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I Katrineholms kommun erbjuds alla anställda en heltidsanställning. Trots det är det än stor andel
som fortsätter välja att arbeta deltid. Framförallt är dessa deltidsarbetande kvinnor, vilka är anställda
inom vård- och omsorgssektorn.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Kommunal kommit överens att alla
kommuner ska erbjuda heltidstjänster från och med 2021. Förhoppningen är att detta ska ge en
trygg anställning, bidra till ökad jämställdhet samt bidra till att mildra den kompetensbrist som en
stor del av kommunerna står inför. Därför är frågan om varför anställda fortsätter att välja
deltidsarbete framför heltidsarbete viktig att få svar på.
Uppsatsens frågeställning är: varför väljer tillsvidareanställda kvinnor inom Katrineholms kommun
att arbeta deltid. Hinder för heltidsarbete behöver därför identifieras. Arbetsgivaren behöver veta ifall
dessa hinder för heltidsarbete beror på inre organisatoriska orsaker eller yttre sociala och kulturella
orsaker. Kan arbetsgivaren organisera arbetet på ett annat sätt för att ge fler deltidsanställda
möjlighet att arbete mer?
Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ ansats, studera deltidsarbete utifrån ett
sociologiskt perspektiv.
Fokus har varit frågor om jämställdhet, könsmärkta arbeten, kulturella betingelser och
organisationens möjligheter att organisera arbetet för ökad jämställdhet. Uppsatsen berör frågor om
vad en god arbetsmiljö är och hur balansen mellan arbete och fritid upplevs.
Utifrån den teoretiska bakgrunden, med stöd av genomförda intervjuer, har uppsatsen identifierat
framförallt två hinder för val av heltidsarbete: det ena är hinder i form av kulturella och sociala
normer kring föräldraskap och det andra är hinder relaterat till arbetets organisering.
Uppsatsen har formulerat konkreta förslag på åtgärder för organisationen att arbeta vidare med
framöver, med målet att få fler deltidsarbetande att välja att arbeta heltid.
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At Katrineholms Municipality all employees are offered a full time employment. Despite that
offer, a great deal of the workers choose to work part time. The largest group, who choose to
remain in part-time employment, are women who work in the health and social-care sector.
Swedens Municipalitys & Countys (SKL) have together with the union of Kommunal agreed to
offer full time employments to all employees from the year 2021. The hope is that this will
bring a safe employment, contribute to an increased equality and help mitigate the lack of
expertise that the municipalitys are facing in the near future. That´s why it is so important to
find an answer to why so many employees choose part time instead of full time employments.
This essays framing of the question is: Why does tenured women in Katrineholms
Municipality choose to work part-time. The obstacles for fulltime employment needs to be
identified. The employer has to be aware of if the obstacles are of an organizational kind or if
it depends on outer social and cultural causes. Is it possible for the employer to organize the
work in different ways to enable for the part-time employees to work more hours?
The intention of this essay is that through a qualitative approach study the part-time work from
a sociological point of view.
The focus has been on questions of gender equality, gender-labeled work, cultural conditions
and the organizations ability to organize the work to achieve a heightened level of equality
based on these focus areas. The essay touches questions of what is considered a good
working environment and how the balance between work and spare time is perceived.
This essay has, based on theoretical background supported by interviews, identified two
major obstacles: one obstacle is related to cultural and social norms of parenting and the
other is obstacles related to the organization of work.
The essay reached tangible proposals for action for the organization to consider in the
forthcoming challenge. With the objective to get more of the part-time employees to
reconsider the possibility of a full time employment.
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Förord
Jag vill börja med att tacka min arbetsgivare, Katrineholms kommun, som har låtit mig göra denna
fördjupade analys av valet av kvinnors deltidsarbete. Intervjuerna har genomförts i mitt uppdrag
som processledare för införandet av Heltid som norm.
Ett stort tack till de kvinnor som ställde upp och lät sig intervjuas, ni är välfärdens hjältar! Ert stora
engagemang och den stolthet över ert arbete som ni har beskrivit är inspirerande. Medarbetare är
den viktigaste resurs en arbetsgivare har, och den måste vårdas väl.
Jag vill tacka min handledare Gudmund Jannisa som har lotsat mig med fast hand genom detta uppsatsarbete. Dina ord och förvissning om att jag skulle fixa detta var som en trygg hamn.
Slutligen ska jag rikta mitt största tack till min närmaste familj, Jens och Dexter. Utan er kärlek och
ert stora tålamod och stöd hade det aldrig gått vägen. Jag har under fyra år bedrivit studier vid sidan
av mitt heltidsarbete, vilket säger en del om vilken otroligt trist mamma och fru jag har varit mellan
varven. Men nu är det klart.
Jag kommer alltid att brinna för jämställdhetsfrågor och det arbete som görs för att ge alla kvinnor
och män lika villkor. Någon gång ska heltid bli norm. Det finns inget annat alternativ.

Carina Ålander
Eskilstuna 2019-05-22
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Inledning
När jag var liten var min mamma hemmafru under många år. Pappa var den som arbetade och vår
mamma stannade hemma med både min storasyster och mig. Detta gällde ända fram tills jag
började i lågstadiet, då började min mamma arbeta deltid under kvällar och helger i en matvaruaffär.
Ända fram till det att jag gick i högstadiet fortsatte detta, tills mamma sökte jobb på min pappas
arbetsplats. Pappa arbetade på en industri och tjänsten mamma sökte och fick var på heltid. Från
den dagen hade mamma en heltidsanställning. Jag är rätt säker på att ifall min mamma inte hade
bytt arbete från servicesektorn hade hon fortsatt att arbeta deltid.
I många kommuner och landsting pågår just nu ett stort förändringsarbete. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har tillsammans med fackförbundet Kommunal skrivit under en överenskommelse
om att heltid ska bli norm och att detta ska ha genomförts senast 2021. Denna omställning pågår i
olika skeenden i kommuner och landsting i detta nu. En del har kommit längre i arbetet medan
andra fortfarande formulerar sig genom processplaner och försöker ta fram underlag för politiken
att besluta ifrån. Detta arbete beskrivs som en normförändring, när vi går från att vara en
deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation.

Som Sveriges största arbetsgivare ser SKL det som en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika
stora möjligheter att utvecklas i sitt yrkesliv. Därför måste alla skillnader i såväl arbetsliv som
privatliv som beror på kön försvinna. För det hänger ihop. Fler kvinnor än män arbetar deltid och
fler kvinnor än män tar ansvar för det obetalda hemarbetet. En naturlig väg framåt är att öka
kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. (Micko 2018)

Syftet med införandet av heltid som norm är tvådelat, dels ska fler heltidsanställda kunna bidra till
välfärdens utmaning med kompetensförsörjning, och dels har heltid som norm haft ett tydligt
jämställdhetsfokus. Heltidsanställningar ger en ekonomisk trygghet, en frihet att kunna välja hur
man vill leva sitt liv, utan ekonomisk press. Ett heltidsarbete kan vara det som avgör ifall man väljer
att vara kvar i en dålig relation eller att kunna välja att lämna den. Heltidsarbete främjar också enligt
forskning ett jämställt uttag av föräldraledighet då föräldrar tenderar att mer jämlikt dela upp
ansvaret för barn när båda parter har en heltidsanställning. I de fall där båda parter tjänar likvärdigt
saknas incitament för att det skulle vara den med lägre inkomst som får ta ansvar för
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föräldraledighet och det obetalda hemarbetet. Fortfarande finns det en stark kulturell norm där
kvinnor tar en större del av ansvaret för det obetalda hemarbetet. Omsorg om hem och barn har i
många fall varit kvinnors ansvar, eftersom det oftare är just kvinnor som jobbar deltid och därmed
är den som har mer tid hemma och samtidigt bidar minst till familjens inkomster. SKL har tagit
aktivt ställning i att arbeta för en normförändring för kvinnors och mäns lika villkor i arbetslivet:

När det kommer till möjligheter och förutsättningar i arbetslivet vill vi få bort alla skillnader som
beror på kön. Både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid. En förutsättning är att man delar lika
på föräldraledighet, VAB och på det obetalda hemarbetet (SKL 2018 c, s 6).

I uppsatsens utvalda organisation, Katrineholms kommun, erbjuds alla tillsvidareanställda och
visstidsanställda om minst tre månader, att arbeta heltid. Detta införande och dess process benämns
som Heltid som norm. Alla anställda, med några få undantag, har sedan den 1 juli 2018 ett
anställningsavtal på heltid. Detta oavsett om man själv väljer att arbeta på en lägre
sysselsättningsgrad, heltidsanställningen finns alltid där som en grund. Trots att kommunen erbjuder
alla heltidsarbete, är det ändå många av dem som tidigare också arbetade deltid, som fortsätter att
arbeta på samma lägre sysselsättningsgrader. Ifall man tittar på den totala sysselsättningsgraden ser
man en marginell positiv ökning, i april 2019 var den genomsnittliga sysselsättningsgraden för både
kvinnor och män 93,9 procent. Jämför man med innan Heltid som norm genomfördes uppgick det
till 92,8 procent Om man istället bara tittar på deltidsanställda kvinnors genomsnittliga
sysselsättningsgrad så har den ökat mer, från 71,8 procent (2016) till 74,4 procent (2019). Trots
införandet av heltidstjänster till alla finns det ändå en stor andel anställda som fortfarande väljer att
arbeta deltid. Av totalt 3405 anställningar var 772 anställda frivilligt deltidsarbetande i april 2019,
det betyder att nästan 23 procent, nästan en fjärdedel av alla kommunens anställda, fortfarande
väljer att arbeta deltid. Innan heltid som norm genomfördes uppgick antalet deltidsanställda till 28
procent. (Bilaga 4) Arbetsgivaren är angelägen om att undersöka vad detta beror på och ifall det
finns något inom organisationen som påverkar valet av deltidsarbete. Ifall hinder för heltidsarbete
kan identifieras finns också möjlighet att planera åtgärder för att eliminera dessa hinder och
förhoppningsvis få fler heltidsarbetande i framtiden.
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Problemformulering och syfte
När kvinnorna först kom ut i arbetslivet, under andra världskriget, var det för att ersätta de män som
var inkallade. Kvinnorna behövdes inom industrin för att hålla maskineriet i rullning men då
männen kom hem vid krigets slut, återgick kvinnorna igen till arbetet i hemmet. Under 50-talet fick
kvinnor ett starkare lagligt stöd för att lönearbeta, i och med att produktion och konsumtion ökade
fanns ett behov av kvinnlig arbetskraft, framförallt var det arbeten inom tjänstesektorn och bara på
deltid. Fortfarande var kvinnans huvuduppgift att ta hand om hem, man och barn, och det fanns inte
tid att arbeta heltid. Idealet ansågs vara att kvinnan under sitt liv växlande mellan betalt och obetalt
arbete, något som 1957 beskrivs i boken Kvinnans två roller skriven av Alva Myrdal och Viola
Klein, som en lösning på konflikten mellan lönearbete och hemmafruidealet (Hedenborg &
Wikander 2003).
Det är inte förrän idag som heltidsarbete upplevs som mer självklart för unga som ska ut i
arbetslivet. Men för många kvinnor är deltidsarbete fortfarande både ett aktivt val och inom
servicesektorn är deltidsarbete fortfarande en norm vid anställning. Trots att arbetsgivare inom
kommun och landsting numera börjar anställa på heltid, väljer ändå många att arbeta deltid.
Framförallt kvinnor. Detta är negativt både sett ur ett jämställdhetsperspektiv då forskning säger att
ett jämnt fördelat uttag av föräldraledighet främjas ifall båda föräldrarna arbetar heltid (SKL 2018
c). Deltidsarbete är även negativt sett ur ett bemanningsperspektiv då prognoser talar för att
arbetsgivare inom välfärdssektorn, riskerar att drabbas av en stor kompetensbrist i framtiden. Där
blir fler heltidsarbetande en del av lösningen för att få fler personaltimmar till bemanningen (SKL
2014).
Varför väljer då kvinnor att arbeta deltid trots att de erbjuds heltidsarbete? För att besvara
frågeställningen om varför anställda inom Katrineholms kommun väljer att arbeta deltid behöver
hinder för heltidsarbete identifieras. Arbetsgivaren behöver veta ifall dessa hinder för heltidsarbete
beror på inre organisatoriska orsaker eller yttre omständigheter. Kan arbetsgivaren organisera
arbetet på ett annat sätt för att ge fler deltidsanställda möjlighet att arbete mer?
Syftet med denna uppsats är att studera deltidsarbete utifrån ett sociologiskt perspektiv, med fokus
på frågor om jämställdhet, könsmärkta arbeten, kulturella betingelser och organisationens
möjligheter att organisera arbetet för ökad jämställdhet. Uppsatsen kommer också in på frågor om
vad en god arbetsmiljö är och hur balansen mellan arbete och fritid upplevs. Utifrån den teoretiska
bakgrunden, med stöd av genomförda intervjuer, kommer uppsatsen formulera några konkreta
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förslag på åtgärder för organisationen att arbeta vidare med framöver, med målet att få fler
deltidsarbetande att välja att arbeta heltid.

Frågeställningar

•

Vilka är de hinder för heltidsarbete som kvinnor uppger?

•

Finns dessa hinder inom organisationen eller utanför?

•

Finns förslag på lösningar på problemet utifrån analys av intervjuer samt aktuell forskning i

ämnet?

Avgränsningar
I denna uppsats har avgränsningen varit deltidsarbetande kvinnor inom Katrineholms kommun.
Urvalet är deltidsarbetande kvinnor inom äldreomsorg och barnomsorgssektor. Förutsättningen var
att de som arbetar deltid frivilligt har valt bort heltidsarbete. Urvalet gjordes utifrån viljan att få en
bredd i form av verksamhetsområden, med tyngdpunkten inom vård och barnomsorg där
deltidsarbete är mest utbrett. Något som underlättade valet av population var att uppsatsskrivaren
själv var anställd i samma kommun och hade uppdrag att vara processledare för Heltid som norm.
Därigenom fanns förkunskaper och uppbyggda nätverk och kontakter som gjorde genomförandet av
undersökningen enklare. Undersökningen blir också en del av uppföljning av införande av Heltid
som norm i Katrineholms kommun.

Material
Det material som har legat till grund för uppsatsens undersökning är genomförda intervjuer av
deltidsanställda kvinnor, forskningsartiklar inom området arbetslivsforskning och utvald sociologisk
litteratur. Mycket av det material som handlar om heltidsinförandet är utgivet av Sveriges
kommuner och landsting, de har gett ut material som återfinns på webbsidan Heltidsresan.nu. Detta
är tänkt som stödmaterial vid införandet av heltid som norm i kommuner och landsting/regioner.
Tidigare dokumentation är också den slutrapport som sammanställdes efter införandet av Heltid
som norm i Katrineholms kommun (Ålander 2018).
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Litteraturöversikt/Teori
Begrepp och definitioner
Heltid som norm: Begreppet står för den normförändring som SKL tillsammans med fackförbundet
Kommunal har kommit överens om. Alla kommuner och landsting (regioner) ska innan 2021
organisera sig som en heltidsorganisation, alla anställda ska inneha en heltidsanställning samt i
större utsträckning arbeta heltid (SKL 2014). I Katrineholms kommun används Heltid som norm
som namn på den förändringsprocess som införts i kommunen sedan den 1 juli 2018.
Heltids- och deltidsarbete: Personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som
heltid och de med en faktisk sysselsättningsgrad mellan 1 och 99 procent redovisas som deltid.
Deltidsanställningar: Är anställningar som understiger det bestämda heltidsmåttet för
anställningen.

Kvinnorollen och yrkeslivet
När kvinnor och män utgick ifrån det gemensamma hemmet och då arbete producerades i eller i
närheten av hemmet fanns ingen åtskillnad i synen på arbete. Kvinnor och mäns arbetsinsats
värderades lika. Detta var något som förändrades i och med industrialiseringen då män anställdes
för att utföra arbete på fabrikerna och kvinnorna kvarstod med hemmets arbete. I och med denna
stora förändring förlorade kvinnors arbete sitt värde. Männens arbete blev viktigare för det var ett
arbete som gav en lön i kontanter (Giddens & Sutton 2013). Under första och andra världskriget, då
det rådde stor arbetsbrist, togs kvinnorna in som resurs i industrin medan männen låg ute i fält.
Trots detta fortsatte synen på kvinnors arbete att vara lägre värderat än männens. Synen på kvinnors
arbete har förändrats över tid, då vi har gått från att vara ett industri- och lantbrukssamhälle till att
övergå till att merparten av dagens arbeten finns inom servicesektorn. Detta har bidragit till att
kvinnor idag har en större representation i dessa yrkesgrupper. Till servicesektorn räknas arbete
inom handel, vård, skola etc.

Deltidsarbete
Giddens och Sutton (2013) beskriver hur kvinnors yrkesliv har gått ifrån en jämlik syn på kvinnor
och mäns utförda arbete, till ett arbetsliv som präglas av ojämlikhet. Denna ojämlikhet delar
Giddens och Sutton upp i: könsstämplade lågstatusarbeten, vilka han benämner som occupational
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segregation, deltidsarbeten och lågbetalda arbeten. Historiskt avgick kvinnorna som förlorare när
männen tog arbete inom industrin och när väl kvinnorna introduceras på arbetsmarknaden var det i
den växande servicesektorn, där merparten arbetstillfällen är kvinnostämplade yrken med låg status.
Kvinnorna förväntas arbeta deltid på oregelbundna arbetstider med lägre lön än mäns jämförbara
arbeten.
Arbetslivsforskningen som helhet har under senare år fokuserat på frågor om arbetsmiljö och
arbetsorganisation. Det finns idag en större medvetenhet om att arbetsorganisationsteori som ger sig
ut för att vara könsneutral i allmänhet bygger på forskning från mansdominerad varuproduktion.
Forskningen om jämställdhet i arbetslivet har också synliggjort att arbetslivet har utformats med
utgångspunkt från en heltidsarbetande man, och hur de strukturella förhållanden, vidmakthåller och
återskapar mönster av manlig överordning och kvinnlig underordning (Fürst 1999).
När kvinnor besvarade arbetskraftsundersökningen hade närapå dubbelt så många kvinnor än män
svarat att lämpligt heltidsarbete saknas på frågan om orsak till deltidsarbete. Närapå 125 tusen
kvinnor angav att vård av barn var orsak till deltidsarbete medan motsvarande siffra knappt var 25
tusen män som angav vård av barn som orsak till deltidsarbete (SCB 2018, illustration 1).

Könsroller och könsmaktsordningen
Synen på kvinnor och mäns likhet mellan könen kom under sextiotalet med det som kallades
könsrollsdebatten, där synen på det manliga och kvinnliga ändrades från att tidigare ha grundat sig
på en slags naturlag och att våra egenskaper och könsroller kom med födseln. Istället började man
nu tala om hur våra könsroller formas utifrån det samhälle man lever i och dess sociala
sammanhang (Fürst 1999). Hemmafruidealet började ifrågasättas och det fanns en stor efterfrågan
av arbetskraft vilket banade väg för kvinnors intåg i arbetslivet. Det som uppfattades som
revolutionerande var att kvinnor med barn återgick till arbetet, vilket också underlättades av en
proaktiv jämställdhetspolitik där en utbyggnad av förskolan var en förutsättning för kvinnors inträde
i förvärvsarbete. I den radikala könsrollsideologin är syftet att avskaffa kvinnans roll som försörjd
hemmafru då detta nu anses förhindra kvinnans frigörelse och jämlikhet. Den liberalt radikala
könsrollsideologin framhåller att både kvinnan och mannen har två olika roller, en yrkesroll och en
familjeroll, och att hemmasysslorna ska fördelas lika mellan parterna (Liljeström, Liljeström
Svensson & Fürst Mellström 1976).
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För att kunna behålla könsmaktssystemet intakt krävs att ingen ifrågasätter det, och att de flesta
tycker att samhället fungerar bra som det är. Strukturer är helt beroende av att människor aktivt gör
saker för att uppdelningarna ska kvarstå. Om ingen gjorde något, skulle alla uppdelningarna falla
samman, och organisationen eller samhället skulle upphöra att existera i sin nuvarande form.

När de personliga viljorna och projekten passar väl in i strukturerna, då märks dessa inte. Men om
viljan går på tvärs emot strukturerna, som när en liten pojke vill bära kjol, eller en kvinna inte vill
ta hand om sitt barn, då märks strukturerna mycket tydligt (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s 23).

Man kan också tala om en horisontell könssegregering där man skiljer på mansyrken och
kvinnoyrken. Likaså finns det en vertikal uppdelning där det kvinnliga underordnas det manliga i
fråga om status och ekonomi (Wall, Holgersson, Höök & Linghag 2001).

Jämställdhet
Synen på jämställdhet har gått från att synen på att jämlikt dela med sig av resurser och ansvar till
att mer handla om frågan om makt, då menar man det politiska och ekonomiska maktsystemet, i
vilket kvinnor och män åtskiljs genom genussystemets mekanismer. Forskning visar att överallt där
makt finns är kvinnor underrepresenterade. Och att det därför krävs åtgärder för att komma framåt i
den frågan. Det gjordes bland annat i propositionen Delad makt- delat ansvar (Sveriges riksdag
1993) där intentionen var att öka kvinnors representation i beslutande organ samt i näringslivets
chefsbefattningar. Regering och riksdag har beslutat att arbetet med jämställdhet ska utgå ifrån en
strategi som kallas Mainstreaming, vilket innebär att istället för att lägga ansvaret för
jämställdhetsfrågor på en person, ligger ansvaret på hela organisationen och ska genomsyra alla
verksamheter. Innan beslut tas ska konsekvensanalyser göras med utgångspunkt ifrån hur beslutet
påverkar både kvinnor och män (Fürst 1999). Sverige har organiserat sig för jämställdhet mellan
könen genom lagar och förordningar, det finns en syn på Sverige som ett ytterst jämställt land vid
jämförelse med andra länder som inte kommit lika långt i sitt jämställdhetsarbete. Sverige befinner
sig i toppskiktet vad gäller kvinnors sysselsättning, ändå är inte Sverige ett jämställt land. Det finns
fortfarande begränsande normer och könsstämplade arbeten som bidrar till bland annat
inkomstklyftor (Fürst 1999).
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Genusarbetsdelning
Uppdelningen i vad som är kvinnligt och manligt arbete beskrivs också av sociologer i teorierna
genusarbetsdelning eller enbart arbetsdelning (Boye 2014; Fürst 1999; Hirdman 2001;Wikander
1988) Begreppet syftar på de teorier som beskriver de socialt formade skillnader mellan organiseringen av arbete för kvinnor och män. Blanda annat så skrev sociologen Paul Thompson om arbetsdelning mellan könen. Arbetsdelningen syftar på det betalda respektive obetalda arbete som utförs
av kvinnor och män (Wikander 1988). Via ett osynligt samhällskontrakt värderas det arbete som
utförs i hemmet av framförallt kvinnor som obetydligt i jämförelse mot det betalda arbetet som
framförallt utförs av män. SCB gjorde en tidsanvändningsundersökning 2010/2011 där det visade
sig att kvinnor i snitt lade 12 timmar/vecka på hushållsarbete, motsvarande tid för männen var ca 7
timmar/vecka (Bilaga 1, illustration 4).
Den amerikanske sociologen Barrington Moore Jr menar att man kan studera arbetsdelningen genom att se vart produkterna och tjänsterna i ett företag befinner sig också se vart makten finns (Wikander 1988). Arbetsdelningssystemet är en del av det ekonomiska system som industrialismen har
bidragit till och den makt som gynnar dem med resurser. De som har makten slipper själva utföra
det som anses vara arbeten med låg status och arbeten som kräver underordning av andra och därför
kräver endast en kort utbildningstid. Att ifrågasätt det osynliga systemet görs oftast inte då även den
underordnade rollen ger ett skydd och materiell säkerhet i utbyte mot arbetsinsatser.
Enligt Sokloff (Wikander 1988) dubbelexponerar detta ekonomiska system kvinnan, både på arbetsmarknaden och i hemmet. Hon menar att vissa män med makt vinner dubbelt på systemet då
mannen kan erhålla både ekonomisk frihet genom en hög lön samt slipper ta ansvar för det obetalda
arbetet i hemmet som han då köper sig fri ifrån eftersom han uppbär högst inkomst och kvinnan är i
en underordnat ställning där hon förväntas göra det obetalda arbetet i hemmet eftersom hon bidrar
minst i lön till det gemensamma hemmet. För män med ett normalt lönearbete blir vinsten att tjäna
högre lön än kvinnor och därmed skapa sig en högre ställning inom familjen. Vilket också kan medföra befrielse från hemarbete. Oavsett hamnar kvinnor längst ned i det ekonomiska systemet och är
de som förlorar i ett hierarkiskt system som präglas av genusarbetsdelning.
Kvinnor fortsätter att ha ett mycket större uttag av VAB än män, detta trots att kvinnor i undersökta
fall har lika eller till och med högre inkomst än sin make. Detta kommenteras i en forskningsartikel
där Boye menar att det ojämlika vabbandet troligen har mer med samhällets normer och
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föreställningar kring kön att göra, än mäns och kvinnors olika inkomster. Trots att kvinnor har
högre lön än sin partner, står kvinnor för två tredjedelar av andelen vabbdagar. (Boye 2014, s 32)
Genusarbetsdelningen är inte en önskvärd ideologi i vårt demokratiska samhälle men finns ändå
kvar, trots att Sverige genom olika jämställdhetsreformer arbetat för ett jämlikt arbetsliv. Skulden
läggs då på kvinnorna själva som anses göra egna val genom att fortsätta välja kvinnligt stämplade
arbeten. Genusarbetsdelningen fortsätter att kvarstå och Wikander kallar detta ett stillastående i
förändringen. Detta refererar till förhållandet att relationer mellan manligt/kvinnligt har förblivit en
relation av över/underordning trots grundläggande sociala förändringar vad gäller förvärvsarbete,
sexualitet, familjestruktur. Trots den industriella utvecklingen som sker, fortsätter kvinnor och män
att inordna sig i det system av arbetsdelning utifrån kön (Wikander 1988).
Fürst (1999) talar om den manliga normen som ger män tolkningsföreträde när det gäller att avgöra
vad som är viktigt och värdefullt. Män tjänar på att deras arbetskraft värderas högre än kvinnornas,
och den högre värderingen har också legitimerat deras befrielse från hushållsarbete.
Synen på arbetsdelningen mellan kvinnor och män och hur kvinnors nya roller förändrar andra
roller i hennes omgivning beskrivs i rapporten Roller i omvandling (Liljeström et. Al 1976) som
skrevs på uppdrag av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Regeringen tillsatte
1972 en delegation för jämställdhet för att verka för jämlikhet mellan könen och bereda kvinnor väg
till arbetsmarknaden genom olika former av riktade arbetsfrämjande åtgärder.
Jämställdhetsdelegationens uppdrag och strategi var att driva utbildnings- informations- och
rekryteringsinsatser, som ett led i att göra kvinnor till försörjare på jämställd fot med män.
Grundtanken var att ifall kvinnor arbetade med lika avlönade och betungande arbeten som män
fanns heller inget skäl till att män skulle vara befriade från hushållssysslor. I rapporten beskrivs
jämställdhetsarbetet och vad som krävs för att målet jämställdhet ska uppnås: För att jämställdhet
ska kunna förverkligas måste kvinnor och män få tillträde till samma livsområden. Och i rapporten
På tal om kvinnor och män (SCB 2018) är målet för en jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet att ”Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge
och få omsorg på lika villkor.”

Kvinnors hälsa
Parallellt med att kvinnor ökat sin närvaro på arbetsmarknaden genom att arbeta på en högre
sysselsättningsgrad har även kvinnors ohälsotal ökat. I rapporten På tal om kvinnor och män (SCB
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2018), uppger över hälften av alla tillfrågade kvinnor att de har arbeten som bidrar till stress, hög
arbetstyngd och en upplevelse av att ha för mycket att göra. Antalet rehabiliteringsärenden för
sjukdomstillstånd som övergår 180 dagar har skjutit i höjden mellan åren 1995-2010 med en
toppnotering omkring 2003 (Bilaga 1, illustration 3 b).
Kvinnligt anställda är i majoritet inom servicesektorn, på arbetsplatser med stort ansvar för andra
människor. Inom vård och omsorg innebär arbetet att utföra tjänster för andra människor, något som
har ställts under större stress och med allt mer ansvar i form av dokumentation och större
arbetsområden.
I Katrineholms kommun är sjuktalen inom barnomsorg och äldreomsorg markant högre jämfört
med andra förvaltningar i samma kommun (Bilaga 4). Inom dessa områden med höga sjuktal
arbetar främst kvinnor och det är inom dessa områden det har funnits ett ökat tryck de senaste åren,
med stora barnkullar i förskola och skola och en ökande andel äldre inom äldreomsorgen. Samtidigt
har forskare har också funnit att förklaringen till kvinnors ökade ohälsa också måste sökas i hur
kvinnors totala livssituation ser ut. Det handlar om slitsamma jobb och ansvar för familjens
välbefinnande, hemmets skötsel och ekonomi.

Ansvaret för hur det hela ska gå ihop vilar på majoriteten kvinnor. Ofta omfattar kvinnorna själva
en ganska traditionell husmorsideologi, de tar inte bara på sig ansvaret för att familjelivet ska
fungera - de har också höga förväntningar på hur det ska vara. (Fürst 1999, s 77)

Statistiken gällande arbetstyngd i rapporten På tal om kvinnor och män (SCB 2018, bilaga 1
illustration 3) beskriver arbetsmiljöförhållanden för sysselsatta och visar att både kvinnor och män i
mycket hög grad upplever att de känner sig uttröttade varje vecka. Både män och kvinnor svarar ja i
lika hög procent på frågan om att de minst två gånger det senaste året har arbetat trots att de borde
sjukskrivit sig. Över 58 procent av alla kvinnor upplever att de har alldeles för mycket att göra,
motsvarande andel är 48 procent för männen.
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Metod
Val av metod
Uppsatsen undersöker vilka orsaker som finns bakom kvinnors val av att arbeta deltid, samt ifall det
finns upplevda hinder för att arbeta heltid. Uppsatsen genomfördes i form av en litteraturstudie
samt genom kompletterande semistrukturerade djupintervjuer med deltidsarbetande kvinnor inom
vald kommun. (Ejvegård 2003; Denscombe 2009) Analysen gjordes utifrån svaren från intervjuerna
och utvald litteratur och teori, bland annat teorin om genusarbetsdelning (Hirdman 2001; Wikander
1988). Data samlades in från intervjuer som genomfördes med tre deltids- och heltidsarbetande
kvinnor som har en tillsvidareanställning inom utvalda kommunala verksamheter. Det genomfördes
en intervju med en anställd med facklig bakgrund som har god insyn i deltidsarbete inom både
äldreomsorg och barnomsorg. En intervju genomfördes också med en processledare för
genomförandet av heltid som norm i annan kommun i Sverige.

Urval
Urvalet av respondenter begränsades till anställda kvinnor inom vårdsektorn, från början var tanken
att även göra intervjuer med anställda inom barnomsorgen men detta skulle tidsmässigt inte vara
möjligt att hinna genomföras. Därför avgränsades urvalet till att gälla vårdsektorn och endast en
djupintervju genomfördes med en kvinnlig anställd inom förskola.
Den tid det tog att genomföra och framförallt bearbeta intervjumaterialet gjorde att uppsatsen
begränsades till att rikta sig till ett fåtal utvalda deltidsanställda inom vårdsektorn. Omfånget
begränsades till önskvärt tio intervjuer och en efterlysning av respondenter skickades ut till chefer
inom vård och omsorgsförvaltningen. Jag fick hjälp av en HR-konsult inom personalavdelningens
HR-enhet, den personen var även kontaktperson till förvaltningen jag behövde ha kontakt med.
Detta underlättade då jag fick tillgång till denna persons chefsnätverk och hon kunde, så att säga
”bana väg” i kontakten med chefsgruppen. I deras kontaktmanskap skulle de också framhålla
behovet av att analysera deltidsanställdas bortval av heltidsarbete. Önskan var att få två
respondenter från olika verksamhetsområden: särskilt boende (äldreboende) ordinärt boende
(hemtjänst) och funktionshinderområdet.
Innan missivbrevet till cheferna skickades ut hade jag fört en diskussion med den HR-konsult som
skulle hjälpa mig med att få kontakt med cheferna. Från början diskuterade vi ifall man skulle göra
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urvalet av respondenter utifrån liknande storlek på arbetsgrupperna de arbetade i. Vi diskuterade
också ifall vi skulle välja några från en enhet med höga sjuktal respektive några från en enhet med
låga/normala sjuktal. Vi diskuterade ifall man skulle välja en verksamhet med dygnet runt
bemanning kontra en med endast bemanning på vardagar. Men även ett urval utifrån höga
respektive låga sjuktal valdes bort, det kändes inte rätt att i förväg välja utifrån denna variabel. Vi
valde istället att låta cheferna själva välja ut medarbetare genom att tillfråga ifall de ville bli
intervjuade.

Etik, konfidentialitet och anonymitet
En viktig del av undersökningens genomförande är att se till att bemöda sig om att använda ett
forskningsetiskt förhållningssätt där det etiska förhållningssättet ska följa hela processen, från
insamling av data, i analysprocessen och vid publicering av fynd (Denscombe 2009, s 193).
I undersökningen försäkrades intervjupersonerna om att deras deltagande skedde frivilligt och att
deras svar skulle komma att anonymiseras för att tillförsäkra dem full konfidentialitet i sin
medverkan. Deltagandet i undersökning har varit frivilligt och informanterna har haft rätten att
avbryta sitt deltagande när som helst, vilket är noggrant informerat om vid ovan nämnda tillfällen.
Frivilligheten ska dock tas med beaktande att respondenternas chef har varit involverad i
urvalsprocessen. Eftersom respondenternas chef har hjälpt till vid eftersökning av intervjupersoner
finns det en risk att respondenternas vilja att delta kan ha påverkats.
Vid intervjutillfället informerades respondenterna om hur materialet skulle användas och hur deras
medverkan sker anonymt genom att deras namn och ålder ändras samt att deras arbetsplats beskrivs
i neutrala termer som förhindrar igenkänning till arbetsplats. Det är endast verksamhetsområdet som
presenteras för att få en korrekt bakgrund av respondentens yrkesvardag. Vid citering har
uppsatsskrivaren bemödat sig om att citaten inte ska röja respondentens identitet. Vid behov har
vissa beskrivningar gjorts om för att inte röja respondenten själv, dess kollegor, chef eller dess
arbetsplats.
Intervjumaterialet sparas enbart under tiden arbetet pågår med att sammanställa undersökningen,
efteråt kommer det inspelade materialet att raderas. Det är endast uppsatsskrivaren som har tillgång
till det inspelade och nedtecknade materialet och densamme ansvarar för att detta inte kommer
obehöriga till del. Respondenterna erbjuds att ta del av det bearbetade materialet.

Genomförande
Intervjuerna genomfördes i slutet av mars till slutet av april för att kunna genomföra dem på den tid
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som passade respondenterna bäst. De behövde få gå ifrån ca 45- 60 min från arbetet för att hinna
genomföra intervjun. Detta förankrades med cheferna i det missivbrev som sändes ut via mail
(Bilaga 2). Intervjun som genomfördes med en processledare för heltidsgenomförandet i en annan
kommun, baserades utifrån en önskan om att få höra vad de möter för hinder eller motstånd mot
heltidsarbete. Kontakten fanns tillgänglig genom att undertecknad själv ingår i samma nätverk för
processledare som SKL har med processledare för heltid som norm ifrån hela Sverige.
Ett brev gick ut via mail med en efterlysning av respondenter samt en beskrivning av syftet med
undersökningen. Ganska omgående fick jag napp, en representant med facklig bakgrund och en
kvinna som arbetar inom hemtjänsten. Efter ca två veckor gick vi ut med en påminnelse som
genererade i tre nya respondenter. Med processledaren blev det totalt sex intervjuer, något färre än
min önskan.

Intervjuguide
En intervjuguide togs fram där frågorna riktade sig till kvinnor som arbetar deltid, samma guide
användes något modifierat till den som arbetade som processledare för heltidsgenomförandet.
(Bilaga 3). Intervjuerna tog mellan 45 minuter och upp till en timme att genomföra.
Intervjufrågorna inriktades kring frågor om respondenternas arbetsliv, valet av sysselsättningsgrad,
deras arbetsmiljö, upplevelse av stress och återhämtning, arbetets organisering i form av
schemaläggning, frågor om personens hälsa och om upplevd balans mellan arbete och fritid.
Frågorna i intervjuerna följde råden Ejvegård gav i boken Vetenskaplig metod (2003). Det betyder
att frågorna var semistrukturerade och intervjuerna genomfördes med explorativt syfte, det vill säga
de hade en frihet trots att det fanns olika frågor inom i förväg bestämda frågeområden. Ifall
respondenterna tog upp andra områden tilläts de att prata om detta med. Jag var öppen för att
respondenterna själva skulle kunna känna sig fria i att formulera svaren. Det fanns gemensamma
frågor som ställdes till alla respondenter, med syfte att samla in gemensam bakgrundsfakta. Och det
fanns frågor inom olika sektioner där syftet var att utgå från samma frågeställningar för att kunna
jämföra svaren i den senare analysen.
Frågor ställdes inom området upplevd hälsa, frågor om återhämtning och balansen mellan fritid och
arbete. Frågorna syftade till att undersöka ifall respondenterna upplevde att det fanns
organisatoriska hinder då de själva eller kollegor aktivt väljer bort heltidsarbete. Enligt Ejvegård
(2003) bör dessa standardiserade frågor ställas så ordagrant lika man kan till alla respondenter,
likaså bör man eftersträva att ställa frågorna i samma ordningsföljd. Detta var ibland svårt att följa i
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de fall respondenten själv besvarade någon senare tänkt fråga, före den hann ställdas mig som
intervjuperson. Det gjorde att den tänkta ordningsföljden i intervjumanus ibland frångicks. Innan
intervjun avslutades gick jag alltid igenom alla teman och följde upp med frågor ifall någon fråga
inte hade besvarats. Intervjuerna gjordes med bandspelare och dokumenterades i efterhand.
Intervjuerna sammanställdes genom transkribering. Att sammanställa intervjuerna nästintill
ordagrant var tidskrävande men underlättade analysen i efterhand då det var lättare att få en känsla
för materialet och för att komma ihåg nyanserna i svaren, något som rekommenderas av Widerberg
(2002).

Respondenter
Under fem intervjutillfällen genomfördes djupintervjuer med sex kvinnor med erfarenhet av
deltidsanställning med kommunen som arbetsgivare. Alla intervjutillfällen utom ett genomfördes
med respondenten ensam, en intervju genomfördes med två respondenter gemensamt. Fyra av
respondenterna arbetade inom vård- och omsorgssektorn i Katrineholms kommun. En respondent
var anställd inom barnomsorgen, och en intervju genomfördes med en processledare som arbetar
med införandet av heltid som norm i en annan kommun. Kvinnorna som intervjuades var i
åldersspannet 25 - 60 år och deras erfarenheter baserades på självupplevda skeenden och åsikter
som de fått genom deras arbetslivserfarenhet. Av de intervjuade arbetade tre i nuläget heltid och tre
arbetade deltid men nästan alla hade egen erfarenhet av att någon period i livet arbeta deltid.
Alla intervjuade har anonymiserats genom att de har fått andra namn, där det fanns risk att deras
identitet skall röjas har jag valt att ändra lite i sammanhangen. Detta har gjorts för att göra
intervjuerna lite friare, det finns mindre risk för att de intervjuade ska känna sig utpekade.
Intervju 1: Mona, arbetar deltid i hemtjänst
Mona Svensson är 60 år och anställd inom hemtjänsten. Mona har jobbat i snart 40 år inom
hemtjänsten i kommunen, hon har alltid arbetat deltid även om hon har varierat sin
sysselsättningsgrad genom åren. Mona arbetar schemalagt på dag, kväll och helg.
Från början när Mona började arbeta i hemtjänsten hette det att man arbetade som hemsamarit, de
hade ingen egen lokal att träffa de andra hemsamariterna i utan de fick ett schema av sin chef och
arbetade självständigt utifrån det. Arbetskollegor träffade hon inte, mer än att hon ibland kunde se
någon som hon kände igen i affären och som hon gissade också jobbade som hemsamarit. Detta
ändrade sig senare då de fick både en samlingspunkt och ett gemensamt arbetslag av kollegor. Idag
arbetar de i team i olika enheter, de träffas på morgonen och till lunchrasten.
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Organisationen av arbetet har skiftat och schemaläggningen likaså, de har haft fasta schemarader,
men även jobbat utifrån det som kallades tvättstugescheman till dagens schemasystem.

Intervju 2: Kicki och Cecilia, arbetar heltid på ett särskilt boende.
Kicki är 55 år och har varit anställd sedan 2001. Cecilia är 25 år och har varit anställd sedan 2013.
Båda jobbar som undersköterskor. De arbetar på ett äldreboende som består av flera olika
avdelningar. Båda jobbar heltid och går på schema dag, kväll och varannan helg. Kicki har alltid
jobbat heltid medan Cecilia fick heltid förra året, i och med införandet av heltid som norm. Cecilia
fick anställning i kommunen direkt efter sin gymnasieexamen. Cecilia jobbade först 75 procent men
när heltid som norm infördes under 2018 fick Cecilia en heltidsanställning. Innan heltid som norm
hade inte Cecilia påtalat att hon ville jobba heltid, hon jobbade på de 75 procent som hon fick när
hon blev anställd genom LAS (Lagen om anställningsskydd).
Kicki är ensamstående med utflugna barn och Cecilia har inga barn.

Intervju 3: Maria, arbetar deltid inom funktionshinderområdet
Maria är anställd som undersköterska inom området funktionshinder. Det har hon jobbat med sedan
90-talet, mestadels på samma arbetsplats. Maria har idag en kombinationstjänst med både dag, kväll
och nattarbete. När Maria jobbar natt har hon sovande jour. Maria jobbar på två andra arbetsställen
utöver sin 65 procentiga anställning. Det betyder att Maria, de flesta månader, kommer upp i heltid.
Maria vet att hon kan få heltid ifall hon vill, men idag tycker Maria att hon inte vill jobba heltid där
hon jobbar idag. Hon drömmer om att jobba dagtid och slippa kvällar, nätter och helger.
Maria är 56 år och är ensamstående med vuxna barn.

Intervju 4: Anna, heltidsanställd inom barnomsorgen
Anna har arbetat i över 30 år inom barnomsorgen, hon berättar stolt att hon fått sin 25-årsgåva.
Anna har i princip alltid arbetat heltid, förutom då hennes barn var små, då arbetade Anna deltid en
kortare period. Anna är positiv över att alla har fått heltidsanställningar i kommunen men att hon
inte tycker att arbetsgivaren fullt ut har lyckats med att få till den schemaläggning som krävs för att
jobba mer flexibelt över fler arbetsställen. Anna har en god insyn i processen med att införa heltid
som norm genom sitt fackliga engagemang, inom både barnomsorg och äldreomsorg.
Anna är 51 år och är ensamstående med vuxna barn.
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Intervju 5: Lisbeth, processledare från Karlstad kommun.
Lisbeth har jobbat länge inom Karlstads kommun och de var som kommun väldigt tidiga i Sverige
med att införa heltidsarbete. Redan 2003 införde de Rätt till heltid, deltid en möjlighet inom
vårdsektorn. Och de har från den införandeprocessen, stor erfarenhet av de hinder och motstånd
som finns hos både medarbetare och chefer. 2008 fick togs ett kommunbeslut om allas rätt till heltid
i kommunen. Karlstad är en av de kommuner i landet som har högst andel heltidsanställda bland de
månadsavlönade. Alla anställningar, med endast några få undantag, är heltider. Partiell ledighet för
att jobba deltid är inte någon rättighet, men ansökningar beviljas om arbetet så tillåter (SKL 2015).
Nästa arbete enligt Lisbeth blir att försöka ta bort de delade turerna.
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Resultat
I resultatdelen redovisas svaren från de intervjuade kvinnorna utifrån de olika teman som analysen
av svaren gav. För att besvara uppsatsens problemformulering: Varför väljer tillsvidareanställda
kvinnor inom Katrineholms kommun att arbeta deltid, fanns två grundläggande frågeställningar som
intervjuerna skulle söka besvara:
•

Vilka är de hinder för heltidsarbete som kvinnor uppger?

•

Finns dessa hinder inom organisationen eller utanför?

I analysen av intervjuerna har svaren delats upp utifrån teman. Jag har följt Widerbergs (2002) råd
och använt mig av ett empirinära förhållningssätt vilket innebär att teman har hämtats från det
empiriska materialet, det vill säga intervjuerna. Dessa teman har sedan exemplifieras genom olika
citat. Svaret på frågan ifall upplevda hinder finns inom organisationen eller utanför, redogörs för
under avsnittet analys.

Vilka hinder för heltidsarbete uppger de kvinnliga respondenterna?
Bemanning & Schemaläggning
På frågor om organisation och schemaläggning var alla respondenter överens om att
schemaläggningen kan upplevas som ett hinder på grund av att det ofta är komplicerat tekniskt att
planera ett schema, det involverar många personer och flera olika moment ingår i
planeringsprocessen. Schemaplaneringen upplevs av flera av respondenterna som en källa till
irritation och osämja. I Katrineholm används idag systemet Time Care som ett planeringsverktyg
som visar var behoven att lägga ut pass finns utifrån en bemanningsgraf. På de flesta ställen är
personalen själva inne i systemverktyget och lägger ut sin arbetstid i form av önskade pass utifrån
behoven som grafen visar samt gör korrigeringar vilket benämns som att diffa. Dessa önskemål kan
sedan ändras av en schemaadministratör för att bättre passa verksamhetens behov och i slutändan är
det ansvarig chef som godkänner schemat. Idag har alla schemaperioder som löper över fyra veckor.
I samband med heltid som norm infördes tecknades ett lokalt avtal som bland annat innebar att
möjliggöra arbete med resurspass, vilket betyder att fast personal går in och tar pass som är vakanta
på grund av sjukdom eller andra ledigheter, på sin egen arbetsplats eller på andra enheter. Samtidigt
infördes också en timbank med möjlighet att jobba +/- 20 timmar inom avstämningsperioderna tre
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månader alternativt årligen.
Maria från funktionshinderområdet är kritisk både till hur samarbetet fungerar i arbetsgruppen och
till schemasystemet Time Care:

På mitt jobb vill jag inte vara på heltid, vi bråkar så mycket om tider. Man kan ju ha rätt att jobba
på andra ställen men jag tycker det känns så joxigt. Det är krångligt med schema på olika ställen
och Time Care är det värsta skit.

Maria resonerade kring att det vore bättre att få ett schema som går på längre tid än fyra veckor,
idag upplever Maria att det är svårt att få ut sin tid vilket skulle kunna bli enklare ifall timmarna
kunde fördelas över åtta veckor istället.
Ja det är schemat man går och funderar på det hela tiden Det säger vi alla… det mal i huvudet och
man funderar på hur schemat ska bli. Det vore bättre ifall man hade två månader schema som man
kan lägga ut över 8 veckor. Det skulle vara mycket enklare att få ut schemat då.

Anna inom barnomsorgen är kritisk till att förskolan saknar insyn i schemaplaneringen och hon
upplever inte att de har möjlighet att påverka sitt arbetsschema. Mona upplevde att hon var delaktig
i schemaplanering genom att hennes arbetsgrupp lägger sitt eget schemaförslag, men hon upplevde
en brist på kommunikation kring schemaprocessen och att de själva fått veta att de är dåliga på att
diffa.
De som lägger schemat nu har man ingen kontakt med… man har ingen kommunikation. Så när
man får sitt schema så ser det inte alls ut som jag har lagt in det… och så påstår de att vi diffar för
dåligt.[…] Är det en stressig dag är det inte lätt att sätta sig och diffa, kanske de stannar kvar efter
jobbet… ja vi är tydligen dåliga på att diffa här uppe.

En del av problemet för hemtjänstgruppen är att det är långt att ta sig till sin samlingslokal där
personalutrymmen finns. Ibland jobbar personalen långt ifrån och har svårt att kunna ta sig till
lokalen. Om det finns tid över mellan brukarna så tar det för lång tid att ta sig fram och kunna titta
på schemat och göra de diffar som behövs. Det blir ingen idé att försöka hinna det mellan besöken
hos brukarna. Mona tror att det skulle underlätta ifall lokalen låg mer centralt och var lättare att nå
för de som jobbar ute på olika platser. På frågan om vad som är mindre bra med dagens schema
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uppger Mona att delade turer har kommit tillbaka i större utsträckning, förr kunde de ha delad tur
någon gång ibland man och arbetade var tredje helg men nu är det arbete varannan helg.
Jag tror på det här med sex eller sju timmars arbetsdag. Överhuvudtaget. Och inte på delade turer.
Det har vi ju fått tillbaka nu igen. Det tror jag inte på.

Flera respondenter menar att arbetsgivaren borde införa kortare arbetsdagar och ta bort delade turer:
Även Lisbeth från Karlstad var inne på att minska heltidsmåttet på frågan om vad hon tror blir nästa
uppdrag för kommunerna:
Sänkt arbetstid. Och det är lustigt egentligen, för vi pratar om högre arbetstid och färre huvuden i
personalgruppen. Trots det tror jag att det är sänkt arbetstid som vi behöver arbeta med för att
komma tillrätta med personalens hälsa framöver. SKL blir kanske inte jätteglada över att sänka
arbetstiden men det kanske sänker sjuktalen.

Något som Maria tar upp är att det upplevs svårt att arbeta heltid på enbart nattschema. Att arbeta på
natten upplevs som ett hinder för att jobba mer enligt Maria som jobbar delvis natt, hon menar att
det blir tärande i längden:

Det är det här med att jobba natt. Nu märker jag att det börjar tära på mig. Förstår du? Jag började
tidigt 90-tal. I 28 år har jag sovit halva mitt liv hemma och halva mitt liv på jobbet. Det är 15
nätter i månaden.

Digital teknik – bidrar till stress
Ifall man arbetar i hemtjänst finns ett schema i telefonen som måste uppdateras ett par gånger om
dagen. Detta kan upplevas som stress berättar Mona. Det finns också krav på att dokumentera och
alla är inte bra på att använda datorer och de program som behövs för detta, det kan också upplevas
som stress. Så här uttrycker sig en av respondenterna angående att arbetet i hemtjänsten kräver mer
tekniskt kunnande:

Jag skulle aldrig kunna vara inom hemtjänsten idag, för de har det tufft. Det är koder istället för
nycklar. Förr gick man in med nyckel och kokade gröt och satt ett tag, det gör man inte idag. Man
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lägger för mycket ansvar på oss överallt. Det är det. Vi ska vara robotar!

Arbetstyngd, stress och brist på återhämtning under arbetsdagen
I samtalen med kvinnorna framkommer en skillnad mellan arbete i barnomsorg och äldreomsorg,
barnomsorgen har en något lugnare arbetsdag som oftast rymmer tid för återhämtning vilket arbetet
inom framför allt hemtjänst saknar. På frågan om återhämtning under en arbetsdag svarade Anna
som jobbar inom barnomsorgen att hon upplever att det finns stunder för kortare vila under en
arbetsdag och att hon tycker att de får ut sina raster som de ska. De är även bra på att se till att
kollegorna får ut sina raster. Lisbeth från Karlstad ställer sig frågande till ifall anställda verkligen
ser det som återhämtning när man är tvungen att vara på jobbet, vissa kanske anser att återhämtning
bara kan fås när man är hemma och ledig.
Jag tror inte att man vill erkänna att man får återhämtning på arbetstid. För då säger man ju
indirekt att vi har för lite jobb. Jag tror inte att man törst uttrycka att man får återhämtning om
man jobbar en hel dag istället för att gå hem som deltidare. […] Det finns säkert en inneboende
rädsla att man är då tar bort personal eller timmar.

Cecilia, som jobbar på särskilt boende, tror att för lite tid för återhämtning kan vara ett hinder för att
jobba heltid:
Alltså när jag jobbade 75 procent så var det alltså så, jag jobbade inte så många timmar, då fick
man mer lediga dagar, man orkade jobbet lite mer. Nu som heltid har vi ju... det är svårt att få ihop
nio dagar ledigt, och återhämtningen är ju inte den bästa. Så det är det som är skillnad. Det tror jag
också att många tycker att: ”- Jag går ned i tid för att få lite mer lediga dagar, även fast det
påverkar kassan”. Det är nog den lediga tiden som spelar roll.

Kravet på de som är i tjänst blir då att täcka upp för sina sjuka arbetskollegor, de får uppdatera
telefonerna flera gånger under dagen, för att se ifall dagens arbetsschema ändrat sig. En annan
person som också är anställd i hemtjänsten har berättat för Mona att den varje morgon innan
arbetspasset mår illa och kräks. Även inom barnomsorgen finns upplevd stress under en arbetsdag.
Så här svarade Anna på frågan om vad hon upplever påverkar valet att jobba deltid inom
barnomsorgen:
Just nu så tror jag att det är arbetsbördan vi har, om vi nu ska prata om inom förskolan så är det
stora barngrupper. Det blir mycket å slitsamt för barnen är små och man känner att man inte räcker
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till.

Men Anna från barnomsorgen beskriver också att hon upplever att det är lugnare att jobba i
barnomsorgen än i hemtjänsten:
Det finns en oro ute men barnomsorgen är faktiskt ganska tyst… det är mycket äldreomsorg,
handikappomsorg och hemtjänst… det är ju där det snurrar lite fortare… där man liksom det
kanske är svårare att få tag på vikarier… det kanske är svårare att få tiden att räcka till.
Hemtjänsten är ju hemsk… där man liksom hela tiden har en känsla att vara sen… jag ska vara hos
tant Agda klockan nio och tio minuter senare ska jag vara hos någon annan tant. […] Man måste
ha en viss förflyttningstid däremellan… jag måste få lov att hinna gå på toaletten i alla fall!

Trots den stress som många respondenter upplever finns det en stark lojalitet till kollegorna och
arbetet som beskrivs av Kicki på särskilt boende så här:
Jag säger hela tiden: jag ska sluta, jag ska byta jobb, men jag har mina kollegor, jag går för dem.
Jag går för mina brukare. För organisationen... jag vete katten… jag går inte för den utan för mina
kollegor. Det är så över hela kommunen, det är likadant överallt oavsett var man jobbar, det är
kollegorna man går för. Det är kollegorna som lyfter upp en. Hade det inte varit för dem så hade
man nog inte varit här.

På frågan om vad skulle kunna bidra till att göra arbetssituation bättre svarade Kicki:
Först och främst säger jag så här: jag tycker att chefen kan komma och visa upp en liten morot, en
liten ”- Å vad duktiga ni är” eller ”- Å vad bra!” Bara något positivt. Jag vet inte om jag har fått
det av vår nya chef.

Hög sjukfrånvaro och brist på vikarier
Som svar på frågan om hur hög sjukfrånvaron är på arbetsplatsen svarar Kicki från särskilt boende:
Den verkar vara hög säger chefen. Och att det är därför de har pratat om att de ska ringa redan
efter andra dagen. Men en del kanske har varit sjuka mycket... då är det ju ok... men de som är
knappt sjuka... då känner man ju den där stressen att jaha, nu vet jag att chefen kommer ringa om
två dagar då kanske det är bäst man går och jobbar fast man är kanske fortfarande är sjuk. Så
känner vissa, att de jobbar lite till. Så då blir de kvar på jobbet istället för att gå hem.
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På frågor om vilka hinder för att jobba heltid som Mona har upplevt svarar hon att det säkert beror
på stress och att jobbet är tungt. På grund av att de har svårt att få in vikarier blir schemat för tajt
vilket gör att det kan bli stressigt under en arbetsdag:

Det har blivit stressigt i hemtjänst… vissa dagar är det bra. Men som det har varit här så har det
varit hög sjukfrånvaro. Och då blir det ju tuffare om det inte kommer in vikarier. Då är det
slimmade scheman alltså. För ibland kan man ju jobba längre dagar men då känner man att skulle
man jobba till fyra halv fem det skulle inte jag palla med tror jag. För jag tycker inte det skulle
vara värt det… att komma hem så trött. Förstår du? Jag tycker inte det.

I många fall upplever man att det blir en ökad stress med extra arbetsbörda i form av fler hembesök
när kollegor är sjuka. Det som också lyfts fram i samtalen är att de ordinarie som arbetar med
vikarier upplever att de får ta större ansvar över exempelvis medicindelning då delegation för det
inte ges till vikarier. Cecilia på särskilt boende beskriver det som mer psykiskt ansträngande än
fysiskt:
Det är lite psykiskt... vi måste tänka på alla och om allt, och som ordinarie har man... jobbar man
med vikarier så måste man ju tänka åt den med typ: ”- Gör det du så tar jag den här
omläggningen, den får jag ta för du har ju inte delegering” ... och så springer man runt med
mediciner.

Den stress som respondenterna upplever när de jobbar tillsammans med många vikarier beskrivs av
Mona från hemtjänsten. Mona som är anställd inom hemtjänsten säger att hon inte själv har upplevt
stress i arbetet, hon har kunnat förhålla sig bättre till det än vissa av hennes kollegor har gjort. En
person som Mona jobbade tillsammans med sade upp sig eftersom hon upplevde så stor stress på
grund av den höga sjukfrånvaron och brist på vikarier. Hon hade också en kollega som mådde så
dåligt att personen var tvungen att byta jobb.
Dom upplever det nog tuffare än vad jag upplever det… förstår du? Så måste det vara för jag har
inte ont i magen eller nåt sånt där… men en del… som en personal som jag känner nu… hon hade
ont i magen varje morgon sa hon. Också en kompetent personal som har jobbat länge… ja hon
mådde inte bra, hon grät här. Och hon har aldrig hållit på såhär förut. Jag tycker att det är så
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mycket olika folk. Hon har fått vara mycket med olika folk… hon tycker inte att det fungerar, så
får vi se om hon kommer tillbaka… jag vet inte.

Kicki som jobbar på särskilt boende lyfter fram en oro för att de istället kan bli för lite personal i
arbetsgrupperna när fler jobbar heltid. Eftersom kostnaden ska hållas intakt blir det färre anställda
på högre sysselsättningsgrad:

Vi samarbetar och vi jobbar stenhårt men man räcker inte till... det är bra med heltid om vi pratar
om heltid… men det fattas huvuden!

Även Anna från barnomsorgen reflekterade över detta med att det fattas huvuden när hon besvarade
frågan om vad hon ansåg var den viktigaste åtgärden att göra som arbetsgivare för att möjliggöra för
fler att arbete heltid:

Enkelt svar är att det behövs fler huvuden. Man måste vara fler att komma ifrån det som blir
stressigt, känslan att jag hinner inte, då behöver man vara flera. Så att inte arbetsbördan på varje
person blir så stor. Förut var man flera huvuden på mindre brukare… då kunde man ha den här lilla
guldkanten du vet… man kunde sitta ned och prata en stund och fråga tant Agda ”- Hur är det
idag?” […] Nu ska jag ju vara hos nästa innan jag är färdig hos dig. Och det säger sig självt att det
är dömt att misslyckas redan ifrån början när jag börjar min arbetsdag… redan där är jag sen.

Anna från barnomsorgen var ändå positiv över satsningen heltid som norm och pratade om en
framtidstro och att arbetsgivarna måste vara oerhört kreativa i sitt sätt att tänka för att lösa heltider
för alla anställda på ett bra sätt, hon menar att arbetsgivaren måste våga låta det kosta lite extra
pengar i början, men att det sedan kommer lösa sig genom att medarbetare går in och täcker upp
arbetspass som är tomma på sina egna och andra arbetsställen.

Jag tänker att arbetsgivaren i det här läget måste vara jätte kreativ och se liksom att nu ska alla
mina medarbetare ha heltid… och det är en bra grej… då måste nog arbetsgivaren också vara lite
kreativ i sitt sätt att tänka.
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På frågan ifall respondenterna hade idéer för hur man kunde organisera sig på ett annat sätt föreslog
Cecilia från särskilt boende:
Jag tycker att vi som är undersköterskor ska ha omvårdnadsbiten, sen ska de anställa vårdbiträden
som tar hand om städ, kök, tvätt som vi inte hinner. Så att vi bara får fokusera på omvårdnaden. Vi
hade en boende idag som vi har omläggning på, sårvård, det tog 1,5 timme! Och det är ju det vi
ska jobba med... vårdbiträdena har inte fått delegering på det... vi andra ska sköta det. Det är det vi
har gått i skola för. Vi ska inte gå ut med sopor. Vi ska göra sånt som sjukhusen gör.

Avsaknad av balans mellan arbete och fritid
Flera av respondenterna tog upp att det kan påverka jobbet negativt ifall en person har för mycket
press och stress i privatlivet, på grund av olika orsaker. På frågan om balans mellan arbete och fritid
svarade Anna från barnomsorgen:

När man har kommit hem och man har lagat mat och man har diskat också där… då är det
kvällen… så det där att tänka sig att å jag skulle vilja gå och träna… på vilken tid då? Jag orkar
inte. Orkar liksom inte ta mig iväg.

Som svar på frågan om möjlighet till återhämtning och balansen mellan arbete och fritid svarade
Mona från hemtjänst så här:

Det beror på hur man har det hemma, jag känner dem inte privat men det verkar vara mycket att
göra hemma. […] Jag menar inte att de har det dåligt hemma men det kan vara en bidragande
orsak, det kanske är stressigt och jävligt hemma med […] Och jag menar har man då mycket
hemma och det är mycket här det är klart att då blir det jobbigt alltså.

Maria från funktionshinderområdet berättade att hon har provat att jobba heltid på en annan
arbetsplats för några år sedan, men att det inte hade fungerat på grund av hur hennes privata
situation som var just då. Hon valde istället att gå tillbaka till sin gamla arbetsplats och fortsätta
arbeta deltid.
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I och för sig har jag testat på att jobba heltid tidigare men då var det så mycket med min häst och
hund och sjuka föräldrar så det gick inte ihop sig då heller. Min pappa hade gått bort och min
mamma behövde hjälp av mig hemma så jag var inte hemma förrän halv åtta på kvällen.

På frågan om ifall det är skillnad för hur kvinnor och män har det med balansen mellan jobb och
fritid svarar Anna:
Alltså hur kvinnor och män är funtade så tror jag att kvinnor kanske i högre utsträckning i alla fall
tar med sig jobbet hem lite grann. Det har varit någonting under dagen och man går och tänker och
man funderar kanske… alltså vaknar av det på nätterna… eller så där. Medan en man kanske har
betydligt lättare: ”- Nu går jag hem… jag är färdig för idag.”

Föräldraskap
Respondenterna beskriver att flera själva har valt att arbeta deltid när deras barn var små och att de
upplever att det är den vanligaste anledningen till att deras kollegor arbetar deltid. Anna som idag
jobbar heltid i förskolan svarade på frågan om hon har arbetat deltid någon period i livet:

Jag jobbade ju 75 procent ett tag när jag hade min son som liten så det kanske jag gjorde under
max två år men det var ju för att han var liten. Annars har jag alltid jobbat heltid. Och för mig har
det väl inte funnits något annat.

Mona från Hemtjänsten beskrev också situationen med arbete och föräldraskap. När Monas barn var
små var hennes man mycket frånvarande hemifrån på grund av sitt arbete, då hade Mona det största
ansvaret för barnen och hon kunde därför inte jobba mer än femtio procent. Cecilia från särskilt
boende svarar så här på frågan om hur hennes kollegor har valt att arbeta, heltid eller deltid:
De flesta jobbar heltid och de flesta av dem som kör deltid gör det för att de har barn. Så de har
gått ned i tid på grund av det.

Respondenterna framhåller ändå att de tror att det är andra tider numera och att kvinnor och män
delar mer lika på ansvar för barn än vad som varit brukligt. Detta bekräftas av Anna som jobbar i
förskolan att hon sett att det är mycket mer vanligt att pappor är de som hämtar och lämnar på
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förskolan:
Jag tror att de är mycket mer jämställda, just när det gäller föräldraledigheten. Man ser mer
pappor faktiskt och det är roligt. […] Vi ett samlingsbegrepp som heter vårdnadshavare men om man
tar den manliga delen av vårdnadshavarna, pappor kan vi väl kalla dom, är i större utsträckning och
sköter inskolningar, dom sköter lämningar och hämtningar och så. Det är inte bara mammorna nu
som kommer utan det är i ganska stor uträckning papporna också. Och det är också positivt.

Att jobba natt upplevs också som ett socialt hinder eftersom det gör det svårt att kombinera med
familjelivet. Maria upplevde stora svårigheter som ensamstående med att få barnomsorg när hon
jobbade natt, det var istället familjen som fick hjälpa till:

Jag har inga småbarn nu så jag vet inte hur det är idag men då fanns det inte det. Jag var beroende
av att min mamma sov hos mig när jag jobbade natt för att ta hand om min son efter att jag hade
separerat.

Yrke med låg status
Flera av respondenter talade om vikten av att höja yrkets status och på frågan om vad som behöver
göras för att ge arbetet högre status i yrket svarade Cecilia och Kicki från särskilt boende så här:

Lönen måste upp för att få in mer killar och tjejer. (Kicki)
De måste ta oss på allvar, män får ju bättre betalt men jag tror heller aldrig att de skulle välja att
jobba i vården ifall de istället skulle kunna få ett bättre IT-jobb. (Cecilia)

Flera respondenter upplever att deras yrken inte är tillräckligt attraktiva för att locka till sig manliga
kollegor. På frågan ifall en av respondenten tror att heltid som norm kan bidra till att arbetet som
barnskötare blir attraktivare med heltidsanställningar svarar hon:

Men då ska det ju inte vara så att jag får det här jobbet bara för att jag är man… och så får jag tio
tusen mer än mina kvinnliga kollegor, då blir det ju inte heller schysst! Och det kan vi se till viss del
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på dem som kanske jobbar som elevassistenter… att dem har högre lön just för att de är män eller
killar.

För generöst politiskt beslut?
Idag finns det en möjlighet att välja om man vill arbeta på en lägre sysselsättningsgrad. Vilket
öppnar upp att fler kan välja deltidsarbete. Enligt kollektivavtalet ges en lagstadgad rättighet för alla
anställda att vara lediga för studier och partiell ledighet upp till en fjärdedel av
sysselsättningsgraden, tills barnet är 8 år. Lisbeth från Karlstad funderar kring ifall vi framöver
behöver ändra våra politiska beslut som idag ger anställda möjlighet att arbeta på en lägre
sysselsättningsgrad utöver de rättigheter som finns angivna i gällande kollektivavtal.

Vi kommer alltid ha dem inte vill jobba heltid och som har en möjlighet att jobba deltid. Den
aspekten finns absolut och frågan är hur vi ser på det framöver… ska vi ändra våra beslut?
Ska politikerna ändra sina beslut till att gälla ledigheter enligt AB och inte som idag önskad
sysselsättningsgrad? Blir vi då fortfarande attraktiva som arbetsgivare?
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Analys
Inre organisatoriska hinder
Analysen av samtalen gav svaret på frågeställningen ifall upplevda hinder finns inom
organisationen eller utanför. Nedan följer de hinder som kan relateras till organisationen:

Schemaläggning, hög sjukfrånvaro och vikariebrist
Inom äldreomsorgen uppger respondenterna att det är för lite personal schemalagd och det är också
en konsekvens när fler jobbar heltid, det blir färre personer anställda i arbetsgruppen när
personalbudgeten ska behållas oförändrad. Det som framförallt lyfts fram i samtliga intervjuer är
avsaknaden av vikarier och vad det bidrar till i form av ökad arbetsbörda och ansvar. I princip alla
respondenter har sagt i intervjuerna att de upplever att bemanningen måste ökas för att arbetsmiljön
ska förbättras, det är framförallt stressen i jobbet som behöver minska enligt samtalen.
Respondenterna anger att sjuktalen i deras arbetsgrupper är höga, speciellt höga är de inom området
hemtjänst. Vilket medför att personalen kontinuerligt får arbeta med vikarier och att täcka upp de
pass som är vakanta vid sjukdom.

Könsmärkta arbeten - en begränsande samhällsnorm
Könsmärkning av yrken inom omsorgssektorn bidrar negativt till möjligheten att lyckas fullt ut med
förändringsarbetet för att bli en heltidsorganisation. I samtalen beskriver kvinnorna sina arbeten
som kvinnligt könsmärkta arbeten, vilket inverkar negativt på yrkets status och löneutveckling.
Detta beskrivs som en horisontell könssegregering där man skiljer på mansyrken och kvinnoyrken
(Wall, Holgersson, Höök & Linghag 2001). Flera av respondenterna har varit inne på att de tror att
låg lön och låg status är anledning till att män väljer bort att arbeta inom omsorgssektorn.
Både yrket undersköterska och barnskötare är könsmärkta som kvinnliga yrken, vilket bidrar
negativt till yrkets status och dess löneläge. Detta lägre löneläge gör att kvinnor har ett sämre
förhandlingsutrymme mot sin partner vad gäller uttag av föräldraledighet (Wikander 1988).
De strukturella förhållandena vidmakthåller och återskapar mönster av manlig överordning och
kvinnlig underordning (Fürst 1999).
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Yttre sociokulturella hinder
Analysen av samtalen gav svaret att hinder för heltidsarbete också finns utanför organisationen,
nedan följer de hinder som kan relateras till yttre hinder utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
Genusarbetsdelning
De yttre hinder som kan identifieras i intervjuerna är upplevelsen av att föräldraskap är ett hinder
för heltidsarbete. Att kvinnor väljer att gå ned i arbetstid då de blivit föräldrar är en sociokulturell
norm utifrån våra inlärda könsroller. Kraven som föräldraskapet medför hindrar många kvinnor från
att välja heltidsarbete (Fürst 1999). Kvinnor väljer, genom ett eget val eller indirekt påverkade av
normer, idéer och myter om kvinnligt yrkesarbete, att fortsätta arbeta deltid. Det finns också ett
skuldbeläggande då skulden läggs på kvinnorna själva, när de anses göra egna val genom att
fortsätta välja kvinnligt stämplade arbeten. Något som bekräftas i samtalen där kvinnorna upplever
att deras yrken inte är attraktiva för män att arbeta i. Wikander (1999) menar att detta gör att
genusarbetsdelningen kvarstår, det beskrivs som ett stillastående i förändringen. Trots de satsningar
som gjorts genom jämställdhetsdelegations uppdrag så kvarstår dock ojämlikhet. Svenskt arbetsliv
är könssegregerat och flickor fortsätter att välja traditionella yrkesvägar, exempelvis inom vården
medan pojkar studerar tekniska ämnen (Fürst 1999).
I flertalet av intervjuerna anger respondenterna att de valt att jobba på en lägre sysselsättningsgrad
när deras barn har varit små. Även då frågan ställts ifall de vet skälen till att deras kollegor väljer att
arbeta deltid, är oftast svaret att deras kollegor har småbarn hemma. Respondenterna framhåller
ändå att de tror att det är andra tider numera och att kvinnor och män delar mer lika på ansvar för
barn än vad som varit brukligt. Detta bekräftas av Anna som jobbar i förskolan att hon sett att det är
mycket mer vanligt att pappor är de som hämtar och lämnar på förskolan.
Oavsett ifall man ser föräldraskap som ett hinder i sig så är det en norm som leder till att kvinnor
fortsätter att välja deltidsarbete på grund av sitt föräldraskap. Det är en stark sociokulturell norm
som där kvinnor fortsätter att vara den som tar störst ansvar för barn och hemarbete något som
bekräftas av forskning (Boye 2014; Wikander 1999).
I intervjun med Maria som jobbade natt, framkom att hon hade haft svårt att få tillsyn av sina barn
när hon jobbade natt, hennes mamma var den som ställde upp och sov hemma hos barnen. Idag
finns det i de flesta kommuner ett slags ”Nattis” som är en förskola nattetid för de som behöver det.
Att organisera barnomsorg på andra tider, kväll, natt och helg, var en sådan fråga som
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jämställdhetsdelegationen drev redan 1976, för att ta bort hinder för kvinnors möjlighet till
yrkesarbete.
Intervjuerna ger inte tillräckligt underlag för att veta ifall de intervjuade kvinnorna tar det största
ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet eller har haft ett större uttag av föräldraledighet än sin
partner. Men ifall vi ser till den statistik som finns så pekar det på att det fortfarande är så är det i
många fall (SCB 2018, bilaga 1 illustration 4).
Ett av syftet med införandet av Heltid som norm var att främja jämställdheten, genom heltidsarbete
för kvinnor bidrar det positivt till att fler föräldrapar delar lika på föräldraledigheter (SKL 2018 c).
Det är dock ett långsiktigt arbete då denna norm är starkt förankrad i vår kultur för valet av
deltidsarbete. Målet med jämställdhetsdelegationens arbete var att göra kvinnor till försörjare på
jämställd fot med män. Grundtanken var att ifall kvinnor arbetade med lika avlönade och
betungande arbeten som män, fanns heller inget skäl till att män skulle vara befriade från
hushållssysslor (Fürst 1976).

Förslag på åtgärder för att få fler att välja att arbeta heltid
Utifrån den teoretiska bakgrunden, genomförda intervjuer och analysen av dem, formuleras
avslutningsvis några konkreta förslag på åtgärder. Dessa är tänkta att inspirera till fortsatt arbete för
att eliminera de hinder för val av heltidsarbete som har lyfts fram i undersökningen. Dessa förslag
på åtgärder följer nedan.

Arbeta för att minska höga sjuktal
Att arbeta med åtgärder för att minska sjuktalen till en acceptabel nivå är utifrån undersökningen
mycket viktigt. Detta eftersom det är sjuktal och de vakanser som uppstår på grund av frånvarande
personal som bidrar till ökad arbetstyngd och stress. Rehabiliteringsåtgärder vid längre sjukfrånvaro
bör få hög prioritering. Undersökningar bekräftar att parallellt med att kvinnor ökat sin närvaro på
arbetsmarknaden, genom att arbeta på en högre sysselsättningsgrad har tyvärr även kvinnors
ohälsotal ökat (SCB 2018). Detta bör arbetsgivare bli medvetna om för att kunna planera för arbete
på högre sysselsättningsgrad med bibehållen god hälsa för personalen.
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Säkerställ bemanningen genom att införa en högre grundbemanning
En bidragande orsak till upplevd stress och ökad arbetsbörda, har varit att det inte funnits tillräcklig
bemanning då medarbetare har varit sjuka. Att inte tillsätta vakanser har upplevts som en
bidragande orsak till oro och ökad arbetsbörda för den befintliga personalen. Att ha tillräcklig
bemanning eller till och med en viss överbemanning, bidrar till att kontinuiteten i utförande av
insatser upprätthålls på en nivå där kvalitén säkerställs i utförandet till brukarna. Alternativet är att
samarbeta med andra enheter där det finns en överkapacitet av personaltimmar att tillgå.

Lägre heltidsmått och ta bort delade turer
Att minska heltidmåttet nämns av flera respondenter, Flertalet nämner 6-timmars arbetsdag som
värt att prova. I flera av samtalen lyfts också delade turer fram som något som upplevs negativt med
arbetet. Vid intervju med nattarbetande personal lyfts det höga heltidsmåttet fram som ett hinder för
heltidsarbete.

Öka chefer och medarbetares kreativitet
Ifall det finns ett öppet och tillåtande arbetsklimat är chansen större att arbetsgruppen känner en
frihet att uttrycka idéer och ge förslag till utveckling, I arbetet med att införa heltid som norm finns
det en förväntan på att organisationerna måste skapa en ny organisation för att kunna genomföra
heltid som norm. SKL beskriver hur detta förändringsarbete ska lyckas i rapporten Sveriges
viktigaste jobb (2018 d). För att lyckas behöver arbetsgivare utveckla rekryteringsstrategierna
genom att utmana traditionella arbetssätt och förändrade arbetssätt.
Det finns en viss oro över att bli färre antal personal när heltid som norm har införts, eftersom fler
heltider kan medföra att det totala antalet anställda kommer minska för att kunna hålla den
personalbudget som är bestämd. Arbetsgivarna måste vara kreativa i sitt sätt att tänka för att lösa
heltider för alla anställda, att organisera på nya sätt kommer krävas för att lyckas med
förändringsarbetet.

Höj statusen för yrken inom omsorgssektorn
Arbetsgivare måste aktivt verka för att anställa både kvinnor och män till alla yrkesgrupper, det är
grunden för att höja ett yrkes status. När ett yrke inte längre upplevs som könsstämplat för antingen
kvinnor eller män, finns större möjlighet att yrket också upplevs som jämställt och får en högre
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status. Enligt Giddens och Sutton (2013) benämns denna uppdelning av arbete med begreppet
occupational segregation, det vill säga könsstämplade lågstatusarbeten. Flera av respondenter talade
om vikten av att höja yrkets status.

Organisera arbetet på nya sätt
Låt undersköterskor ansvara för det som rör vården och anställ andra yrkesgrupper för att ta hand
om serviceinsatserna. Undersköterskeyrkets status höjs och fler personer med lägre men tillräcklig
kompetens för att utföra enklare serviceinsatser till exempel städning, inköp, medföljare till sjukhus,
promenader mm. Fler personer kan rekryteras om insteget till yrkesområdet blir lägre ifall ytterligare en personalkategori, vårdbiträde eller servicebiträde, införs. I skriften Sveriges viktigaste jobb
finns i välfärden (2018 d) beskriver SKL vikten av nytänkande och vem som ska göra vad i framtidens välfärdssektor. Kommuner, landsting och regioner arbetar utifrån strategin Använd kompetens
rätt (SKL 2018 b). Det innebär att man ser över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och
skapar nya yrkesgrupper och team.
Motivera och belöna positivt resultat
En framgångsfaktor för en organisation är att ha engagerad personal, därför bör cheferna motivera
och uppmärksamma medarbetare som en viktig del i ledarskapets uppdrag. En av de nio strategier
som SKL har tagit fram för att lyckas med framtidens kompetensutmaning är att skapa engagemang
hos medarbetarna.
Engagerade medarbetare som får ta ansvar på jobbet kommer bättre till sin rätt och bidrar mer till
verksamhetens utveckling. De blir också bättre ambassadörer för sitt jobb. Ju större engagemang
och inflytande desto större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats. (SKL
2018 d, s 34)

Trots att de flesta respondenterna uttrycker hur krävande de upplever att deras arbete är så finns en
stark lojalitet till organisationen.

Säkerställ kompetensen inom tekniska system och digitala hjälpmedel
Medarbetarna behöver ges tillräckligt med utbildning och upplärning i hantering av digital teknik
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och system, exempelvis schemaläggningssystem. Detta för att undvika upplevelse av otillräcklig
kunskap och tidskrävande handhavande. Respondenterna har i flera fall påtalat att de själva och
kollegor upplevt stress kring hantering av den teknik de är beroende av i sitt arbete.

Involvera medarbetare i schemaprocessen
Det bör finnas en levande dialog kring vilka behov som finns i verksamheten och hur bemanningen
ska planeras på bästa sätt. Dialogen bör ske mellan alla parter; chef, schemaadministratör och
medarbetare. Delaktighet är en framgångsfaktor för att lyckas få ett gott resultat och för att anställda
ska uppleva hög trivsel på sitt arbete samt bidra till att utveckla verksamheten. Flera av
respondenterna upplever att de inte är tillräckligt involverade i schemaläggning. I de fall
respondenterna upplever att de är involverade är upplevelsen av det positiv. Något som märks i
svaren är att det finns en stress kring schemamomenten, det saknas i vissa fall tid för att hinna diffa
och göra justeringar som förväntas.

Positiv kommunikation och marknadsföring av heltid som norm
Genom att föra fram ett positivt budskap bidrar arbetsgivaren till synen att heltidsarbete blir ett
självklart val i framtiden. för alla anställda, kvinnor och män, som är anställda inom kommunens
verksamheter. Det är viktigt att kontinuerligt kommunicera hur heltidsarbete kan främja
jämställdheten genom att erbjuda trygga anställningar, ett jämställt uttag av föräldraledighet samt en
tryggad pension.
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Diskussion
Resultatdiskussion
Syftet med undersökningen har varit att genom djupintervjuer med tillsvidareanställda kvinnor
inom den kommunala vård- och omsorgssektorn i Katrineholms kommun, undersöka vilka orsaker
deltidsanställda kvinnor anger i valet av deltidsarbete. För att besvara problemformuleringen: Varför
väljer tillsvidareanställda kvinnor inom Katrineholms kommun att arbeta deltid, har
frågeställningarna försökt att besvara ifall deltidsarbetande kvinnor upplever hinder för att välja
heltidsarbete samt om dessa hinder finns inom organisationen eller utanför och ifall dessa hinder går
att eliminera. Därför var också ett mål med undersökningen att ge förslag på åtgärder ur ett
arbetsgivarperspektiv.
Respondenterna beskriver att flertalet väljer deltidsarbete när deras barn är små och de upplever att
det nog är den vanligaste anledningen till att jobba deltid, i uppsatsen benämns detta som ett
självvalt deltidsarbete. Frågan man kan ställa är då hur frivilligt detta val är? Teorin ger en
beskrivning av den könssegregation som råder och hur kulturella normer och mekanismer kvarstår
som bidrar till att bevara den ojämlikhet som finns mellan könen. Detta beskriver Wikander som ett
stillastående i förändring (Wikander 1999). Forskning om jämställdhet i arbetslivet har också
synliggjort att arbetslivet utformats med utgångspunkt från en heltidsarbetande man och hur de
strukturella förhållandena hjälper till att vidmakthålla och återskapa mönster av manlig överordning
och kvinnlig underordning (Fürst 1999). I några av intervjuerna framkom att kvinnorna har tagit ett
större ansvar för hem och familj när deras män arbetat och varit frånvarande. Men att det framförallt
varit i samtalen med de kvinnor som varit lite äldre. Respondenterna framhåller ändå att de tror att
det är andra tider numera och att kvinnor och män delar mer lika på ansvar för barn än vad som
varit brukligt.
Något som bekräftas i undersökning är att det finns hinder för val av heltid som härrör från en
upplevd tung och stressig arbetsmiljö. Ett hinder som flera tar upp är att kollegors sjukfrånvaro
bidrar till ökad belastning och stress för de som får ersätta den sjuka i de fall en vikarie inte finns att
tillgå. Men det påpekas också att det trots vikarier blir en ökad arbetsbörda för den personal som får
ta ett större ansvar för brukare vid ordinarie personals frånvaro. Detta kan i sig både bidra till ökade
sjuktal för arbetsgruppen och det kan vara en bidragande orsak till att inte välja att arbeta heltid.
Därför verkar det som att den absolut viktigaste åtgärden överlag är att säkerställa tillräcklig
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bemanning för att därmed komma ifrån ökad arbetstyngd som härrör från arbete under tidspress.
Utifrån samtalen är det den psykiska aspekten som påverkar negativt i form av upplevd stress och
ökat ansvar vid kollegors frånvaro. Respondenterna säger inte att arbetet i sig är ett fysiskt tungt
arbete eftersom det idag finns bra hjälpmedel vid ex. lyft och förflyttningar.

Metoddiskussion
Valet av kvalitativ metod i form av intervju gjordes för att få åtkomst till respondenternas
upplevelser på ett mer omfångsrikt sätt än vad en kvantitativ enkätundersökning skulle ha gett mig.
Det som bör tas i beaktande vid en intervjusituation är hur den som intervjuar själv inverkar på
respondenternas svar. Trots att jag använde mig av ett intervjumanus var samtalet av en öppen
karaktär där interaktionen mellan mig som intervjuare och respondenten styrde svarens riktning. Jag
bemödade mig att följa rådet från Ejvegård (2003, s 52) om att den som intervjuar ska försöka
förhålla sig neutral i samtalet för att inte styra svaren genom att visa gillande eller ogillande.
För att få respondenten att känna sig trygg i intervjusituationen inleddes samtalen med att informera
om hur materialet skulle användas och att materialet kommer behandlas konfidentiellt och om
respondentens anonymitet (Ejvegård 2003, s 51).
Det kändes svårt att ställa frågor om det som berörde privatlivet, det var lättare att ställa frågor om
arbetet och arbetstiden. Det kändes känsligare att fråga om de anställda fick tid för återhämtning på
sin fritid. Det är av vikt för undersökningen att undersöka ifall de anställda upplever att de får
tillräcklig återhämtning hemma för att ha ork att prestera ett fullgott arbete på jobbet, men då jag i
min roll som processledare för heltid som norm är en arbetsgivarrepresentant känns det inte etiskt
rätt att ställa för närgångna frågor om privatlivet. Därför var det viktigt att berätta för
respondenterna att undersökningen syftade till att ta reda på vilka åtgärder som krävs av
arbetsgivaren med målet att undanröja upplevda hinder i arbetet.
Undersökningens reliabilitet får ses mot bakgrunden att populationen var liten, för att säkerställa
svaren bör urvalsgruppen utökas vid framtida uppföljning och eventuellt kompletteras med en enkät
där liknande frågor kan ställas. I en enkät kan upplevelsen av att vara anonym stärkas och frågor
som upplevs som känsligare kan besvaras med större förvissning om att risken är liten för att
utsättas för repressalier, ifall respondenters svar upplevs som kritik mot organisationen.
Undersökningens validitet syftar på ifall undersökningen besvarade de frågeställningar som ställdes
i inledningen och ifall dessa gav svar på hinder som respondenterna upplevt. Avgränsningen var
deltidsarbetande kvinnor men intressant hade varit att undersöka ifall svaren hade skiljt sig åt ifall
40

intervjuer även hade genomförts med manliga deltidsarbetande. Det är något som är värt att ta med
inför framtida fortsatta undersökningar. Dessutom bör man följa upp med frågor om hinder för val
av högre sysselsättningsgrad i de årliga medarbetarsamtalen. Då flera av de upplevda hindren kan
relateras till frågor om arbetsmiljö och arbetets organisering, finns det anledning att försöka fånga
upp detta vid individuella uppföljningssamtal. En enkätundersökning kan vara ett bra sätt för att få
svar på det som kan vara känsligt att ställa frågor kring i en personlig intervju. Formatet med
anonyma enkäter kan underlätta att våga säga det som kan anses vara av känsligare karaktär.
Respondenten kan känna sig helt anonym.
Avslutningsvis vill jag säga att jag är glad att Katrineholm och övriga Sveriges kommuner går i
fronten, genom att införa heltidsanställningar till alla anställda. Det har varit extra spännande att
själv få vara en del i detta som processledare för implementeringen av Heltid som norm samt fått
möjlighet att följa upp detta arbete i denna uppsats. Jag är precis som SKL menar också övertygad
om att den naturliga vägen framåt för att lyckas är att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden.
Alla skillnader i såväl arbetsliv som privatliv som beror på kön måste försvinna. Först då kan heltid
bli norm på riktigt.
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Sammanfattning
I Katrineholms kommun erbjuds alla anställda en heltidsanställning. Trots det väljer en stor andel
att arbeta deltid. Dessa deltidsarbetande är framförallt kvinnor vilka är anställda inom vård- och
omsorgssektorn. SKL har tillsammans med Kommunal kommit överens att alla kommuner ska
erbjuda heltidstjänster från och med 2021. Förhoppningen är att detta ska ge en trygg anställning,
bidra till ökad jämställdhet samt mildra den kompetensbrist som en stor del av kommunerna står
inför. Därför är frågan om varför anställda väljer deltidsarbete framför heltidsarbete viktig att få
svar på. Uppsatsens frågeställning är: varför väljer tillsvidareanställda kvinnor inom Katrineholms
kommun att arbeta deltid? Hinder för heltidsarbete behöver därför identifieras för att ge
arbetsgivare kunskap ifall dessa hinder för heltidsarbete beror på inre organisatoriska orsaker eller
yttre sociala och kulturella orsaker. Ifall arbetsgivare medvetandegörs om hinder för heltidsarbete
kan de också göra medvetna val i hur de organiserar arbetet, vilket i förlängningen underlättar för
anställda att välja att arbeta mer.
Syftet med denna uppsats var att genom en kvalitativ ansats, genom litteraturstudier och
djupintervjuer, studera deltidsarbete utifrån ett sociologiskt perspektiv. Med fokus på frågor om
återhämtning, balans mellan arbete och fritid, jämställdhet, könsmärkta arbeten, kulturella
betingelser och organisationens möjligheter att organisera arbetet för ökad jämställdhet.
Uppsatsen diskuterar frågor om vad en god arbetsmiljö är och hur balansen mellan arbete och fritid
upplevs.
Cheferna inom vald organisation involverades genom att de fick vara kontakten mellan
respondenter och intervjupersonen. Fem djupintervjuer genomfördes och frågorna utgick från
samma frågemall med viss justering för att passa de olika kontexter som respondenterna befann sig
i.
Det intervjuerna beskriver är att det framförallt finns två anledningar till självvalt deltidsarbete, det
ena är kopplat till föräldraskap och den andra upplevs vara relaterad till arbetets organisering.
Kvinnor väljer, genom ett eget val eller indirekt påverkade av normer om kvinnligt yrkesarbete, att
fortsätta arbeta deltid och ta det största ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet.
De hinder för heltidsarbete som respondenterna anger utifrån perspektivet organisering är att de
upplever hög stress i arbetet, brist på återhämtning under arbetsdagen, svårigheter vid
schemaläggning i ett digitalt schemasystem, krav på användande av digital teknik bidrar till stress,
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hög sjukfrånvaro vilket ger brist på vikarier och bidrar till ökad arbetsbörda, samt att det upplevs
finnas en avsaknad av balans mellan arbete och fritid.
Analysen av samtalen gav svaret att hinder för heltidsarbete finns både inom organisationen och
utanför. En bidragande orsak till flertalet av de upplevda hindren är relaterade till arbetets
organisering och dess bemanning, enklare uttryckt dess schemaläggning. Hög sjukfrånvaro och dess
konsekvens: brist på vikarier, var ett av många respondenters upplevda organisatoriska hinder.
De yttre hinder som kan identifieras i intervjuerna är upplevelsen av ett begränsande föräldraskap
vilket är en sociokulturell norm som hindrar kvinnor från att välja heltidsarbete samt att
respondenternas yrken är kvinnligt könsmärkta. Både yrket undersköterska och barnskötare är
könsmärkta kvinnliga yrken, vilket bidrar negativt till yrkets status och dess löneläge, vilket också
gör att kvinnor har ett sämre förhandlingsutrymme mot sin partner vad gäller ett jämställt uttag av
föräldraledighet.
Utifrån den teoretiska bakgrunden, genomförda intervjuer och analysen av dem, har detta bidragit
till att formulera några konkreta förslag på åtgärder, vilka kan bidra till att eliminera vissa av
hindren för val av heltidsarbete. Dessa förslag på åtgärder är:
•

Säkerställ bemanningen genom att införa en högre grundbemanning

•

Lägre heltidsmått

•

Öka chefer och medarbetares kreativitet

•

Arbeta för att höja statusen för yrken inom omsorgssektorn

•

Organisera arbetet på nytt sätt

•

Motivera och belöna positivt resultat

•

Säkerställ kompetensen inom tekniska system och digitala hjälpmedel

•

Involvera medarbetare i schemaprocessen

•

Minska höga sjuktal inom vården

•

Positiv kommunikation och marknadsföring av Heltid som norm
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Bilaga 1 Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2018
Illustration 1. Orsak till deltidsarbete för personer i åldern 20-64 år 2017

Kommentar till illustration 1:
Kvinnor har i närapå dubbelt så stor utsträckning svarat att lämpligt heltidsarbete saknas på frågan om orsak
till deltidsarbete. Närapå 125 tusen kvinnor anger att vård av barn är orsak till deltidsarbete medan
motsvarande siffra är knappt 25 tusen män som anger vård av barn som orsak till deltidsarbete.
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Illustration 2. Sysselsatta föräldrar i åldern 20-64 år med hemmavarande barn

Kommentar till illustration 2:
Sett till föräldrar med två barn i åldern 1-2 år, arbetar 59 procent av mammorna heltid medan motsvarande
siffra är 91 procent för heltidsarbetande pappor.
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Illustration 3. Arbetsmiljöförhållanden för sysselsatta 2015

Bild a.

Bild b.

Kommentar till illustration 3:
Bild a: Både kvinnor och män upplever i mycket hög grad, över 55 procent kvinnor och 50 procent män,
svarar att de känner sig uttröttade varje vecka. Och 57 procent kvinnor och 51 procent män svarar ja på
frågan om att de minst två gånger det senaste året har arbetat trots att de borde sjukskrivit sig. 58 procent av
alla kvinnor upplever att de har alldeles för mycket att göra, motsvarande andel är 48 procent för männen.
Bild b: Runt millennieskiftet år 2000 var det en topp av sjuktal där kvinnor hade över 120 tusen långa
sjukskrivningar över 180 dagar, motsvarande antal var ca 65 tusen långa sjukskrivningar över 180 dagar.
Runt 2010 gick dessa sjuktal ned till drygt 30 tusen långa sjukfall för kvinnor och ca 20 tusen för män. 2017
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hade dessa siffror återigen ökat till drygt 70 tusen för kvinnor och ca 38 tusen för män.

Illustration 4. Tid för obetalt arbete för personer i åldern 20-64 år efter aktivitet 2010/11

Kommentar till illustration 4:
Grafen visar att kvinnor tar det största ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. När kvinnor lägger i snitt
12 timmar/vecka på hushållsarbetet är motsvarande tid för männen ca 7 timmar/vecka.
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Bilaga 2 Missivbrev till chefer- Uppföljning Heltid som norm
För att följa upp införandet av heltid som norm kommer intervjuer att genomföras med några
deltidsarbetande kvinnor inom era enheter på VOF. Samma typ av intervjuer kommer genomföras
med deltidsarbetande inom BIF.
För att lyckas med detta behöver vi få hjälp av er att välja ut några av de anställda som har valt att
arbeta deltid, som är villiga att låta sig intervjuas. Tanken är att intervjuerna ska ske i slutet av marsbörjan av april.
Önskan är att de kan få gå ifrån ca 45- 60 min från arbetet och att de får göra intervjuerna under
betald arbetstid.
Ni väljer själva en tidpunkt för när ett sådant samtal skulle kunna passa er verksamhet. Jag som
processledare kommer att komma ut till era arbetsplatser och skulle därför behöva låna ett rum att
ha dessa intervjuer i.
Alla respondenter som deltar kommer anonymiseras innan resultatet sammanställs. Inga svar
kommer kunna härledas till person.
Urvalskriterier:
 Deltidsarbetande tillsvidareanställda kvinnor.
 Anställda som arbetar dag, kväll, helg. (ej enbart natt)
 Två anställda från området särskilt boende (kan vara från olika enheter)
 Två anställda från ordinärt boende (kan vara från olika enheter)
 Två anställda från funktionsstödsområdet (kan vara från olika enheter)
Frågeställning: Varför väljer anställda att arbeta deltid när de erbjuds heltidsarbete?
Frågor som vi önskar få svar på:
 Upplever anställda hinder för att arbeta heltid?
 Vad består dessa hinder av?
 Är hindren relaterade till arbetets interna organisering?
 Är hindren relaterade till yttre, externa omständigheter?
Målet är att kunna identifiera hinder för att i nästa skede ta fram förslag på åtgärder för att
undanröja de hinder som vi själva kan påverka genom vårt sätt att organisera arbetet.
Återkom till mig så snart ni kan med tidpunkt för lämplig intervjutid på er arbetsplats och namn på
personer som har sagt ja till att bli intervjuade.
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Senast 31/3 behöver jag ha fått återkoppling om vilka jag kan intervjua.
Frågor kan besvaras av mig eller av er HR konsult som är insatt i denna uppföljning.
Med vänlig hälsning
Carina Ålander
Processledare Heltid som norm
Katrineholm den 8 mars 2019
carina.alander@katrineholm.se
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Bilaga 4. Personalnyckeltal Katrineholms kommun
Bild 1. Aktuell sysselsättningsgrad tillsvidareanställda och visstidsanställda april 2019.

Bild 2 och 3. Bokslut sjukfrånvaro i % av arbetad tid tillsvidareanställda.
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