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9.00-9.10 Hej och välkomna och syfte med dagen

9.10-9.30 SKR och Kommunal - hur hantera en förändringsresa

9.30-10.10 Lennart Svensson, Linköpings universitet 

10.10-10.30 Bikupa – tid för lokala parter att reflektera och diskutera

10.30-11.10 Myrna Palmgren, Doktor i Optimeringslära

11.10-11.25 Bikupa – tid för lokala parter att reflektera och diskutera

11.25-11.45 Anna Brink, Mariestads kommun 

11.45-12.00 Avrundning och tack för idag!

Program webbkonferens 11 december kl. 9-12 
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Heltidspaketet – verktyg, processtöd och metoder!

Länk till Heltidspaketet: 
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavt
al/personalochkompetensforsorjning/
heltid/heltidspaket.31775.html

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/heltid/heltidspaket.31775.html


HUR ARBETA MED 
FÖRÄNDRINGSRESAN 
- En metod i fem steg

Enas, definiera, värdera, skapa, gör. Tillsammans.



Heltidsresans metod i fem steg

1. Enas om nuläge och målbild

2. Definiera pågående respektive nya aktiviteter 

3. Värdera de nya aktiviteterna utifrån prioritering i tid och effekt 

4. Skapa en helhetssyn över prioriterade aktiviteter 

5. Gör en sammanfattande analys och fortsätt arbetet!

Enas Definiera Värdera Skapa Gör 



1. Enas om nuläge och målbild

Utifrån er handlingsplan och statistik som ni kan hämta i Heltidspaketet 

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/h

eltid/heltidspaket.31775.html, vad är ert nuläge? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Utifrån ert nuläge, hur ser er målbild ut för att organisera om till en 

heltidsorganisation/införa heltidsarbete som norm?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Enas Definiera Värdera Skapa Gör 

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/heltid/heltidspaket.31775.html


2. Definiera aktiviteter

Vad gör ni idag för att införa heltidsorganisation/heltidsarbete som norm? 

Är det en fortsatt relevant aktivitet? Här kvalitetssäkras de pågående aktiviteterna!

1. …

2. …

3. …

Vad borde ni göra ytterligare/annorlunda för att införa heltidsorganisation/ 

heltidsarbete som norm?

1. …

2. …

3. …

Enas Definiera Värdera Skapa Gör 



Enas Definiera Värdera Skapa Gör 

3. Lista de nya aktiviteterna

Aktiviteter

1 …

2 …

3 …

4 …

5 … 

6 …

7 …



Enas Definiera Värdera Skapa Gör 

3. Värdera de nya aktiviteter

1 

Aktiviteter

2 

3 
5 

6 

7 

4 

Prioritering

Flytta över1 …

2 …

3 …

4 …

5 … 

6 …

7 …

(illustrativt)



Enas Definiera Värdera Skapa Gör 

3. Värdera de nya aktiviteter

1 

Aktiviteter

2 

3 
5 

6 

7 

4 

Prioritering

Dessa aktiviteter får störst effekt och är 

mest bråttom att arbeta med

1 …

2 …

3 …

4 …

5 … 

6 …

7 …

(illustrativt)



Dessa aktiviteter får störst effekt och har ett 

längre tidsperspektiv att arbeta med

Enas Definiera Värdera Skapa Gör 

3. Värdera de nya aktiviteter

1 

Aktiviteter

2 

3 
5 

6 

7 

4 

Prioritering

1 …

2 …

3 …

4 …

5 … 

6 …

7 …

(illustrativt)



Enas Definiera Värdera Skapa Gör 

4. Skapa en helhetssyn  

5 
6 1 

7 

Lång sikt

Prioriterade nya aktiviteter

Ta med både kvalitetssäkrade 

redan pågående aktiviteter och 

prioriterade nya aktiviteter! 

Hur blir kvaliteten?

Hur bidrar de nya aktiviteterna 

till införande av 

heltidsorganisationer/heltidsarbete 

som norm? 

Synkar dessa aktiviteter med redan 

pågående aktiviteterna? 

Finns det något som krockar eller är 

kontraproduktivt?

Kort sikt

Hur blir helheten?



Enas Definiera Värdera Skapa Gör 

5. Gör en sammanfattande analys

a) Bidrar den samlade helhetsbilden av aktiviteter (nya och pågående) till 

att nå målbilden? 

b) Vilka behöver bli delaktiga i det här metodarbetet innan ni går vidare?

c) Gör en plan för när och hur ni ska arbeta vidare med metoden.

d) När ni har gjort c) – vad är nästa steg? 

e) Hur ska aktiviteterna följas upp? Ta vara på de erfarenheter som görs och 

de behov som blir synliga på arbetsplatserna!



Enas Definiera Värdera Skapa Gör 

Fortsätt det partsgemensamma arbetet!

Nuläge Målbild
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Lennart Svensson

Projekt, utvecklingsarbete 

och nyttiggörande 
lennart.svensson@liu.se

Prof. emeritus, Linköpings universitet

Forte – forte.se (esf.se – Hållbart arbetsliv)

mailto:lennart.svensson@liu.se


UTGÅNGSPUNKTER –
HÅLLBART UTVECKLINGSARBETE

• VAD

• HUR

• VARFÖR



VILKEN TYP AV PROJEKT?

A)PRODUKTIONSPROJEKT 

B) UTVECKLINGS-/INNOVATIONSPROJEKT



HUR ORGANISERA KOMPLEXA 
PROJEKT

• ÖPPENHET 

• TYDLIG STYRKEDJA 

• FOKUS PÅ EFFEKTER OCH HÅLLBARHET 



Produktionsprojekt
Fokus på resultat

R EFörprojektering



Utvecklingsprojekt
Fokus på både resultat och effekter

R E+Förprojektering



Traditionellt utveckling -
drift

Utvecklingsarbete: Driftsorganisation:

Planering

Beredning

Genomförande

Uppföljning



Finns det en utvecklingsorganisation?

• Håller ihop insatser och projekt

• Ger sammanhang

• Prioriterar mål 

• Har strategier 

• Har utvecklingsresurser

• Arbetar långsiktigt



Strategiska 

beslut i

samspel med 

ägarna

•Sätta ramar

•Följa utveckling

•Implementera resultat

Pröva idéer och

genomföra 

förändringar

Professionell

styrning

•Organisera nätverk

•Engagera

•Motivera

•Föra dialog

Krävande 

finansiärer

Kompetent

ledning

Engagerade

deltagare

Brukare med 

inflytande

Aktivt

ägarskap



SÄRKOPPLING ELLER INTEGRATION

SÄRKOPPLING

FÖRDEL – Fokusering
NACKDELAR – Blir isolerat 

INTEGRATION 

FÖRDEL – Involverar linjen 
NACKDELAR – Begränsat 



VAL AV STRATEGI

• UPPIFRÅN

• NEDIFRÅN

• NÄTVERKSTRATEGI



OLIKA TYPER AV NYTTA
A)INSTRUMENTELL NYTTA

B)UTVECKLINGSNYTTA (INNVATION) 

C)KONCEPTUELL NYTTA (LÄRANDE)



ATT REFLEKTERA ÖVER

1. VAD, HUR OCH VARFÖR – Vad behöver 
förstärkas?

2. SÄRKOPPLING ELLER INTEGRATON – För nära 
eller långt ifrån verksamheten?

3. VILKEN NYTTA HAR NI HAFT AV PROJEKTET? 

– ett sätt att lösa problem

– bidrag till en långsiktig utveckling

– ett steg i att skapa en lärande organisation
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Myrna Palmgren

Doktor i Optimeringslära 



Lärdomar av arbetet 
med heltid som norm



KOMMUNIKATION

Jag vill känna 
mig behövd

Jag vill kunna 
leva på min 

lön och ha en 
hållbar 
pension

Jag vill ha bra 
kvalitet i 

förskola/skola
/vård och 
omsorg



STRATEGI

TOP DOWN

BOTTOM UP



BETEENDEN OCH ATTITYDER



SCHEMALÄGGNING KAN 

INTE LÖSA ALLA PROBLEM

Utifrån brukarnas behov

Utifrån budget

Utifrån avtal, traditioner, önskemål, etc





UTMANINGEN ATT TÄNKA 

LÅNGISKTIGT OCH 

ÖVERGRIPANDE
Målet = 

Högsta toppen

Hamnar här 

och missar 

målet



MOGNADSGRADEN I EN 

ORGANISATION

DEPENDENT INDEPENDENT



DEPENDENT INDEPENDENT INTERDEPENDENT



INDEPENDENT

Besluten fattas 

inom enheten

Tillit & involvering

Commitment

INTERDEPENDENT

Besluten fattas 

gemensamt=

lokalt+centralt

Alla tar ansvar

Systemtänk

Vinna-vinna

HIERARKI

INDIVID/ENHET

TEAM

VIKTEN AV ATT 

ANVÄNDA RÄTT 

BEGREPP



FLEXIBILITET; ETT MÅL I 

SIG



ORDNINGEN I PROCESSEN 

PÅVERKAR RESULTATET

Enhet

1

Enhet

X

Enhet

2

Gemensam 

schemaläggning

Obokad tid + 
obemannade pass

Slutlig plan för över- och 

underkapacitet

Graf1 GrafXGraf2

Schem

a1

Schem

a X

Schem

a 2

Enhet

1

Enhet

X

Enhet

2

Gemensam 

schemaläggning

Personaldata
Kompetenser
Önskad ledighet

Schema ink. plan för 

över-

underkapacitet

Graf1 GrafXGraf2

Önskem

ål 1

Önskem

ål X

Önskem

ål 2
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Anna Brink

Mariestads kommun 



Projektet Heltidsresan
Arbetets gång i Mariestads kommun under 2019 – 2020 



Det här är Mariestad

• I sjöstaden Mariestad bor ca 24 000 personer

• Mariestads kommun sysselsätter ca 2 500 medarbetare 

från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden

• Kommunen är indelad fyra sektorer – störst är sektor 

stöd och omsorg som består av socialtjänst, 

arbetsmarknadsenhet, äldreomsorg och LSS



Gapet – vår utmaning



Inriktning – vårt politiska beslut

Heltidsarbete som norm

Sammanhållen arbetstid
(Delade turer endast efter personligt önskemål)



Heltidsplan för Mariestad

Vårt projektmål  med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser:

• Samtliga medarbetare i Mariestads kommun oavsett verksamhetsområde, kön eller ålder 
ska ges hälsosamma förutsättningar till heltidsarbete. 

• Från och med 2019 är heltid och sammanhållen arbetstid normen vid alla nyanställningar 
tillsvidare. 

• Medarbetare som idag önskar en högre sysselsättningsgrad kommer systematiskt att 
erbjudas detta. 

• Ett nytt, verksamhetsövergripande förhållningssätt till schemaläggning kommer att 
arbetas fram. 

• Frågan om heltidsarbete ur ett jämställdhetsperspektiv kommer att vara väl känd i alla 
verksamheter. Frågan kommer att vara ständigt aktuell och något som vi arbetar 
fortlöpande kring. 



Mariestads kommuns antagna mål för faktiskt 
heltidsarbete

Mål – andel anställda som faktiskt arbetar heltid 2017 2018 2019 2020 Est 2021 Est

I hela kommunen 60 62 70 75 80

Inom vård och omsorg 27 37 53 60 75



Arbetets gång under 2020
• Kommunikation – först till chefer och sedan till medarbetare. Presentation av projektet och 

övningen Pilen. Har pågått sen våren 2018

• Projektpiloter – frivilliga verksamheter som går före och testar olika arbetstids- och 
schemalösningar. Dessa verksamheter har håller budget sen 2018 trots att i princip alla 
arbetar heltid och inga medel har tillförts. 

• Bemanningshandbok – socialchef har reglerat bemanningen i sektor stöd och omsorg i en 
bemanningshandbok. Togs fram i juni 2019

• Systemstöd – en verksamhetsövergripande projektgrupp arbetar för att hitta bättre 
systemlösningar med syfte att kunna automatisera löpande vakansbemanning vid sjukdom 
och VAB med minimal handpåläggning. Startade i april 2020, pågår fortfarande



• Bemanningskalkyler – hur mycket personal behöver en verksamhet faktiskt för sin 
grundbemanning? Hur många resurspass kan finnas? Vilken sjukfrånvaro och hur många 
semesterdagar behöver man täcka? Vi räknar och tar fram verktyg för att chefer ska få en 
bättre genomlysning och därmed en större kontroll över sin verksamhet, sin bemanning och 
sina kostnader. Startade i december 2019, pågår verksamhet för verksamhet

• Samarbete HR/ekonomi –arbetet med bemanningskalkylerna har visat ett behov av ett 
utökat samarbete mellan HR och ekonomi kring personalekonomiska frågor. Detta har inletts 
och har bland annat resulterat i en gemensam chefsutbildning hösten 2020 / våren 2021. 
Pågående sedan hösten 2020



Utfall 2020

2018-2019 ökade andelen heltidsarbetande i riket med 0,9 procentenheter  

• I Mariestads kommun ökade andelen heltidsarbetande med 8,2 procentenheter vilket var 
den största ökningen i riket

I vårt politiska beslut - delade turer endast vid personligt önskemål. 

• 2020 har de delade turerna minskat med 65 % från ca 400 till 135 st per månad. 



Övertid och mertid – utfall i timmar

0,00

1000,00

2000,00
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Övertid och mertid

2017 2018 2019 2020



Kostnad per timme - utfall

 0,00 kr

 50,00 kr

 100,00 kr

 150,00 kr

 200,00 kr

 250,00 kr

 300,00 kr

 350,00 kr

 400,00 kr
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Kostnad per arbetad timme

2018 2019 2020



Våra tips - kommunicera och räkna
Alla kommuner är olika men vissa förutsättningar delar vi. Här nedan följer 
några tips från oss i Mariestad, nycklar som har gett oss bättre 
förutsättningar: 

• Kommunicera mycket och ofta med riktade budskap till respektive 
målgrupp

• Sätt ett datum för när alla nyanställningar tillsvidare ska vara heltid. 
• Fundera kring nya scheman och nya anställningsformer 
• Räkna noga på allt, budget och faktiska kostnader är inte samma sak. 
• Ge enhetschefer stöd i att räkna på vilken bemanning de faktiskt behöver 

och när de behöver den. 
• Ett dygn har 24 timmar. Om all personal inom vård och omsorg ska ha 

möjlighet att arbeta heltid måste dessa fördelas rättvist.

Glöm aldrig att det mest kvalitativa, hälsosammaste, effektivaste och det 
billigaste som finns är ordinarie personal som arbetar på sitt schema. 
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• Material från dagens konferens skickas ut i efterhand (länk till konferensen 
och alla presentationer) 

• Den partsgemensamma hemsidan www.heltid.nu är under konstruktion 
men nylanseras inom kort – info kommer via mail! 

• Länk till Heltidspaketet: 
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning
/heltid/heltidspaket.31775.html

• Tveka inte att kontakta centrala parter för rådgivning, lokala workshops etc; 
charlotta.unden@skr.se och lena.byström@kommunal.se

HELTIDSRESAN 

http://www.heltid.nu/
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/heltid/heltidspaket.31775.html
mailto:charlotta.unden@skr.se
mailto:lena.byström@kommunal.se


TACK från SKR och Kommunal

Var försiktiga där ute! 


