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Abstract: 
 
Sweden is facing demographic challenges that entail a high need for recruitment, primarily in 

the healthcare and care sector. This is one of the areas where most people work part-time and 

where the demographic challenges are expected to be greatest. In order to increase the level of 

employment, a central agreement has been reached between the employee and the employing 

municipality. Previous research indicates that part-time work within this sector is mainly 

voluntary, which is an aspect that has not been noticed to any great extent. 

This study aims to examine how part-time working women in elderly care describe their work 

situation, to identify some underlying causes for choosing to work part-time, and to examine 

what obstacles and opportunities they see to increase their employment. The study is 

conducted as a qualitative study with focus groups. 2 separate focus groups were carried out 

with a total of 11 women aged 20 to 64 years. 

The results showed two main reasons that the respondents indicated as causes for their choice 

to work part time; the family and the profession. Based on the results of this study, part-time 

work appears to be a strategy for either being able to combine paid work with the unpaid work 

at home or as a strategy for managing the workload that the respondents describe as 

demanding – or a combination of the two alternatives. 
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1. Inledning  

”I exempelvis Västerbottens inland spelar det på vissa håll ingen roll om till exempel precis 

varenda niondeklassare skulle välja att läsa vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet: de 

skulle ändå inte komma att räcka till för att täcka de stora framtida rekryteringsbehov som 

finns inom den kommunala äldreomsorgen.” (Erlingsson & Wänström 2015:162)  

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)1 Ekonomirapport som utkom i oktober 2019 

målas en inte helt ljus bild upp av vad som brukar benämnas som ”välfärdens utmaningar”. 

Det demografiska trycket är högt samtidigt som Sverige väntas träda in i en lågkonjunktur och 

behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på nuvarande nivå ökar i högre 

hastighet än skatteintäkterna (SKL 2019). I en rapport av välfärdsforskarna Rolf Solli och 

Maria Wolmesjö skriver författarna att de största grupperna som nyttjar välfärdens tjänster är 

unga mellan 0 till 19 år samt äldre vilket i deras studie innebär personer som är 80 år eller 

äldre (2019:14). Mellan år 2018 och 2045 kommer gruppen äldre att öka med 100 procent, 

från 500 000 personer till 1 000 000 personer, medan antalet yrkesverksamma under samma 

tidsperiod endast ökar med drygt 15 procent eller ungefär 700 000 personer – en ekvation som 

tydligt visar på en förändring som kommer att ställa betydligt högre krav på resurser, särskilt 

inom äldreområdet (Solli & Wolmesjö 2019:14).  

Det förs diskussioner om olika tillvägagångssätt för att bemöta utmaningarna. Ett förslag 

handlar om huruvida en ökad invandring skulle kunna vara en del av lösningen (Flood & 

Ruist 2015:13, Ekberg 2009) medan ett annat åtgärdsförslag innebär att gradvis förlänga 

arbetslivet (Flood & Ruist 2015:100, Blix 2013:186f). Vidare diskuteras förslag som 

effektiviseringar med hjälp av exempelvis ny teknik (Blix 2013:189f, SKL 2018:36ff) eller en 

fonderad äldreskatt i form av en inkomstrelaterad obligatorisk avgift under arbetslivet (Fölster 

1998:74f).   

Ett initiativ som väckt stor uppmärksamhet är att öka antalet heltidsanställda (Flood & Ruist 

2013:20). Om arbetstiden höjdes till i genomsnitt 95 procent skulle rekryteringsbehovet 

minska med 62 000 personer (SKL 2015:9). Ytterligare skäl som lyfts som argument för en 

ökning av heltidsanställningar är att detta skulle medföra en stabilare bemanning samtidigt 

som verksamhetens kvalitet och kontinuitet skulle kunna öka (SKL 2015:9). En annan viktig 

                                                           
1 Sveriges Kommuner och Landsting bytte namn till Sveriges Kommuner och Regioner 2019. 
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anledning som förs fram är jämställdhetsfrågan; kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än 

män (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2017, SKL 2015:19). Kvinnor utför även mer obetalt 

hemarbete än män, står för det största uttaget av föräldraförsäkringen och stannar hemma för 

vård av barn i högre utsträckning än män vilket påverkar inkomsten, sjukpenningen och i 

förlängningen pensionen (Kennerberg & Hartman 2008:219, Försäkringskassan 2018, 

Stanfors 2014:6). Heltid beskrivs därför som ”en av de viktigaste jämställdhetsreformerna” 

(SKR & Kommunal 2019). 

Med dessa argument som grund arbetar SKR och Kommunal gemensamt i det femåriga 

projektet ”Heltidsresan” med målet att heltid ska bli norm (Brandner 2019). I ett 

kollektivavtal mellan SKR och Kommunal fastställs att alla arbetsgivare ska ”ha en plan för 

hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka” (HÖK16 2017:17). Parterna har även 

upprättat en webbplats med information, statistik och verktyg för kommuner för att arbeta 

med frågan (Brandner 2019). Hur arbetet genomförs i kommunerna varierar och kan 

exempelvis innebära att kommunstyrelsen beslutat att anta en handlingsplan för att införa 

heltid som norm (Knivsta kommun 2019), att projektledare anställts (Svensson 2019) eller att 

beslut fattats om att alla nyanställningar ska ske på heltid (Stenlund 2017). 

Trots de beskrivna nackdelarna med deltidsarbete visar tidigare forskning att en stor del av 

deltidsarbetet är frivilligt vilket innebär att en betydande del av de som arbetar deltid inte 

önskar höja sin sysselsättningsgrad (Kennerberg & Hartman 2008:2004, Gustafsson & 

Szebehely 2005:60, Ede & Rantakeisu 2015:55). Det är en omständighet som står i strid med 

det initiativ som inletts om att heltid ska bli norm och utgör även en aspekt som inte 

uppmärksammats i någon vidare utsträckning utan snarare framkommer det i tidigare 

forskning att skälen till detta inte är belysta (Ede & Rantakeisu 2015:55). Ett initiativ att öka 

antalet heltidsarbetande framstår som ett mindre komplicerat åtagande om det råder en positiv 

inställning till en höjning av sysselsättningsgraden – däremot tyder mycket på att det motsatta 

förhållandet råder. Deltidsarbete har benämnts som en ”kvinnofälla” som leder till en sämre 

löneutveckling och påverkar pensionen negativt (Skarstedt 2013). Vidare behövs en halv 

miljon nya medarbetare inom välfärdens olika verksamheter fram till år 2026 där en ökning 

av sysselsättningsgraden hos redan anställda skulle kunna vara en del av lösningen (SKL 

2015:3). Samtidigt väljer många kvinnor att arbeta deltid, där det även tycks finnas en 

kunskapslucka vad gäller orsakerna till detta, vilket medför att det blir intressant att studera 

vilka motiv som anges som skäl till det valet.  
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Normer kring arbete, arbetstid och arbetsfördelning i familjen är utifrån ett historiskt 

perspektiv föränderliga och behöver därför förstås utifrån en samhällelig kontext. De orsaker 

som anges till det frivilliga deltidsarbetet kan därmed ge en anvisning om projektet 

Heltidsresans genomförbarhet men förhoppningsvis även kunna säga någonting om kvinnors 

arbetssituation inom välfärdsyrken och då främst inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen är ett 

av de verksamhetsområden där den lägsta andelen heltidsarbetande återfinns samt ett område 

där de demografiska utmaningarna spås vara stora (Blix 2013:22, Flood & Ruist 2015:13, 

SKL 2015:13, Solli & Wolmesjö 2019:14). Skillnaderna mellan heltidsarbetande är också 

stora mellan kommuner varav utgångspunkten för den här studien, Vilhelmina kommun, är en 

av de kommuner med lägst andel heltidsarbetande inom vård och omsorg i Sverige (SKR & 

Kommunal u.å.a).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här studien är att öka förståelsen för de bakomliggande 

orsakerna till det frivilliga deltidsarbetet bland kvinnor i kommunal äldreomsorg med 

utgångspunkt i följande frågeställningar:  

Hur beskriver deltidsarbetande kvinnor inom äldreomsorgen sin arbetssituation? 

Vilka bakomliggande orsaker till deltidsarbete anger kvinnor inom äldreomsorgen? 

Vilka hinder och möjligheter kan urskiljas för att deltidsarbetande kvinnor inom 

äldreomsorgen ska kunna höja sin sysselsättningsgrad? 

1.3 Avgränsningar 

Även om rekryteringsbehovet återfinns inom olika verksamhetsområden avgränsas det i den 

här studien till att innefatta äldreomsorgen inom Vilhelmina kommun. Detta motiveras med 

att det är det verksamhetsområde där den lägsta andelen heltidsarbetande återfinns samt är det 

område där indikationer visar att både rekryteringsutmaningarna samt de demografiska 

utmaningarna kommer att vara stora (Blix 2013:22, Flood & Ruist 2015:13, SKL 2015:13, 

Solli & Wolmesjö 2019:14). Vilhelmina kommun framstår som ett lämpligt fall att studera då 

det är en av de kommuner i Sverige med lägst andel heltidsarbetande inom vård och omsorg 

(SKR & Kommunal u.å.a). Vidare har kommunen en medelålder som ligger över rikets 

genomsnitt samt en minskade befolkning vilket ytterligare visar på särskilt svåra 

omständigheter som gör kommunen till ett intressant fall att studera (SCB u.å.a, SCB u.å.b). 
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Studien avgränsas även till att enbart innefatta kvinnor då det är kvinnor som i högst 

utsträckning arbetar deltid och då jämställdhetsaspekten lyfts som ett av skälen till att öka 

antalet heltidsanställningar (SKL 2015:19). I den här studien anläggs därför ett 

genusperspektiv då det enligt Maria Stanfors kan tillföra nya dimensioner och ”leda till en 

mer fullständig förståelse av olika fenomen och historiska situationer” (2007:18). Detta stöds 

av Lenita Freidenvall och Maria Jansson som hävdar att kön förvånansvärt sällan 

problematiseras i vetenskapliga studier av politik, ett faktum som leder till att slutsatser dras 

på basis av ett ofullständigt underlag och därutöver cementerar utgångspunkten att det räcker 

med att studera män för att kunna dra generella slutsatser (2017:17). Genom att tillämpa ett 

genusperspektiv möjliggörs nya insikter och en utveckling av vetenskapen genom att den 

feministiska forskningen ger en mer fullständig och komplex beskrivning av samhället och 

politiken (Freidenvall & Jansson 2017:18). 

En ytterligare anledning till grund för att män exkluderas i den här studien är skillnaderna 

mellan män och kvinnors deltidsarbete. De flesta manliga deltidsarbetarna återfinns inom 

industrier som är känsliga för konjunkturväxlingar och arbetar deltid antingen i yngre eller 

äldre år - att jämföra med kvinnor som arbetar deltid under åren däremellan (Stanfors 

2007:240). Anledningarna till deltidsarbete mellan könen skiljer sig där deltidsarbete för män 

snarare är en strategi för att ta sig in på arbetsmarknaden eller för att trappa ner inför 

pensionen (Stanfors 2007:240). Beskrivningen av initiativet att öka andelen heltidsarbetande, 

Heltidsresan, utgör endast en bakgrund till studien och kommer inte att ges något större 

utrymme. Fokuset riktas istället uteslutande mot de olika uppfattningar och skäl som ligger till 

grund för det frivilliga deltidsarbetet hos kvinnor inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun. 

1.4 Disposition 

I nästföljande kapitel ges en bakgrund till projektet Heltidsresan vilket även innefattar en 

beskrivning av hur stor andel som arbetar deltid inom kommunerna samt vilka skillnader som 

finns mellan könen. Vidare ges en beskrivning av Vilhelmina kommun, hur fördelningen 

mellan heltids- och deltidsarbetande ser ut i kommunen vilket även jämförs med riket i stort. 

Tredje kapitlet inleds med en kort historisk sammanfattning över synen på arbete och arbetstid 

samt arbetsfördelningen inom familjen vilken efterföljs av en forskningsöversikt med ett urval 

av studier som utifrån olika perspektiv har nära anknytning till denna. De teorier som används 

som utgångspunkt presenteras i kapitel fyra utifrån tre nivåer: individ, profession samt 

struktur. Vidare redogör femte kapitlet för de metodologiska tillvägagångssätt som används, 
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hur urval och genomförande skett samt vilka etiska överväganden som gjorts. I kapitel sex 

presenteras resultatet utifrån de två fokusgruppsintervjuer som genomförts vilka därefter 

diskuteras i relation till teorierna i kapitel sju innan slutsatser dras i kapitel 8 utifrån de 

frågeställningar som inledningsvis ställts. 
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2. Bakgrund 

2.1 Heltidsresan 

De rekryteringsbehov som initialt beskrivits föreslås bemötas genom olika initiativ: 

exempelvis genom att bättre ta tillvara på teknikens möjligheter, att få fler nya svenskar till 

välfärdssektorn och att öka antalet deltidarbetande till heltid där det sistnämnda utgör fokuset 

för den här studien. Det finns ingen internationellt giltig definition av deltidsarbete men 

brukar i Sverige betraktas som arbetstid som understiger 35 timmar i veckan (Jönsson & 

Hartman 2008:22). På ett individuellt plan kan deltiden vara frivillig eller ofrivillig. Frivillig 

deltid är självvald och kan, förutom att det är en deltidstjänst, också bero på exempelvis 

tjänstledighet eller föräldraledighet. Med ofrivillig deltid avses de personer som önskat att 

arbeta heltid men av olika orsaker inte har möjlighet till det, exempelvis för att heltidsarbete 

saknas. Det görs även en åtskillnad mellan heltidsanställd och heltidsarbetande där det första 

innebär att personen är anställd på heltid, vilket ändå kan innebära att den anställda arbetar 

deltid, medan heltidsarbetande innebär att personen de facto arbetar heltid.  

I huvudöverenskommelsen mellan SKR och Kommunal beskrivs målsättningen vara ”att 

tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda 

medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid” (HÖK16 2017:17). I avtalet, som 

kommunerna är ålagda att följa, fastslås att alla arbetsgivare ska ”ha en plan för hur andelen 

medarbetare som arbetar heltid ska öka” (HÖK16 2017:17). Andelen som arbetar deltid är 

högre i kommuner och landsting än i övriga sektorer och skillnaden mellan olika kommuner, 

mellan verksamheter och mellan arbetsgivare är stora (SKL 2015:7). Mellan den kommun 

som har lägst respektive högst andel heltidsarbetande är skillnaden nästan 50 procentenheter 

(SKL 2015:13) medan statistik från SCB visar att deltidsarbete är vanligast inom vård och 

omsorgssektorn (Svenskt Näringsliv 2017:9).  

Idag arbetar 64 procent av de anställda inom kommunerna heltid även om 75 procent har en 

heltidsanställning (SKL 2015:11). Skillnaderna är stora mellan män och kvinnor där 81 

procent av männen arbetar heltid medan motsvarande siffra för kvinnor är 60 procent (SKL 

2015:12). Andelen män som arbetar deltid är 11 procent medan 29 procent av kvinnorna 

arbetar deltid (SKL 2015:12). Vidare jämförelse mellan könen visar att den största skillnaden 

mellan heltidsanställda och heltidsarbetande återfinns hos kvinnor mellan 30 och 45 år medan 

männen under samma period i livet ökar sin arbetstid, något som härleds till att det är kvinnor 
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som oftast går ner i tid då de bildar familj (SKL 2015:12). Andelen som arbetar heltid har 

ökat med 5 procentenheter, 30 000 personer, under perioden 2008 till 2014 efter att flera 

kommuner infört ”rätt till heltid” eller ”önskad sysselsättningsgrad”, en ökning som skett 

uteslutande bland kvinnor och därmed minskat skillnaderna mellan könen (SKL 2015:14f). 

2.2 Vilhelmina kommun 

Utgångspunkten för den här studien är Vilhelmina Kommun, en kommun som är belägen i 

Västerbottens inland och har en folkmängd på strax under 7 000 invånare (SCB 2019). Mellan 

åren 1970 och 2015 minskade befolkningen i Vilhelmina med ungefär 20 procent (SCB u.å.a). 

Under samma tidsperiod ökade hela Sveriges befolkning med 18 procent vilket visar på en 

tydligt nedåtgående trend för kommunen där även befolkningens medelålder ligger över rikets 

genomsnitt (SCB u.å.a, SCB u.å.b). 2016 innefattade andelen heltidsanställda 59,9 procent av 

de 925 månadsavlönade anställda medan andelen heltidsarbetande var 55,1 procent (SKR & 

Kommunal u.å.b). Det verksamhetsområde där den lägsta siffran heltidsarbetande återfinns är 

inom vård och omsorgssektorn, där utgör andelen heltidsarbetande 30,8 procent (SKR & 

Kommunal u.å.b). Detta innebär att Vilhelmina ligger på plats 227 av 284 kommuner vad 

gäller andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg (SKR & Kommunal u.å.a).  

Utifrån avtalet mellan SKR och Kommunal har Vilhelmina kommun tillsatt en arbetsgrupp 

bestående av representanter från arbetsgivaren och Kommunal för att arbeta med detta. Under 

våren 2018 genomfördes en enkät bland deltidsarbetande anställda. Enkätundersökningen 

syftade till att ge en bild av medarbetarnas inställning till att höja sysselsättningsgraden och 

de anställda fick ta ställning och svara ja eller nej på frågan: ”Om du fick frågan om höjning 

av tjänstgöringsgrad upp till heltid, oavsett var, skulle du då idag tacka…”. Av 163 svarande 

var det 50,3 procent som svarade nej, 35,6 procent svarade ja och 14,1 procent besvarade inte 

enkäten. Utöver detta fick de som besvarade enkäten möjlighet att beskriva sin uppfattning 

om vilka för- respektive nackdelar en höjning av sysselsättningsgraden skulle medföra, vilka 

hjälpmedel som skulle kunna behövas samt hur arbetstagarna ställer sig till att heltid leder till 

mer obekväm arbetstid. De fördelar som angavs var uteslutande ekonomiska skäl medan 

nackdelarna handlade om en försvårad återhämtning till följd av långa arbetspass, svårigheter 

med att få privatlivet att gå ihop samt att fritiden skulle minska. Ungefär hälften av de som 

besvarade enkäten skrev ”nej” eller ”vet ej” på frågan om vilka hjälpmedel som skulle kunna 

behövas för en ökning av sysselsättningsgraden. De som angav något svar angav ett behov av 
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barnomsorg under obekväma arbetstider, mer personal samt att heltidsmåttet skulle ändras. 

Heltidsmått avser det antal timmar som räknas utgöra en heltid.   

I likhet med den problembild som målats upp inledningsvis är en stor andel av deltidsarbetet 

inom Vilhelmina kommun frivilligt varför kommunen utgör en lämplig utgångspunkt utifrån 

studiens syfte. Den minskande befolkningen i kombination med en låg andel heltidsanställda 

inom vård och omsorgssektorn och en medelålder som ligger över rikets genomsnitt bidrar till 

att kommunen framstår som ett exempel på en kommun med särskilt svåra omständigheter 

och ett intressant fall att studera då ”mindre och mer glesbefolkade kommuner som redan har 

en åldrande och samtidigt minskande befolkning har en extra stor utmaning framför sig” 

(Erlingsson & Wänström 2015:160) - framförallt inom äldreomsorgen. 

3. Forskningsöversikt 

Intresseområdet för den här studien kan anses vara tvärvetenskapligt där det förutom 

statsvetenskap berör sociologi, arbetsvetenskap, nationalekonomi, historia och 

genusvetenskap. Det innebär att det finns omfattande forskning som har olika koppling till det 

övergripande fokusområdet och belyser ämnet utifrån flertalet olika perspektiv och 

utgångspunkter. Nedanstående redogörelse gör därför inte anspråk på att vara varken 

uttömmande eller heltäckande utan fungerar istället som en överblick av ett antal centrala 

studier med nära anknytning till denna. Forskningsöversikten inleds med en kort beskrivning 

över arbetet ur ett historiskt perspektiv då det bedöms vara av betydelse för studien att ämnet 

förstås utifrån en större kontext.  

Maria Stanfors beskriver den förindustriella familjen som en ”kombinerad produktions- och 

konsumtionsenhet” (2007:59). Då hushållet var kärnan i den agrara ekonomin specialiserade 

sig män och kvinnor på olika sysslor och den traditionella könsarbetsdelningen uppstod. 

Mannen var kvinnans förmyndare vilket formellt reglerade genusordningen (Jordansson & 

Lane 2017:11). Arbetstiden i det förindustriella samhället kännetecknades av ”långa 

arbetsdagar med låg produktivitet” (Rosengren 2009:35). I och med industrialiseringen vid 

slutet på 1800-talet kopplades arbete till en marknad och fick en mening som lönearbete, 

någonting som ledde till skapandet av en hierarki mellan detta och det oavlönade arbete som 

utfördes i hemmet (Jordansson & Lane 2017:11). Synen på arbete förändrades och en tydlig 

gräns mellan offentligt och privat uppstod (Jordansson & Lane 2017:15). Under 1900-talet 

steg gradvis svenska kvinnors närvaro på arbetsmarknaden som ett resultat av att 
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relativlönerna steg samtidigt som effektivare hushållsteknik möjliggjorde en högre 

produktivitet i hemarbetet (Stanfors 2007:45). 

Innan 1920 styrdes arbetstidens längd av avtal mellan arbetsmarknadens parter medan detta 

förändrades i och med lagstiftning som införde åtta timmars arbetsdag och reglerad arbetstid, 

det var då de manliga lönearbetarnas villkor som stod i centrum (Ottosson & Rosengren 

2009:50, Jordansson & Lane 2017:16). Den snabba ekonomiska tillväxten som skedde efter 

andra världskrigets slut medförde en ökad efterfrågan på kvinnors arbetskraft (Kennerberg & 

Hartman 230, Jordansson & Lane 2017:17). Utöver efterfrågan var det även en 

jämställdhetsfråga där kvinnor och män skulle ses som självständiga i ekonomiskt hänseende 

(Jordansson & Lane 2017:18). I början av 1970-talet förkortades arbetsveckan gradvis till 40 

timmar och semesterlagstiftning och sänkt pensionsålder bidrog till att ytterligare reducera 

den totala arbetstiden - normen bestod i åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta 

timmars vila (Rosengren 2009:37). Det blir däremot tydligt att den normen till stor del utgår 

från ett manligt perspektiv då över hälften av alla arbetande kvinnor 1975 arbetade deltid 

(Rosengren 2009:37).  

Deltidsarbetet gjorde det möjligt för kvinnorna att möta den ökade efterfrågan samtidigt som 

de fortfarande tog det största ansvaret för hushållet (Kennerberg & Hartman 2008:230). 

Billig, bra och lättillgänglig barnomsorg samt särbeskattning lyfts som faktorer som bidrog till 

att underlätta och göra det mer lönsamt för kvinnor att arbeta (Stanfors 2007:45). I början av 

1970-talet växte en opinion fram för att reducera arbetsdagen till sex timmar, mycket för att 

möjliggöra för kvinnor att arbeta heltid men även för att mannen skulle få mer tid för familjen 

(Rosengren 2009:37). 

Andelen män och kvinnor i arbetskraften är idag ungefär lika stor medan kvinnor fortfarande 

arbetar deltid i högre utsträckning och även utför en större del av det oavlönade arbetet i 

hemmet (Jordansson & Lane 2017:19). Debatten kring arbetstidsfrågor har enligt Rosengren 

genomgående formulerats i termer av allmänhetens bästa där arbetstiden har betraktats som en 

nationell resurs – ”det har med andra ord aldrig varit individens ensak att hantera hur mycket 

hon vill arbeta, utan det är snarare en angelägenhet som angår hela nationen eller samhället” 

(2009:62). 

Ett forskningsprojekt som resulterade i boken ”Välfärd på deltid” undersöker omfattningen av 

deltidsersättningar i de olika trygghetssystemen och sambandet mellan deltidsförmånerna och 
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arbetsutbudet. Detta resulterade i konstaterandet att deltid är ett kvinnofenomen och att det 

finns en ojämn fördelning mellan sektorer och branscher (Hartman 2008:14). Jönsson och 

Hartman undersöker utvecklingen av deltidsarbete i Sverige mellan 1987 och 2006 och 

kommer till slutsatsen att det tycks spegla strukturella snarare än konjunkturella förändringar, 

att kvinnors deltidsarbete är mer cementerat än mäns samt att mycket tyder på att kvinnors 

deltidsarbete är starkt förknippat med de branscher och sektorer där kvinnor arbetar 

(2008:29ff). Undersökningen visar även på att deltidsarbete till stor del är frivilligt och att 

kvinnor och mäns val får konsekvenser för strukturerna på arbetsmarknaden - exempelvis 

genom att arbetsgivare bedömer sökande utifrån vilken grupp de tillhör (Kennerberg & 

Hartman 2008:204, Kennerberg & Hartman 2008:229).  

Ett komparativt perspektiv på frågan ges av Alma Wennemo Lanninger och Marianne 

Sundström som i sin studie ”Part-Time Work in the Nordic Region: Part-time work, gender 

and economic distribution in the Nordic countries” jämför deltidsarbete bland kvinnor och 

män i de nordiska länderna utifrån att dessa länder ofta ses som föregångare när det kommer 

till jämställdhet. De använder sig av data från European Social Survey och Eurostat för att 

undersöka hur manliga och kvinnliga heltids- och deltidsarbetande i Danmark, Finland, Norge 

och Sverige upplever sin inkomstnivå och ekonomiska situation samt för att kartlägga trender 

i deltidsarbete för arbetande kvinnor i åldrarna 25 till 64. Även Wennemo Lanninger och 

Sundström kommer till slutsatsen att deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än 

bland män där den minsta skillnaden återfinns i Finland (2014:13). Författarna har undersökt 

det ofrivilliga deltidsarbetet och kommit fram till att det förefaller finnas ett samband mellan 

den procentuella andelen som ofrivilligt arbetar deltid i förhållande till den nationella 

arbetslösheten för kvinnor och män (Wennemo Lanninger & Sundström 2014:17ff). Detta 

menar Wennemo Lanninger och Sundström tyder på att ofrivilligt deltidsarbete kan påverkas 

av liknande politik som används för att bekämpa arbetslöshet (2014:47). Den vanligaste 

orsaken till deltidsarbete bland kvinnor härrörs enligt studiens resultat till familjelivet och 

personliga aktiviteter men då stor vikt läggs vid det ofrivilliga deltidsarbetet anges även skäl 

som ”could not find a full-time job” (Wennemo Lanninger & Sundström 2014:17, Wennemo 

Lanninger & Sundström 2014:21).  

En annan tematik rör styrningen och konsekvenserna av heltid inom vård och omsorgssektorn. 

Som en del av ett sexårigt forskningsprojekt undersökte Rolf Å Gustafsson och Marta 

Szebehely arbetsvillkoren och styrningen inom äldreomsorgen genom att genomföra en 

enkätstudie bland personal och politiker. Målsättningen att öka antalet heltider inom 
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äldreomsorgen beskriver Gustafsson och Szebehely som en risk utifrån arbetsmiljösynpunkt 

då studien visar att heltidsarbetande upplever arbetsmiljön som mer påfrestande än de som 

arbetar deltid (2005:39f). De skriver vidare att det finns ett samband mellan heltidsarbete 

inom vård och omsorgssektorn och en mer negativ bedömning av arbetsmiljön samt en mer 

utbredd psykisk och fysisk trötthet (Gustafsson & Szebehely 2005:42). Även Gustafsson och 

Szebehely riktar fokus mot det ofrivilliga deltidsarbetet och beskriver även andra oönskade 

arbetsvillkor så som personer med en tidsbegränsad anställning som hellre önskat en fast 

anställning (2005:59). En viktig aspekt att lyfta är att det i Gustafsson och Szebehelys studie 

framkommer att ungefär 30 procent har oönskade arbetsvillkor medan ungefär 70 procent 

uppger sig vara nöjda med nuvarande arbetsvillkor vilket, med hänsyn till hur många som 

arbetar deltid, är ytterligare en indikator på att en stor del av deltidsarbetet är frivilligt 

(2005:60).  

Forskning om normer som kringgärdar arbetstiden presenteras av Mikael Ottosson och Calle 

Rosengren som skrivit en artikel om vilka argument Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 

och Landorganisationen i Sverige (LO) använde i debatten om åttatimmarsdagen kring 1920. 

Syftet var att därigenom ge perspektiv på dagens diskussion kring arbete och 

välfärdssystemets utformning. Ottosson och Rosengren menar att arbetslinjebegreppet knyter 

an till den vidare frågan om vem det är som äger vår förmåga att arbeta och att det finns en 

moralisk skyldighet att arbeta utöver vad som krävs för den egna försörjningen (2009:49). 

Författarna lyfter de maskulint präglade normer som var inbäddade i arbetet och där den 

påstådda svagheten hos kvinnor blev ett argument för en generell reducering av arbetstiden 

(Ottosson & Rosengren 2009:58f). Slutsatsen landar i att medan arbetstiden kring 1920 

betraktades som en nationell resurs där utgångspunkten var hur nyttan för de flesta kan 

maximeras motiverades arbetet omkring år 2000 snarare utifrån välfärdsstatens behov - 

”pensioner, vård, skola och omsorg” (Ottosson & Rosengren 2009:62). 

Ett sätt att öka antalet heltidsanställda är genom olika arbetstidsmodeller med inslag av 

flexibel arbetstid. Lena Ede och Ulla Rantakeisu undersöker i sin studie ”Gränslöst arbete? 

Flexibel arbetstid i äldreomsorgen” följderna av en sådan modell ur ett arbetstagarperspektiv 

och kommer till slutsatsen att detta resulterar i ”en organiserad osäkerhet med försämrade och 

oönskade arbetsvillkor” (2015:54). I inledningen till artikeln skriver författarna att ”rätten till 

heltid stöds av politiker och arbetsmarknadens parter för att undanröja det omfattande och 

ofrivilliga deltidsarbetet för äldreomsorgens personal” (2015:54). När de sedan lyfter fram 
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projekt som haft som mål att öka antalet heltidsanställningar framkommer att alla inte valt att 

börja arbeta heltid och där skälen till detta inte är belysta (Ede & Rantakeisu 2015:55). 

Den slutsats som kan dras baserat på ovan redogörelse är att deltidsarbete i största grad är en 

kvinnofråga. Många studier riktar sig mot det ofrivilliga deltidsarbetet medan det tycks saknas 

någon ingående forskning om det frivilliga deltidsarbetet, framförallt kvalitativa studier, 

vilket betonar vikten av den här undersökningen. Utifrån strävan efter att öka antalet 

heltidsarbetande framstår det som en viktig aspekt att studera för att kunna utröna orsakerna 

till detta, om dessa överhuvudtaget är möjliga att påverka och i förlängningen eventuellt 

kunna göra uttalanden om reformer likt överenskommelsen mellan SKR och Kommunal är 

det effektivaste sättet. Synen på arbete och arbetstidsdebatten har till största del utgått från 

dels ett manligt och dels ett nationellt perspektiv vilket även det understryker vikten av att 

studera aspekterna utifrån ett genusperspektiv och en kvinnlig synvinkel.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I den här studien anläggs en teorikonsumerande ansats där existerande teorier och 

förklaringsfaktorer används i syfte att försöka förstå ett specifikt fall (Esaiasson et al. 

2017:42). Med avsikt att presentera ett så rättvist och heltäckande resultat som möjligt har 

hänsyn tagits till ämnets komplexitet och dess tvärvetenskapliga karaktär. Olika förklaringar, 

modeller och teorier har hämtats från olika forskningsområden för att därigenom kunna täcka 

in flera olika perspektiv och aspekter. De huvudsakliga teoretiska förklaringarna i den här 

studien utgår från tre källor vilka inledningsvis presenteras kort; Maria Stanfors bok ”Mellan 

arbete och familj – ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige”, Göran Ahrne och Christine 

Romans utredning ”Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i 

familjen” samt Calle Rosengrens avhandling ”Arbetstidens symbolvärde – om historisk 

kontinuitet och förändring i synen på arbetstid samt normers inverkan på arbetstidens 

gestaltning”. Därefter presenteras de resonemang som anses relevanta för den här studien 

utifrån tre olika analysnivåer: individ, profession och struktur. De utgångspunkter och 

resonemang som beskrivs under dessa rubriker bör och kan inte ses som varandra uteslutande 

då de många gånger ofta både överlappar och samspelar med varandra. Det försök som gjorts 

till en viss distinktion på teoretisk nivå anses vara till förmån för tydligheten, underlätta 

analysen och bidra till att skapa en överblickbar struktur.   

Maria Stanfors beskriver i sin bok ”Mellan arbete och familj – ett dilemma för kvinnor i 

1900-talets Sverige” tre grupper av förklaringar till varför kvinnor arbetar deltid i högre 

utsträckning än män; efterfrågan, utbud samt institutionella förhållanden. Utifrån 

problembeskrivningen framstår efterfrågan som det främsta skälet till de försök som görs för 

att genomdriva en förändring och det är möjligt att dessa förklaringar skulle kunna användas i 

ett senare skede för att förklara utkomsten. Däremot förefaller de inte tillämpliga i det här 

skedet och utifrån studiens syfte varför dessa bortses från. Vidare används en av statens 

offentliga utredningar från 1997 - ”Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om arbete och 

pengar i familjen” där Göran Ahrne och Christine Roman undersöker vad som formar 

förhandlingen om hur fördelningen av lönearbete inom familjen ska se ut. Ahrne och Roman 

utgår från tre teorier som kommer att beskrivas mer ingående nedan: ekonomisk rationalitet, 

kulturella föreställningar samt maktresurser och maktskillnader. 

Då dessa beskrivna modeller utgår från konflikten mellan arbete och familjebildning är de inte 

möjliga att applicera på skäl som härleds till andra orsaker än just den konflikten. Utifrån att 
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den här studien anlägger ett helhetsperspektiv på det frivilliga deltidsarbetet uppstår en lucka 

med dessa modeller. Formuleringen att projektet Heltidsresan ska bidra till att heltidsarbete 

ska bli norm samt tidigare forskning som indikerar att det inom vissa branscher är 

deltidsanställning som utgör normen framstår Calle Rosengrens avhandling ”Arbetstidens 

symbolvärde – om historisk kontinuitet och förändring i synen på arbetstid samt normers 

inverkan på arbetstidens gestaltning” som ett relevant komplement. I avhandlingen belyser 

Rosengren relationen mellan arbete, normer och arbetstid med ett fokus på de villkor som 

råder i flexibla och kunskapsintensiva arbeten. I likhet med Rosengrens avhandling utgör 

inriktningen på den här studien arbetstid som regleras av normer snarare än som den regleras i 

lagar och avtal även om det, som Rosengren påpekar, är två sidor av samma mynt (2009:16). 

Rosengren visar, utifrån ett historiskt perspektiv, att arbetsdagens längd varit förknippad med 

normativa föreställningar och hur normer möjliggör och begränsar förhållandet till arbetslivet 

(2009:3). I avhandlingen belyser Rosengren hur normer förändras, diskuteras och byter 

innehåll utifrån den föränderliga kontexten de befinner sig inom (2009:3). Även om 

Rosengren riktar uppmärksamheten mot arbetstidens gestaltning och främst mot de flexibla 

arbetenas villkor och hur arbetstiden hanteras inom dessa anses de normkällor som 

identifieras även vara applicerbara på den här studien. Den skillnad som föreligger mellan 

utgångspunkterna där den här studien fokuserar på valet av sysselsättningsgrad medan det i 

Rosengrens avhandling är arbetstidens innehåll som är det centrala bedöms överbryggas 

genom att de normer som präglar synen på arbetstid kan anses vara desamma. Dessa 

normkällor bidrar till att fylla arbetstiden med innehåll samtidigt som de kan vara inbördes 

konkurrerande och anges av Rosengren som: nation, profession, organisation, klass och kön 

(2009:14).   

4.1 Individ 

Gary S. Beckers teori om ekonomisk rationalitet grundar sig i att familjen är en 

nyttomaximerande enhet där det som styr utfallet är en strävan efter att fördela tiden så 

effektivt som möjligt med målet att öka familjens välfärd (Ahrne & Roman 1997:6f). Därmed 

kan exempelvis mäns högre löner påverka beslutet om att kvinnor i högre utsträckning utför 

det obetalda arbetet i hemmet (Ahrne & Roman 1997:7). I likhet med Stanfors liknar Becker 

familjen vid en liten fabrik där ”kapitalvaror, råmaterial och arbete kombineras för att 

framställa olika produkter: måltider, bäddade sängar, rentvättade barn” (Ahrne & Roman 

1997:7). I och med detta kan det vara effektivt med en specialisering av uppgifterna där den 

som har högst inkomst specialiserar sig på lönearbete medan den som har högst produktivitet i 
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hemmet specialiserar sig på det arbetet (Ahrne & Roman 1997:7). Då män ofta är den part 

med högst inkomst leder detta till att kvinnan i de flesta hushåll kommer att ta ut den största 

delen av föräldraledigheten och eventuellt att minska sin arbetstid (Ahrne & Roman 1997:7). 

Kritiken mot Becker handlar om att synen på vad som är ekonomiskt rationellt kan skilja 

mellan makarna och även variera över tid (Ahrne & Roman 1997:7f). Exempelvis kan en 

senare skilsmässa resultera i att det som tidigare framstod som ekonomiskt rationellt kan bli 

en ren ”kostnad” för kvinnan (Ahrne & Roman 1997:7). De negativa konsekvenserna av en 

äktenskaplig specialisering utifrån kvinnans perspektiv får inget utrymme inom teorin utan det 

är enbart fördelarna som lyfts (Ahrne & Roman 1997:8). 

En annan teori som Ahrne och Roman lyfter handlar om maktresurser där förklaringen skulle 

kunna härledas till frågor om maktresurser och maktskillnader; att både resursmakt och 

normativ makt har en effekt på hur fördelningen av förvärvsarbete organiseras inom familjen 

(1997:12ff). Maktövertag innebär därigenom att en part i en relation har större möjligheter att 

få sin vilja igenom på grund av tillgång till mer maktresurser (Ahrne & Roman 1997:12). Det 

handlar inte nödvändigtvis om direkt synlig makt, att makten utövas eller om motstånd och 

konflikter. Det kan visa sig på mer eller mindre medvetna sätt genom exempelvis uttryckande 

av förväntningar eller genom att ena parten överskattar den andras maktresurser (Ahrne & 

Roman 1997:12f). Maktresurser kan inom en familj vara ”pengar, personliga tjänster, kärlek, 

förståelse, prestige, beundran eller trygghet” (Ahrne & Roman 1997:14). I likhet med Beckers 

teori kan maktresurser även komma av resurser som inkomst, utbildning eller status men till 

skillnad från Becker utgår resursteorin från att det finns en intressekonflikt som männen på 

grund av sina större ekonomiska resurser kan lösa till sin fördel (Ahrne & Roman 1994:14f).  

Ahrne och Roman tar upp två viktiga antaganden som resursteorin utgår från och som de 

benämner som problematiska: att teorin utgår för att hushållsarbete är ett arbete som 

människor försöker undvika samt att det är individuella resurser som har den största inverkan 

på hur hushållsarbetet fördelas (1997:15). Därför blir det viktigt att ta ”osynliga 

maktmekanismer” i beaktning; normer, kulturella värderingar och den strukturella makt som 

finns i själva samhällsordningen (Ahrne & Roman 1997:16). 

4.2 Profession 

Professionen som normkälla framhålls främst av Rosengren där han exempelvis nämner det 

historiska arvet som en stark normkälla på arbetstidsområdet (2009:54). Föreställningen om 
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vad som förväntas inom ett yrke präglas därmed av dess historia medan det samtidigt råder en 

spänning mellan professionens krav och organisationens, där det senare förändras 

kontinuerligt i motsats till det förra (Rosengren 2009:54). Då fokuset i Rosengrens 

avhandlingen riktas mot mer flexibla arbeten berör slutsatserna till stor del styrning genom 

kultur där en kultur som innebär att långa arbetsdagar blir synonymt med ett stort 

engagemang och lojalitet mot företaget uppmuntras. En mer generell slutsats handlar om hur 

arbetsgivare i kollektiv form ”söker påverka och uppmuntra en viss syn på arbetets värde, 

vilken i förlängningen skapar ett socialt tryck på den enskilde att arbeta – om hon vill bli 

betraktad som en nyttig samhällsmedborgare” (Rosengren 2009:53). I den här studien breddas 

denna analysnivå till att omfatta även arbetets innehåll och utformning, exempelvis genom 

beaktandet av arbetssituationen. Detta då forskning visar att kvinnors sjuktal har ökat i takt 

med det ökade inträdet på arbetsmarknaden och att stressrelaterade sjukskrivningar i 

kvinnodominerande yrken har ökat (Jordansson & Lane 2017:57).  

Rosengren identifierar även klass som en normkälla och skriver exempelvis att beredskap och 

villighet att arbeta långa dagar skulle kunna ses som en klassmarkör (2009:47). Bland yrken 

som chefer och tjänstemän är arbetstiden mer oreglerad vilket innebär att de är ”fria” att 

arbeta långa dagar i jämförelse med de ”ofria” arbetarna ”som följer utförliga scheman och 

går hem vid samma tid varje dag” (Rosengren 2009:47). Deltagarna i den här studien är 

undersköterskor eller vårdbiträden, yrken med lägre status och lön varför det är tänkbart att 

det skulle kunna inneha en förklaringsfaktor (Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009:39f, 

Steen, Gustavsson Hedenström & Swahn 2019). Därutöver verkar det finnas belägg för en 

större risk hos välfärdsyrkesgrupper för exponering av dålig arbetsmiljö och arbetsrelaterade 

besvär (Svedberg 2001:224).  

4.3 Struktur 

Struktur omfattar i den här studien både synliga strukturer, som institutionella förhållanden, 

och osynliga strukturer som förknippas med normer. Ahrne och Romans andra teori utgår från 

kulturella föreställningar där vissa värden förknippas med kvinnlighet respektive manlighet 

och där normbegreppet, könsnormer och könsroller blir framträdande (1997:8f). Även 

Rosengren identifierar kön som en viktig normkälla när det kommer till synen på arbetstid 

och skriver att långa arbetsdagar har varit kopplade till maskulinitet vilket förklaras med att 

synen på tid har setts som en resurs som män i större utsträckning förfogar över – någonting 

som härleds till att män inte har samma ansvar för det obetalda arbetet i hemmet (2009:54).  
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I kopplingen mellan institutionella förhållanden och deltidsarbete har den politiska kontexten 

betydelse. Stanfors lyfter hur de institutionella reformer som genomförts har utformats för att 

i större utsträckning möjliggöra för kvinnor att lönearbeta, någonting som framstår som 

viktigt att ta i beaktning utifrån den historiska kontexten. Det handlar exempelvis om hur den 

moderna tvåförsörjarfamiljen har uppmuntrats och den stora offentliga sektorn som spelat en 

viktig roll för kvinnan – ”dels som arbetsgivare, dels genom tillhandahållande av viktig 

service som till exempel barnomsorg” (Stanfors 2007:244). Det blir möjligt att dra en parallell 

till Talcott Parsons strukturfunktionalistiska teori som utgår från att individer införlivar 

samhällets normer genom socialisationsprocessen i och med att de handlar i enighet med de 

förväntningar som ställs på kvinnlighet respektive manlighet (Ahrne & Roman 1997:8f). 

Parson menade att samhällets institutioner står i ett beroendeförhållande till varandra och där 

framväxten av den moderna kärnfamiljen ses som en anpassning till industrisamhället då 

produktionen förflyttades från hemmen (Ahrne & Roman 1997:9). Enligt Parson har den 

moderna kärnfamiljen endast två uppgifter: ”att socialisera barn och utgöra en stabil 

emotionell miljö för de vuxna” (Ahrne & Roman 1997:9). Den inre strukturen hos familjerna 

där mannen försörjde familjen medan kvinnan var hemmafru menade Parson var en 

anpassning till samhället och tillgodosåg samhällets behov (Ahrne & Roman 1997:9).  

Den kritik som framförts mot Parson teori kom främst från feministiska forskare och 

grundade sig i att det istället handlar om manlig överordning och kvinnlig underordning 

(Ahrne & Roman 1997:9f). Genom att utgå från att den beskrivna könsarbetsdelningen är till 

gagn för samhället menade kritikerna att Parson legitimerade en förtryckande ordning och 

även osynliggjorde arbetet i hemmet som arbete (Ahrne & Roman 1997:10). Det existerar 

flera ideologier om kvinnlighet och manlighet parallellt och enligt Ahrne och Roman är 

betydelsen av hushålls- eller förvärvsarbetet för kvinnors och mäns könsidentitet inte på 

förhand givna (1997:11). Ett faktum som understryks av en studie där en traditionell 

arbetsfördelning visade sig ha en starkt positiv roll för kvinnornas könsidentitet medan 

makarna i mer jämställda familjer tog avstånd från föreställningen om att hushållsarbete 

skulle vara förknippat med kvinnlighet (Ahrne & Roman 1997:11). 

Även Rosengren belyser samhällets behov som en viktig normkälla även om utgångspunkten i 

det fallet är synen på arbetstiden och utgår från ett manligt perspektiv. Föreställningen om 

långa arbetsdagar som nödvändiga för samhällets välstånd beskrivs som en historisk 

kontinuitet (Rosengren 2009:52). ”Arbetstiden har betraktats som en nationell resurs” skriver 

Rosengren och menar vidare att det därför inte är upp till individen hur arbetstiden ska 
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hanteras utan ”snarare en angelägenhet som angår hela nationen” (2009:52). Kopplingen 

mellan arbetet och nationens behov har emellertid tonats ner för att, sedan 1970-talet, till 

större del handla om att arbeta ”för att utveckla sin fulla potential som människor” 

(Rosengren 2009:53).  

De teoretiska utgångspunkter och förklaringsmodeller som beskrivits befinner sig på olika 

analysnivåer och berör som synes bland annat arbetsfördelningen inom familjen, kulturella 

föreställningar, institutionella förhållanden samt normer kring arbete och arbetstid. 

Förhoppningen är därmed att dessa ska fungera kompletterande och bidra till att resultatet 

tolkas utifrån flera olika perspektiv för att därigenom kunna ge en så heltäckande bild som 

möjligt. 
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5. Metod  

5.1 Fokusgruppsintervjuer 

Med utgångspunkt i studiens syfte, att öka förståelsen för varför deltidsarbetande kvinnor valt 

att arbeta deltid, används en kvalitativ metod i form av två fokusgruppsintervjuer. 11 kvinnor 

i åldrarna mellan 20 och 64 år som arbetar deltid inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun 

deltog i fokusgruppsintervjuerna.  Den enkät som genomfördes av Vilhelmina kommun 

visade på en generellt negativ inställning till en höjning av sysselsättningsgraden till heltid 

och vissa skäl angavs till detta, om än ytligt. 

Fokusgruppmetoden definieras enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren som ”diskussioner i 

grupp där människor möts för att på ett fokuserat sätt, ledda av en gruppledare, diskutera olika 

aspekter av ett ämne eller tema” (2017:16). Metoden anses vara lämplig utifrån det beskrivna 

syftet då den framförallt möjliggör för en djupare förståelse för upplevelser och uppfattningar 

inom en grupp eller miljö som inte alltid är förväntad (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:10). 

Med den teoretiska referensramen i åtanke är det troligt att det finns aspekter kring beslutet att 

arbeta deltid som deltagarna inte nödvändigtvis reflekterat över. Gruppdynamiken kan bidra 

till nya reflektioner och synliggöra sådana strukturer som deltagarna eventuellt inte övervägt 

tidigare vilket även ligger till grund för beslutet att inte genomföra enskilda intervjuer. Den 

kunskap som genereras i en fokusgrupp fokuserar på variationen i den kollektiva förståelsen 

som baseras på gemensamma erfarenheter där deltagarna utmanas och stimuleras av varandra, 

någonting som inte är möjligt att åstadkomma på samma sätt i en enskild intervju (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren 2017:15ff). En ytterligare fördel med fokusgrupper i jämförelse med 

enskilda samtalsintervjuer är att fokusgrupperna minskar intervjuarens styrande roll 

(Esaiasson et al. 2017:330). Ett eventuellt maktförhållande mellan forskaren och deltagarna 

förskjuts då fokusgrupperna kan ge deltagarna kraft och makt att stärka sina egna åsikter och 

erfarenheter – ”metoden förskjuter företrädesrätten från forskaren till deltagarna” (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren 2017:24f). 

Fokusgrupper kännetecknas av ”en nondirektiv intervjustil där det viktigaste är att få fram en 

rik samling synpunkter på det som är i fokus för gruppen” (Kvale & Brinkmann 2017:191). 

Gruppledarens roll blir därmed att skapa en tillåtande miljö och att underlätta diskussionen 

snarare än att styra den (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:15, Dahlin-Ivanoff & Holmgren 

2017:23). Genom att genomföra fokusgruppsintervjuer blir det möjligt att ”kartlägga 
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förekomsten av olika förhållningssätt och öka förståelsen för olika resonemang” men på 

bekostnad av generaliserbarheten för andra grupper då resultaten inte ger någon möjlighet att 

uttala sig om detta (Esaiasson et al 2017:331). Metoden gör det även möjligt att identifiera 

specifika normer och värden i exempelvis en organisationskultur och genom deltagarnas 

samtal med varandra. Enligt Esaiasson et al. skapar gruppen ”i en ideal situation grogrund för 

fler impulser och reflektioner tack vare den inbördes dynamiken” (2017:330). Esaiasson et al. 

rekommenderar att fokusgrupper används i kombination med andra forskningsmetoder vilket 

även är tillvägagångssättet i den här studien där avstamp tas i en redan utförd enkät 

(2017:332). Dahlin-Ivanoff och Holmgren instämmer i detta när de skriver att resultaten från 

en fokusgruppsstudie kan ge en ökad förståelse för de kvantitativa resultaten (2017:31).  

Fokusgrupper har ett särskilt värde inom feministisk forskning då metodens interaktiva 

tillvägagångssätt och fokus på kontexten bidrar till att skapa ny och värdefull kunskap 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:11). Utöver detta kan metoden också bidra till att ”skapa 

en medvetenhet hos deltagarna om att deras problem inte bara är individuella utan också 

allmänna och att de delas av andra” (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:27). Detta 

understryker ytterligare värdet av att använda metoden utifrån studiens syfte och den 

teoretiska referensramen.  

5.2 Urval och genomförande 

Urvalsprinciperna måste alltid utgå från undersökningens syfte (Esaiasson et al. 2017:332). 

Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen för varför kvinnor väljer att arbeta 

deltid inom den kommunala äldreomsorgen. Med detta som grund sker urvalet till att innefatta 

elva kvinnor som arbetar deltid som undersköterskor eller vårdbiträden inom hemtjänsten 

samt på ett särskilt boende. Detta motiveras med att det är inom vård och omsorg som andelen 

heltidsarbetande är lägst. Den gemensamma egenskapen hos deltagarna är således att de alla 

är kvinnor som valt att arbeta deltid inom samma verksamhetsområde, någonting som är en 

kärnkomponent inom fokusgruppmetoden och viktigt för gruppens sammansättning utifrån att 

deltagarna har någonting gemensamt och en delad erfarenhet (Esaiasson et al. 2017:333, 

Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:21). Det faktum att deltagarna är kollegor bidrar till den 

delade erfarenheten och utgör en gemensam grund. Däremot skulle inbördes relationer kunna 

påverka dynamiken. I och med att respondenterna inom hemtjänsten till viss del arbetar inom 

olika områden och respondenterna på det särskilda boendet arbetar på olika avdelningar 
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minskar både risken för att inbördes relationer påverkar gruppen men även för att de 

uppfattningar som lyfts härrör från kulturen i en specifik arbetsgrupp.  

Antalet fokusgrupper har valts utifrån den rekommendation som ges av litteratur på ämnet och 

som grundar sig i om mättnad uppnåtts – att nya data inte tillför någon ny kunskap eller 

information (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:60, Esaiasson et al. 2017:333). Det råder 

delade meningar om hur många deltagare som anses vara ett bra antal i en fokusgrupp men ett 

medeltal på mellan fyra och nio personer har använts som riktlinje (Esaiasson et al. 2017:334, 

Kvale & Brinkmann 2017:191, Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:59). Två 

fokusgruppsintervjuer genomfördes vid två olika tillfällen och på de två skilda 

arbetsplatserna. Antalet deltagare i varje fokusgrupp har varit sju samt fyra vilket innebär att 

totalt elva kvinnor har deltagit fördelat på de två tillfällena. Intervjuerna genomfördes på 

respektive arbetsplats och pågick i ungefär 45 minuter. Vid genomförandet av intervjuerna 

spelades dessa in med samtycke av samtliga deltagare för att senare kunna transkriberas. 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren menar att det är omöjligt att hinna anteckna allt som sägs och 

utöver fördelen med att detta ökar möjligheten för samtalsledaren att fokusera på intervjun 

istället för på anteckningarna minskar det även risken för att någon viktig aspekt förbises 

(2017:63ff). 

En variation av egenskaper hos respondenterna utöver den gemensamma har eftersträvats i en 

ambition att undvika en likriktning. En heterogenitet mellan deltagarna hjälper till att skapa en 

diskussion även om de har ett gemensamt intresse (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:21). Det 

är även nödvändigt för att täcka in mångfalden inom den utvalda målgruppen och för att ge 

olika synvinklar (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:52). Utifrån teorierna och den tidigare 

forskningen är det med stor sannolikhet troligt att exempelvis familjebildning och ålder 

påverkar orsakerna till valet att arbeta deltid. Förfrågan inför fokusgruppsintervjuerna gick via 

arbetsgivarna och praktiska omständigheter påverkade urvalet, exempelvis respondenternas 

scheman. Detta medförde en viss snedfördelning mellan de två fokusgrupperna där den andra 

fokusgruppen enbart består av kvinnor i 50-årsåldern, med ett undantag. Detta anses dock 

uppvägas av att den totala åldersfördelningen framstår som relativt jämn där en kvinna är i 20-

årsåldern, tre i 30-årsåldern, två i 40-årsåldern, tre i 50-årsåldern samt två i 60-årsåldern. Av 

de totalt elva kvinnor som deltog i fokusgruppsintervjuerna har fem av dessa barn, två arbetar 

deltid på grund av arbetsrelaterade skador och en arbetar heltid men har ansökt om att minska 

sin sysselsättningsgrad vilket inte har beviljats.  
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Med studiens syfte och de teoretiska utgångspunkterna i åtanke utformades ett antal öppna 

frågor. Frågorna har sedan använts som ett ramverk för fokusgruppsintervjuerna för att 

introducera olika aspekter av ämnet men där formen för samtalet har tillåtit respondenterna att 

lyfta även andra eventuella perspektiv och uppfattningar. Därmed har 

fokusgruppsintervjuerna haft en semi-strukturerad karaktär vilket anses vara till studiens 

fördel då det gör materialet innehållsrikt, varierat och förbättrar möjligheten att fånga upp ett 

större antal åsikter och uppfattningar. Litteraturen rekommenderar fyra till sex nyckelfrågor 

som ska stimulera till diskussion, vara ”tydliga, fokuserade, förståeliga och av intresse för 

målgruppen” (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:41). Utifrån studiens syfte och de beskrivna 

teorierna härleddes därmed följande fem frågor: ”Varför har ni valt att jobba deltid?”, 

”Känner ni att det finns en bild av hur mycket man borde jobba?”, ”Finns det några hinder i er 

privata situation för att öka sysselsättningsgraden?”, ”Finns det några hinder i er 

arbetssituation för att öka sysselsättningsgraden?”, ”Vad skulle behöva förändras för att ni 

skulle känna att ni har möjlighet att öka sysselsättningsgraden?”. Vidare ställdes även 

följdfrågor utifrån respondenternas berättelser och diskussioner.  

5.3 Analys av data 

Analysen inleds redan under fokusgruppsdiskussionerna då samtalsledaren ska uppfatta det 

centrala i diskussionen för att kunna förstå innebörden (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:71). 

Kort efter att intervjuerna genomfördes transkriberades inspelningarna ordagrant. 

Transkriberingen av intervjuerna har utförts med noga övervägande då detta också kan utgöra 

en fråga om tolkning och är viktigt att vara medveten om (Kvale & Brinkmann 2017:225ff). 

Inspelningarna har lyssnats till flera gånger för att förstå innebörden i sitt sammanhang och 

för att uppfatta helheten av diskussionen (Dahlin-Ivanoff 2015:71ff). Under genomlyssningen 

antecknades återkommande perspektiv och illustrativa citat markerades (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017:73). Därefter har detta brutits ner i teman som identifierats under lyssning och 

transkribering (Dahlin-Ivanoff 2015:91). 

Analysens andra steg bestod i att sortera det transkriberade materialet under de identifierade 

temana – en kategorisering av materialet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:74). De 

kategorier som sorterades under temana växte fram under analysens gång (Kvale & 

Brinkmann 2017:243). För att avgöra vad som är relevant och betydelsefullt vid analysen har 

denna kontinuerligt ställts i relation till studiens syfte (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:71f). 
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Vidare har materialet sammanfattats och reducerats för att göra det hanterbart innan det 

tolkats utifrån den teoretiska referensramen (Dahlin Ivanoff 2015:91).  

Det kan anses vara till studiens fördel att forskaren och samtalsledaren för 

fokusgruppsintervjuerna är samma person då den dubbla rollen ”erbjuder mer insikt i och 

kunskap om forskningsprojektet och de data som samlats in” (Dahlin-Ivanoff 2015:91).  

5.4 Etiska aspekter 

Förfrågan till deltagarna har gått via arbetsgivaren vilket innebär en risk med att personen 

som inbjudits tackat ja på grund av lojalitet, en aspekt som tagits hänsyn till genom att 

frivilligheten betonats vid flertalet tillfällen enligt de rekommendationer som Dahlin-Ivanoff 

och Holmgren föreslår (2017:69). Deltagarna har informerats om studiens syfte, hur 

inspelningen kommer att hanteras och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst i 

processen. Med etiska aspekter i åtanke utelämnas information som kan härleda citat till en 

specifik person, exempelvis arbetsplats eller annan personlig information, då detta inte heller 

bedöms vara av betydelse för resultatet. De namn som anges vid citaten är fingerade.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

Kritik som riktats mot intervjun som metod handlar bland annat om att den är kontextkänslig 

och ”beroende av det personliga förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson” (Kvale & 

Brinkmann 2017:212). Även om gruppledaren alltid har en inverkan på data kan en 

fokusgrupp medföra att intervjuarens påverkan minskar då deltagarna påverkas av varandra 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:23). När det gäller fokusgruppsstudier handlar kritiken 

ofta om att dynamiken och gruppidentiteten är så stark att avvikande åsikter inte framkommer 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:78). I det fallet blir det viktigt att gruppledaren fångar upp 

och lyfter de olika perspektiven som finns och där framstod de förberedda frågorna som ett 

viktigt redskap. För att minska risken för att endast ett fåtal personer kom till tals ställdes 

frågor specifikt till mer tystlåtna personer. Vidare betonades även inledningsvis att det inte 

finns några rätt eller fel utan att fokuset för intervjuerna är deltagarnas tankar och 

uppfattningar. En ytterligare risk med fokusgruppmetoden är att deltagarna utelämnar mer 

privata aspekter medan Dahlin-Ivanoff och Holmgren istället menar att gruppdiskussioner 

snarare kan bidra till en samhörighet som gör det möjligt att uttrycka sådant som man annars 

inte hade gjort (2017:80). I ett försök att förstärka denna samhörighet lyftes och poängterades 

det gemensamma hos deltagarna vid intervjuernas inledning.  
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Reliabilitet härrör studiens replikerbarhet, om ett resultat kommer att kvarstå även om det 

utförs vid en annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale & Brinkmann 2017:295). Vid 

användandet av intervjuer som metod handlar detta om respondenterna ”kommer att förändra 

sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare” 

(Kvale & Brinkmann 2017:295). Själva fokuset för studien innefattar en svårighet utifrån ett 

reliabilitetsperspektiv då valet av deltidsarbete kan ligga någonstans mellan de två yttersta 

gränserna frivilligt och ofrivilligt deltidsarbete. Vidare kan preferenser för deltidsarbete 

förändras över tid och det som började som självvalt kan med tiden bli ofrivilligt och vice 

versa (Jönsson & Hartman 2008:22). Respondenterna i den här studien betonade frivilligheten 

starkt vilket tyder på att risken för detta är mindre i den här studien men är däremot inte 

möjlig att utesluta.  

Bristande reliabilitet kan orsakas genom slarvfel under datainsamling och analysen, 

exempelvis genom missförstånd under intervjuerna (Esaiasson et al. 2017:64). För att undvika 

detta har de båda fokusgruppsintervjuerna spelats in och stor noggrannhet har iakttagits vid 

transkriberingen. Inspelningarna har lyssnats på vid flera tillfällen och samtidigt jämförts med 

transkriberingarna. De båda fokusgruppsintervjuerna har också avslutats med en summering 

vilket gett deltagarna möjligheten att bekräfta, förneka eller tillägga någonting till denna för 

att validera att denna stämmer överens med deras egna upplevelse (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017:82). En tydlig och detaljerad redogörelse för den metod som används och den 

analys som genomförts kan anses påverka reliabiliteten i en positiv bemärkelse (Denscombe 

2016:411f). Detta har även beaktats vid redovisningen av resultatet där ett exempel är de 

många citaten som kan bidra till att läsaren, i kombination med beskrivningen av metoden, 

kan följa de undersökningslinjer som lett fram till slutsatserna (Denscombe 2016:412).  

Validitet handlar om att studien mäter det den är avsedd att mäta (Kvale & Brinkmann 

2017:296). Om det råder en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer innebär det också att validiteten är god (Esaisasson et al. 2017:55f). 

Den breda teoretiska ramen som används i studien anses vara till fördel för validiteten då de 

olika perspektiven minskar risken för att någon central faktor förbises. Med validiteten i 

åtanke har intervjufrågorna även utformats utifrån teorierna och den semi-strukturerade 

ansatsen anses ytterligare ha ökat möjligheten för att fånga upp alla olika uppfattningar och 

tankar som finns hos respondenterna. Metoden har noga övervägts utifrån studiens syfte och 

med bakgrund i att forskning visar att validiteten är god om metoden används till det den är 
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tänkt att användas till anses det kriteriet vara uppfyllt i den här studien (Dahlin-Ivanoff 

2015:77f).  

Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren ökar validiteten ”om flera fokusgrupper genomförs, om 

deltagare uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter så att flera perspektiv presenteras 

och om det som framkommit återkopplas till deltagarna så att de kan bekräfta eller förneka 

det” (2017:81f). Vid de genomförda fokusgruppsintervjuerna har dessa aspekter tagits hänsyn 

till genom att exempelvis inledningsvis betona att det inte finns några rätt eller fel och genom 

att frågor ställts direkt till mer tystlåtna personer. Följdfrågor har ställts till respondenterna där 

det ansetts finnas ett behov av förtydligande och avslutningsvis har diskussionen 

sammanfattats för att ge deltagarna möjligheten att bekräfta eller förneka det som uppfattats 

av gruppledaren. 

En ytterligare aspekt som bidrar till en högre validitet är den egna förförståelsen för kulturen 

baserad på egen erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Även om det i det fallet handlar 

om jämförelser skriver Landmann och Carvalho att sådan kännedom kan identifiera luckor 

mellan teoretiska begrepp och dess tillämpning och resultera i en mer meningsfull studie 

(2017:42). Detta kan även vara viktigt utifrån resonemanget som Thorsten Thurén för: att 

förförståelse innebär att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen utan att det 

"som förefaller vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en god portion tolkning" 

(2007:58). Fokusgruppen har tillgång till kunskap som gruppledaren inte har vilket kan leda 

till att deltagarna styr diskussionen i en riktning som inte överensstämmer med studiens syfte 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017:47). Även utifrån detta skulle förförståelsen bidra till att 

minska den risken då kunskapsluckan minskar. Det finns också en risk med detta då kunskap 

aldrig är helt neutral varför det blir viktigt att vara så öppen och transparant som möjligt med 

de bedömningar som gjorts (Landmann & Carvalho 2017:52). Den förförståelsen och 

kunskapen ger en insikt i de aspekter som respondenterna lyfter och skulle därigenom kunna 

minska risken för feltolkning samt bidra till att minska eventuella intervjuareffekter, även om 

dessa sannolikt aldrig kan undvikas helt. Det är inte heller möjligt att utesluta att det faktum 

att fokusgruppsintervjuerna genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplatser kan ha haft 

en inverkan på samtalet.  
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5.6 Överförbarhet 

Enligt Esaiasson et al. är det vid en teorikonsumerande studie mindre viktigt med 

generaliserbarheten i jämförelse med en teoriprövande studie då det centrala består i att 

undersöka hur en eller flera givna faktorer ger en tillfredsställande förklaring i det undersökta 

fallet (2017:89f). Det är däremot ändå möjligt att ställa frågan hur representativt Vilhelmina 

kommun är utifrån möjligheten att generalisera studiens resultat. 

Då det endast är ett fall som undersökts är det inte möjligt att betrakta resultaten som varken 

slutgiltiga eller generella (Denscombe 2016:100f). När det gäller ett mindre antal enheter och 

kvalitativa data, som i det här fallet, är det möjligt att istället använda sig av ett annat 

angreppssätt: ”överförbarhet” (Denscombe 2016:413). Det innebär ”en föreställningsprocess 

där forskningens läsare använder informationen om det särskilda studerade fallet för att 

bedöma i vilken mån denna information går att tillämpa på andra jämförbara fall” 

(Denscombe 2016:413). Generaliserbarheten i en fallstudie likt denna beror därmed på ”i hur 

hög grad fynden är ’överförbara’ till andra inramningar” (Denscombe 2016:101). 

Många av kvinnorna uppger att deras partner arbetar på annan ort vilket är en omständighet 

som framstår som specifik för det här fallet. Däremot förefaller det faktum att kvinnorna tar 

det största ansvaret för hemmet och arbetar deltid i högre utsträckning än män, med tidigare 

forskning i åtanke, som en aspekt som sannolikt återkommer även i andra kontexter. Även om 

Vilhelmina kommun i vissa avseenden är unikt så ingår det även i en större kategori – 

exempelvis som ett typexempel på en mindre kommun med en minskande och samtidigt 

åldrande befolkning. Det är en omständighet som visar på att kommunen utgör ett fall med 

särskilt svåra omständigheter utifrån studiens övergripande syfte. Överförbarheten blir 

därigenom beroende av i hur hög grad studiens resultat går att jämföra med fall inom samma 

kategori. Ett antal faktorer behöver tas i beaktning för att en jämförelse med andra fall ska 

kunna genomföras: fysisk lokalisering, historisk lokalisering, social lokalisering samt 

institutionell lokalisering (Denscome 2016:102). Med dessa kategorier i åtanke skulle det 

kunna vara möjligt att generalisera resultaten utifrån denna studie med andra mindre 

inlandskommuner med liknande utmaningar, befolkning och förutsättningar.  

En ytterligare aspekt som tagits hänsyn till är att överförbarheten underlättas av en fyllig 

presentation av resultaten som även stärks med direkta citat från deltagarna (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017:83).  



 

27 
 

6. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de två fokusgruppsintervjuer som genomförts. Den första 

gruppen bestod av 7 kvinnor i blandade åldrar mellan 20 och 64 år medan den andra bestod av 

4 kvinnor där alla var i 50-års åldern med undantag av en kvinna i 30-årsåldern. En av 

kvinnorna arbetar heltid men har tidigare ansökt om att få minska sin sysselsättningsgrad 

vilket inte har beviljats, övriga har valt att arbeta deltid på varierande sysselsättningsgrader. 

Två av respondenterna arbetar deltid på grund av arbetsrelaterade skador. När respondenterna 

i intervjuerna talade om ”familjen” innebar detta partner och barn varför vidare referering till 

”familjen” i det här avsnittet och vidare definieras på samma vis.  

De huvudspår som kan identifieras som de skäl vilka respondenterna uppger till valet att 

arbeta deltid handlar till störst del om familjen och professionen. Arbetsfördelningen i 

familjen, ekonomiska aspekter och arbetets innehåll förefaller som de största områdena 

utifrån fokusgruppsintervjuerna. Deltidsarbetet framstår som en strategi för att antingen kunna 

kombinera lönearbetet med det oavlönade arbetet i hemmet, som en strategi för att hantera 

den arbetsbelastning som respondenterna beskriver som väldigt krävande eller en 

kombination av de båda alternativen. Genom deltidsarbete möjliggörs även en flexibilitet i hur 

respondenterna använder och fördelar sin tid. 

6.1 Fokusgruppsintervju 1 

Inledningsvis samtalar gruppen allmänt om sitt val att arbeta deltid. Annelie, en kvinna i 40-

årsåldern, beskriver sin situation: 

”Jag hinner inte jobba heltid helt enkelt. Jag har en man som jobbar borta och jag har tre 

barn hemma... Känns som att jag inte behöver säga så mycket mer... Jag har ganska mycket” 

Annelies berättelse sammanfattar det som många av kvinnorna i fokusgruppen beskriver: en 

livssituation där partnern arbetar på annan ort och där den största delen av ansvaret och 

arbetet i hemmet faller på kvinnorna. Tiden räcker därmed inte till för att utföra både det 

obetalda arbetet i hemmet och lönearbeta på heltid. Samtidigt lyfter respondenterna 

nackdelarna med deltidsarbete i form av lägre lön och i förlängningen lägre pension. Britt, 

som närmar sig pensionsålder, säger att det bästa egentligen är att kunna jobba heltid, just 

med pensionen i åtanke.  
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Respondenterna tar även upp den lägre lönen som deltidsarbetet innebär. Annelie berättar att 

hon inte tror att hon skulle klara sig ekonomiskt om hon var ensamstående med barnen och 

samtidigt arbetade deltid. Helena, som också är 40-årsåldern, håller med henne och beskriver 

det som ett dilemma: att inte orka arbeta heltid samtidigt som hon tänker mycket på pensionen 

och hur det kommer att drabba henne i framtiden. 

Ett bidragande skäl till valet att arbeta deltid innefattar även arbetstiderna som inom vård och 

omsorg bland annat innebär obekväma arbetstider.  

Annelie: ”Det är mycket kvällar och helger. Ett evigt pusslande när man har barnen små och 

är ensam och ska förlita sig på släktingar och sånt… Det är lite jobbigt ibland att hålla på 

och be folk fast dem ställer ju upp såklart. Nu är dem [barnen; min anm.] ju mycket större, så 

nu har ju allt börjat underlätta så mycket men det var ju lite jobbigt… Det var ju det. Läxor 

och allt, det är träningar och man ska köra dit… Det blir så mycket att man orkar inte tillslut. 

Och så ska man försöka vara pigg och glad och göra det bästa av jobbet liksom. Det blev för 

mycket.” 

Vid ett annat tillfälle säger Helena: 

”Det är ju de här delade turerna och... Det är ju jättejobbigt när man bor i en by.” 

Annelie: ”Fast det är ju lite... Man vill ju ändå inte ha fler helger så det är som pest eller 

kolera.” 

De kvinnor som inte hänvisar till familjen nämner framför allt arbetsvillkoren och fritiden 

som huvudskäl till valet att arbeta deltid. Lisa, som är i 20-årsåldern, berättar: 

”Jag jobbar 80 nu men jag ska gå upp lite i tid men jag tycker att… För mig är det inte värt 

att gå upp till 100 för man jobbar så mycket men man får inga pengar för det. Jag anser att 

jag är hellre ledig och lite... Alltså har mer fritid... Och mindre pengar så… Det är ju bara 

några tusenlappar, än att sitta och jobba och jobba och jobba och sen ändå inte kunna göra 

något för de där pengarna… För man jobbar ju ändå hela tiden.” 

Hon får medhåll av Britt som framhåller att hon värdesätter sin fritid och möjligheten att 

umgås med sin man. På ett liknande sätt betonar Lisa och Annelie att heltidsarbetets 

omfattning ger få lediga dagar, någonting som de upplever att de behöver då arbetet inom 

vården är ”slitsamt” och någonting som inte många ”pallar” med. Även Helena instämmer i 
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resonemanget när hon berättar att hon tidigare försökt att jobba 95 procent och beskriver det 

som ”rena döden” och lägger till: ”Hur ska man hinna?”.  

Arbetsvillkoren är ett återkommande tema i fokusgruppen och deltagarna är, med vissa små 

skillnader rörande exempelvis stressnivån, överens. Ida, en kvinna i 30-årsåldern säger att hon 

måste arbeta deltid för att ”funka som människa”. De andra instämmer innan hon fortsätter: 

”Jag orkar inte som mamma, jag blir inte trevlig när jag kommer hem.” 

Lisa: ”Jag blir inte trevlig ens på jobbet.” 

”Nej, precis” fortsätter Ida. ”Man orkar inte ens med jobbet, för det kräver ganska mycket. 

Man ska liksom... Det är lite teater här, hos den ena ska man vara lugn och försiktig, nästa 

ska man vara skojsam och trevlig och tredje ska man vara allvarlig och så. Man använder 

mycket av sig själv, fysiskt och psykiskt.” 

Deltagarna kommer återigen in på lönen. Lisa säger att en högre lön skulle kunna få henne att 

höja sysselsättningsgraden. De andra är eniga i det och överens om att den ekonomiska 

skillnaden inte väger upp de kostnader som det medför i form av förlorad fritid. Det 

framkommer även att en högre lön skulle kunna påverka arbetsfördelningen i hemmet för de 

kvinnor som har familj. 

Annelie: ”Ja, det är klart… Då kanske man tog en diskussion om vem som ska vara hemma.” 

Helena: ”Eller att man kanske kan turas om lite.” 

På frågan om varför respondenterna tror att det just är kvinnor som arbetar deltid i högre 

utsträckning svarar Helena: 

”För att karln har bättre betalt, det är en jättestor del. Skulle jag ha mer betalt då skulle ju 

han vara hemma mer. Eller alltså, ja, för att ekonomin ska bli bäst för familjen så är det ju 

lättare att jag går ner än att han går ner.” 

De andra håller med henne men uppger samtidigt att de inte heller skulle vilja byta.  

Helena: ”Jag skulle inte vilja jobba borta och missa liksom barnens... Aldrig i livet. Fast det 

är klart, nog trätt [skäller; min anm.] man ju ibland inombords… Att här ska man passa 

tandläkartider och utvecklingssamtal och allt... Men jag vill inte byta.” 
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Pia, som också närmar sig pensionsålder, beskriver sin situation där deltidsarbetet inte är 

någonting självvalt utan en följd av att hon är fysiskt utsliten. Pias berättelse leder deltagarna 

in på den fysiska delen av arbetet och den stressiga arbetssituationen. Hon säger: 

”Arbetsmiljön är ju jätteviktig och det pratar vi inte om. Det tänkte jag på häromdagen, när 

vi har våra pträffar [personalträffar; min anm.] så har vi alltid arbetsmiljö som punkt och 

går laget runt men det är aldrig någon som har något.” 

Lisa: ”Det är ju för att vi vet att det inte går att göra något åt.” 

Pia: ”Nej jag vet, och det är ju det som är så synd. För det är där vi verkligen ska diskutera. 

Men man har gett upp.” 

När jag beskriver rekryteringsbehovet och frågar om respondenterna känner något personligt 

ansvar utifrån den bild som målats upp svarar Helena: 

”Nej man måste hålla ihop sig själv i första hand, så är det ju.” 

Ida: ”Det är som i flygplanet, man måste själv ha syre innan man kan sätta på någon annan 

syrgasmasken. Så är det ju.” 

Sara: ”Skulle inte jag själv må bra skulle jag inte kunna ta hand om någon annan och göra 

det jobbet jag gör. Och sen kommer alltid barnen först, så är det ju. Familjen.” 

Respondenterna återkommer till arbetstiderna och den belastning som de upplever som stor, 

till störst del på grund av personalbrist.  

Lisa: ”Men sen... Vi är ju redan lite folk i vården överlag, överallt. Och till exempel nu när 

man vet att jag kanske inte får semester där, för vi har inte någon som går in eller så, då vill 

man inte jobba 100 heller. För man vet att man kanske inte blir ledig alltid när man vill.” 

Det resonemanget återkommer och flera av respondenterna beskriver deltidsarbetet som en 

möjlighet till flexibilitet. Deltidsarbete i kombination med att respondenterna själva ansvarar 

för schemaläggningen skapar den möjligheten och kan underlätta den tidigare nämnda 

logistiken, främst utifrån familjesituationen men även av andra skäl. Exempelvis framkommer 

det att mer personal skulle göra det möjligt att använda den flextid som finns, utnyttja 

motionstimmen eller känna sig mer säker på att få sin semester beviljad, någonting som 
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respondenterna upplever är väldigt osäkert i nuvarande läge. Huruvida en höjning av 

sysselsättningsgraden skulle underlätta problematiken har respondenterna inte funderat på.  

Helena: ”Jag tänker också om jag skulle gå upp i tid, det känns inte som att det skulle bli 

någon underlättning. Ja, det är klart, om alla skulle gå upp i tid. Nej, jag har nog inte tänkt 

på det, egentligen.” 

Pia: ”Det fattas ju så mycket folk. Så det känns inte som att det skulle bli bättre, man kör bara 

slut på sig själv.” 

Ida: ”Man skulle inte hålla lika länge. Då skulle jag vara sjukskriven om ett halvår istället.” 

Lisa: ”Det är bättre att vi jobbar den tid vi jobbar och håller än att vi alla stupar i backen 

och så finns det inga kvar.” 

Ett av de huvudsakliga teman som respondenterna samtalar kring är familjen där deltid 

framstår som ett sätt att kunna kombinera lönearbetet med det oavlönade arbetet i hemmet. 

Vidare lyfts även aspekter kopplade till professionen: lönen, de oregelbundna arbetstiderna, 

arbetsmiljön och en hög arbetsbelastning. Respondenterna beskriver ett dilemma med 

deltidsarbete: samtidigt som de är medvetna om nackdelarna i form av exempelvis lägre 

pension upplever de inte att de kan öka sin sysselsättningsgrad - någonting som främst härleds 

till tid och hälsa.  

6.2 Fokusgruppsintervju 2 

Respondenterna vid det andra intervjutillfället hade tagit del av mer information angående 

Heltidsresan än respondenterna vid det första intervjutillfället vid en informationsträff på 

arbetsplatsen. Under den andra fokusgruppsintervjun framkom att respondenternas upplevelse 

kring normer handlade om att de till viss del känner en press från både samhällets och 

arbetsgivarens sida att öka sin sysselsättningsgrad, någonting som till stor del beror på den 

information angående Heltidsresan som de fått ta del av. 

Marie, en kvinna i 50-årsåldern, säger: 

”Jag stör mig lite på den här Heltidsresan för då känns det lite som att jag borde faktiskt vilja 

jobba heltid om jag ska känna mig som en… Jämlik människa. Men jag har aldrig blivit 

tvingad att jobba deltid, det är totalt självvalt. Jag blir lite provocerad, när man får nästan 

nerkört i halsen att ’egentligen vill du jobba heltid’.” 
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De skäl som kvinnorna anger till att de valt att arbeta deltid handlar nästan uteslutande om 

arbetets innehåll och utformning. Elin, en kvinna i 20-årsåldern, menar att det till viss del 

handlar om familjesituationen: 

”Jag har små barn. Så jag skulle aldrig orka jobba heltid på jobbet och gå hem och ta hand 

om ett litet barn på kvällen och vara en bra mamma utöver min arbetstid. Det funkar inte att 

jag är en bra arbetskamrat och bra anställd och att jag ska funka som en bra sambo och 

mamma när jag kommer hem. Det går inte ihop.” 

Likaså påverkar lönen beslutet och hon berättar att det blir en ekonomisk fråga då det 

uteslutande är hon som tar ut den tillfälliga föräldrapenningen om det gemensamma barnet 

blir sjukt. Detta då hennes lön är väsentligt lägre i jämförelse med hennes sambos. Om 

lönerna hade varit likvärdiga tror Elin att de hade delat på det ansvaret. Däremot framkommer 

det senare i samtalet att den största anledningen trots det är arbetsbelastningen: 

”Rent praktiskt sett så är det inte en omöjlighet [att arbeta heltid; min anm.]. Jag skulle 

kunna jobba dygnet runt om jag ville. Jag skulle kunna jobba natt, jag skulle kunna ha vilken 

tjänst som helst men jag skulle inte kunna ha ett privatliv där jag är dräglig. Det är det som 

förhindrar mig egentligen. Ekonomiskt sett, ja, det skulle vara jättebra med en heltid. Men 

vem är man när man kommer hem?” 

De tankegångarna som Elin berättar om återkommer även hos de andra respondenterna. Marie 

berättar: 

”Det var så när jag började jobba med demensvård att jag kände att det här kräver sin 

kvinna. Men jag tror att äldreomsorgen i stort är på det här viset att jag ser ingen anledning 

att slita ut mig mer. Nu är jag 55 år och känner mig fräsch. Jag vill vara fräsch tills jag går i 

pension för jag lär väl inte få gå i pension än på ett tag. Jag vill inte jobba heltid, så är det 

bara.” 

Susanne: ”Jag har en arbetsskada så att… Och jag skulle aldrig, aldrig jobba heltid heller. 

Aldrig. Jag skulle inte jobba. Även fast jag inte har småbarn och jag är själv. Livet är ju mer 

än att kasta sig på soffan när man kommer hem.” 

I likhet med den tidigare intervjun känner respondenterna inget personligt ansvar utifrån det 

stora rekryteringsbehovet som finns inom vård och omsorg. Susanne säger: 



 

33 
 

”Vi har väl gett nog. Jag kan inte bära hela det här på mina axlar. Det måste vara lite ge och 

ta, men nu känns det som att det bara tas.” 

Marie: ”Det är inte min sak att fixa den detaljen. Men däremot är det ju otroligt svårt att få de 

här ungdomarna som kommer och praktiserar eller sommarjobbar, att få dem att se någon 

framtid i det här. För de är ju helt slut efter en vecka. De kunde aldrig drömma om att det 

kunde vara så mycket jobb.” 

Det är ett ämne som respondenterna kommer tillbaka till, en känsla av att deras arbete inte 

värdesätts. På frågan om det finns någonting som skulle kunna få respondenterna att överväga 

att höja sin sysselsättningsgrad svarar Susanne att det kanske skulle påverka om det fanns en 

känsla av att arbetsgivaren ”tänker” på de anställda. Elin håller med henne och säger att det 

bara handlar om att fylla ett behov: ”Nu har vi panik, nu ska vi lösa det här, nu blir det heltid 

för alla. Grattis.”. Hon fortsätter: 

”Man är väldigt utbytbar, det är man ju. Då tar de in någon annan. Det finns inget utrymme 

att känna att det är personligt på något vis. Den verksamhet som bedrivs i stort, det är 

kommunen och jag har ingenting att säga till om. Jag har inget sätt att påverka verksamheten 

eller påverka… Komma fram med åsikter eller synpunkter för det kan jag gå till min chef med 

och sen kommer det tillbaka bara.” 

Till stor del handlar det om synen på yrket och arbetsbelastningen som respondenterna 

upplever har ökat med tiden. 

Elin: ”Vem som helst kan ju idag bli undersköterska. Vem som helst kan komma in och jobba 

på en avdelning, du behöver inte vara undersköterska. Det är så låga krav. Vi hinner bara in 

[till den boende; min anm.]: hej, godmorgon, ut, frukost, medicin, nästa. Jag hinner knappt 

fråga... Det är ju medan man gör någonting man frågar: ’Hur mår du idag?’.” 

Susanne: ”Det är inget roligt.” 

Elin: ”Det känns som att man skyndar hela tiden och skynda känns väldigt ovärdigt för det 

känns som att man inte ser dem [de boende; min anm.]. För det är klart att de ser att vi är 

stressade. Att vi skyndar.” 

När kvinnorna jämför med hur arbetssituationen sett ut över en längre tid säger Elin: 
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”Då hade vi ju de som kom in och hjälpte till. De som hade kök, de som hade städ, de som... 

Idag ska man ju göra allt det där. Tidigare var det ju omvårdnad och hälso- och sjukvård som 

de hade hand om, de undersköterskorna. Nu är det omvårdnaden som blir lidande, det man 

läser mest om som undersköterska. Det är det man inte hinner för man ska göra alla 

praktiska saker först. För att komma ikapp.” 

Även Susanne minns tillbaka och tycker att hon kände sig mer ”värd” och att det var ett större 

fokus på det hon är utbildad till. Respondenterna reflekterar över det faktum att det till störst 

del är kvinnor som arbetar deltid. 

Eva: ”Men se bara på en arbetsplats där det bara är karlar, inte går ju de och städar 

toaletterna, inte går ju de och städar korridorerna som vi gör. De har ju dem som kommer 

och hämtar soporna där, inte fraktar de ju sånt. Som vi gör.” 

Deltiden blir utifrån respondenternas berättelser ett slags verktyg för att hantera den stora 

arbetsbelastningen som de upplever. 

Marie: ”Det är ju roligare att jobba när man liksom inte... När man hinner få lite 

återhämtning mellan arbetspassen. Jag tycker det är en otrolig skillnad. För de som jobbar 

heltid är det nog trevligt att det kommer in någon som sällan är utsliten och less utan när jag 

är på jobbet då tycker jag att det är roligt och sen när jag kommer hem är jag ganska dräglig 

att vara med.” 

Vid ett annat tillfälle säger hon: ”När jag var ung så hade man äldre kollegor som pratade 

om det här med att orka och hålla och man tänkte att ’ja, ja, ja’ men det är ju en realitet nu. 

Man ska faktiskt hålla. Och jag vill fortsätta tycka att det är roligt att gå på jobbet.” 

Trots berättelserna om en upplevd ökad arbetsbelastning, en stressig arbetsmiljö och en känsla 

av att vara utbytbar framkommer även en mer positiv sida i intervjun och även en lojalitet 

gentemot de boende.  

Marie: ”Jag vill ju jobba med det här. Jag älskar ju mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt 

roligt. Jag tror ju också, i och med att jag går min deltid, jag tror att det gör avdelningen 

gott, att vi är några deltidare som… Inte är på väg att bryta ihop.” 

Elin: ”Det blir en ond cirkel som det är idag, för vi löser allting vi som jobbar ute. Det spelar 

ingen roll vad som kastas åt oss så löser vi det. Men har vi något annat alternativ? Det är ju 
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människor vi jobbar med. Man kan inte låta folk må dåligt där man jobbar. Man har ju 

empati, man känner ju för dem man jobbar med. Jag menar, jag skulle aldrig kunna låta 

någon lägga sig klockan två utan jag skulle ju hellre kuta tills benen blöder för att hinna med. 

Det är det jag tycker glöms bort för just nu känns det som att man… Jobbar man här då 

jobbar man med saker och inte med människor. Människor som ska må bra och ha en 

meningsfull tillvaro. Det här är deras liv.” 

Det som återkommer hos kvinnorna är främst arbetsbelastningen, upplevelsen av att deras 

arbete inte värdesätts och den låga lönen. 

Susanne: ”Försök att höja statusen på det här jobbet - och lönen. Det måste ju ställas lite 

krav på dem som ska jobba inom det här, och det gör det inte nu. Två händer, då ska vi vara 

nöjda.” 

I den andra fokusgruppsintervjun får professionen en mer framträdande roll vilket skulle 

kunna bero på skillnaden i respondenternas ålder. Arbetssituationen beskrivs som väldigt 

krävande med en stressig arbetsmiljö och en känsla av att inte hinna med det som 

respondenterna upplever som det centrala i arbetet, omvårdnaden. Detta på grund av både 

personalbrist samt praktiska arbetsuppgifter, exempelvis städ, som tar tid och fokus från det 

respondenterna faktiskt är utbildade till. Vidare beskriver respondenterna en brist på 

inflytande över arbetssituationen och en känsla av att deras arbete inte värdesätts – det räcker 

med ”två händer”. Deltidsarbete framstår utifrån detta som ett sätt att orka och hålla i en 

väldigt krävande arbetssituation. 
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7. Analys 

De resultat som presenterats med utgångspunkt i de två genomförda fokusgruppsintervjuerna 

diskuteras nedan utifrån de teorier som tidigare beskrivits och under de rubriker som dessa 

redogjorts för: individ, profession och struktur.  

7.1 Individ 

Utifrån de två fokusgruppsintervjuer som genomförts och de berättelser som respondenterna 

delat med sig av framträder familjen och professionen som de två huvudsakliga skälen till att 

respondenterna valt att arbeta deltid. De kvinnor som har familj, och många gånger även en 

partner som arbetar på en annan ort, upplever inte att tiden räcker till för att både lönearbeta 

heltid och samtidigt att ha det huvudsakliga ansvaret för hemmet. Tidsaspekten lyfts av 

Rosengren som menar att tid är mer kopplat till maskulinitet då det setts som en resurs som 

män i större utsträckning förfogar över då män inte har samma ansvar för hemmet (2009:54). 

Könsnormer och könsroller skulle därför kunna ha betydelse i sammanhanget då de visar att 

det finns en syn på att det i högre grad är kvinnan som ska ansvara för det oavlönade arbetet i 

hemmet. Annelie, i den första fokusgruppsintervjun, beskriver sin vardag som ”ett evigt 

pusslande” där hon försöker att hitta sätt att kombinera lönearbetet med arbetet i hemmet på, 

en upplevelse som hon delar med flera av de andra respondenterna. Många av kvinnorna 

anger det faktum att deras partner arbetar på annan ort som en försvårande omständighet 

vilket skulle kunna indikera att en förändring av detta skulle kunna påverka valet av 

sysselsättningsgrad. 

Även om könsnormer och könsroller kvarstår skriver Ahrne och Roman att normer för hur 

hushållet ska organiseras har försvagats varför utrymmet för förhandling mellan makar och 

sambor ökat (1997:5). Detta framkommer även i fokusgruppsintervjuerna där exempelvis Elin 

nämner den ekonomiska förlusten som det enda skälet till att hennes sambo inte stannar 

hemma med tillfällig föräldrapenning om det gemensamma barnet är sjukt. Istället framstår 

Gary S. Beckers ekonomiska teori om familjen som mer lämplig för att förstå många av de 

berättelser som respondenterna i fokusgruppsintervjuerna delar med sig av – den som tjänar 

minst går helt enkelt ner i tid. Det är möjligt att dra en parallell till det sätt vilket Stanfors 

beskriver den förindustriella familjen på: som en kombinerad produktions- och 

konsumtionsenhet (2007:59). Beslut som fattas i familjen baseras på en strävan efter att 

fördela tiden så effektivt som möjligt med målet att öka familjens välfärd. Den ekonomiska 
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teorins förklaringspotential understryks ytterligare av att respondenterna i den första 

fokusgruppsintervjun lyfte en möjlighet till en förändring gällande arbetsfördelningen inom 

familjen om löneskillnaderna mellan makarna eller samborna skulle minska.  

Enligt Stanfors bör könsarbetsdelningen mellan könen ses som ett resultat av både historiska 

processer som av olika individers agerande idag (2007:14). I likhet med den situation som 

uppstod efter andra världskrigets slut har efterfrågan på arbetskraft ökat – även om skälen till 

detta är andra. Genom deltidsarbete hade kvinnor möjlighet att lönearbeta samtidigt som de 

fortfarande tog det största ansvaret för hemmet. Studier visar att detta inte har förändrats; 

kvinnor utför fortfarande den största delen av det obetalda arbetet i hemmet, tar till störst del 

ut vård av barn och den största delen av föräldraförsäkringen (Stanfors 2014:6, 

Försäkringskassan 2018). Arbetsfördelningen i hushållet tycks till stor del bero på hur 

familjen ser ut ”och framförallt att det inträffar avgörande förändringar när ett par får sitt 

första barn” (Ahrne & Roman 1997:171). Även Stanfors skriver att deltidsarbete bland 

kvinnor ”hänger nära samman med förekomsten av småbarn” (2007:226). Det handlar om 

starka normer kring moderskap och faderskap (Ahrne & Roman 1997:173). När kvinnor blir 

mödrar tar de ofta ut föräldraledighet och minskar sedan ofta sin sysselsättningsgrad samtidigt 

som de nästan fördubblar den tid de ägnar åt arbetet i hemmet (Ahrne & Roman 1997:59). 

Deltidsarbetande kvinnor med småbarn ägnar drygt 45 timmar i veckan åt hemarbete – att 

jämföra med heltidsarbetande kvinnor utan barn som lägger 23 timmar i veckan på hemarbete 

(Ahrne & Roman 1997:59).  

Stanfors skriver att det finns en risk att den som specialiserar sig på hushållsarbete har lite 

inflytande i familjen i jämförelse med den part som specialiserat sig på lönearbete (2007:61). 

Däremot verkar det inte riktigt vara så enkelt då de allra flesta respondenterna uppger att de 

inte skulle vilja byta med männen även om de kan se nackdelarna med deltidsarbete, 

exempelvis i form av lägre pension - någonting som skulle kunna vara möjligt att härleda till 

strukturer och kulturella föreställningar förknippade med kvinnlighet. Den ekonomiska 

rationalitet som beslutet att arbeta deltid grundar sig på blir en slags normativ makt. Detta får 

stöd hos Ahrne och Roman som menar att det i stor utsträckning handlar om internaliserade 

normer och önskningar hos kvinnorna (1997:174). Även om föreställningar och normer om 

hur familjelivet ska organiseras inte längre följer de traditionella könsmönstren och utrymmet 

för förhandling mellan makar eller sambor har ökat menar Ahrne och Roman att den faktiska 

arbetsfördelningen mellan makar eller sambor visar ”att idealet om jämställdhet tycks svårt att 
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förverkliga” (1997:169). Detta återspeglas hos respondenterna där ingen av kvinnorna som 

har familj uppger att det är maken eller sambon som tar huvudansvaret för arbetet i hemmet.  

Respondenternas berättelser ger en bild av konflikten mellan lönearbetet och arbetet i hemmet 

och visar på att den ökning som skett gällande kvinnor på arbetsmarknaden inte åtföljts av att 

deras ansvar i hemmet minskat. När Jordansson och Lane beskriver 1960-talets 

högkonjunktur menar de att kvinnor skulle arbeta som en jämställdhetsfråga och implicit att 

män skulle ta mer ansvar i hemmet (2017:17). Därav tycks det, utifrån de intervjuer som 

genomförts, som att den hierarki som Jordansson och Lane beskriver etablerades mellan 

lönearbete och det oavlönade arbetet i hemmet vid slutet på 1800-talet verkar bestå.  

7.2 Profession 

Professionen, vilket både inkluderar arbetets utformning, innehåll och arbetstider, är det andra 

stora temat utöver familjen vilket respondenterna anger som skäl till sitt val att arbeta deltid. 

Detta framkommer hos alla respondenterna även om den andra fokusgruppsintervjun lägger 

störst vikt vid detta, någonting som skulle kunna bero på skillnaden i respondenternas åldrar. 

Risken att bli sjukskriven till följd av stress är ”44 procent högre för den som arbetar i ett 

kvinnodominerande yrke jämfört med ett mansdominerat yrke” (Vision 2016) och kvinnor i 

Sverige har sedan 1980-talet högre sjukskrivningstal än män (Harryson & Elwér 2017:101). 

Harryson och Elwér menar att den vanligaste förklaringen till detta är den höga totala 

arbetsbelastning som kommer av kombinationen av lönearbete och ansvaret i hemmet men 

även av att kvinnor i högre grad har arbeten ”med höga krav, begränsad kontroll, färre 

möjligheter till återhämtning och lägre lön” (2017:101). Vidare skriver de även att kvinnors 

arbeten tenderar att vara ”emotionellt ansträngande samtidigt som det kräver precision och 

ständig upprepning” (Harryson & Elwér 2017:101). Detta stämmer överens med de 

beskrivningar som kvinnorna i fokusgruppsintervjuerna delar med sig av – både de höga 

kraven, den begränsade kontrollen och den emotionella ansträngningen. Ida beskriver 

exempelvis arbetet som att spela teater och Lina återkommer till det faktum att de arbetar med 

människor och därför inte har något annat val än att lösa de problem som uppstår med den 

personal som finns tillgänglig.  

I den andra fokusgruppsintervjun samtalar respondenterna mycket kring arbetets innehåll och 

Eva jämför exempelvis sitt yrke med yrken som traditionellt sett varit manliga utifrån skillnad 

i arbetsuppgifter. Främst i den andra fokusgruppsintervjun lyfter respondenterna den 
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aspekten, att de upplever att en stor del av deras arbetsuppgifter ligger utanför ramen för vad 

de är utbildade till som undersköterskor. Att städa toaletter eller korridorer, slänga sopor, göra 

beställningar eller andra praktiska moment som de upplever tar tid ifrån själva omvårdnaden 

och ökar arbetsbördan. Det bidrar enligt respondenterna ytterligare till känslan av att vara 

utbytbar och upplevelsen av att det arbete som de utbildat sig för att utföra inte värdesätts. 

Rosengren anger klass som normkälla och det är möjligt att det kan inneha en viss 

förklaringspotential. Marie, i den andra fokusgruppsintervjun, beskriver exempelvis 

svårigheten med att få ungdomar som praktiserar att se någon framtid i yrket då arbetsbördan 

överstiger deras förväntningar. Susanne säger i samma fokusgruppsintervju att yrkets status är 

en del av problematiken, att det inte ställs några krav på de som ska arbeta inom 

äldreomsorgen utan att räcker med ”två händer”. Även Elin är inne på samma spår när hon 

säger att vem som helst kan komma in och jobba på en avdelning då kraven är så låga. Yrkets 

status, lönenivån och känslan av att vara utbytbar som respondenterna beskriver skulle 

därigenom kunna ses som exempel på Rosengrens beskrivning av klass som normkälla.  

Den största andelen deltidsarbetande återfinns inom vård och omsorgssektorn där forskning 

även visat att det finns ett samband mellan heltidsarbete och en mer utbredd psykisk och 

fysisk trötthet (Gustafsson & Szebehely 2005:42). I den arbetssituation som respondenterna 

tecknar en bild av med den höga arbetsbelastningen och svårigheten att rekrytera personal 

framstår det valda deltidsarbetet som ett sätt att möjliggöra en viss flexibilitet och kontroll. 

Genom att arbeta deltid blir det möjligt att fortsätta att tycka att det är roligt att gå till jobbet 

som Marie berättar, att kombinera arbetet med familjesituationen eller öka möjligheten att 

kunna styra över både sin arbetstid och sin tid utanför arbetet. Detta resonemang stöds av 

Stanfors som skriver att många kvinnors strategi för att lösa konflikten mellan arbete och 

familj blir att minska sin arbetstid då heltidsarbete och huvudansvar för hem och barn inte 

skapar mycket utrymme för fritid (Stanfors 2007:63, Stanfors 2007:124). För kvinnor vars 

livssituation innebär att någon sådan konflikt inte existerar blir deltidsarbetet snarare en 

strategi för att hantera arbetsbelastningen, arbetstiderna och samtidigt vara ”dräglig” på 

fritiden som både Marie och Elin uttryckte sig.  

7.3 Struktur 

Jordansson och Lane menar att arbete som begrepp är en ”könad, social och kulturell 

konstruktion” (2017:11). Det innebär att arbete som begrepp och dess villkor inte kan förstås 
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utan den samhälleliga kontexten vilket framstår som tydligt även utifrån hur debatten kring 

arbetstid förändrats med åren. Den vård som tidigare sköttes inom hemmet har idag flyttats ut 

och blivit till lönearbete – omsorgsarbetet har professionaliserats (Stanfors 2007:11). Rätten 

till arbete har setts som en grundläggande förutsättning för kvinnors frigörelse, och beroende 

av, män – vid sidan av demokratiska rättigheter (Jordansson & Lane 2017:3). Det blir 

däremot, utifrån respondenternas berättelser, möjligt att argumentera för att deltidsarbete 

försvårar den frigörelsen. Annelie säger exempelvis att det, ur ett ekonomiskt perspektiv, inte 

skulle vara möjligt att leva ensam med barnen och samtidigt deltidsarbeta. Detta beskriver 

också Ahrne och Roman som skriver att könsskillnaderna i inkomster innebär att det ”finns ett 

utbrett kvinnligt ekonomiskt beroende inom familjen” (1997:89). 

På en mer strukturell nivå är det möjligt att se att en ökad grad av samhällelig arbetsdelning 

också medför ett ökat ömsesidigt beroende (Ottosson & Rosengren 2009:62). Precis som 

Rosengren konstaterar handlar debatten om arbetstidsfrågor om allmänhetens bästa och det 

största fokuset i överenskommelsen mellan SKR och Kommunal ligger på det stora 

rekryteringsbehovet. Resultatet från de två fokusgruppsintervjuerna antyder att kvinnorna inte 

känner något personligt ansvar utifrån detta, även om de till viss del känner en press från 

arbetsgivaren att de borde vilja arbeta heltid som Marie berättade i den andra 

fokusgruppsintervjun. Det är ett faktum som kan tyda på det som Rosengren skriver om att 

arbetsgivare i kollektiv form kan uppmuntra en viss syn på arbetets värde och därigenom 

skapa ”ett socialt tryck på den enskilde att arbeta – om hon vill bli betraktad som en nyttig 

samhällsmedborgare” (2009:53). Istället för att känna något personligt ansvar verkar det 

snarare leda till en ökad distans mellan kvinnorna och arbetsgivaren. I den andra 

fokusgruppsintervjun beskriver respondenterna en känsla av maktlöshet, att de inte kan 

påverka sin situation samt att arbetsgivaren inte ”tänker” på dem, som Susanne uttryckte sig. 

Heltidsresan tycks utifrån respondenternas beskrivning som en ytterligare nivå till detta. Att 

en ökning av antalet heltidsarbetande skulle leda till en stabilare bemanning eller kunna bidra 

till att lösa rekryteringsbehovet är någonting som de intervjuade kvinnorna ställer sig 

tveksamma till, även om de säger att de inte reflekterat över det i någon större utsträckning.  

Under 1960- och 1970-talet förändrades normen för hur familjens försörjning skulle se ut 

(Stanfors 2007:91). Samtidigt som den manliga försörjarnormen ersatts av en 

tvåförsörjarnorm kvarstår till stor del arbetsdelningen där kvinnan tar det största ansvaret för 

hemmet (Stanfors 2007:84ff). Normer är bevisligen föränderliga och att heltid ska bli norm 

även inom kvinnodominerande yrken kan därav inte ses som otänkbart. Frågan blir snarare, 
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utifrån respondenternas berättelser och sjukskrivningsstatistiken, vilka konsekvenser det 

kommer att få både utifrån ett individuellt perspektiv men även ett strukturellt. Vidare finns 

en annan aspekt, som utifrån fokusgruppsintervjuerna, framstår som det andra huvudspåret: 

professionen. Även om respondenterna inte behöver förhålla sig till konflikten mellan arbetet 

och familjen upplever de att arbetet i sig inte gör det möjligt att arbeta heltid, detta på grund 

av ett återkommande uttryck under de genomförda intervjuerna: ”man måste hålla”. Susanne, 

i den andra fokusgruppsintervjun benämner yrkets låga status och lönen är ett återkommande 

tema i båda intervjuerna. Likaså understryker respondenternas berättelser de belägg som pekat 

på att det finns en större risk hos yrkesgrupper inom välfärden att utsättas för sämre 

arbetsmiljö och arbetsrelaterade besvär – där ett tydligt exempel är de två kvinnor som arbetar 

deltid på grund av just arbetsrelaterade skador.  

För respondenterna i fokusgruppsintervjuerna framstår heltid nästintill som en omöjlighet. 

Vissa av kvinnorna kan ange förutsättningar som skulle kunna påverka dem mot att öka sin 

sysselsättningsgrad även om det fortfarande finns en tveksamhet i deras svar. Högre lön, 

minskad arbetsbelastning eller ändrade familjeförhållanden är de främsta omständigheter som 

respondenterna anger skulle behöva förändras. Trots att många av respondenterna i 

intervjuerna reflekterat över nackdelarna med deltidsarbete och känner oro över exempelvis 

sin framtida pension framstår heltidsarbete enligt den arbets- eller livssituation som kvinnorna 

beskriver helt enkelt som ”inte värt det”.  
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8. Slutsatser och diskussion 

Syftet med den här undersökningen har varit att öka förståelsen för de bakomliggande 

orsakerna till det frivilliga deltidsarbetet bland kvinnor i den kommunala äldreomsorgen. 

Studien har haft Vilhelmina kommun som utgångpunkt, en kommun som utgör ett intressant 

fall då det är ett exempel på en mindre och mer glesbefolkad kommun med en minskande 

befolkning och en medelålder som ligger över rikets genomsnitt (Erlingsson & Wänström 

2015:160, SCB u.å.a, SCB u.å.b). Vilhelmina kommun är även en av de kommuner i Sverige 

med lägst andel heltidsarbetande inom vård och omsorgssektorn (SKR & Kommunal u.å.b). 

För att kunna uppnå syftet med studien genomfördes två fokusgruppsintervjuer med elva 

kvinnor som arbetar på två skilda arbetsplatser inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun. 

Taget ämnets komplexitet i beaktning har resultateten från dessa intervjuer sedan diskuterats 

utifrån tre teoretiska förståelseramar som speglar området utifrån olika perspektiv. 

Det är uppenbart att det stora rekryteringsbehovet som vård och omsorgssektorn står inför 

kommer att kräva förändringar, varav ett förslag är att öka andelen heltidsarbetande. Tidigare 

forskning är enig om att deltidsarbete till störst del är ett kvinnofenomen och att det finns 

stora skillnader mellan olika branscher (Hartman 2008, Wennemo Lanninger & Sundström 

(2014). Jönsson och Hartmans studie visar att kvinnors deltidsarbete är mer cementerat än 

mäns och starkt förknippat med kvinnodominerande yrken (2008:29ff). Den översikt av 

tidigare studier som gjorts indikerar att en stor del av deltidsarbetet är frivilligt utan att de 

bakomliggande skälen till detta utforskats. Slutsatserna utifrån resultatet och den efterföljande 

analysen presenteras utifrån de frågeställningar som inledningsvis ställts. 

Deltidsarbetande kvinnor om sin arbetssituation 

Det finns en viss skillnad på hur respondenterna beskriver arbetssituationen på de två 

arbetsplatserna men det gemensamma är att de upplever arbetet som både fysiskt och psykiskt 

krävande. Obekväma arbetstider, låg lön, svårigheter med att rekrytera personal och en känsla 

av att inte kunna påverka sin arbetssituation är aspekter av arbetssituationen som 

respondenterna benämner i fokusgruppsintervjuerna. 

Bakomliggande orsaker till deltidsarbete 

Resultatet från de två fokusgruppsintervjuerna visar på två centrala spår som framträder bland 

de skäl som respondenterna anger till sitt val att arbeta deltid: familjen och professionen. De 
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respondenter som har familj beskriver deltidsarbetet som en strategi för att kunna kombinera 

lönearbete med arbetet i hemmet, även om aspekter som arbetsbelastning och arbetstider 

också lyfts. Bilden av den specialiserade kärnfamiljen och Beckers teori om ekonomisk 

rationalitet återspeglas till viss del även i studiens resultat. Valet att arbeta deltid kan delvis 

härledas till könsnormer och könsroller – men där även organisatoriska faktorer spelar en stor 

roll. Det andra huvudspåret rör professionen vilket bland annat inkluderar arbetets innehåll, 

lön och de oregelbundna arbetstiderna. Respondenterna upplever att arbetsuppgifterna utökats 

under ett längre tidsperspektiv vilket bidragit till att det som de själva uppfattar som 

huvudfokuset i arbetet, omvårdnaden, fått ett mindre utrymme. Valet att arbeta deltid beskrivs 

som ett sätt att ”hålla” – att kunna utföra ett bra arbete och samtidigt kunna ha en meningsfull 

fritid utanför arbetet. 

Hinder och möjligheter för ökad sysselsättningsgrad 

De skäl som respondenterna anger för att arbeta deltid är till stor del desamma som de hinder 

som identifierats för att kunna öka sysselsättningsgraden. Många av dessa faktorer går att 

härleda till den egna hälsan, både fysiskt men även psykiskt. Under 

fokusgruppsdiskussionerna uppger många av respondenterna att de tror att heltid skulle leda 

till sjukskrivning, någonting som även visat sig i forskning. Exempelvis visade Gustafsson 

och Szebehely på ett samband mellan heltidsarbete inom vård och omsorg och en mer utbredd 

psykisk och fysisk trötthet (2005:42). En förändring i livssituationen för de kvinnor som har 

familj, att maken eller sambon skulle arbeta närmare eller att barnen skulle bli äldre, anges 

som en förutsättning som skulle kunna påverka kvinnorna att höja sysselsättningsgraden – 

även om detta framförs med en viss tveksamhet. En förändring i arbetssituationen, högre lön 

eller ett förändrat heltidsmått är mer arbetsrelaterade faktorer som respondenterna lyfter som 

aspekter vilka skulle kunna påverka deras val av sysselsättningsgrad. 

8.1 Diskussion 

Efterfrågan tycks vara det huvudsakliga skälet till att öka antalet heltidsarbetande, även om 

jämställdhet också omnämns. Debatten kring arbetstidsfrågor har enligt Rosengren historiskt 

formulerats i termer av allmänhetens bästa där Heltidsresan inte utgör något undantag. 

Rosengrens studie visar även att synen på arbetstid utgått från ett manligt perspektiv och det 

är möjligt att argumentera för att det gör det även i det här fallet då heltid till stor del är norm i 

mansdominerade yrken. Ottosson och Rosengren (2009) har visat hur en analys av argument i 
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debatter kan säga någonting om den samhälleliga kontexten och med detta taget i beaktning 

skulle det kunna stödja påståendet om att det är den manliga normen som fortfarande utgör 

utgångpunkten. Om debatten uteslutande baseras på ett perspektiv skulle det kunna leda till att 

minska utrymmet för andra perspektiv. Skulle exempelvis ett alternativ där män arbetar 

mindre och tar mer ansvar i hemmet istället kunna utgöra en del av lösningen så att kvinnor, 

som arbetar i branscher där behovet är störst, kan öka sin sysselsättningsgrad? Exemplet 

används i det här fallet enbart som ett tydliggörande och en illustration av hur flera perspektiv 

kan ge olika alternativ till lösningar.  

Den manliga utgångspunkten framträder även i jämställdhetsaspekten då det är detta 

perspektiv som utgör normen. Tidigare forskning och respondenternas berättelser visar att 

förutsättningarna och villkoren skiljer sig mellan könen varför det blir möjligt att ställa frågan 

om den generella jämställdheten kommer att öka om kvinnor börjar arbeta lika mycket som 

män? Även om denna fråga inte kan besvaras inom ramen för den här studien och förslag till 

några alternativa lösningar inte heller kan presenteras framkommer vikten av att även 

fortsättningsvis studera frågan utifrån ett inte enbart manligt perspektiv.   

De fokusgruppsintervjuer som genomförts och de berättelser som tagits del av visar samtidigt 

på att, även om deltidsarbete är frivilligt utifrån den definition som tidigare getts, inte är 

frivilligt utifrån alla hänseenden. Om anställda inom äldreomsorgen upplever att heltidsarbete 

skulle leda till sjukskrivning är det möjligt att ifrågasätta det frivilliga i beslutet – snarare 

framstår det som en nödvändighet. Heltidsresan beskrivs som en av de viktigaste 

jämställdhetsreformerna vilket kan förstås utifrån det som även framkommer i 

fokusgruppsintervjuerna; den ekonomiska aspekten och kvinnors beroende av män. Historiskt 

sett har inte ökningen av lönearbete åtföljts av att kvinnor minskar tiden de lägger på det 

obetalda arbetet i hemmet, snarare talar man om ”det dubbla skiftet” - att påbörja arbetet i 

hemmet efter en fullgjord arbetsdag. Om deltidsarbete används som en strategi för att kunna 

hantera den totala arbetsbelastningen är frågan vad som kommer att ske om denna ökar i och 

med lönearbete på heltid. Sett ur ett historiskt perspektiv då normer förändrats har 

institutionella förhållanden varit av stor vikt. Exempelvis subventionerades den offentliga 

barnomsorgen i mitten av 1970-talet vilket ledde till att fler kvinnor började lönearbeta 

(Stanfors 2007:101). Heltidsresan som projekt syftar till att förändra normer på ett sådant sätt 

att heltid ska anses vara norm men det är inte ett helt orimligt antagande att även andra 

förhållanden kan behöva förändras. Respondenterna i intervjuerna lyfter egna förslag så som 

en höjning av yrkets status, förändring av arbetets innehåll och ett ökat inflytande.  
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För att kunna genomdriva en förändring av normer skulle en medvetenhet om de 

bakomliggande orsaker som ligger till grund för beslutet att arbeta deltid kunna vara 

behjälplig - likaså en hänsyn till den kontext som deltidsarbetande befinner sig i. I samband 

med kvinnors inträde på arbetsmarknaden ökade kvinnors sjukfrånvaro i förhållande till mäns 

och sedan 1990-talet har problem i den psykosociala arbetsmiljön ökat i kvinnodominerande 

yrken (Försäkringskassan 2014:11). Enligt Försäkringskassan beror könsskillnader i 

sjukskrivningsrisk på att kvinnor i större utsträckning arbetar inom vård, omsorg och skola 

(2014:10). Den kunskap som finns på området och respondenternas berättelser väver samman 

en entydig bild som indikerar att en förändring av normer inte kommer att kunna ske 

okomplicerat, eller överhuvudtaget vara möjlig, om detta inte åtföljs av andra, exempelvis 

organisatoriska och jämställdhetsfrämjande, åtgärder.  

8.2 Egna reflektioner 

På webbplatsen som upprättats av SKR och Kommunal beskrivs initiativet att öka antalet 

heltidsarbetande som en del av lösningen på de stora rekryteringsbehov som välfärdssektorn 

står inför. Vidare anges även skäl som att detta skulle leda till en stabilare bemanning och en 

jämställdhetsaspekt – exempelvis beskrivs Heltidsresan som ”en av de viktigaste 

jämställdhetsreformerna” (SKR & Kommunal 2019). Det är inte möjligt att uttala sig om 

incitamenten bakom initiativet, däremot är det möjligt att se på detta utifrån de resultat som 

den här studien presenterar. De berättelser som kvinnorna i fokusgruppsintervjuerna delar 

med sig av antyder att deltidsarbetet inte helt kan betraktas som frivilligt, snarare framstår det 

som oundvikligt utifrån den livs- eller arbetssituation som kvinnorna befinner sig i. Med den 

höga arbetsbelastning som respondenterna beskriver och det faktum att kvinnors ökade 

lönearbete inte åtföljts av en minskning av det oavlönade arbetet i hemmet i åtanke är det 

möjligt att fråga sig på vilket sätt Heltidsresan kommer att bidra till att öka jämställdheten. En 

annan intressant aspekt av frågan är det faktum att fackförbundet Kommunal är en part i 

initiativet. De resultat som presenteras inom den här studien antyder att arbetstagarna som 

fackförbundet företräder inte uppfattar sig själva som medresenärer på Heltidsresan, snarare 

tvärtom. Istället för att rikta fokus mot de omständigheter som föranlett deltidsarbetet, 

arbetssituationen eller lönen för att nämna två exempel, beskriver Marie det som att nästan få 

det ”nerkört i halsen – att egentligen vill du jobba heltid”. 
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8.3 Förslag till vidare forskning 

Med studiens resultat i åtanke skulle mer komparativa studier vara intressanta som 

fortsättning, exempelvis mellan större och mindre kommuner med olika förutsättningar eller 

huruvida skillnader finns beroende på geografiskt läge. Även jämförelser mellan olika yrken 

skulle vara av intresse, att till exempel försöka utröna vilka orsaker som föranleder 

skillnaderna i andelen deltidsarbetande förskollärare och kvinnor som arbetar inom vård och 

omsorg. Vidare skulle fortsatt forskning kunna studera varför män i så liten utsträckning söker 

sig till yrken inom vård och omsorg. Då deltidsarbetet, utifrån respondenternas berättelser, 

framstår som en möjlighet till flexibilitet skulle eventuellt slutsatsen kunna dras att en mer 

inbyggd flexibilitet skulle kunna bidra till att kvinnorna övervägde en höjning av 

sysselsättningsgraden. Vidare forskning skulle kunna söka svar på om och även hur en sådan 

skulle kunna organiseras. 
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