män oftast heltid och kvinnor 
deltid, medan fördelningen av hemarbetet är det omvända, nämligen att 
kvinnor sköter hemmet på heltid och männen gör det på deltid.  
 
Även om män i högre utsträckning än tidigare ”hjälper till” att utföra 
sysslorna i hemmet är det på kvinnorna huvudansvaret vilar, vilket är en 
stor skillnad (Thomsson, 1998; Forsberg & Grenholm, 2005). Något som 
Johansson (1996) pekar på i en studie att ”det obetalda omsorgsarbetet 
som utförs av män planeras, organiseras och koordineras nästan 
undantagslöst av kvinnor” (a.a. s 186). 
 

2.5 Omsorgsarbete 
 
Nilsson Motevasel (2002) refererar i sin bok till Leila Simonen som 
beskriver omsorg på följande sätt:  
 

”omsorg består av mentalt arbete i form av omfattande planering och 
ständiga omprioriteringar, emotionellt arbete som innebär engagemang 
i den andres problem och manuellt arbete som innefattar de konkreta 
sysslorna” (s 13).  
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Den som ska utföra detta arbete måste använda sitt huvud, sina händer 
och sitt hjärta, menar Simonen. Något som inte har förändrats sedan 
hemsamaritens tid och som gäller oavsett om omsorgsarbetet är betalt eller 
obetalt. Däremot har förutsättningarna förändrats.  
 
Oavsett var omsorgsarbetet utförs så är det kvinnor som står för utförandet, 
både som betalt lönearbete och som obetalt arbete i hemmet. Dessutom är 
de beroende av den offentliga omsorgen för att kunna arbeta. Sker det 
neddragningar i den offentligt finansierade omsorgen drabbas kvinnor 
dubbelt. De som finns kvar får jobba mer på sin arbetsplats men också mer 
på sin fritid då nedskärningarna går ut över omsorgen om barn och gamla 
(Nilsson Motevasel, 2002).  
 
Dessutom har organiseringen av omsorgsarbetet utsatts för stora 
förändringar och ekonomiska svårigheter framför allt under 1990-talet 
(SOU 2000:38).  
 

2.6 Förändrade förhållanden 
 
Under 1990-talet har vård- och omsorgssektorn utsatts för kraftiga 
rationaliseringar (SOU 1999:7). Omfattande omstruktureringar och 
ekonomiska nedskärningar har genomförts (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Ädelreformen 1992 innebar att det samlade ansvaret för äldreomsorgen 
övergick till kommunerna (Szbehely, 2000). Drygt 30 000 
sjukhems/långvårdsplatser överfördes från landstingen till kommunerna 
som också fick ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade 
patienter inom somatisk sjukvård och geriatrisk vård. Arbetsuppgifterna för 
kommunens äldreomsorgspersonal förändrades till att innefatta även 
sjukvårdande och omvårdande sysslor. Dessutom utökades kommunernas 
betalningsansvar genom psykiatrireformen 1995 till att också gälla 
psykiatrisk vård (a.a.)8.  
 
För att hantera den besvärliga ekonomiska situationen har insatserna 
koncentrerats till de mest vårdbehövande. Färre personer får hjälp idag, 
men varje vårdtagare får fler timmar än tidigare, något som förändrat 
arbetet till att bli tyngre både fysiskt och psykiskt (Socialstyrelsen, 2001; 
Astvik, 2003). Från att vid början av 1980-talet ha haft den högsta 
hemhjälpstäckningen i Norden har Sverige idag den lägsta (Szebehely, 
2003). 
 

                                                           
8 En fördjupad diskussion förs i IKU-rapport 2005:1. 
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Nilsson Motevasel (2002) menar att för att kunna utföra ett omsorgsarbete 
enligt Simonens definition krävs att omsorgsarbetet organiseras på ett sätt 
så att det är möjligt. Tillräckligt mycket utrymme måste finnas för att 
kunna vara flexibel i mötet med mottagaren. Men eftersom det 
emotionella arbetet är osynligt är det bara det fysiska arbetet som syns och 
det som räknas. Det finns inte längre plats för det emotionella arbetet men 
kvar finns idealet som är den familjelika omsorgen, skriver hon vidare.  
 
Arbetet inom äldreomsorgen är tyngre idag på flera olika sätt, men det 
innebär också att det är många som även har ett omsorgsarbete inom 
familjen9. Den totala mängden arbete är inte konstant över tid, men 
omsorgsarbete präglas av en gränslöshet. Det går alltid att göra mer om 
också mindre. ”De anställda översvämmas av ett allomfattande ansvar för 
att förverkliga ambitiösa välfärdsmål samtidigt som de måste utöva 
begränsningens konst”, skriver Szebehely (2003 s 245). Mycket angeläget är 
att finna nya vägar att organisera det för välfärden så viktiga 
omsorgsarbetet.   
 
Det är mot denna bakgrund projekt Tänk Vidare ska förstås. 

                                                           
9 För utveckling av kvinnors multipla roller se Nordmark, 2004. 
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3. Projekt Tänk Vidare växer fram 
 
 
I följande kapitel beskrivs tillblivelsen av projektet Tänk Vidare, dess 
målsättning och organisation.  
 

3.1 Från Tänk Om …  
 
I september 2001 startades ett projekt inom äldreomsorgen i Hammarö 
kommun som kom att kallas Tänk Om. Det leddes av Gertrud Lovén som 
ett EU-Mål 3 projekt. Den övergripande frågeställningen var: ”Hur skall 
man i framtiden kunna organisera verksamheten så att personalen mår 
bättre, vikariebehovet minskar och jobbet blir mer attraktivt samtidigt som 
ekonomin hålls i balans” (från ansökan till HelaProjektet).  
 
Det här var mycket aktuella frågor som man delade med många 
kommuner. En annan aktuell fråga som uppmärksammades av 
projektledaren var det ofrivilliga deltidsarbetet. Många ur baspersonalen 
ville arbeta heltid men var bekymrade över om de skulle orka. Tanken 
föddes på att vidareutveckla projekt Tänk Om och skapa förutsättningar, 
för de som så önskade, att arbeta heltid. Samtidigt hade en arbetsgrupp 
aviserat att de ville prova den arbetstidsmodell som kallas 3-3 modellen 
(tre dagars arbete följs av tre dagars ledighet)10. Nu planerade man att låta 
andra grupper följa efter. 
 
Under oktober 2001 startade den första arbetsgruppen att arbeta enligt sin 
nya arbetstidsmodell och ytterligare en arbetsgrupp startade i april 2002. 
Därefter gick man ifrån originalmodellen och konstruerade en egen 
modell, Hammarömodellen. Efter hand utvidgades antalet 
arbetstidsmodeller till att även omfatta Personligt schema med timbank 
och Fast schema med flytande tid11. Senast i maj 2002 skulle samtliga 
arbetsgrupper ha kommit fram till ett gemensamt beslut om vilken av 
dessa tre modeller man ville arbete utifrån. 
 
Gemensamt för samtliga tre modeller var att korttidsfrånvaron12 vid 
sjukdom, föräldraledighet, enstaka semesterdagar, utbildning och möten 
m.m. skulle skötas inom den egna arbetsgruppen. Viss del av arbetstiden 
skulle ligga utanför det ordinarie schemat och användas som flytande tid. 
På den flytande tiden skulle man vikariera för varandra både vid planerad 
                                                           
10 För ytterligare information se www.tretre.se 
11 Dessa modeller beskrivs längre fram i avsnittet. 
12 Under 14 dagar. 
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och akut frånvaro då man annars anlitade timvikarier. Genom att 
personalen använde dessa extratimmar till att vikariera för varandra skulle 
den tidskrävande hanteringen av timvikarier undvikas.   
 
Gemensamt för samtliga modeller var också en arbetstidsförkortning på 8 - 
10 procent beroende på modell. Fortsättningsvis följer en kort beskrivning 
av de modeller som förekom i projektet.  
 
 
Hammarömodellen 
 
I Hammarömodellen arbetar man tre dagar och är ledig tre dagar i ett 
kontinuerligt flöde över veckans alla dagar, förutom under 
semesterperioden då man arbetar fyra dagar och är ledig två. Varje 
sexveckorsperiod innehåller 21 arbetspass13. På ett sexveckorsschema 
innebär det att alla i arbetsgruppen är lediga två hela veckoslut, arbetar två 
hela veckoslut, och är ledig del av två veckoslut (lördag eller söndag). 
Därefter upphör likheten med den ursprungliga 3-3 modellen. Utöver de 
schemalagda arbetspassen finns 173,25 timmar/år (vid heltid) i systemet att 
användas för att vikariera för varandra vid korttidsfrånvaro i arbetsgruppen. 
Den som arbetar deltid arbetar kortare dagar, men lika många som den 
som arbetar heltid. Inga delade turer förekommer. Schemat ligger fast och 
man möter samma arbetslag vid varje arbetspass. För att undvika detta har 
man på en arbetsplats valt att börja med en dags förskjutning. 
 
 
Personligt schema med timbank (Time Care) 
 
Personalen gör ett eget arbetsschema för (vanligtvis) en sexveckorsperiod 
som läggs in i ett databaserat hjälpmedel, Time Care. Dessa scheman skall 
sedan passas ihop med det bemanningskrav utifrån verksamhetens behov 
som enhetschefen fastställt tillsammans med arbetsgruppen. Datorn 
markerar i en graf hur önskemålen stämmer med bemanningskravet. 
Därefter ska arbetsgruppen under en tvåveckorsperiod jämka ihop och 
korrigera tills personliga önskemål och verksamhetens behov stämmer 
överens. Det färdiga schemat låses i datorn och skickas till lönekontoret. 
Efter varje ny period är det möjligt att välja nytt schema som processas på 
samma sätt som tidigare. En person i arbetsgruppen är schemaansvarig och 
utbildas till Time Care administratör. Datorer finns på alla avdelningar. All 

                                                           
13 I Hammarömodellen arbetar man 21 planerade arbetspass under en sexveckorsperiod 
mot 30 vid femdagars arbetsvecka. Den flytande tiden motsvarar ungefär 22 arbetspass/år 
och med den inräknad blir det totalt 56 arbetspass mindre på ett år (än för den som arbetar 
femdagars arbetsvecka). Semestern är inte inräknad. 
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tjänstgöringstid schemaläggs inte utan viss del läggs i en timbank att 
användas på samma sätt som det som kallas flytande tid i de andra 
modellerna. Skillnaden från flytande tid är att timbanken aldrig tar slut. I 
den kan man lägga till och dra ifrån hela tiden, medan den flytande tiden 
räknas ner från en viss mängd tid på årsbasis. Arbetskamraterna och deras 
scheman växlar hela tiden. 
 
 
Fast schema med flytande tid 
 
Samma grundschema ligger fast, men utöver den schemalagda tiden finns 
ett antal timmar som inte är schemalagda, flytande tid.  
 

3.2 … via HelaProjektet …  
 
HelaProjektets målsättning är framför allt att åstadkomma en varaktig 
förändring i arbetslivet där de som arbetar deltid och vill öka sin 
sysselsättningsgrad ska kunna göra det. Man trycker också på vikten av att 
skapa goda arbetsvillkor med möjlighet till utveckling och lärande. För att 
nå dit ska projekten fokusera på strukturella förändringar i 
arbetsorganisationen och sättet att organisera arbetet på. De 
utvecklingsprojekt som utifrån dessa mål samt uppfyller kriterier som 
nyskapande, bred förankring, delaktighet mellan alla berörda och 
långsiktiga satsningar som ger bestående resultat i arbetslivet samt även 
främjar hälsa och jämställdhet ges stöd med i genomsnitt 50 procent av 
kostnaden för projektets genomförande. HelaProjektet riktar sig till både 
privat och offentlig verksamhet. Man uppmanade till samarbete med 
arbetsmarknadens parter. 
 

3.3 … till Tänk Vidare 
 
HelaProjektet låg i linje med tankarna bakom det redan pågående projektet 
Tänk Om och projektledaren såg här en möjlighet att få hjälp med att 
finansiera vidareutvecklingen. Det nya projektet döptes till Tänk Vidare 
och blev det första projekt som beviljades medel från HelaProjektet.  I sin 
ansökan till HelaProjektet beskriver man projektets mål utifrån tre olika 
aspekter:   
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1. ARBETSORGANISATORISKA 
• att ge alla14 möjlighet att få den sysselsättningsgrad man önskar 
• att så långt möjligt eliminera behovet av korttidsvikarier15 
• att äldreomsorgen på Hammarö blir en attraktiv arbetsplats 

 
2. ARBETSMILJÖMÄSSIGA 

• att kraftigt minska sjukskrivningstalet 
• att få gladare personal 
• att få mer kompetent personal 
• att få gladare och tryggare vårdtagare 

 
3. JÄMSTÄLLDHETSMÄSSIGA 

• att få in fler män i vård, omsorg och/eller service16 
 
Ytterligare ett mål var att förändringarna skulle göras inom ramen för den 
befintliga budgeten. Den minskade kostnaden för vikarier skulle finansiera 
de utökade tjänstgöringsgraderna. Hälsoaspekten tänkte man sig ta tillvara 
genom arbetstidsförkortning, högre grundbemanning, utbildning, 
förändring av arbetsuppgifter och tid för friskvård (Projektansökan). 
 
Tänk Vidare omfattade samtlig baspersonal (vårdbiträden och 
undersköterskor) som var månadsanställd17 inom den kommunala 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Från början ingick 223 
personer, men efter en omorganisation i mars 2003, flyttades två grupper 
(stödgruppen och kök inom särskilda boenden) till andra sektorer inom 
kommunen och gruppen sjuksköterskor kom till. Totalt arbetade 213 
personer (208 kvinnor och 5 män) fördelade på 18 grupper inom 
hemtjänst och särskilda boenden18 när projektet startade. Av dessa arbetade 
35 personer heltid (17 procent) och resten deltid (83 procent).  
 
Följande arbetsställen ingick:  

• Björkebo hemtjänst 
• Rehab-avdelningen 
• Larmet  
• Sjuksköterskor dag och natt 

                                                           
14 Gäller enbart undersköterskor. Vårdbiträden kunde som högsta sysselsättningsgrad få 
90 procent. 
15 Under 14 dagar. 
16 Målet konkretiseras efterhand till att gälla en fördubbling. Från nuvarande fem till tio. 
17 Innefattade både tillsvidareanställda och anställda på månadsvikariat i projektet. 
18 Beteckningen särskilda boenden infördes i samband med Ädelreformen och innefattar 
både traditionell institutionsvård med heldygnsomsorg och servicehuslägenheter där 
hjälpen ges i form av hemtjänst.  
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• Björkhagsgårdens avdelningar 
• Parkvägen/Lövnäs hemtjänst 
• Spelvägen/Rölon hemtjänst 
• Skogåsen hemtjänst 
• Gunnarskärsgårdens avdelningar 
• Nattpersonal 

 
Ovanstående personal fick nu möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad 
till valfri längd, men för heltid krävdes undersköterskeutbildning. 
Distansutbildning till undersköterska med aktivitetsstöd från 
arbetsförmedlingen erbjöds till samtliga vårdbiträden. Utöver 
baspersonalen ingick enhetscheferna indirekt i projektet eftersom det var 
deras personal det handlade om. 
 
Ett krav från HelaProjektet var att halvårsrapporter samt en slutrapport 
skulle lämnas av projektledaren. Dessutom skulle en extern utvärdering 
göras. För detta ändamål knöts IKU till projektet. Totalt satsades 5,4 
miljoner kronor under tre år. HelaProjektet bidrog med hälften. Förutom 
Hammarö kommun är Arbetsförmedlingen på Hammarö och Karlstads 
Universitet medfinansiärer.  
 
Projekt Tänk Vidare pågick under perioden 1 september 2002 till 31 
december 2004. 
 

3.4 Tillbaka till projekt Tänk Om  
 
Projekt Tänk Om pågick parallellt med projekt Tänk Vidare. Efter 
analysfasen i projekt Tänk Om, där embryot till projekt Tänk Vidare 
skapades, genomfördes den planerade kompetensutvecklingen. Bland 
annat fick samtlig personal 15 timmars datautbildning och delar av 
personalen utbildades i demensomsorg. 
 



 22 

 
 
Figur 1:  Bild över projekten Tänk Om och Tänk Vidare; deras koppling och deras olika 
inriktningar 
 
 
Här lämnar vi projekt Tänk Om och fortsätter med att följa projekt Tänk 
Vidare från dess inledning i september 2002 till dess avslutning i december 
2004. Genomfördes projektet som det var tänkt och blev förändringarna 
bestående? Men innan vi fördjupar oss i resultatet följer ett kort avsnitt om 
utvärdering i allmänhet och denna utvärdering i synnerhet.  
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4. Utvärdering 
 
Att utvärdera innebär att försöka bedöma värdet av någonting som 
exempelvis ett projekt, en arbetsmetod eller en insats. Utvärderingen kan 
blicka bakåt och bedöma det som inträffat, men också syfta framåt, genom 
att ge underlag för det framtida handlandet (Vedung, 1998). Syftet är att 
lära av erfarenheten för att kunna göra bättre nästa gång. Man kan också 
säga att utvärdering är en sorts rationell reflektion (Åberg, 1997).  
 
Karlsson (1999) anser att en utvärderings centrala uppgift är att värdera 
utvärderingsobjektet på ett kritiskt granskande sätt och försöka gå djupare 
och ifrågasätta det som tas för givet. Att öka medvetenheten. Det räcker 
inte med att beskriva, kartlägga eller mäta. Utmärkande för en formell 
utvärdering är en värdering på ett systematiskt och genomtänkt sätt, menar 
Karlsson.  
 
Enligt Eriksson & Karlsson (1998) innebär det första steget i en utvärdering 
att samla in och systematisera den kunskap som behövs för att genomföra 
det andra steget, värderingen. Värdering betyder att mot bakgrund av den 
insamlade kunskapen bedöma eller värdera den insamlade kunskapen i 
relation till exempelvis mål eller teoretiska perspektiv. Och därmed går vi 
över till föreliggande utvärderings genomförande. 
 

4.1 Fyra utgångspunkter för utvärderingen 
 
En av utgångspunkterna för denna utvärdering är rörelsen inifrån 
organisationen och ut mot slutmottagarna. I centrum finns organisatoriska 
förändringar (i form av olika arbetstidsmodeller) och övriga åtgärder 
(exempelvis heltid) som utgör projektets kärna. En viktig enskild faktor här 
rör behovet av och administrationen kring korttidsvikarier, där projektet 
förväntas innebära kostnadsminskning och administrativ förenkling. Dessa 
förändringar får konsekvenser för de anställda, främst för baspersonalen, 
men också på arbetsledarnivån. Personalens erfarenheter utgör därför en 
viktig källa till kunskap i utvärderingen. Återkommande intervjuer har 
genomförts med olika personalgrupper. Totalt har cirka 25 personer 
intervjuats. Till baspersonalen var frågorna av typen; Vill du berätta för 
mig om din arbetstidsmodell; Hur fungerar den på din arbetsplats och 
med din privata situation? Har du valt heltid? Varför/varför inte? Till 
enhetscheferna ställde jag enbart frågan: Hur har du märkt av projekt Tänk 
Vidare och vad har det inneburit för dig som enhetschef? Männen fick 
frågorna: Hur kom det sig att du valde ett arbete inom omsorgen? Vad 
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behövs för att fler män ska söka sig till omsorgen? Vad behövs för att du 
ska stanna kvar?  
 
Ytterligare en utgångspunkt är att utvärderingen bygger på en kombination 
av effektinriktad måluppfyllelseanalys för att bedöma om målen har 
uppnåtts och processtudie för att följa projektets arbete och 
genomförande. Utvärderingen tar ställning till huruvida de förändringar 
som formulerades inför projektet Tänk Vidare också blivit faktiska 
förändringar.  
 
En tredje utgångspunkt är att vissa delar av utvärderingsarbetet vävs 
samman med det arbete som sker inom projektet. Delvis använder 
projektet och utvärderingen samma dataunderlag, exempelvis när det gäller 
statistiska uppgifter och projektledningens egna enkäter. Detta innebär inte 
att utvärderingens autonomi har påverkats när det gäller metodval, 
insamling, analys och redovisning av resultat. Snarare understryks den 
grundläggande öppna relationen mellan utvärderingen och projektet Tänk 
Vidare.  
 
En fjärde utgångspunkt är kombinationen av kvalitativa19 och kvantitativa 
data. De ligger till grund för såväl den formativa värderingen (som pågår 
parallellt med projektet och ger underlag till eventuella förändringar) som 
den summativa värderingen (som riktar sig mot resultatet genom att 
sammanfatta och summera det som gjorts i projektet). 
 

4.2 Metodöverväganden, datakällor och bearbetning  
 
Redan från början stod det klart att projektledningen skulle göra egna 
enkätundersökningar för att följa upp arbetet i grupperna dels efter sex 
månader och dels i projektets slutskede. Detta kvantitativa material skulle 
användas av projektledningen för olika interna avstämningar och ska hållas 
isär från denna utvärdering även om resultaten används här som 
sekundärdata20. Då mycket kvantitativt material (enkäter) skulle samlas in 
under projektets gång valde jag kvalitativa datainsamlingsmetoder såsom 
intervjuer och observationer. Dels för att använda tid och resurser så 
effektivt som möjligt och dels för att kunna skapa så mycket ny kunskap 
som möjligt (Björklund & Paulsson, 2003). Jag befarade också att 

                                                           
19 En utvärdering kan ha ett kvantitativt fokus och är då inriktad på att exempelvis mäta 
skillnader. Resultatet uttrycks ofta i siffror och tabeller. Den kan också ha ett kvalitativt 
fokus och vara inriktad på mera svårfångade kriterier som exempelvis vilket värde 
utvärderingsobjektet haft. 
20 Uppgifterna har tagits fram i ett annat syfte än för föreliggande rapport till skillnad från 
primärdata som enbart samlas in för den föreliggande studien. 
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svarsfrekvensen skulle bli låg eftersom personalen redan besvarat ett antal 
enkäter. I huvudsak har ansatsen varit kvalitativ eftersom syftet var att 
skaffa en djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som fås vid 
kvantitativa undersökningar (Patel & Davidsson, 2003). 
 
För att samla in det datamaterial som ligger till grund för 
utvärderingsresultatet har jag använt mig av flera olika datakällor: 
 

• Projektledningens interna utvärderingar 
• Projektledningens halvårsrapporter till HelaProjektet  
• Deltagit i projektledningens möten 
• Deltagit i informationsdagar till den egna personalen 
• Deltagit i information till äldreomsorgspersonalen i Munkfors 

kommun 
• Informella samtal med projektledaren och projektassistenten 
• Enskilda intervjuer med baspersonal 
• Enskilda intervjuer med enhetschefer 
• Gruppintervjuer med baspersonal i hemtjänsten, ett särskilt boende 

och ett demensboende 
• Gruppintervjuer med de män (baspersonal och sjuksköterska) som 

finns inom äldreomsorgen 
 
Inför de enskilda intervjuerna med baspersonal fick jag en lista från 
respektive enhetschef på de personer som arbetade de dagar som planerats 
för intervjuer. Två personer ur varje arbetsgrupp skulle intervjuas. Jag 
ringde till arbetsplatsen och frågade efter den första personen på listan. 
Om den personen inte var på arbetsplatsen frågade jag efter nästa tills jag 
fick tag kontakt med på två personer som var i tjänst och som arbetade 
dagen för intervjutillfället och som dessutom var villiga att intervjuas.  
 
De undersköterskor och vårdbiträden som deltagit i gruppintervjuerna var 
de personer som var på plats vid det aktuella tillfället21.  
 
Eftersom männen endast var tio till antalet valde jag att intervjua alla 
genom två gruppintervjuer som genomfördes under samma dag. De 
tillfrågades av projektledaren och alla tackade ja. Tre personer uteblev från 
intervjutillfället.  
 
Från projektledaren fick jag namnet på enhetscheferna som jag ringde upp 
för att be om en intervju. Några avböjde på grund av tidsbrist. Två 
intervjuades vid personliga möten och en på telefon. 

                                                           
21 Det som Patel & Davidsson (2003) benämner tillgänglig grupp. 
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Alla intervjuer och samtal har genomförts på respektive arbetsplats och på 
informanternas arbetstid. De har spelats in på band (inte 
telefonintervjuerna) vilket är en fördel då man kan fokusera på samtalet i 
stället för att anteckna (Kvale, 1997). Därefter har intervjuerna skrivits ut. 
Informationsdagar och ledningsgruppsmöten har dokumenterats skriftligt 
under tiden de pågick. Allt material har lästs igenom ett flertal gånger och 
systematiserats i två delar; processen och måluppfyllelsen. Materialet som 
behandlar processen har systematiserats i kronologisk ordning. Det 
material som hör hemma i måluppfyllelseanalysen har sorterats efter 
målen men också efter olika teman som exempelvis konsekvenser av 
heltid, osäker arbetssituation och delaktighet. Det kvantitativa material 
som projektledningen arbetat fram har fogats in där det varit aktuellt.  
 
Viktigaste ledstjärnan vid en utvärdering är den gyllene regeln ”Utvärdera i 
relation till andra och deras situation så som du själv skulle vilja bli 
utvärderad” (Eriksson & Karlsson, 1998 s 43). Det har också varit den 
etiska regel jag har försökt följa. 
 
Och med de orden övergår jag till utvärderingens resultat.  
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5. Ett förändringsarbete inleds, genomförs och avslutas  
 
Ur ett organisationsperspektiv kommer vi nu att följa arbetsprocessen och 
hur ett förändringsarbete kan gå till. Avsnittet bygger på ledningsgruppens 
arbetsmöten och informella samtal mellan utvärderaren och 
projektledningen, ögonblicksbilder från introduktionskonferensen och 
avslutningskonferensen samt på det kvantitativa dataunderlag som 
projektledningen samlat in för den egna interna utvärderingen av 
projektets olika faser. Utvärderingen har varit en integrerad del i projektets 
verksamhet liksom projektet varit en integrerad del i den dagliga 
verksamheten. Avsnittet avslutas med en sammanfattande värdering av 
processen. 
 

5.1 Projektet inleds och organiseras  
 
När Tänk Vidare inleddes i september 2002 var arbetet med att välja 
arbetstidsmodell redan en god bit på väg tack vare projektet Tänk Om som 
även det leddes av Gertrud Lovén. Projektledaren var redan väl förtrogen 
med idéerna och tankarna och Tänk Vidare kunde direkt länkas in i Tänk 
Om. Hon arbetade heltid i projektet fram till januari 2004 då hon övergick 
till en halvtidstjänst som enhetschef och fortsatte arbetet som projektledare 
på 50 procent året ut, till projektets avslutning i december 2004.  Med från 
starten var också en projektassistent på 50 procent (även hon verksam i det 
föregående projektet), Anette Örnebring, personalansvarig i kommunens 
socialförvaltning. På så sätt integrerades projektet i den dagliga 
verksamheten och alla beslut kunde snabbt förankras hos 
förvaltningsledningen.   
 
En projektledningsgrupp inrättades som bestod av projektledaren, 
projektassistenten och Lillemor Sinter från Arbetsförmedlingen. Från juni 
2003 ingick även verksamhetsutvecklaren Britt-Marie Gustafsson. Lena Ede 
från IKU som utvärderat projektet deltog i dessa möten för att följa 
arbetet. Gruppen träffades ungefär varannan månad med undantag för 
sommarmånaderna, oftast i arbetsförmedlingens lokaler. Alla möten 
protokollfördes.  
 
Två referensgrupper fanns knutna till projektet. I den ena ingick 
projektledaren tillsammans med samtliga enhetschefer och i den andra 
ingick projektledaren tillsammans med socialchefen, en ekonom och en 
representant från den lokala fackliga organisationen.  
 
Projektet var väl förankrat i verksamhetsledningen och i socialnämnden.   
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En av projektets hörnstenar var långsiktighet och delaktighet en annan. De 
skulle förverkligas genom att projektet pågick under en lång tid och 
integrerades i den dagliga verksamheten samt att arbetsgrupperna gavs tid 
att processa sina val, både tillsammans i gruppen och tillsammans med 
projektledaren. Arbetsmetoden var att varje arbetsgrupp skulle genomgå 
två faser, en förberedelsefas och en projektfas med en intern utvärdering 
emellan. I den första föreberedande fasen som sträckte sig över sex 
månader arbetade personalgrupperna enligt den valda arbetstidsmodellen 
(se sid 14). Därefter gjordes en utvärdering av projektledningen (se bilaga 
2). Tillsammans med arbetsgruppen diskuterades för- och nackdelar med 
modellen och vad som skulle kunna förändras. Möjlighet fanns då att välja 
ny arbetstidsmodell om den gamla inte fungerade. Först när hela gruppen i 
mesta möjliga mån var nöjd skulle fas II, projektfasen, börja. I fas II 
fortsatte arbetet enligt den valda (och eventuellt reviderade) modellen, 
men med tillägget av den nya sysselsättningsgraden.  
 

5.2 Projektet genomförs 
 
I kronologisk ordning följer vi nu projektet halvårsvis fram till den 
avslutande konferensen i december 2004. 
 

5.2.1 Hösten 2002 
 
När projekt Tänk Vidare startade var de flesta arbetsgrupper redan klara 
med sina val av arbetstidsmodell genom arbetet i projekt Tänk Om. Fem 
grupper hade valt Hammarömodellen, nio hade valt Personligt schema 
med timbank och en grupp hade valt Fast schema med flytande tid. Tre 
grupper hade ännu inte gjort sina val. I september 2002 inledde de första 
tre grupperna förberedelsefasen och i november startade ytterligare fyra 
grupper.  
 
Under hösten utbildades 27 personer till Time Care-administratörer för att 
kunna administrera arbetet med schemaläggning i de grupper som valt 
Personligt schema med timbank. Intentionen var att de i sin tur skulle 
utbilda sina arbetskamrater. 
 
Med hjälp av arbetsförmedlingen söktes en verksamhetsutvecklare med 
beteendevetenskaplig utbildning och erfarenhet från den sociala sektorn 
för att på heltid arbeta med den del av projektet som handlade om 
kompetensutveckling och förändrade arbetsuppgifter. I första hand skulle 
denna person sökas i arbetsförmedlingens kartotek över inskrivna 



 29

långtidsarbetslösa personer för att möjliggöra delfinansiering genom 
Arbetsförmedlingen.   
 
Under en heldag informerades personalen om vad projekt Tänk Vidare 
innebar. Bland annat orienterades man om olika arbetstidsmodeller samt 
möjligheten för undersköterskor att utöka sin sysselsättningsgrad till heltid.  
Vårdbiträden erbjöds utbildning till undersköterska, därefter kunde de 
också välja heltid (annars högst 90 procent). Projektets målsättning och 
omfattning presenterades och information i helgrupp varvades med 
gruppvisa diskussioner om de olika arbetstidsmodellerna och om hur man 
skulle kunna förbättra arbetsmiljön. Denna informationsdag återkom vid 
fyra olika tillfällen för att möjliggöra för samtliga att delta. Vid en 
gemensam redovisning lämnade sedan grupperna sina synpunkter och 
förslag. Efter att de fyra dagarna genomförts sammanställdes dessa 
redovisningar av projektledningen (se bilaga 1). Förutom projektledaren 
och projektassistenten deltog även socialchefen och kommunens 
utvecklingsledare. En broschyr som beskrev projektet hade tagits fram och 
delades ut. Så gott som samtlig personal deltog.  
 
Under hela projekttiden har information lagts ut på kommunens hemsida 
där aktiviteter och resultat redovisas. 
 

5.2.2 Första halvåret 2003 
 
Ytterligare tre arbetsgrupper (Personligt schema med timbank) påbörjade 
försöksfasen. Samtliga arbetsgrupper var nu inne i förändringsarbetet 
förutom två som stod inför en omorganisation av det särskilda boende där 
de arbetade. De var inte beredda att diskutera valet av modell innan de 
visste hur många och vilka som skulle ingå i de nya arbetsgrupperna.  
 
För de grupper som började förberedelsefasen under hösten 2002 var det 
dags att göra en avstämning. I februari besökte projektarbetarna de sju 
aktuella arbetsgrupperna vid personalmöten. En enkät22 (bil. 1) lämnades 
ut som besvarades enskilt under mötet och därefter samlades in. Resultatet 
sammanställdes av projektledningen och presenterades vid ett nytt 
personalmöte under mars månad23. Tillsammans skulle man nu komma 
                                                           
22 Enkäten hade konstruerats tillsammans med kommunens utvecklingsledare. Den 
byggde på en fokusgruppintervju med den arbetsgrupp som varit i gång längst. Även om 
gruppen startat utanför projektet var deras erfarenheter viktiga.  
23 Utvärderingen sker vid olika tidpunkter för de olika grupperna allteftersom de avslutar 
den första sexmånadersperioden. Det sker internt inom arbetsprocessen och ligger till 
grund för det fortsatta arbetet inom projektet. Den ingår inte i den externa utvärderingen 
mer än som sekundärdata.  
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fram till för- och nackdelar. Nu fanns möjlighet att modifiera modellen 
eller byta modell. När alla i gruppen i mesta möjliga mån var nöjda var det 
dags att gå vidare in i fas II då även de nya sysselsättningsgraderna började 
tillämpas. Det sammanlagda resultatet från samtliga grupper efter sex 
månaders förberedelsefas redovisas i bil. 2. 
 
De grupper som valt Hammarömodellen hade fått problem med den 
flytande tiden. Ovanan att hantera den flytande tiden gjorde att den tog 
slut för fort. Den skulle räcka för ett år med normalt vikariebehov, men var 
förbrukad när det återstod nio månader av året. Ett misstag var bland 
annat att tiden använts till att täcka vikariebehovet vid 
långtidssjukskrivningar.  
 
”Vi kan inte konstruera en skrivbordsprodukt”, menade projektledaren och 
tillsammans med grupperna räknades ut hur många timmar som behövdes 
för att täcka korttidsfrånvaron. Personalmöten/utbildning, tjänstledighet, 
vård av barn och alla tänkbara ledigheter räknades in. Man enades om att 
189 timmar per person och år vid heltid behövdes. Den flytande tiden 
ändrades från 173,25 till 189 och arbetstidsförkortningen ändrades från 
250 timmar till 189 (per person och år vid heltid).  
 
Några grupper ansåg att de kunde klara sig på mindre flytande tid och 
ytterligare en modell tog form, Bonusmodellen. Bonusmodellen skiljde sig 
från Hammarömodellen genom att antalet flyttimmar reducerades om 
gruppen inte tog in någon extern vikarie. Då fick alla i gruppen som bonus 
en nedsättning i tid med 6,5 timmar för den månad man klarade sig utan 
extern vikarie. Sedermera visade det sig att det var invecklat att följa upp 
den flytande tiden så den inte översteg den maximala gränsen per månad. 
Några av grupperna övergav Bonusmodellen och övergick till 
Hammarömodellen. Skillnaden låg enbart i att man nu endast räknade sin 
egen flytande tid och inte hela gruppens. De miste sin bonus, men å andra 
sidan släppte trycket på att varje månad hålla sig inom gränsen för den 
flytande tiden för att vara lojal mot sina arbetskamrater.   
 
Diskussioner och modifiering av modellerna, tiden mellan fas I och fas II, 
tog längre tid än beräknat. Stor vikt lades vid att få alla överens. En process 
som man valde att låta ta tid eftersom den kunde påverka fortsättningen i 
olika riktningar. Fem av de sju grupperna påbörjade fas II, medan två av 
grupperna beslöt att vänta ytterligare en tid.  
 
Distansutbildningen till undersköterska hade startat och åtta vårdbiträden 
hade påbörjat utbildningen. Aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen utgick 
under utbildningen för mellanskillnaden i sysselsättningsgrad upp till 
heltid.  
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Det var svårt för arbetsförmedlingen att hitta en lämplig person till 
tjänsten som verksamhetsutvecklare och arbetet med anställningen drog ut 
på tiden. Det brådskade att komma igång med arbetsgruppernas interna 
kvalitetsarbete och till sist valde man att rekrytera internt. I juni 2003 
kunde Britt-Marie Gustafsson börja sin tjänst som verksamhetsutvecklare 
på 75 procent.  
 
En friskvårdskonsulent hade anställts i kommunen för en 
friskvårdssatsning till samtliga anställda. Projektledaren föreslog att 
arbetsförmedlingen skulle undersöka möjligheten att knyta en praktikant 
till Tänk Vidare projektets friskvårdsarbete. Det visade sig inte vara 
genomförbart. Mera aktivt riktade friskvårdssatsningar enbart till de 
personer som omfattas av projektet beslutades att inte genomföras när 
möjligheten fanns att delta i den kommungemensamma satsningen. 
 
Ett projekt i en så dynamisk miljö som socialtjänstens lever inte isolerat 
från den dagliga verksamheten eller samhället i övrigt. Något som 
påverkade projektet var konflikten mellan arbetsgivarna och 
Kommunalarbetarförbunden som pågick under några veckor i maj. Inga 
timvikarier fick tas in men tack vare de ökade sysselsättningsgraderna och 
den flytande tiden hölls äldreomsorgen igång och äldreomsorgens dagliga 
verksamhet påverkades inte särskilt mycket. Däremot fick personalen 
arbeta mycket under denna period och förbrukade en stor del av sin 
flytande tid (som skulle räcka hela året).  
 
Kostnaderna för övertid och fyllnadstidsersättning hade sjunkit. Däremot 
hade inte kostnaderna för timvikarier minskat så mycket som förväntat 
även om de minskat kraftigt. Timvikarierna behövdes fortfarande när den 
flytande tiden tagit slut, även om inte i lika hög grad som tidigare. Den 
flytande tiden hade förbrukats snabbare än beräknat vilket berodde dels på 
tidigare nämnda konflikt, men också på att den använts vid det ökade 
antalet informationsträffar och gruppsamråd. Delaktigheten hade påverkats 
positivt enligt projektledningen. Negativt var dock att kostnaderna inte 
sjunkit i så hög grad som man förväntat sig24. 
 

5.2.3 Andra halvåret 2003 
 
Antalet heltidsarbetande hade ökat från 35 personer när projektet startade 
till 73 personer. Några personer har höjt sina tjänster till 90 procent. 
Antalet män hade ökat med fyra (baspersonal) till att nu vara nio. Målet 

                                                           
24 En fundering som infinner sig är vilka effekter konflikten skulle ha kunnat få utan de 
utökade sysselsättningsgraderna och den flytande tiden. 
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(10) var nära utan att man ännu hunnit genomföra någon satsning för att 
anställa fler män. All tid har hittills lagts på att få arbetet med de olika 
arbetstidsmodellerna att fungera. De fyra männen hade alla av olika skäl 
sökt sig till omsorgen oavsett (se sid. 50). 
 
När de fem grupper som valt Personligt schema med timbank kom in i fas 
II fanns inte längre ekonomiska resurser för att tillsätta extratjänster. Något 
som varit möjligt tidigare. I varje grupp fick man högre 
sysselsättningsgrader som motsvarade en tjänst, men inte någon extra 
person vilket innebar en lägre personaltäthet, men också att man höll sig 
inom budget. Några grupper hade bytt från Hammarömodellen till 
Personligt schema med timbank och vice versa, någon från Personligt 
schema med timbank till Fast schema med flytande tid.  
 
Cirka 20 personer hade nu påbörjat undersköterskeutbildningen eller 
hunnit avsluta den. Några hade hoppat av. Undervisningsformen, 
distansstudier, bygger mycket på självstudier och passade inte alla på grund 
av olika förutsättningar som exempelvis familjeförhållanden eller 
dyslexiproblematik.  
 
Verksamhetsutvecklaren undersökte möjligheterna för ett antal personal att 
gå en utbildning i demensomsorg som kallades Genombrottsmetoden. Det 
skulle passa in i projektet som en kvalitetshöjande insats för verksamheten 
och kompetenshöjande insats för personalen. Dessutom hade 
socialnämnden efterfrågat en bättre demensvård med aktivitet och 
kontinuitet för de vårdtagare som bor hemma. Tyvärr visade det sig senare 
att antalet platser var begränsade och man fick avslag på sin ansökan.  
På ett uppslag i den lokala gratistidningen Hammaren som delas ut till alla 
hushåll på Hammarö presenterades Tänk Vidare i positiva ordalag.  
 
Projektledaren och tre ur personalgruppen inbjöds till Munkfors kommun 
(som också drev ett HelaProjekt) för att informera personalen där om olika 
arbetstidsmodeller och dela med sig av sina erfarenheter. Man tog emot ett 
studiebesök från Årjängs kommun där det genomfördes ett projekt som 
finansierats med medel från HelaProjektet. 
 
Allteftersom arbetsgrupperna gick över till sina nya arbetstidsmodeller och 
arbetstider integrerades arbetet i den dagliga verksamheten. Intentionen var 
att enhetscheferna skulle driva arbetet vidare, men från början var det svårt 
för projektarbetarna att få enhetscheferna med sig. I takt med att projektet 
utvecklades gick det allt bättre. När arbetet väl hade kommit igång i de 
olika arbetsgrupperna låg ansvaret på enhetscheferna att driva den fortsatta 
processen som en integrerad del i den dagliga verksamheten. 
Projektarbetarna bistod med stöd och besökte de olika arbetsgrupperna för 
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att följa arbetet. På det hela taget tillbringade projektledaren mycket tid i 
de olika grupperna för att stötta och hjälpa till att lösa problem. 
Överhuvudtaget hade grupperna svårt att hantera den flytande tiden. 
Några grupper förbrukade sin tid på tre månader. Då var den flytande 
tiden slut och den som arbetat så mycket också. Andra sköt den framför 
sig och fick mycket tid att arbeta igen i slutet av året. Projektledaren gav 
rådet att dela antalet timmar i elva delar och förbruka en elftedel varje 
månad. 
 
Under hösten fick socialförvaltningen ett sparbeting på två miljoner 
kronor och ett antal tjänster drogs in. För personalen var denna förändring 
svår att hålla isär från Tänk Vidare projektets arbete med att höja 
sysselsättningsgraderna. Att tjänster försvann berodde inte på att de som 
valt att gå upp i tid fick mera timmar på arbetet utan var en del i en 
besparingsåtgärd. Andra besparingsåtgärder var att arbetet skulle ske med 
minsta möjliga bemanning och att anställningsstopp hade införts. Inga 
timvikarier fick användas.  Att det redan fanns flytande tid i systemet och 
på så sätt möjlighet att vikariera för varandra underlättade för 
verksamheten, men slet hårt på personalen som redan arbetat mycket tid 
för varandra under konflikten mellan facket och arbetsgivaren tidigare på 
året.  
 

5.2.4 Första halvåret 2004 
 
I januari 2004 övergick projektledaren från heltid till 50 procent i projektet 
och 50 procent som enhetschef. Något senare anställdes en informatör på 
50 procent för att arbeta med projektets hemsida, den avslutande enkäten 
och att framställa material till HelaProjektets konferens i november. 
Anställningen gällde för sex månader och man fick ett visst 
anställningsstöd från arbetsförmedlingen.  
 
Enligt personalens önskemål gjordes en förändring angående den flytande 
tiden. Tidigare gällde att om man sjukanmälde sig på en dag som man 
bokat in för att arbeta flytande tid räknades flytdagen som arbetad. 
Sjukanmälan skulle göras och karensdag gällde. När flytande tid inte blir 
karensdag får tiden inte räknas som arbetad utan ska göras vid ett senare 
tillfälle. Nytt är att flytdagen inte räknas som sjukdag utan som ledig25 och 
ingen sjukanmälan görs. Den flytande tiden arbetas vid ett senare tillfälle. 
 

                                                           
25 En ekonomisk vinst för den som är sjuk, men en konsekvens blir att ledigheten går om 
intet. En annan konsekvens blir att sjukdagen inte syns i kommunens statistik. I båda fallen 
kvarstår att den flytande tiden ska arbetas in vid ett senare tillfälle. 
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Ytterligare en förändring enligt personalens önskemål var att de som 
arbetade enligt Hammarömodellen/Bonusmodellen skulle använda endast 
fyra av extradagarna (den flytande tiden) under varje sommarmånad.  
 
Totalt var nu mellan 30-35 personer inne i utbildningen till 
undersköterska. Från årsskiftet 2003/2004 antogs inga nya till 
utbildningen.  
 
Hittills hade mycket av arbetet koncentrerats på arbetstidsmodellerna. Nu 
började den yttre formen med scheman och arbetstider att fungera och 
fortsättningsvis läggs fokus på det innehållsliga. Verksamhetsutvecklaren 
hade goda erfarenheter av en utbildning som behandlade 
värdegrundsfrågor och etiska spörsmål. Utbildningsföretaget kontaktades 
och tillsammans planerade man för två halvdagsföreläsningar (vid två olika 
tillfällen per gång) med några månader emellan till baspersonalen, en 
halvdag för lokala politiker och en halvdag för anhöriga till vårdtagarna. 
Dessutom skulle femton personer (enhetschefer och sjuksköterskor) 
utbildas under tre dagar till att bli handledare. Därefter skulle de driva 
arbetet med värdegrundsfrågor vidare i de olika arbetsgrupperna.   
 
Ytterligare en kompetenshöjande insats planerades som var riktad till 
personalen på särskilda boenden. De skulle utbildas i att upprätta 
serviceplaner för varje vårdtagare. I en serviceplan ska stå vad vårdtagaren 
klarar av själv respektive behöver ha hjälp med samt en kort 
levnadsberättelse. Detta för att undvika att vårdtagaren passiviseras när 
han/hon kommer till ett särskilt boendet, något som tidigare hade hänt. I 
all välmening tog personalen över för mycket. Det skulle man råda bot på 
med serviceplanen. En sjuksköterska anställdes i projektet för att arbeta 
med att bistå och utbilda personal och chefer i att skriva serviceplaner.  
 
Nya Wermlandstidningen uppmärksammade projektet under rubriken 
”Här tvingas ingen att jobba deltid”.  Tillsammans med 
arbetsförmedlingen visades det lyckade resultatet att så gott som all 
deltidsarbetslöshet för äldreomsorgspersonalen hade upphört.  
 
Något som inte hade med projektet att göra men väl med personalen var 
att under januari inleddes en omorganisation av ett särskilt boende. 
Korttidsplatser i ett annat område skulle göras om till platser för 
permanentboende och ett nytt korttidsboende skulle öppna i mars 2005. 
Ingen behövde sägas upp men det skapade en hel del oro.  
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5.2.5 Andra halvåret 2004 
 
Målet att öka antalet män med 100 procent hade nu nåtts och tio män 
arbetade som vårdbiträde, undersköterska eller sjuksköterska.  
 
Antalet heltidsarbetande hade ökat från 35 till 120 personer (från 17 till 56 
procent) och 29 personer arbetade 90 procent. Ungefär en tredjedel 
arbetade deltid på lägre sysselsättningsgrader. Den vanligaste 
sysselsättningsgraden var 80 procent bland dem som arbetade deltid. 
 
Från september 2002 hade antalet tjänster ökat från 158 till 192 (flytande 
tid/vikarietid ingick med 18 tjänster). Bland annat hade 16 timvikarier 
anställts på månadslön i projektet, vilket inneburit att de gått från den 
otrygga timanställningen till den något tryggare anställningsformen med 
månadslön. Visserligen under en tidsbegränsad period, men det ökade 
möjligheterna att få en fast tjänst.  
 
Värdegrundsutbildningen startades efter en tids försening. Föreläsaren som 
man ville ha var engagerad på många håll och svår att få tag på. Till slut 
enades man om en annan föreläsare i samma team och utbildningen 
påbörjades. Förseningen gjorde att utbildningen sträcker sig en bit in på 
2005 då projektet är avslutat. Kostnaden för utbildningen ligger i projektet, 
medan däremot hanteringen av personalkostnaden är skjuten på framtiden 
och får hanteras inom den ordinarie budgeten.  
 
Allteftersom kommunens ekonomi stramades åt påverkades bemanningen 
i arbetsgrupperna. I de tre arbetsgrupper som startat innan projektet, hade 
man ökat personaltätheten för att få arbetstidsmodellen att fungera. De 
nya sparkraven medförde att arbetstidsmodellerna inte kunde få de 
personella resurser som behövdes, vilket gjorde det omöjligt i några fall att 
arbeta enligt den modell man valt. Några grupper fick lämna 
Hammarömodellen och gå över till Fast schema med flytande tid.  
 
Projektarbetarna deltog i HelaProjektets spridningskonferens, den Tredje 
Vägen, i Stockholm tillsammans med ett sjuttiotal projekt som alla 
tilldelats medel och arbetat med att på olika sätt möjliggöra heltidsarbete. 
För detta ändamål hade informatören tagit fram en skärmutställning och 
fyra broschyrer som beskrev projektet.  
 
Det började bli dags att stämma av projektet och för detta syfte delades 
samma enkät ut som man använt vid sexmånadersavstämningen plus ett 
tilläggsblad där man ställde frågor om vad som varit bra med Tänk Vidare 
respektive mindre bra samt vad man ville bevara (bil. 3). Till en början 
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distribuerades enkäten på samma sätt som vid det första tillfället då 
projektarbetarna delade ut och samlade in de besvarade enkäterna vid 
personalmöten. Senare tog de också hjälp av enhetscheferna som delade ut 
enkäterna, samlade in dem och skickade till projektledaren. De senare 
besvarades inte i lika hög grad vilket gjorde svarsfrekvens mycket ojämn. 
Resultatet presenterades på avslutningskonferensen (bil. 4).  
 
Efter att de projektansvariga hade summerat ekonomin framkom att 
kostnader för vikarier och sjukskrivningar har minskat, men inte i lika hög 
grad som man hade hoppats.  Till viss del berodde det på att antalet möten 
och samråd hade ökat (då man kunde använda den flytande tiden). Det 
tolkades av projektledningen som att delaktigheten hade ökat, vilket var 
positivt. Andra anledningar var att flytande tid använts på annat sätt än 
avsett vid exempelvis konflikten mellan arbetsgivarna och facket i maj 
2003 och vid anställningsstopp.  
 

5.3 Projektet avslutas 
 
I december hölls en avslutande konferens till vilken samtliga som ingått i 
projektet inbjöds. För att alla skulle kunna ha möjlighet att delta valdes två 
tillfällen, båda eftermiddagar. Förutom projektarbetarna medverkade 
socialchefen och socialnämndens ordförande.  
 
Som inledning sammanfattades arbetet av projektarbetarna enligt följande: 
Vikarieanskaffningen hade underlättats och kontinuiteten hade ökat. 
Antalet timvikarier hade minskat. Den undersköterska som ville hade 
kunnat öka sin sysselsättningsgrad till önskad nivå och behövde inte längre 
vara deltidsarbetslös. Nu arbetade 56 procent av baspersonalen heltid (120 
personer), mål 60 procent. De flesta var nöjda med sina val (98 procent)26. 
Antalet män hade fördubblats, från fem till tio.   
 
Kompetensen hade höjts genom att samtlig personal hade påbörjat den 
första delen av värdegrundsutbildningen. Cirka 35 vårdbiträden hade 
genomgått utbildning till undersköterska och ett antal personer hade 
utbildats i att skriva serviceplaner.  
 
Antalet sjukskrivningsdagar hade gått ner under en period för att vara som 
lägst under andra kvartalet 2003. Nu var de på väg upp igen. Under andra 
halvåret 2004 var de på samma nivå som när projektet startade (se även sid. 
47). En person från kommunen kommer att analysera orsakerna.  

                                                           
26 Missnöjda var de vårdbiträden som ville, men inte hade möjlighet att välja heltid på 
grund av att de saknade undersköterskeutbildning. 
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Resultatet från enkätundersökningen presenterades. Högst på plussidan 
stod arbetstidsförkortningen, tätt följd av valfrihet vad gäller 
sysselsättningsgrad och schemaläggning.  Överst på minussidan var den 
flytande tiden och för lite personal. 
Socialchefen beskrev kommunens ekonomiska situation och att den för 
tillfället var besvärlig. Underskottet mellan 2002 och 2004 var 7,9 miljoner. 
De utökade sysselsättningsgraderna hade i stort sett bekostats av den 
minskade utgiften för timvikarier, fyllnadstid och övertid. Efter att ha 
räknat bort löneökning hamnade minussiffran på 5,2 miljoner vilket 
motsvarar ungefär kostnaden för arbetstidsförkortningen (189 timmar per 
person och år vid heltid).  
 
Socialnämndens ordförande informerade om att en ny organisationsplan 
hade utarbetats under hösten och i mars 2005 sätts den nya organisationen 
igång. Han avslutade sitt anförande med att delge de beslut som nämnden 
förväntades ta ställning till vid nästa nämndmöte:  
 

• Alla undersköterskor som omfattades av HelaProjektet ska ges 
möjlighet att välja heltid 

• Antalet tjänster ska utgå från vårdtyngd och biståndsbedömd tid 
• Arbetstiden ska utgå från verksamhetens behov 
• Tio procent av arbetstiden ska vara flytande tid 
• Två arbetstidsmodeller kommer att finnas i kommunen; Personligt 

schema med timbank och Fast schema med flytande tid 
• Arbetstiden ska vara 37 timmar/vecka (vilket är det gängse 

heltidsmåttet inom äldreomsorgen) 
 
När denna rapport skrivs pågår fackliga förhandlingar om de tre sista 
punkterna.  
 

5.4 Sammanfattande värdering av processen  
 
Denna processutvärdering har i första hand följt arbetet i projektet utifrån 
projektledningens/organisationens perspektiv. Hade projektet genomförts i 
enlighet med intentionerna? Ja, i huvudsak. Dock hade en viss 
tidsförskjutning skett vad gäller förändringsarbetet i arbetsgrupperna, 
anställningen av kvalitetsutvecklaren samt starten av 
värdegrundsutbildningen. Att övergången mellan fas I och fas II i 
arbetsgrupperna inte höll sig inom den beräknade månaden berodde på att 
projektledningen ville vänta in arbetsgrupperna och diskutera de 
förändringar som önskades. En process som tog längre tid än beräknat, 
men som ökade delaktigheten och möjligheten att påverka sin 
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arbetssituation, vilket får anses vara positivt och som inte påverkat 
projektet i negativ riktning.  
 
Hur fördröjningen av anställningen av verksamhetsutvecklaren påverkat 
projektet är svårt att bedöma. Uppgiften att utveckla arbetsuppgifter och 
metoder fördröjdes med nästan ett år. Möjligen skulle det arbetet ha 
kunnat komma längre om verksamhetsutvecklaren hade varit på plats när 
projektet startade som det var tänkt från början. Det är dock inte självklart 
eftersom processandet av arbetstidsmodellerna hade tagit mera tid och 
kraft än beräknat och kanske skulle det ha varit svårt att samtidigt få gehör 
för att förändra de dagliga rutinerna. 
 
Samarbetet med arbetsförmedlingen har varit intensivt och positivt ur flera 
aspekter. Med hjälp av arbetsförmedlingen har drygt ett trettiotal 
vårdbiträden utbildat sig till undersköterskor vilket har ökat både 
kvaliteten i arbetet och kompetensen och säkerheten hos individen. 
Genom att personalen nu erbjöds möjlighet att arbeta den önskade 
sysselsättningsgraden var samtliga deltidsarbetslösa borta från 
arbetsförmedlingens statistik för deltidsstämplande och från a-kassan.  
 
Ett projekt inom en föränderlig miljö såsom socialtjänstens lever sitt liv 
tillsammans med den vardagliga verksamheten och inte i ett slutet rum, 
vilket är en svårighet jämfört med naturvetenskapens experiment ur ett 
utvärderingsperspektiv (Patel & Davidsson, 2003). Något som påverkat 
projektet i negativ riktning är de ekonomiska besparingar som kommunen 
tvingats till och den omorganisation som flytten till ett nytt 
korttidsboende inneburit. På grund av neddragning och omflyttning av 
personal har arbetet med arbetstidsmodellerna i grupperna inte kunnat 
fortgå som planerat. Bemanningen har på vissa ställen varit för låg och på 
andra har man väntat in en omorganisation. Projektet syftade till 
organisationsutveckling med personalens bästa för ögonen 
(arbetstidsförkortning, valfrihet, högre bemanning som var förutsättningen 
för några arbetstidsmodeller) medan det parallellt pågick besparingar som 
påverkade personalens arbetsvillkor i motsatt riktning genom att minska 
bemanningen och flytta om personal. Något som vi aldrig får veta är om 
resultatet sett annorlunda ut om projektet hade fått utvecklas som det var 
tänkt från början. 
 
Det hälsobefrämjande arbetet lades åt sidan då kommunen samtidigt 
genomförde en hälsosatsning för samtlig personal.  
 
Blev de förändringar som man genomfört beständiga? Till viss del. 
Valfriheten att bestämma sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 
undersköterskor kvarstår. När rapporten skrivs har man tagit bort 
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restriktionen för vårdbiträden att endast välja 90 procent som högsta 
sysselsättningsgrad. Fortsättningsvis har all baspersonal möjlighet att välja 
100 procent. Fortfarande förhandlar man om den flytande tiden och 
arbetstidsförkortningen samt vilka arbetstidsmodeller som ska kunna 
väljas.  
 
En viktig erfarenhet är att förändring tar tid. Mycket mera tid än 
projektledningen räknat med från början – och då hade man ändå tagit till. 
Tid för att informera och förankra, tid för att processa och tid för att våga 
prova och misslyckas och prova igen. 
 
Utvärderingens första syfte var att följa processen, vägen till målet, och 
värdera om intentionerna uppfylldes. Vi övergår nu till det andra syftet; att 
närmare studera måluppfyllelsen och dess effekter. Då kommer också 
personalen till tals.  
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6. Har projektet uppfyllt sina mål? 
 
Måluppfyllelsen ska nu bedömas i relation till projektets 
arbetsorganisatoriska, arbetsmiljömässiga och jämställdhetsmässiga 
aspekter. I detta avsnitt ska även personalens synpunkter redovisas. Varje 
aspekts olika mål kommer att diskuteras. Citaten, som är hämtade från 
intervjuerna, markeras med kursiv text. Som avslutning följer en 
sammanfattande värdering av måluppfyllelsen.   
 

6.1 De arbetsorganisatoriska aspekterna  
 
Under denna rubrik ska frågan om önskad sysselsättningsgrad tas upp 
först, därefter följer frågan om behovet av korttidsvikarier. De mest 
framträdande önskemålen för att åstadkomma en attraktiv arbetsplats sett 
ur personalens perspektiv från introduktionsdagen i september 2002 finns 
också med. Det senare hör även hemma under nästföljande aspekt, 
arbetsmiljö.   
 

6.1.1 Mål: Att ge alla möjlighet att få den sysselsättningsgrad man önskar  
 
Målet att ge samtliga tillsvidareanställda undersköterskor önskad 
sysselsättningsgrad kompletterades med att precisera målet till att 60 
procent (129 personer) skulle arbeta heltid när projektet avslutades. Från 
starten arbetade 19 procent27 (35 personer) av personalen heltid. När 
projektet avslutades hade man nått 56 procent, 120 personer hade valt 
heltid. Möjligtvis skulle denna siffra kunna vara högre om även 
vårdbiträden haft möjlighet att välja heltid28. Resterande personal, 93 
personer, arbetade deltid. Många hade höjt sina deltider men inte upp till 
heltid. Man nådde inte riktigt fram till det kvantitativa målet, 60 procent. 
Enligt arbetsförmedlingen fanns inte längre någon deltidsarbetslös från 
äldreomsorgen anmäld på förmedlingen vilket innebär att ingen heller 
deltidsmarkerar för a-kassa. Möjligheten att få arbeta heltid har upplevts 
som mycket positiv av personalen liksom möjligheten att få välja 
sysselsättningsgrad.  
 
Även om målet (60 procent) i huvudsak var nått ska vi titta närmare på 
vilka hinder det fanns för att inte välja heltid. Att lokalisera dessa hinder 
                                                           
27 Samtliga siffror bygger på uppgifter från projektledningens enkäter och 
personalavdelningens siffror. 
28 Anledningen till att vårdbiträden kunde välja 90 procent som högsta sysselsättningsgrad 
var att heltid var belöningen efter avslutade undersköterskestudier. När denna rapport 
skrivs har denna regel ändrats så att även vårdbiträden har möjlighet att välja 100 procent.  
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och ge en djupare insikt om deltidsarbetslöshetens orsaker var ett syfte i 
HelaProjektet.  
 
 
Vem/vad bestämmer över valet av arbetstid?  
 
Det var nu möjligt att välja heltid, ändå hade 44 procent (93 personer) valt 
att avstå. I den allmänna debatten görs gällande att det är heltidsarbete 
som skulle locka fler att söka sig till äldreomsorgen och att det skulle göra 
arbetet mera attraktivt. Varför valde då inte alla heltid när de hade 
chansen?  
 
Förmodligen finns de som väljer att arbeta deltid på grund av övertänkta 
och frivilliga val och den valmöjligheten är viktig att behålla. Vad vi ska 
titta närmare på är de andra.  
 
En undersköterska uttryckte sig med fullkomlig självklarhet: Det är många 
som har småbarn och det här och då är det klart att de inte kan. Det är inte många 
dagis som har kvällsöppet och det blir svårt när en jobbar kvällar och maken jobbar 
skift eller att man är ensam.  Med det talar hon om inom vilka andra ramar 
valet sker för kvinnor. Nämligen familjen som konkurrerar om tiden 
(Karlsson & Jakobsen, 1993). Ett sätt att lösa detta dilemma är att välja 
deltid (SOU 1999:27). 
   
Flera av informanterna kommer tillbaka till att det är mannens arbetstid29 
som begränsar valet. Det här ställer till bekymmer när scheman ska läggas 
även om arbetskamraterna är lojala: En hon har en man som jobbar många 
kvällar och hon kan bara jobba dagtid, säger ett vårdbiträde. Problemet gäller 
barnomsorg, som är en svårighet för dem som har en skiftesarbetande 
man, men framför allt för den som är ensamstående. Den stora 
kommunala äldreomsorgssektorn bygger på arbetstider som är svåra att 
förena med den kommunala barnomsorgen. Den som är småbarnsförälder 
tvingas lita på sin partner, anhöriga eller vänner för att kunna arbeta 
kvällar och helger eller på den icke schemalagda flytande tiden. En 
undersköterska med ett litet barn och en sambo som jobbar skift har 
problem när hon inte kan planera den flytande tiden: Min mormor ställer 
upp ibland men hon är ju gammal och det får inte bli för ofta. Föräldrar som 
arbetar inom skift- och schemalagda yrken förväntas ta större ansvar för 
barnens omsorg än föräldrar som arbetar kontorstid, menar Johansson i sin 
studie från 1966 och det verkar inte finnas anledning att tro att någon 
större förändring har skett. 
 

                                                           
29 Den största arbetsgivaren på orten är Stora Enso (en industri med skiftarbete). 
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Barnens ålder spelar stor roll. Är de stora går det bra att välja heltid men är 
de små blir valet ett annat. Det räcker med 80 procent. Jag har en liten hemma, 
säger en undersköterska som valt att stå kvar på sin ursprungliga 
sysselsättningsgrad (se exempelvis Bekkengen 2002;  Karlsson, 2005). 
 
Är valet frivilligt, frågar sig Thomsson (1998) när det ”just nu” inte finns 
några andra valmöjligheter eftersom det handlar om barnens behov, 
mannens arbetstider eller lön eller att ingen annan har tid. Även Nilsson 
Motevasel (2002) och Johansson (1996) är inne på samma linje. 
 
Inte bara vid valet av sysselsättningsgrad utan också vid valet av 
arbetstidsmodell var familjen en viktig utgångspunkt. Några menade att 
Personligt schema med timbank gjorde det lättare att förena arbetet med 
barnen. En del har delad vårdnad också. Den veckan de bor hos mamman är det 
svårare att jobba kvällar. Men då är det ju bra med personligt schema för då lägger 
de ju in lite mera anpassningsbart den veckan. Inga kvällar den veckan. Jobbar fler 
kvällar när de inte har barnen. Och helgen. Andra menade att det var lättare att 
hitta balansen mellan lönearbetet och hemarbetet genom 
Hammarömodellen/Bonusmodellen. Förr var man bara ledig en dag. Nu är 
det tre. Och man har ju ett hem att sköta om också. Då skulle man göra allt på en 
dag och sen skulle man iväg och jobba. Men nu har man möjlighet att vara hemma 
tre dagar och en hinner vila upp sig och ändå göra det där andra. Thomsson 
(1998) finner i sin studie att den vanligaste aktiviteten som kvinnor ägnar 
sig åt på sin fritid är städning och tvätt.  
 
För många var det ekonomin som styrde valet av sysselsättningsgrad. Den 
som lever i en tvåförsörjarfamilj kan välja att stå kvar på sin deltid. En 
undersköterska säger: Den som inte behöver väljer att ha kvar det de har. Gubben 
tjänar så det räcker. Men för den som är ensamstående med barn finns inte 
den valmöjligheten. Då behövs heltidsarbetet för att få ekonomin att gå 
ihop. Vilket också innebär ett dilemma; Att å ena sidan vilja arbeta kortare 
tid för att ta hand om barnet, men å andra sidan arbeta mera tid eftersom 
barn kostar en hel del och en heltidslön behövs för att klara av utgifterna 
(Karlsson, 2005). Åter andra tänker på pensionen som grundas på den 
samlade inkomsten och inte som tidigare på de 15 bästa åren i arbetslivet 
och av den anledningen väljer heltid. 
 
Ett argument som många forskare (exempelvis Karlsson, 2005; Sundgren 
Grinups, 2004; Eriksson m.fl., 2003) framhållit och som framkommer även 
här är att den egna hälsan sätter gränser. Jag orkar inte jobba heltid, det är för 
tungt, säger en av undersköterskorna och framför en åsikt som framkommit 
vid flera av intervjuerna. Om målsättningen både från statligt och 
kommunalt håll är att utöka antalet heltidstjänster så måste också 
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arbetsvillkoren vara sådana att det är möjligt att arbeta heltid under ett helt 
yrkesliv. I annat fall görs ett strukturellt problem till ett individuellt.  
 

6.1.2 Mål: Att så långt möjligt eliminera behovet av korttidsvikarier  
 
Ett mål var att minska den tid- och kostnadskrävande hanteringen med 
korttidsvikarier. Genom att slå ihop detta mål med målet att utöka 
sysselsättningsgraderna och att hålla sig inom budgetramarna skapades 
modellen med flytande tid på vilken den ordinarie personalen skulle 
vikariera för varandra vid korttidsfrånvaro. Den ökade kostnaden för de 
höjda tjänsterna kunde balanseras genom att viss del av arbetstiden 
användes som flytande tid (inte schemalagd). På så sätt kunde antalet 
korttidsvikarier minskas. Den kostnadsminskningen skulle finansiera de 
utökade sysselsättningsgraderna, vilket den också gjorde och antalet 
korttidsvikarier minskade kraftigt.  
 
 
Men minskade behovet av tillfälliga ersättare?  
 
Även om antalet korttidsvikarier minskade så verkar det som om behovet 
av vikarier kvarstod. Som det är i ett arbetslag så är det i regel alltid nån som är 
sjuk, vård av barn eller så. Det är sällan som alla är på plats. Det är alltid nån i 
veckan som behöver vikarier. Nu ska vi vikariera för varandra. Skillnaden var 
att nu skötte man korttidsfrånvaron i arbetsgruppen genom att vikariera för 
varandra på den flytande tiden.   
 
 
Vad hände med korttidsvikarierna? 
 
Några av korttidsvikarierna anställdes på månadsvikariat under tiden som 
projektet pågick och fick på så sätt en fastare knytning till arbetsplatsen, 
vilket gagnar både arbetsgivare och arbetstagare. Enligt Aronsson m.fl. 
(2000) är den sämsta anställningsformen att vara behovsanställd per 
timme. Det innebär en mycket osäker arbetssituation då man tillfrågas ofta 
samma dag som arbetet ska utföras. Det är svårt att planera både sin tid 
och sin ekonomi. Enligt Starrin och Jansson (2005) är det liten skillnad ur 
hälsosynpunkt mellan att vara arbetslös och att ha en otrygg anställning. 
En otrygg anställning är nästan lika förödande för hälsan som att vara 
arbetslös. Tryggheten i en fast anställning är målet för många av vikarierna 
vilket följande citat från en undersköterska visar. Det är ju det man väntar på 
när man går ut och jobbar. Att få en fast tjänst för det blir en annan trygghet. För 
går du på ett vik så vet du inte hur länge du får vara kvar. Jag tar hellre 75 procent 
och en fast tjänst än heltid och ett månadsvikariat. En viktig del i arbetet med 
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att göra arbetet attraktivare och att minska sjukskrivningarna är att skapa 
trygga anställningsvillkor vilket man här försöker göra genom att 
projektanställa ett antal timvikarier/korttidsvikarier (16 personer). 
 
För några har anställningen blivit tryggare, medan den för resten av 
korttidsvikarierna blivit mycket osäker. Samtidigt som anställningsformen 
inte är bra – behövs också timvikarierna i verksamheten enligt både 
enhetschefer och baspersonal. Följande citat från en undersköterska 
uttrycker en farhåga som delas av både baspersonal och enhetschefer. Vi 
förlorar många timvikarier i och med att vi inte ringer in timvikarier så ofta. De 
får jobba så sällan för vi ska täcka upp själva. De vikarier som inte blir inringda 
försvinner. De skolar om sig eller går någon annanstans. Det är ingen som kan leva 
på att gå ut en gång i veckan. Det blir kortsiktigt att inte ta hand om vikarierna för 
när vi väl behöver dom så finns de inte.  
 
Många av korttidsvikarierna har funnits länge i verksamheten och är väl 
förtrogna med arbetet i den grupp de vikarierar i. Att bli av med vana 
vikarier innebär också en kompetensförlust för verksamheten. Följande 
aspekt från en enhetschef får representera en annan farhåga som delas av 
många. Vi blir av med många duktiga, upplärda vikarier. Vem som helst kan inte 
gå in till en dement person. Även om hon redan finns i verksamheten.  
 
Hur situationen med vikarier ska lösas blir en utmaning i en verksamhet 
där behovet av vikarier är stort både vid planerade ledigheter och vid akut 
sjukdom (det sistnämnda är problematiskt inom de flesta yrken) samtidigt 
som korttidsvikariat är en dålig anställningsform. 
 
Ett sätt att dra in på antalet korttidsvikarier är att minska behovet. Alltså 
att den ordinarie personalen är på sitt arbete. Trygga 
anställningsförhållanden och bra arbetsmiljö är friskfaktorer. Något som 
både arbetsgivare och arbetstagare tjänar på. Dessutom ger det en 
kvalitetsökning genom bland annat en bättre kontinuitet både för 
arbetsgruppen och för vårdtagarna. 
 

6.1.3 Mål: Att äldreomsorgen på Hammarö blir en attraktiv arbetsplats 
 
Genom projektet har man försökt göra arbetet attraktivare genom bland 
annat att låta personalen välja sysselsättningsgrad, införa 
arbetstidsförkortning, att göra personalen delaktig i viktiga beslut som 
exmpelvis att välja arbetstidsmodell samt att erbjuda kompetensutveckling. 
Under introduktionsdagen fick personalen arbeta fram olika vägar att nå 
följande fyra mål; attraktiv arbetsplats, gladare personal, gladare och 
tryggare vårdtagare samt minskad sjukfrånvaro. Projektledaren 
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sammanställde resultatet av grupparbetena.  Varje målstrategi delades in i 
två delar; vad personalen kan göra och vad arbetsgivaren kan göra. 
Personalens förslag hade mycket gemensamt även om de togs fram av olika 
grupper. De karaktäriserades av olika idéer om att bygga upp starka sociala 
band30 och att öka yrkets status. Nedan följer en mycket kort 
sammanfattning. 
 
 
Vad kan personalen göra?  
 
Vad personalen själva kan bidra med handlade i första hand om relationer, 
sociala band och kollegialt stöd. Exempel på detta var att bry sig om 
varandra, ge varandra stöd och beröm. Att ta hand om nya och att hålla 
kontakten med sjukskrivna arbetskamrater. Tryggheten i lojala 
arbetskamrater och stöd i arbetsgruppen var viktiga ingredienser för att må 
bra på arbetet och som värderades högt. Något som fungerar som en 
stötdämpare framför allt i anspända yrken (Karasek & Theorell, 1990). Det 
är inte heller förvånande att det är ständigt återkommande. Lindgren 
(1999) har i sin forskning visat på vikten av relationer och kollektivistisk 
lojalitet som är så karaktäristisk för undersköterskor och vårdbiträden. 
Koncentrationen på relationer kan vara en indikation på sökande efter 
egenvärde, menar Thomsson (1998). 
 
 
Vad kan arbetsgivaren göra? 
 
När det gällde arbetsgivarens ansvar viktades kontinuerlig fortbildning, 
högre grundbemanning och kända vikarier högt. Samtligt uttrycker en 
önskan om att höja kvaliteten på det egna arbetet och att skapa 
förutsättningar för goda relationer och för att kunna utföra en kvalitativt 
god omsorg. Något som skulle höja statusen både för det egna yrket och 
för äldreomsorgen generellt (jmf Thomsson ovan). 
  
En önskan om uppskattning var framträdande. Både i form av feedback 
från cheferna och i form av högre lön, den prislapp som talar om vad 
arbetet är värt (Thomsson, 1998; Szebehely, 2003). Det är också en form 
av samhälleligt och organisatoriskt stöd som är viktigt för självkänslan. 
Upplevd obalans mellan arbetsinsatsen och den belöning eller det 
erkännande personen får är ogynnsamt för hälsan, enligt Siegrists (1996) 
modell om ansträngning-belöning.  
 

                                                           
30 För en fördjupning av resonemanget av sociala band se Eriksson (2003). 
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6.2 De arbetsmiljömässiga aspekterna 
 
Under detta avsnitt ska vi titta närmare på hur det gick med 
sjukskrivningarna, de kompetenshöjande insatserna och om tryggheten 
ökade för vårdtagarna.  
 

6.2.1 Mål: Att kraftigt minska sjukskrivningstalet  
 
En målsättning var att minska sjukskrivningstalet vilket också hände 
temporärt. Tyvärr blev lyckan över detta kortvarig.  Antalet dagar började 
stiga igen för att inte visa någon tendens att avta. Att minska 
sjukskrivningarna var ett mål som man inte lyckades nå. När projektet 
avslutades var antalet sjukdagar/anställd lika högt som i projektets 
initialskede. 
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Figur 2: Antalet sjukskrivningsdagar i genomsnitt/person inom den kommunala äldreomsorgen i 
Hammarö kommun. 
 
 
Sjukskrivningarna gick ner… och upp 
 
En undersköterska hade noterat att sjukfrånvaron ökade på hennes 
arbetsplats. Hon har också funderingar om varför. Det har blivit fler 
sjukskrivningar och mycket frånvaro. Det är utslitna axlar och stress och 
situationen hemma och allt har ett samband. Vi ställer stora krav på oss själva. En 
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ska ju jobba proffsigt och en ska hinna med det en ska göra på en dag. Det är sällan 
vi hinner med raster. Nån kan ligga och vara väldigt dålig och tvättstugan ska 
skötas och tvätten ska tas om hand och nån kanske ska till tandläkaren och då 
måste ju nån följa med.  Kvinnors ansvarsorientering är en osynlig och 
ständig följeslagare, enligt Thomsson (1998), och som ovanstående citat 
ger uttryck för. Denna ansvarsorientering ligger som ett raster över 
arbetsdagen (och fortsätter kanske även därefter) och ger upphov till en 
känsla av stress. Vårdbiträden och undersköterskor ingick i de yrkesgrupper 
som löpte störst risk för stress i arbetet enligt en nyligen genomförd studie 
som riktade sig till cirka 3 000 personer i Värmland (Sundgren Grinups, 
2004). 
 
Att arbetet är fysiskt påfrestande med tunga lyft och obekväma 
arbetsställningar är något som syns och kan mätas (Karlsson, 2005). Enligt 
en rapport från Kommunal (2005) är trycket på ländryggen för en person 
som hjälper en annan person upp ur sängen motsvarande att bära ett 
föremål som väger 200 kilo. Den psykiska tröttheten är svårare att 
upptäcka. Att ständigt vara uppmärksam på en annan människas behov 
och att anpassa sig till olika situationer medför en mental anspänning. Det 
emotionella arbete31 som utförs är osynligt. Men, menar Johansson (1996) 
ett omsorgsarbete som inte bygger på en relation mellan givaren och 
mottagaren är mycket svårt att tänka sig.   
 
Sjukfrånvaron hade inte ökat i alla arbetsgrupper. Vi har inte varit så 
mycket sjuka. Det är nästan så att en får jaga hem varandra. Så länge du 
orkar så går du till jobbet. Och det är ju många gamla här som inte skulle 
behöva bli smittade. Förhoppningsvis hade de varit friska, men hon 
uttrycker också något annat, det som kallas sjuknärvaro. Aronsson och 
Gustafsson (2002) uppmärksammade detta som en risk och som i längden 
leder till långtidssjukskrivning.  De menar att risken för ohälsa ökar främst 
för att det kan leda till försämrad återhämtning. Det är vanligt i yrken där 
frånvaro innebär en ytterligare arbetsbörda för kollegorna och i yrken som 
är människovårdande. Dessutom pekar de på privatekonomiska 
närvarokrav (lågavlönade har högre sjuknärvaro än högavlönade). 
 
Det som ändå var slående var att så gott som alla var mycket positiva om 
själva arbetet som de trivdes med. Följande citat speglar något som delades 
av alla till olika delar. Jag tycker om att jobba med människor och jag 
känner att jag behövs. Jag känner att jag gör nytta. Och vi är ett bra gäng 
som jobbar ihop. Bra arbetskamrater gör mycket. Och vi är duktiga och vi 
fixar och dolar. Ett gott socialt stöd som arbetskamraterna utgör är en 
viktig stötdämpare och är en friskfaktor (Franssén 1997; Karlsson, 2005). 

                                                           
31 För en fördjupning i det emotionella arbetets speciella villkor se Hochschild (1983).  
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Att klimatet i arbetsgruppen är av stor betydelse framför allt bland 
baspersonalen beskrivs också i Lindgrens forskning (1992, 1999). 
 
En fundering är om sjukdom dolde sig i de arbetstidsmodeller där man 
arbetade färre antal arbetspass, vilket också innebar färre arbetspass att 
sjukskriva sig från. En undersköterska säger: Jag tror nog att man är sjuk på 
sina lediga tre dagar. Det är skillnad om du jobbar mer än fyra dar i sträck. Då blir 
du mera trött i kroppen. Samtidigt i tre dagar kan man stå ut för att sen bli ledig. 
Sjukskriver du dig på en ledig dag så har du två karensdagar så det blir dyrt. En 
har inte råd. En håller ut i tre dagar när tre dagars ledighet väntar. Kan det ha 
berott på att man är sjuk på lediga dagar i stället för på arbetsdagar och att 
man orkar arbeta och vara lite hängig när man har tre dagar på sig att ta 
igen sig? När man gick ifrån Hammarömodellen/Bonusmodellen blev 
dagarna fler att sjukskriva sig från vilket skulle kunna visa sig i statistiken. 
Å andra sidan ändrades (enligt personalens förslag) den flytande dagen från 
att vara sjukskrivningsdag till att räknas som ledig dag och inte visade sig 
som sjukfrånvaro i statistiken. 
 
 
Organisatoriska förändringar 
 
Den mentala trötthet som flera beskriver påverkas också av den påfrestning 
som oro inför alla förändringar innebär. En undersköterska som arbetat 
länge inom yrket säger: Varje år sedan det blev Ädel32 har det varit 
omorganisation. Varje år. Det blir bara som en suck varje år som de kommer igen. 
Då tycker en att när det funkar så bra som det gör, varför kan en inte få ha det som 
det är. En enhetschef säger: Förändring kan jag ha och det kan jag ta, men… det 
måste vara lite ordning på förändringarna.  
 
De förändringar som genomförts parallellt med projektet och den oro 
detta skapat kan ha bidragit till att sjukskrivningarna steg till samma höga 
nivå som före projektet (30 dagar/anställd). Exempelvis sänktes 
personaltätheten på ett boende och ett annat boende avvecklades33. Risken 
för långtidssjukfrånvaro vid personalnedskärningar diskuterar Theorell 
(2004). Anmärkningsvärt är att ingen av de enhetschefer som arbetade när 
utvärderingen inleddes arbetar kvar. Att förändringstakten under de senaste 
åren har varit mycket snabb inom vård- och omsorgssektorn bekräftar 
Szebehely (2003). Negativa upplevelser av de senaste årens förändringar på 
arbetsplatsen visade sig vara överrepresenterade när det gällde att inte tro 
sig orka arbeta fram till pensioneringen (Torgén m.fl., 2001).  
                                                           
32 Ädelreformen infördes i alla svenska kommuner 1992. 
33 Den som är intresserad kan läsa vidare om risken för långtidssjukskrivning vid personal-
nedskärningar som diskuteras av Theorell i Den Höga sjukfrånvaron – sanning och 
konsekvens (2004).  
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6.2.2 Mål: Att få gladare och kompetentare personal 
 
Ett mål var att få gladare personal och ett annat var att få mer kompetent 
personal. De slås ihop under detta avsnitt. Om personalen har blivit 
gladare är svårt att säga, däremot har antalet möten och diskussioner ökat 
vilket skulle kunna medföra större delaktighet. Flera har fått olika typer av 
kompetenshöjande insatser vilket tillsammans med delaktigheten skulle 
kunna öka arbetstillfredsställelsen och på så sätt kanske också 
arbetsglädjen.  
 
 
Kompetensutveckling 
  
Samtlig personal har fått utbildning i värdegrundsfrågor. En utbildning 
som upplevts som positiv. Arbetet med värdegrundsfrågor ska drivas vidare 
och för detta ändamål har ett antal handledare utbildats. Diverse andra 
riktade utbildningsinsatser har genomförts, som exempelvis handlar om 
datoranvändning, demensomsorg och utformning av serviceplaner för 
vårdtagare på särskilda boenden. 
 
I de grupper som arbetar enligt modellen Personligt schema med timbank 
har någon/några utbildats till Time Care-administratörer. Det kändes som en 
ny utmaning, sa en undersköterska, som fortsatte: Jag kunde inte nåt om 
schemat före det här och nu kommer även de äldre (ur personalgruppen) och 
frågar och det tycker jag är roligt. Vi hjälper varandra. 
 
Ungefär 35 vårdbiträden (82 procent) fullföljde utbildningen till 
undersköterska. Några hoppade av utbildningen och andra valde att avstå. 
Anledningar till detta var exempelvis att utbildningsformen inte passade. 
Distansutbildning innebär mycket självstudier och att läsa på egen hand 
kan vara svårt för den som är studieovan. Ett vårdbiträde med läs- och 
skrivsvårigheter hade tråkiga erfarenheter från tidigare skolgång och vågade 
inte försöka en gång till. Det är svårt att tro att hon skulle vara ensam. 
För småbarnsföräldrarna var tiden den avgörande faktorn. Det var 
problematiskt att kombinera studier, arbete och familj. De tyckte att de 
hade fullt upp ändå, men kunde tänka sig att gå utbildningen senare. Det 
verkade som om de arbetstidsmodeller där man arbetade tre dagar och var 
ledig tre dagar var lättare att kombinera med studier.  
 
Åldern satte också käppar i hjulet. Några som var drygt 50 år tyckte att de 
var för gamla att sätta sig på skolbänken igen. Andra för unga. Ett 
vårdbiträde i tjugoårsåldern sa: Det är en bra möjlighet om en känner lust och 
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har tid, men jag är inte så gammal än så jag har allt tänkt att läsa upp. Jag känner 
för att läsa men jag hinner inte just nu.  
 
Lönen spelade också roll34. Skillnaden mellan ett vårdbiträde och en 
undersköterska är 600 kronor i månaden och ett vårdbiträde uttryckte sig 
krasst: Inte värt besväret. Det handlar bara om några hundra i månaden och jag 
gör ändå samma sak som undersköterskor gör. Personer med små möjligheter 
att förflyttas och utvecklas i organisationen (möjlighetsstruktur) har låga 
förväntningar och önskar sig inte utbildning och mera ansvar, menar Wahl 
m.fl. (2001) och Kanter (1977). Följaktligen skulle ovanstående beslut vara 
rationellt utifrån den situation vårdbiträdena befinner sig i. Likaså för den 
som har en osäker anställning är villigheten till utbildning lägre än för den 
som har en fastare knytning (Aronsson m.fl., 2000; Wahl m.fl., 2001). 
 
Den som inte får använda sig av sin kompetens upplever frustration menar 
Frankenheuser (1993), vilket följande citat från en undersköterska som 
varit länge i yrket och som arbetat som undersköterska inom landstinget 
före Ädelreformen uttrycker: Varför ska alla vara undersköterskor?  Det fattar 
jag inte! Jag har jobbat som undersköterska i många, många år innan jag kom hit 
och jag får inte göra något av mitt jobb. En lägger ju av sig. Så varför ska en vara 
undersköterska. Undersköterskeyrket inom landstinget och inom 
äldreomsorgen ser olika ut och det skulle vara på sin plats att närmare 
definiera vad undersköterskekompetens är. Kanske skulle både titeln och 
utbildningen modifieras för att passa det omsorgsarbete som utförs inom 
den kommunala äldreomsorgen och som skiljer sig från det sjukvårdande 
landstingsarbtet.  Även om mycket sjukvård också utförs inom 
äldreomsorgen är den huvudsakliga arbetsuppgiften omsorg i olika former.  
 
 
Delaktighet  
 
Att arbetet är kravfyllt har vi redan diskuterat, men ett kravfyllt arbete är 
inte negativt i sig. Att ha höga krav i kombination med hög grad av 
kontroll är den bästa arbetssituationen enligt Karasek och Theorells krav-
kontroll-modell (1990). Däremot innebär höga krav kombinerat med låg 
grad av kontroll den sämsta arbetssituationen. Ett sätt att öka 
egenkontrollen är att vara delaktig (och att tillåtas vara) vid beslut och 
informerad om vad som händer.  
 
Att vara delaktig och ha påverkansmöjligheter har visat sig vara positivt i 
vissa arbetsgrupper men inte för alla. I några fall kan kraven vara så höga 

                                                           
34 Ingångslönen för ett vårdbiträde var 14 700 och för en undersköterska 15 300 i 
Hammarö kommun år 2004. 
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att hög grad av egenkontroll inte medför denna positiva effekt (Karlsson, 
2005). Om det är så i dessa arbetsgrupper framgår inte av intervjuerna, 
med det är ett viktigt observandum. 
 
Ökad delaktighet och påverkansmöjligheter var betydelsefulla delar i 
projekt Tänk Vidares filosofi och är enligt Antonovskys teori om Känsla av 
Sammanhang (KASAM) (1991) viktiga friskfaktorer. En person som förstår 
meningen med det som händer och har möjligheter att hantera vardagen 
med tillit och hoppfullhet har större förutsättningar att hålla sig frisk än en 
person utan överblick av sammanhanget och de nödvändiga resurserna. 
 
En intention från projektarbetarna var att göra personalen delaktig i ett så 
tidigt skede som möjligt. Projektet inleddes med en heldags information då 
all personal (vid fyra olika tillfällen) hade möjlighet att delta i 
gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte om vad projektet innebar samt de 
olika arbetstidsmodellernas konstruktion. Därefter gjorde projektarbetarna 
täta besök i arbetsgrupperna för att svara på frågor och bistå på olika sätt. 
Vi fick bra information, säger en person och fortsätter: Vi hade olika möten och 
vi pratade om allt och vi tog in såna som hade prövat och arbetat med de olika 
modellerna. Vi lyssnade på flera. Några ville prova 3-3 (Hammarömodellen) och 
några Time Care (Personligt schema med timbank). Det var ju något nytt och 
det verkade bra. Några var emot, men de flesta var för. En får väl ge med sig. Till 
att börja med så var det inte så populärt. Till en början var det svårt och krångligt. 
Göra egna scheman och lära sig datorn. Vi fick ju datakurser. Det var bra. En 
person på varje avdelning fick förfrågan om den ville vara schemaansvarig eller 
administratör som de kallar det. Jag var emot först för jag vet att det tar tid. Men 
nu gör det mig ingenting. Det är inga dispyter om schemat utan vi hjälps åt. Att 
vara delaktig betyder inte att få den egna viljan igenom, däremot att vara 
delaktig i de beslut som man kan enas om. Ovanstående citat visar att 
några fick böja sig för majoriteten.  
 
Delaktigheten var en chimär menade andra: Vi hade ju inget alternativ. Vi 
fick välja mellan tre arbetstidsmodeller, men inte behålla den vi hade. Vi resonerade 
så här. De som inte jobbade heltid ville inte jobba lika många arbetstillfällen som en 
heltid gör, för det skulle de göra om de jobbade 3-3. Men kanske kortare dagar. Och 
sen blev det så många helger. Och en får bara träffa de i arbetslaget och en ser inte 
alla i personalen. Så vi tog Time Care (Personligt schema med timbank).  
 
Intentionerna med delaktighet och påverkansmöjligheter kolliderade med 
att det samtidigt pågick besparingar inom verksamheten. Vi har ändrat 
arbetstidsmodell tre gånger. För vi har varit för lite personal. Vi valde Time Care 
från början men det visade sig vara helt omöjligt på tio personer. Vi jobbade jämt. 
Vi gick över till 3-3. Då var vi tre på morgonen och två på kvällen och vi höll på 
att slita ihjäl oss och gå i väggen. Nu har vi ett fast schema med flytande tid. Det är 
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det absolut bästa. Men nu är vi i och för sig två personal till och det gör ju mycket. 
Kanske att det är så att vilken arbetstidsmodell som helst blir bra om bara 
bemanningen är tillräcklig. 
 
Projektet var nydanande och på många frågor fanns inga färdiga svar. Man 
fick prova sig fram och söka olika lösningar allteftersom problemen dök 
upp. Det skapade en del oro bland personalen. En undersköterska säger: 
Vi fick ingen riktigt klar bild av vad det skulle gå ut på. Det var så flummigt. Det 
var så många frågetecken. Och som det ofta är när något nytt ska skapas så 
finns inte alla svaren och en hel del misstag görs efter vägen. En annan 
undersköterska uttryckte missnöjet med att under tidens gång arbeta 
utifrån förutsättningar som sedan ändrades: Ibland så tycker jag att jag har fått 
tillräcklig information, men så kommer det ny information och då är det annat. De 
har varit ute och pratat i grupperna. Men det har varit saker som vi frågar om som 
vi inte fått svar på eller som de inte tänkt på. Och som de inte heller vet. Det 
kommer nytt hela tiden. Det blir aldrig färdigt. Men allteftersom klarnade 
bilden och en enhetschef menade att till slut hittade man sina former. Ge 
personalen lite tid. De säger att de var emot det från början, men nu tycker de att det 
går jättebra. 
 
Arbetsgrupperna hade varit delaktiga och haft stort inflytande på 
utformningen av de olika arbetstidsmodellerna samt tidsschemat för 
genomförandet. Att kommunala besparingsåtgärder lagt käppar i hjulet går 
utanför projektets påverkansmöjligheter. I förstudien planerades för en 
arbetstidsmodell (3-3) som under projektets gång växte till fyra 
arbetstidsmodeller utformade efter gjorda erfarenheter. Flera möten och 
samråd har ökat delaktigheten. En undersköterska menade att den flytande 
tiden har möjliggjort för flera att delta i dessa sammankomster. Flyttiden är 
bra för delaktigheten. Är du på jobbet så går du på mötet, men är du ledig kan du 
komma på din flyttid.  
 
För enhetscheferna innebar det att de blev delaktiga i projektet på både 
gott och ont. Det blev mycket nytt att sätta sig in i. Även om man fick god 
hjälp av projektarbetarna tog det tid att lära sig hur de olika 
arbetstidsmodellerna var beskaffade. Vi försökte göra dem delaktiga, menade 
projektarbetarna, men det var svårt. De prioriterade inte detta. De hade så mycket 
att göra med annat i stället. Så när vi hade information så uteblev de.  Och det var 
dumt för då hade de fått med sig en hel del. Vi ville det. Så för en del blev det att 
projektet var vårat och de kände sig inte delaktiga. Att de kommunala cheferna 
har en pressad arbetssituation beskrivs av Socialstyrelsen (2003) som menar 
att det är de som råkat ut för de största förändringarna när det gäller 
ansvar, uppgifter och förväntningar under 1990-talets omstruktureringar. 
Framför allt gäller det utökat socialt ansvar och utökade 
utvecklingsmässiga åtaganden (a.a.).  
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Att få enhetscheferna delaktiga var nödvändigt eftersom de skulle stå för 
att projektet integrerades i den dagliga verksamheten. Men det var 
ytterligare en arbetsuppgift i en redan pressad arbetssituation. Jag har hängt 
efter i ett snöre, säger en enhetschef. Tiden har inte räckt till för att sätta sig 
in i allt och kunnat svara personalen när de kom med sina frågor. Hon 
fortsätter: Mer information från projektledarna hade inte hjälpt för 
arbetssituationen var så pressad. Jag tror stenhårt på Tänk Vidare, men det är för 
mycket att göra i vardagen. Projektledningen har försökt, men det har inte räckt. 
Stödet från projektledningen har varit stort, men det blev ytterligare ett 
arbetsmoment. Visserligen hade den tidskrävande hanteringen av 
korttidsvikarier flyttats ut i arbetsgruppen vilket i viss mån underlättade för 
enhetscheferna. Men även om personalgrupperna förväntas ta större ansvar 
för sitt arbete avtar inte chefens ansvar för personalen enligt 
Socialstyrelsens rapport (2003). 
 

6.2.3 Mål: Gladare och tryggare vårdtagare 
 
En intention var att all personal skulle ha en grundutbildning som 
undersköterska. Den ökade kompetensen skulle innebära en ökad trygghet 
för vårdtagarna. Även kortare, riktade utbildningar som exempelvis 
demensutbildningen hade samma intention. Ytterligare en åtgärd var att 
införa serviceplaner för de i särskilt boende, något som redan fanns hos 
hemtjänsten. Genom att personalen arbetade mera tid och vikarierade för 
varandra skulle en kontinuitet skapas och vårdtagarna skulle slippa möta så 
många nya ansikten.  
Det samlade intrycket är att kontinuiteten har förbättrats genom att 
personalen vikarierar för varandra. Många har höjt sina 
sysselsättningsgrader och tillbringar mera tid på arbetet. Allt detta medför 
ökad trygghet för vårdtagarna. 
 
Enligt kommunens enkäter till vårdtagarna från 2001, 2003 och 2004 är 85 
procent av vårdtagarna nöjda med bemötandet. Ingen nämnvärd 
förändring har skett mellan de olika mättillfällena. Resultatet är inte 
förvånande med tanke på att Eriksson och Karlsson (1998) menar att 
tendensen vid uppföljningar baserade på ”nöjdhetsfrågor” ofta visar att 
man är nöjd i stor utsträckning. De menar också att redan små avvikelser 
från att svara ”nöjd” eller ”mycket nöjd” kan vara alarmerande och värda 
att följa upp. 
 
Några undersköterskor på ett särskilt boende har märkt en skillnad efter att 
det nya arbetssättet införts. Kvaliteten har påverkats. De gamla har blivit 
tryggare. De är tryggare med att se oss som de känner igen. De frågar alltid vem som 
kommer imorgon. De vill veta. Personalen på ett annat boende förklarar: Det 
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blir tryggare för de boende när vi vikarierar för varandra och det är samma 
personal hela tiden. Vi kan dom och de kan oss. Vi vet hur det ska vara. Kommer 
det in en vikarie som inte vet så blir det oroligt och det märker vi direkt. Men det 
funkar bra med vikarier också. Det är speciellt att jobba med dementa. Det ska vara 
på en viss ordning. De trivs med det. En hemtjänstgrupp säger: Det blir bättre 
kontinuitet när fler jobbar heltid.  
 
En enhetschef säger sig märka stor skillnad när personalen började jobba 
enligt 3-3 modellen. Vilket också har varit positivt för brukarna. Enligt 
enhetschefen säger personalen att de nu är mera utvilade och kan skoja 
och skämta på jobbet. Hon fortsätter: Helt klart har brukarna glädje av detta.  
 

6.3 De jämställdhetsmässiga aspekterna 
 
Jämställdhet kan beskrivas både i kvantitativa och kvalitativa termer. Ett 
kvantitativt mått på en jämställd arbetsplats är en fördelning av 40/60 av 
respektive kön enligt kvotprincipen. Med ett kvalitativt synsätt menas att 
kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och 
får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället (SCB 
2004). Ett kvantitativt sätt att nå jämställdhet är att höja antalet av det 
underrepresenterade könet, något som man tagit fasta på i projektet. Målet 
vara att fördubbla antalet män. Dessa män kommer till tals i nedanstående 
avsnitt för att berätta om varför de sökt sig till omsorgsyrket. Tanken med 
dessa intervjuer var att skaffa kunskap om vad som skulle locka fler män 
till yrket. I nedanstående redovisning särskiljs inte de olika 
yrkeskategorierna för att minimera risken för identifikation då gruppen 
innehåller få deltagare. 
 

6.3.1 Mål: Att få in fler män i vård, omsorg och/eller service  
 
Efter hand konkretiserades målet att få in fler män i vård, omsorg och/eller 
service. Man beslutade att öka antalet män med 100 procent, från fem till 
tio. Redan innan något aktivt rekryteringsarbete hade startats var målet 
nått. Antalet män hade fördubblats av olika skäl som inte hade med 
projektet att göra. Hur kom det sig att de sökt sig till äldreomsorgen?   
 
Några män hade aktivt sökt sig till omsorgsyrket: För mig är det naturligt, jag 
tycker om att jobba med människor och med mediciner och sånt här. För andra var 
det mest av en slump. Det fanns inga andra jobb. Jag sökte hit för det var det 
som fanns. Möjligheten till ett fast arbete var lockande: Jag hörde tidigt att du 
kommer nog att få fast jobb och här finns det alltid jobb. Det var så jag tänkte. Jag 
ville inte sätta mig vid skolbänken igen.  
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Även om det var tillfälligheter som gjorde att några av männen funnit sin 
väg till omsorgsyrket så trivdes allihop bra. Några ville vidareutbilda sig 
och kunde tänka sig en framtid i yrket. En person var mycket nöjd och 
glad över att han tagit steget att byta yrke. Jag trivs väldigt bra. Så bra att jag 
inte kan förklara. Jag trivs med glädjen att hjälpa de äldre och se att de blir glada. 
Det kan inte betalas i pengar. Jag har jobbat med så mycket olika, men det här är ett 
helt annorlunda jobb. Jag tycker att det ger en mer efteråt. Glädje. De äldres sätt att 
visa.  
 
Enligt majoriteten behövs högre lön för att fler män skulle söka sig till 
äldreomsorgen. En person säger: En svetsare tjänar 25 000 kronor. En man 
vill tjäna mycket pengar. Försörja sig. Men diskussionens vågor gick höga om 
det var innehållet eller pengar som drar till sig män till omsorgsyrket. En 
annan person menade att … när jag pratar med folk om jobbet så är det att det 
inte är för lönen för det är ju inte så mycket. Det är ju innehållet. En känner att en 
behövs. Ytterligare en annan person säger: Det är pengar. Det spelar ingen roll 
vad du gör för jobb. Det är pengarna. 
 
Det finns andra anledningar än lönen som gör att männen inte söker sig 
till omsorgsyrket, som exempelvis föreställningar om manligt och 
kvinnligt. Nej, jag tror inte att det bara är lönen, säger en av männen. Jag tror 
att det ligger latent i tjejer att de vill ta hand om. Det ligger i bakhuvudet att jobba i 
vården. Det gör det inte hos män. Men det är helt fel. Det behövs verkligen män i 
det här yrket. Och en annan säger: Jag tror att det beror på att yrket har en låg 
status. En kille som är 25 år som säger att han vill jobba i hemtjänsten – det tror 
jag att han inte är stolt över. Men en tjej kan gärna säga så för det är ingen som 
bryr sig om en tjej går till hemtjänsten. Men en kille. Denna könsmärkning av 
arbeten som baserar sig på sociala och kulturella konstruktioner är djupt 
rotad (Westberg, 1999; Wahl m.fl., 2001). 
 
Utan möjlighet till en heltidslön - inga män till omsorgen, är något som 
alla uttrycker. Men om jag jobbade 75 procent och tjejen 75 procent och så har vi 
några barn – vart tar vi oss då? Ja en kanske får bidrag då. Det går ju inte att 
försörja sig. Men det är inte nödvändigt med heltid för alla (läs kvinnor): 
Många jobbar ju 75 och trivs med det. De vill vara hemma och ta hand om barnen 
och så har de en gubbe som tjänar bra. Då går det. Men vad skulle det vara för 
karlar som kommer hit och jobbar 75 procent. Det kan ju inte locka nån. 
 
 
Ytterligare ett mål? 
 
Jag skulle vilja säga att man också hade ett kvalitativt jämställdhetsmål, 
även om det inte var lika uttalat, men som man också lyckats uppnå. 
Nämligen att erbjuda undersköterskor (både kvinnor och män) 
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möjligheten till heltidsarbete och samma möjligheter till ekonomiskt 
oberoende som inom andra yrken på arbetsmarknaden. Det sistnämnda är 
ett mål för jämställdhetspolitiken (SCB 2004).  
 

6.4 Sammanfattande värdering av målen 
 
Ja, de flesta målen har man nått och på så sätt har projektet varit 
lyckosamt. De utökade sysselsättningsgraderna har hållit sig inom de 
ekonomiska ramarna och antalet timvikarier har minskat. All personal har 
fått den sysselsättningsgrad de önskat sig utifrån de kriterier som gäller och 
därmed har all deltidsmarkering till a-kassan upphört. Även om projektet 
kostat kommunen pengar så har man sparat genom att i stort sett all 
deltidsarbetslöshet är borta från a-kassan. 
 
Genom att ett antal vårdbiträden (35) har utbildat sig till undersköterskor 
och att all personal fått datorutbildning och värdegrundsutbildning har 
både kommunen och personalen höjt kompetensen och kvaliteten vilket 
innebär en vinst för båda. Dessutom höjer det kvaliteten på 
omsorgsinsatserna vilket gagnar vårdtagarna och deras anhöriga. Ytterligare 
något som höjer kvaliteten för samtliga tre parter är att när 
sysselsättningsgraden höjs tillbringar personalen mera tid på arbetet vilket 
ger en kontinuitet och en större säkerhet i arbetet. Arbetet med 
serviceplanerna är också ett led i kvalitetsarbetet. 
 
Ett kvantitativt jämställdhetsmål har nåtts genom att antalet män har 
fördubblats (från 5 till 10). Även om det skett utan inverkan från projektet. 
En annan satsning på ett jämställt arbetsliv har man genomfört genom att 
erbjuda heltidstjänster. Det ger äldreomsorgens personal samma möjlighet 
till heltidsarbete som inom andra sektorer av arbetsmarknaden och ökar 
möjligheten att försörja sig på sitt arbete.   
Däremot är sjukskrivningarna på väg mot samma höga nivå som före 
projektet efter att ha gått ner under en period. Vad detta beror på finns all 
anledning att analysera närmare.  
 
Att det har varit svårigheter att särskilja projektet från den vardagliga 
verksamheten och att genomföra projekt i en så föränderlig miljö som 
socialtjänstens beskriver en undersköterska: Men det här Tänk Vidare var ju 
något annat – men eftersom vi var så vana med att bli störda i arbetet hela tiden för 
att de ska göra om så blev Tänk Vidare en sån grej för oss också. Nu ska de störa 
oss en gång till, tänkte vi. Fast det var inte tänkt så utan det var ett projekt som de 
ville skulle gå bra. Men så blev det inte för oss utan det blev ytterligare ett 
störningsmoment för oss. 
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Det samlade intrycket av måluppfyllelsen är gott. Samtliga mål uppnåddes 
med viss reservation (se ovan) förutom att sjukskrivningarna vid projektets 
slut är tillbaka på samma höga nivå som när projektet startade. Vikten av 
att närmare undersöka detta kan inte nog poängteras. 
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7. För- och nackdelar med de olika arbetstidsmodellerna  
 
I följande avsnitt diskuteras fyra av de arbetstidsmodeller som använts i 
projektet; Personligt schema med timbank och 
Hammarömodellen/Bonusmodellen. Den fjärde modellen, Fast schema 
med flytande tid, har inneburit förändring endast vad gäller den flytande 
tiden och tas upp under rubriken flytande tid som innefattar samtliga 
arbetstidsmodeller35.   
 
De flesta arbetsgrupper hade valt Personligt schema med timbank. Några 
grupper hade bytt modell både en och i något fall två gånger. En slutsats 
från en undersköterska väl värd att notera: Vilken arbetstidsmodell som helst 
skulle nog ha fungerat om vi bara fick vara tillräckligt med folk. De var då inne 
på sitt tredje val efter att de andra två inte fungerat på grund av för låg 
bemanning. 
 

7.1 Personligt schema med timbank 
 
Modellen Personligt schema med timbank uppskattades framför allt för att 
man kunde styra över sin arbetstid och välja att exempelvis vara ledig alla 
torsdagskvällar för att kunna följa en kurs eller att lägga in lediga dagar vid 
skollov och arbeta mera på andra dagar i stället.  Några tyckte att det inte 
var mycket till personligt schema för man fick i stor utsträckning ta hänsyn 
till både arbetskamrater och att bemanningen blev rätt. Andra menade att 
det inte medfört så stora förändringar. När man väl kört in sig på ett 
sexveckorsschema var det bekvämt att behålla det även vid nästa period. 
 
För att kunna hantera schemaläggningsprocessen utbildades en person i 
varje arbetsgrupp till Time Care administratör. Av några upplevdes detta 
arbete som tidskrävande och komplicerat, medan andra tyckte att det var 
roligt att lära sig något nytt och välkomnade ett avbrott i rutinerna. 
 
Bemanningen avgör möjligheten att lägga ett (för arbetstagaren) bra 
arbetsschema. Något som kommenteras av en undersköterska: Det går inte 
att jobba långa dagar för vi är för få. För att det här ska fungera i vår lilla 
arbetsgrupp så behöver vi jobba kortare pass och fler. Fler arbetstillfällen fast kortare 
dagar. Det blir kortare sammanhängande ledighet jämfört med Hammarömodellen. 
De jobbar hårt tre dagar och är lediga tre. Men vi jobbar hårt många dagar och är 
lediga få. En gång på sex veckor är jag ledig tre dagar.  
 

                                                           
35 De olika arbetstidsmodellerna förklaras på sidan 14 under avsnitt 3. 
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7.2  Hammarömodellen/Bonusmodellen 
 
Alla arbetar lika många dagar (tre) och är lediga lika många (tre) oavsett om 
man arbetar heltid eller deltid. Skillnaden är att den som arbetar deltid 
arbetar kortare dagar. En undersköterska som arbetar 80 procent (6,5 
timmar/dag) säger om Hammarömodellen: Det är ett bra sätt att jobba på. 
Det blir inte så långa arbetsveckor. Tiden går fort. Jag jobbar idag och i morgon och 
sen är jag ledig. En är ju alltid utvilad. Men första dagen hemma är en alldeles slut. 
Det blir ju intensivt när en jobbar. Så första dagen hemma blir det inte så mycket 
gjort, men då har en ju ändå två dagar kvar. Så har det varit nu på slutet och det 
är många som säger att första dagen så orkar de ingenting. Först var vi tre, men nu 
är vi 2,5 och det märks. Det är intensivare under de tre dagar en jobbar nu.  
 
En nackdel är att det blir många helger att arbeta (två hela helger och delar 
av två) på ett sexveckorsschema mot vanligtvis tre helger. Familjen tycker att 
det blir jobbigt. Barnen och så. Så många helger blir söndertrasade och det är ju på 
helgerna som vi brukar hitta på saker med familjen. Medan andra tycker att 
man vänjer sig och att det uppvägs mot den längre ledigheten mellan 
arbetspassen. 
 
Intressant är att 3-3 modellen som i första hand skapades för ett 
mansdominerat heltidsarbete inom industrin så att produktionen skulle 
hålla en jämn nivå över veckans alla dagar (även lördag/söndag) har fått en 
sådan genomslagskraft inom de delar av arbetsmarknaden som domineras 
av deltidsarbetande kvinnor. Arbetsuppgifterna består i hög grad av att ge 
omsorg till andra människor över veckans alla dagar och timmar men med 
arbetstoppar tre gånger om dagen.  
 
En konsekvens när personalen arbetade längre dagar blev att dagspasset 
slutade senare och kvällspasset började tidigare. Då var de många på 
arbetsplatsen mellan två och fyra då det ändå var ganska lugnt36.  En 
enhetschef berättar: Och då har du för mycket personal men du har egentligen 
inte mycket nytta av dem. Du har egentligen inte fler händer än tidigare, men de går 
omlott på eftermiddagen, när det ändå är som lugnast. Personalen var alltså flest 
när de behövdes som minst. Vid topparna, på morgonen, vid lunchen och 
på kvällen, var de färre. Arbetsuppgifterna behöver fördelas över hela 
dagen för att plana ut topparna, något som behöver ett nytänkande från 
samtliga berörda. (Jmf en jämn produktion över dagens alla timmar). 
 
Att lägga om arbetsschemat är en process som kräver delaktighet både från 
personal och vårdtagare. Enhetschefen fortsätter: Det är svårt att omskola 

                                                           
36 Här är det skillnad mellan hemtjänst och särskilt boende. Den lugna stunden på 
eftermiddagen är sällsynt hos hemtjänsten (Ede & Sjödén, 2002). 
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pensionärerna att duscha på eftermiddagen men de nya säger vi till att duschen är 
på eftermiddagen. Som det ser ut idag behöver verksamheten mycket personal mellan 
sju och tretton, halv styrka mellan tretton och sexton och sedan full styrka igen. I det 
här omställningsarbetet behövs personalens delaktighet och kunskap för att förlägga 
arbetet så att man i möjligaste mån undviker topparna och fördelar 
arbetsuppgifterna under hela arbetsdagen.  
 

7.3 Arbetskamraterna 
  
I Hammarömodellen/Bonusmodellen arbetade man hela tiden med 
samma arbetskamrater förutom vid de flytande dagarna. Några tyckte att 
det gav en trygghet att alltid möta samma personer, medan andra upplevde 
det som en nackdel att inte träffa alla arbetskamrater i gruppen mer än på 
arbetsplatsträffar.  
 
I modellen Personligt schema med timbank växlade både schemat och 
arbetskamraterna varje sexveckorsperiod. För några skapar det oro. En 
undersköterska säger: Ingen vet ju vem som jobbar. Förr kunde en det i huvudet. 
Det var samma hela tiden. Men nu är det nytt hela tiden. Det blir lite stimmigt. 
Medan andra tycker att det är bra som exempelvis denna undersköterska. 
När jag hade fast schema jobbade jag alltid varje kväll och varje helg med samma 
så en blev inkörd. Men nu med det är så har jag möjlighet att jobba med alla på 
avdelningen. En kommer ju närmare varandra. Det är roligt att jobba med nya 
människor.  
 

7.4 Den flytande tiden  
 
Den flytande tiden som ingick i alla modellerna var besvärlig att hantera 
för många, medan några tyckte att det gick bra. Ett vårdbiträde säger: Ja, 
jag får ihop den och jag tycker inte att det är jobbigt heller. För jag ser det som ett 
sätt att planera min egen arbetstid. Jag tycker inte att det har varit jobbigt från 
första början en gång. Jag tycker att det är som att ha en del som en kan bestämma 
över själv. Majoriteten uttryckte sig dock i mindre positiva ordalag. Jag ser 
det mer som en belastning, säger en undersköterska. Det är alldeles för många 
timmar.  
 
Mycket av oron kring den flytande tiden går att organisera bort. Så här 
säger en undersköterska: Jag har varit orolig för den flytande tiden och det har 
andra med, men det har försvunnit. Vi får fylla i en lapp för varje vecka vilka 
dagar vi kan jobba så ringer de i första hand och så ska det vara fyllt söndag kväll. 
Men visst kan de ringa ändå. 
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Att i förväg kunna ange vilka dagar man vill arbeta den flytande tiden 
undanröjer oron över att inte kunna planera sin tid och då kan man lättare 
acceptera en dag som blir akut. Ett råd från projektledaren var att dela upp 
den flytande tiden i elva delar och arbeta en del varje månad. 
 

7.5 Arbetstidsförkortning 
 
Arbetstidsförkortningen på mellan åtta och tio procent beroende på 
arbetstidsmodell har mottagits mycket positivt av personalen. Nu jobbar vi 
34 timmar (i veckan vid heltid). Vi har tre timmars arbetstidsförkortning i 
veckan och det är perfekt för det skulle inte få finnas heltider inom vården. En orkar 
inte.  
 
Arbetstidsförkortningen är inte enbart av godo, enligt en enhetschef. 
Personalen har fått mer betalt för färre timmar, men de har också fått mer 
att göra. De gick upp i sysselsättningsgrad men mitt problem blev att jag har lika 
många personal, men de har mindre arbetstimmar. De ska göra lika mycket arbete 
men de har mindre arbetstimmar att fördela det på. Alla har arbetstidsförkortning 
vilket de går upp i tid eller inte så det blir mindre tid att arbeta. De måste jobba 
mera effektivt. Lika mycket jobb ska göras på mindre antal timmar.  
 
Det har också noterats av personalen som även om det är bra med 
arbetstidsförkortning så medför den negativa konsekvenser. Det är 
jätteunderbart. Men det är ju det att det är samtidigt vi som blir lidande. Vi är ju 
åtta personer och så ger de oss möjlighet att gå ner till 34 timmar i veckan, men vi 
måste ändå täcka upp dagarna här. Vem säger nej till 34 timmar? Det blir ett 
dilemma där. Bemanningen blir mindre så naturligtvis så blir det mer jobb. 
 
Arbetstidsförkortningens positiva verkan förtogs av att arbetsmängden inte 
förändrades. Antalet timmar på arbetet minskade men inte 
arbetsuppgifterna. Om nu arbetstidsförkortningen tas bort (enligt det 
politiska förslaget) men arbetsuppgifterna inte förändras då får man längre 
tid på sig att utföra arbetet vilket skulle kunna betyda att tempot skulle 
kunna bli lugnare även om arbetsdagarna blir längre.  
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8.  Sammanfattande värdering 
 
I sin helhet har projektet varit lyckosamt. Det har genomförts enligt 
intentionerna och målen har till största delen nåtts. 
 
Samtliga tillsvidareanställda undersköterskor har fått den 
sysselsättningsgrad de önskat sig. Därmed har all deltidsmarkering till a-
kassan upphört. De utökade sysselsättningsgraderna har hållit sig inom de 
ekonomiska ramarna och antalet timvikarier har minskat. Ett observandum 
är att även om antalet timvikarier har minskat så kvarstår behovet av 
tillfälliga ersättare. Skillnaden är att nu sköts detta inom respektive 
arbetsgrupp av befintlig personal. Det innebär att ansvaret över bemanning 
vid korttidsfrånvaron har flyttats neråt i organisationen till arbetsgruppen 
som fått ytterligare en arbetsuppgift (att söka efter ersättare) och ett 
ansvarsområde (rätt bemanning).  
 
Antalet män fördubblades (från 5 till 10). Ett kvantitativt jämställdhetsmål 
som nåddes utan inverkan från projektet. En annan satsning på ett 
jämställt arbetsliv har genomförts genom att erbjuda heltidstjänster. Det 
ger äldreomsorgens personal samma möjlighet till heltidsarbete som 
anställda inom andra sektorer av arbetsmarknaden och möjlighet att 
försörja sig på sin lön. Av de 213 som omfattades av projektet valde 120 
personer heltid, 29 personer 90 procent och resterande 64 personer valde 
deltid med lägre sysselsättningsgrad.  
 
Ett antal utbildningsinsatser har genomförts och cirka 35 vårdbiträden har 
utbildat sig till undersköterskor. På så sätt har personalen höjt sin 
kompetens och kvaliteten på arbetet vilket innebär en vinst för både 
personalen, för verksamheten och för vårdtagaren. Ytterligare något som 
höjer kvaliteten är att när sysselsättningsgraden höjs tillbringar personalen 
mera tid på arbetet vilket ger en kontinuitet och en större säkerhet i 
arbetet. 
 
Det mål som inte nåtts är minskningen av antalet sjukskrivningsdagar, 
även om det så skedde temporärt. Som lägst var antalet sjukdagar i 
genomsnitt per anställd 23 dagar under första halvåret 2003.  När projektet 
avslutades var antalet dagar lika högt som i projektets initialskede (30 
dagar). Vad detta beror på finns all anledning att undersöka närmare.  
 
Arbetet i projektet har i stora drag löpt på enligt den ursprungliga planen. 
En viss tidsförskjutning skedde vid övergången mellan den första och den 
andra fasen i arbetsgruppen. Processen i arbetsgrupperna tog längre tid än 
projektledningen från början räknat med, cirka två månader i stället för en. 
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Man ansåg det viktigt att inte skynda på utan att vänta in grupperna till 
dess att alla var i möjligaste mån överens. Å andra sidan ökade 
delaktigheten och möjligheten att påverka sin arbetssituation, vilket får 
anses vara positivt. Denna försening har förmodligen inte påverkat 
projektet på något ofördelaktigt sätt.  
 
Däremot kan konsekvensen av att verksamhetsutvecklaren inte varit på 
plats som planerats varit ogynnsam. Uppgiften att utveckla arbetsuppgifter 
och metoder fördröjdes med nästan ett år. Detta arbete skulle ha kunnat 
komma längre om verksamhetsutvecklaren varit på plats när projektet 
startade som det var tänkt från början. Fördröjningen av arbetet är inte 
självklart negativt då processandet av arbetstidsmodellerna tagit mera tid 
och kraft än beräknat. Kanske skulle det ha varit svårt att samtidigt få 
gehör för att förändra de dagliga rutinerna. 
 
Projektet har varit väl integrerat i den ordinarie verksamheten. Men att det 
varit integrerat har också medfört svårigheter för projektets genomförande. 
Ett projekt i en så dynamisk miljö som socialtjänstens lever inte sitt eget liv 
skilt från den dagliga verksamheten. Tack vare projektet (höjda 
sysselsättningsgrader och flytande tid) kunde verksamheten hållas igång 
under konflikten mellan fack och arbetsgivare i maj 2003 och under 
anställningsstopp. Något som påverkat projektet är de ekonomiska 
besparingar som kommunen gjort och den omorganisation som flytten till 
ett nytt korttidsboende inneburit. På grund av neddragning och 
omflyttning av personal har arbetet med arbetstidsmodellerna i grupperna 
inte kunnat fortgå som planerat. Bemanningen har på vissa ställen varit för 
låg och på andra har man väntat in en omorganisation. Projektet syftade 
till organisationsutveckling med personalens bästa för ögonen 
(arbetstidsförkortning, valfrihet, högre bemanning som var förutsättningen 
för några arbetstidsmodeller) medan det parallellt pågick besparingar som 
påverkade personalens arbetsvillkor i motsatt riktning genom att minska 
bemanningen och flytta om personal. Något som vi aldrig får veta är om 
resultatet sett annorlunda ut om projektet hade fått utvecklas som det var 
tänkt från början. 
 
Som redan nämnts i inledningen har projektet som helhet varit lyckosamt, 
men påverkats av omständigheter som tillkommit under projektets gång 
och som man inte haft möjlighet att råda över. Trots det har arbetet i 
projektet i stort sett genomförts enligt intentionerna och de flesta målen 
har man lyckats nå.  
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Bilaga 1 
 

UPPFÖLJNING AV ARBETSTIDSMODELLER INOM 
ÄLDREOMSORGEN I HAMMARÖ KOMMUN. 

 
Detta är ett frågeunderlag för att följa upp hur införandet av en ny arbetstidsmodell 
fungerar just för Dig och Din arbetsgrupp. Svaren är anonyma och kommer endast 
att redovisas gruppvis. Gruppens svar kommer sedan att diskuteras på kommande 
p-möte då också beslut skall fattas om hur gruppen vill gå vidare.  
 
 
Vilken arbetstidsmodell har Du provat? Arbetsgrupp 
   
 Bonusmodellen   
 Hammarömodellen   
 Personligt schema med timbank   
 Fast schema med flytande tid   

Vad tycker Du? 
Markera den siffra mellan 1 och 5 som stämmer med Din uppfattning. Siffra 1 
innebär att Du inte instämmer alls och siffra 5 att Du instämmer helt 
 

 
 Instämmer 

inte alls 
   Instämmer 

helt 
 1 2 3 4 5 
Arbetet med att finna ersättare 
vid ordinarie personals. frånvaro 
har underlättats med 
arbetstidsmodellen. 

     

Vi som personal gör ett bättre 
jobb. 

     

Vårdtagarna får en bättre 
kontinuitet i omsorgen. 

     

Planeringen av den flytande 
tiden fungerar bra för gruppens 
del. 

     

Planeringen av den flytande 
tiden fungerar bra för min 
personliga del. 

     

Jag kan påverka mina 
arbetstider. 

     

Balansen mellan arbete och fritid 
har blivit bättre. 

     

Jag orkar mer.      
Jag känner mig friskare.      
Jag känner mig gladare.      

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 
 
Det sammanlagda resultatet för samtliga arbetsgrupper för de första sex månader 
som projektet pågått i respektive arbetsgrupp 
 
 

Medelvärde

X-text

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
Betyg

Vikarier Bättre jobb Kontinuitet Flyt grupp Flyt pers Påverka
balans Orka Friskare Gladare

Uppföljning efter 6 månader, alla grupper
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Bilaga 3 
 
Tillägg till den ursprungliga enkäten inför avslutningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vad har varit bra med TÄNK VIDARE-projektet? 
 
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
1.1 Varför tycker du så? 
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 
 
2. Vad har varit mindre bra i projektet?  
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
2.2 Varför?  
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
2.3 Kunde man ha gjort på något annat sätt?  
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 
  
3. Vad är viktigt för dig att bevara av projektets olika delar? 
 Skriv  i vilken ordning, från 1 (viktigast) till 4 (minst viktigt) du rangordnar dessa. 
 
Arbetstidsförkortning  
 
Valfri sysselsättningsgrad 
 
Flytande tid 
 
Fri schemaläggning 
 
 
Något mer? 
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………… 

 
  
4. Upplever du att något blivit bättre på grund av projektet TÄNK VIDARE? 
 
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

Vilken arbetstidsmodell har Du arbetat i den senaste perioden?  
 Fast schema med flytande tid   
 Personligt schema med timbank 

  
Arbetsgrupp/Avdelning ___________________________________ 
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4.1 Vad och på vilket sätt? 
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
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Bilaga 4 
 
Resultatet från den avslutande enkäten för samtliga arbetsgrupper 
 
  

Medelvärde

X-text

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
Betyg

Vikarier Bättre jobb Kontinuitet Flyt grupp Flyt pers Påverka
balans Orka Friskare Gladare

Uppföljning oktober 2004, alla grupper

 






