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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att studera hur val av sysselsättningsgrad görs i Krokoms 
kommun, Jämtlands län sett ur ett medarbetarperspektiv inom de 
kvinnodominerade verksamheterna förskola, hemtjänst och särskilt boende. 
Utfallet av införandet av projektet Rätt till heltid - deltid en möjlighet var att endast en 
försumbar andel hade ökat sin sysselsättningsgrad. Detta har lagt grund till 
studiens frågeställningar vilka vill besvara vilka omständigheter arbetstagarna tar i 
beaktande vid sitt val av tjänstegrad samt vilken betydelse organiseringen av 
arbetet har för det valet. Hur medarbetare tänker kring sitt val av tjänstegrad har 
med en kvalitativ ansats undersökts i form av fokusgruppsintervjuer. Medarbetare 
inom hemtjänst, särskilt boende och förskola har intervjuats. Resultatet visar att det 
finns flera omständigheter som avgör hur arbetstagarna resonerar kring sin grad av 
sysselsättning som inte heltidsprojektet adresserar. Arbetsmiljön, samspelet mellan 
lönearbete och oavlönat arbete, samt organiseringen av arbetet identifieras som 
stora hinder till att arbeta heltid inom undersökta verksamheter.  
  
Nyckelord: kontaktyrken, sysselsättningsgrad, deltidsarbete, ojämlikhetssystem, 
total social organization of labour 
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Inledning 
Välfärdssektorn står inför stora utmaningar gällande bland annat att attrahera och 
rekrytera medarbetare inför framtiden. Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 
(SKL 2015 s. 9) skriver i ‘’Om fler jobbar mer - heltidsfrågan i välfärden’’ att om det inte 
sker några förändringar i hur vi organiserar arbete kommer det att behövas en halv 
miljon nya medarbetare fram till 2023. I denna fråga är deltidsarbete aktuellt då 
många inom välfärdssektorn arbetar deltid. Om fler skulle arbeta heltid skulle 
rekryteringsbehovet således minska. Frågan är även viktig ur ett 
jämställdhetsperspektiv med hänsyn till att deltidsarbete är vanligare bland kvinnor 
och innebär i regel lägre löner och sämre pension. Ede & Rantakeisu (2015 s. 54) är 
forskare inom socialt arbete och förklarar i sitt arbete om hur flexibla arbetstider 
påverkar arbetssituationen för de som arbetar inom hemtjänsten. De understryker att 
det inom Sveriges största yrkesgrupper, sjuksköterskor och undersköterskor, är 
vanligare med deltid än heltid och att många inom dessa yrken arbetar inom offentlig 
sektor. 

När socialdemokraterna gick till val 2014 var heltid som norm inom den offentliga 
sektorn en prioriterad fråga. Detta har eller ska med hjälp av olika strategier införas i 
alla Sveriges kommuner och landsting. Förutom att heltidsfrågan drivs av 
arbetsgivarorganisationen SKL finns ett stort engagemang hos 
arbetstagarorganisationen Svenska Kommunalarbetare [Kommunal]. Rätt till heltid - 
deltid en möjlighet startade i Krokoms kommun som ett införandeprojekt 2014 och har 
sedan dess successivt införts i kommunen. När Krokoms kommun beslutade om 
projektet var intentionen att öka attraktionskraften i kommunen, göra det möjligt för 
dess medarbetare att kombinera arbete och familjeliv samt att öka jämställdheten. Ett 
led i detta beskrivs vara att delade turer skulle minska eller helt försvinna. En delad 
tur innebär att arbetstagaren arbetar två korta arbetspass under samma dag för att få 
ihop en full arbetsdag. Intentionen var även att förbättra kvaliteten och kontinuiteten 
inom välfärdssektorn genom att fler skulle ha en högre sysselsättningsgrad. Utifrån 
den slutrapport (Sunder, 2017 s. 2-5,10) som gjordes vid projektets slut går det att 
utläsa att effekten inte motsvarade de förhoppningar som fanns hos arbetsgivaren. 
Det går snarare att se en negativ utveckling mellan 2014 och 2015 i antalet kvinnor 
som arbetar heltid där vi också kan se att siffran i Krokoms kommun är något lägre än 
resten av länet och riket. Vidare visar slutrapporten (Sunder, 2017 s. 6) att utfallet av 
införandet resulterade i en marginell skillnad där endast 5 promille har ökat sin 
sysselsättningsgrad. Det finns heller inget som tyder på att Rätt till heltid - deltid en 
möjlighet haft någon inverkan på delade turer som står i princip oförändrat.  

Kommunal (2017) skriver under ‘’deltid ska bli heltid - det är dags att förändra normen’’ 
att de tillsammans med kommunerna arbetar för att göra det möjligt för de anställda 
att arbeta heltid. Att Kommunal, som arbetstagarorganisation, driver en agenda som 
främjar rätten till heltid och möjligheten till deltid visar på att detta är något som är 
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viktigt både ur arbetsgivarens och arbetstagarorganisationens perspektiv. Det krävs 
dock att arbetsvillkoren och arbetsmiljön förbättras för att möjliggöra för medarbetare 
inom dessa kvinnodominerade yrken att öka sin sysselsättningsgrad. I Heltid - en del 
av helheten (SKL, 2014 s. 4) beskrivs vidare hur strukturer och synsätt måste förändras i 
kommunerna samt hur dessa förändringar berör och utmanar de värderingar och 
traditioner som finns i organisationen. Sammantaget blir det tydligt att de personer 
som påverkas bör vara delaktiga i processen för att nå ett så bra resultat som möjligt, 
för alla parter. 

Den kommun som valts i studien är en glesbygdskommun med ca. 15 000 invånare 
och en area på 6 800 km² vilket utgör en befolkningstäthet på 2,41 invånare per km² . 
Ungefär hälften av de personer som bor i kommunen är bosatta i någon av tätorterna 
(Länsstyrelsen, 2016 s. 4-6). Krokom är kommunens centralort och är belägen i den 
södra utkanten endast 20 km från Östersund. Den låga befolkningstätheten och 
informationen om att hälften av de bosatta bor i tätort ger en bild av hur stor 
kommunen är till ytan och även en indikation om vilka avstånd det kan handla om 
mellan de olika tätorterna. Dessa avstånd skapar utmaningar för arbetet i 
välfärdssektorn. De vanligaste yrkena i kommunen bland kvinnor är undersköterskor 
sedan kommer grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare. För män är de 
vanligaste yrkena snickare eller anläggningsarbetare vilka följs av lastbils-och 
busschaufförer. Detta stämmer bra överens med hur det ser ut i resten av länet samt 
riket. Vidare kan vi se att av de kvinnor som utför förvärvsarbete i Krokoms kommun 
arbetar drygt 55 % i offentlig sektor medans den siffran når knappa 20 % bland män 
som i större utsträckning arbetar inom näringslivet (Länsstyrelsen, 2016 s. 38,41). Som 
vi kan utläsa från de siffror som Länsstyrelsen i Jämtlands Län tagit fram arbetar 
kvinnor i hög utsträckning inom offentlig sektor och då främst inom vård och omsorg.  

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur medarbetarna inom tre 
kvinnligt märkta kommunala verksamheter resonerar kring sitt val av 
sysselsättningsgrad och varför intresset för att öka sin sysselsättningsgrad har varit så 
låg.  
  

Utifrån studiens syfte har två frågeställningar formulerats, vilka avses besvaras 
genom denna studie. 

1. Vilka omständigheter tar arbetstagarna i beaktande vid sitt val av 
sysselsättningsgrad?  

2. Vilken betydelse har arbetets organisation för val av tjänstegrad? 
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Tidigare forskning 

Traditionellt sett har kvinnor utfört det obetalda arbetet i hemmet vilket har gjort det 
möjligt för män att möta dessa förväntningar genom att vara fria från ansvar och 
skyldigheter utanför det betalda arbetet. Arbete är organiserat på ett sätt som innebär 
att det finns vissa förväntningar på dig som arbetstagare. Dessa tar sig i uttryck i form 
av att bland annat komma till arbetet en specifik tid, att arbeta visst många timmar 
samt att utföra de arbetsuppgifter som tilldelats. Dessa regler eller förväntningar ger 
sken av att vara helt könsneutrala, men så är inte fallet. Förväntningarna är något som 
byggts upp implicit i organisationer och utgår från att arbetstagaren är fri från andra 
skyldigheter och ansvar i livet utanför arbetet. Detta kan bli problematiskt då 
arbetsgivarens krav på vad en arbetstagare förväntas uppfylla inte är förenat med hur 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor ser ut utanför förvärvsarbetet. Dessa krav 
är något som skiljer män från kvinnor i arbetslivet och samtidigt förkastar idén om att 
de förväntningar som finns på den typiske arbetstagaren skulle vara könsneutrala 
(Acker, 2012 s. 218). Kvinnor använder bland annat deltidsarbete som en 
anpassningsstrategi för att hantera det dubbelansvar förvärvsarbetet och det obetalda 
arbetet medför (Jansson, Sandlund, Jakobsen & Olin-Scheller, 2012 s. 32). 

Delegationen för jämställdhet framför i sitt slutbetänkande (SOU 2015:50, s. 56-59) 
att det på arbetsmarknaden går att se en tydlig segregation mellan kvinnor och män 
som innebär att kvinnor och män arbetar med olika saker och på olika nivåer i 
arbetslivet. Kvinnor arbetar oftare inom yrkesområden med lägre status och har mer 
sällan högre befattningar på arbetsmarknaden. Vad som är kvinnligt och manligt 
märkta yrkeskategorier ska ses som något som ständigt skapas och som också kan 
förändras. Manligt märka arbeten tenderar att kopplas samman med ord som viktig 
och kompetent medan de kvinnliga beskrivs med ord som känslor och intuition 
(Kankkunen och Härenstam 2015, s. 128).  Män och kvinnor arbetar nästan lika många 
timmar varje vecka men skillnaden är att  män får betalt för större delen av sitt arbete 
eftersom majoritetet av det arbetet som sker i hemmet fortfarande utförs av kvinnor. 
Konsekvenserna av den segregering vi ser på arbetsmarknaden blir tydlig på flera 
områden exempelvis vad gäller lön, vilket bland annat innebär att kvinnor tjänar 4500 
kr mindre per månad än män i genomsnitt om man utgår från att båda arbetar heltid, 
eller om vi utgår från den faktiska lönen (det vill säga inte utgå från heltid) ser vi en 
skillnad på 25 % vad gäller inkomst. Kvinnor arbetar dessutom i betydligt högre 
utsträckning mindre än heltid. Här är barn och de förväntningar som finns på 
kvinnan vid barnafödande en vanlig orsak. Ett annat område där konsekvenserna blir 
tydliga gäller hälsa, framför allt den psykiska ohälsan. Kvinnor är oftare sjukskrivna 
än män. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom så kallade kontaktyrken där den 
psykosociala arbetsmiljön kan vara utmanande, och har dessutom större ansvar för 
arbetet som ska ske utanför sitt lönearbete (SOU 2015:50, s. 58-60). Med kontaktyrken 
menas de arbeten som innebär en nära kroppslig och/eller emotionell kontakt med 
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omsorgstagarna. Yrken som är märkta som “kvinnoyrken” upplevs som mer 
påfrestande psykiskt, av både män och kvinnor, än typiska mansyrken (Weman-
Josefsson & Berggren 2013, s. 155).  

För vår studie är det viktigt att belysa hur arbetsvillkoren är sämre inom kvinnligt 
märkta yrkeskategorier eftersom det är en omständighet som kan påverka hur hög 
sysselsättningsgrad som man klarar av (Kankkunen & Härenstam 2015, s. 129). Det 
som är centralt att fokusera kring är således de systematiskt sämre 
arbetsförhållandena som råder inom yrkeskategorier som är kvinnodominerade. 
Arbetsmiljöverket har i en studie jämfört kommunal verksamhet som är typisk för de 
respektive könen och funnit tydliga skillnader i form av sämre arbetsvillkor hos de 
kvinnligt kodade verksamheterna. (Arbetsmiljöverket 2004, s. 19).  

Att ha en förståelse av denna bakgrund är viktigt då det  är just inom dessa 
kvinnligt märkta verksamheter som vår studie genomförs. För att skapa ytterligare 
förståelse för utmaningar inom kvinnodominerade yrken gällande heltidsfrågan 
kommer empirisk forskning kring flexibilitet i arbetslivet att presenteras. 

Flexibilitet i arbetet 
Normaliseringen av stress är ett problem i dagens arbetsliv. Jansson et. al (2012 s. 30-
33) belyser problematiken kring den utveckling som har skett i arbetet där det finns 
starka samband mellan genus och stress där kvinnor i regel är sjukare än män. 
Anledningen till detta går delvis att finna i att kvinnors totala arbetsbörda i högre 
utsträckning är större än mäns på grund av att en stor del av det obetalda arbetet i 
hem och familj ombesörjs av kvinnor (SOU 2015:50 s. 59 och Tyrkkö 2001, s. 49). 
Flexibla arbetsorganisationer ger löften om fördelar för både arbetstagare och 
arbetsgivare med en större möjlighet att själva kunna påverka sin arbetssituation. 
Denna utveckling är djupt problematisk sett ur ett genusperspektiv. Kvinnor har 
högre utsatthet för stressproblematik på grund av högre arbetsbörda och generellt sett 
har kvinnor sämre möjligheter till kontroll och inflytande i sitt yrkesliv än män. Detta 
kan resultera i en obalans mellan de krav som ställs och förmågan att möta dessa. 
Utöver denna obalans mellan krav och resurser beskriver Ede & Rantakeisu (2015 s. 
56) i artikeln Gränslöst arbete? Flexibel arbetstid i äldreomsorgen om andra problem med 
den utveckling som skett inom organisering av arbete. Att arbeta i en flexibel 
organisation kan till exempel betyda att delar av såväl arbetsplats som arbetstid blir 
oförutsägbara för medarbetaren då heltidstjänsterna skapas genom att delvis 
avreglera dessa delar. Som arbetstagare förväntas du bistå med rumslig och 
tidsmässig flexibilitet då vakansen kan uppstå i annan arbetsgrupp än den egna. 
Arbetstagaren förväntas då hoppa in på annan arbetsplats där arbetskamrater 
och/eller omsorgstagare är för personen okända. Detta presenterades som en 
valmöjlighet av arbetstid och beskrivs gynna arbetstagaren mer än arbetsgivaren, 
något som många ändå valde att avstå. Flexibilitet för arbetsgivare tenderar generellt 
sett att skapa otrygghet för arbetstagare.  
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Något som måste finnas med i bakhuvudet när det talas om begreppet flexibilitet 
är att en part måste vara flexibel för att den andra ska kunna uppnå flexibilitet. 
(Eriksson, 2007 s. 44). Ede & Rantakeisu (2015 s. 66) utvecklar detta genom att förklara 
att det finns en maktaspekt i detta som visar sig när den enes handlingsfrihet 
(arbetsgivarens), förutsätter att den andra parten anpassar sig (arbetstagaren) genom 
att de arbetsförhållanden som är typiskt för en tidsbegränsad och mer osäker 
anställning går att finna i tillsvidareanställningar. På samma vis kan man se det i 
termer av flexibilitet och stabilitet. Det som innebär flexibilitet för den ena parten kan 
innebär instabilitet för den andra. Det finns två sidor av begreppet flexibilitet, för vem 
blir det flexibelt? (Karlsson 2009, s. 52-53) Vidare så bidrar flexibiliteten i arbetslivet 
till att mer ansvar läggs på individen då oförutsägbarheten kring både plats och tid 
ökar. En bieffekt av detta kan vara att det inverkar på hur valet av tjänstgöringsgrad 
görs, vi kommer därför att beskriva förskjutningen av ansvar närmare. 

Ansvarsförskjutning 
Den rumsliga och tidsmässiga flexibiliteten kan enligt Ede & Rantakeisu (2015 s. 59-62 
) medföra ett krav på arbetstagaren att vara tillgänglig även på sin lediga tid på grund 
av ekonomiska och/eller sociala förpliktelser. Den privata sfären tenderar att hamna i 
kläm när gränsen mellan arbete och fritid blir utsuddad. Att gränserna blir otydliga 
kan bidra till försämrad återhämtning för arbetstagaren samt ge en känsla av 
inlåsning. En stor del av ansvaret har flyttats från arbetsgivaren till arbetstagaren när 
det handlar om att styra över sin arbetssituation och avgränsa arbetet mot övriga livet. 
Flexibiliteten medför även en förväntan om att arbeta i andra arbetsgrupper där det 
ställs höga krav på arbetstagaren att anpassa sig till nya konstellationer med för dem 
okända omsorgstagare fast med samma standardiserade tidsramar.  

Genom att se till det som Ede & Rantakeisu (2015) belyser i flexibla organisationer 
och det som Jansson et. al (2012 s. 37-39) skriver om hur stress är en viktig del i 
arbetslivet samt hur närvaron av stress ses som en förutsättning för goda 
arbetsprestationer ger de tillsammans en klar bild av hur organisering av arbete har 
förändrats och vad som ses som normalt idag. Även här ligger en stor del av ansvaret 
hos den enskilda individen då den upplevda stressen tillskrivs individen snarare än 
den sociala och organisatoriska kontexten och hur detta kan påverka den upplevda 
stressen. Med andra ord placeras ansvaret för upplevd stress hos den enskilda 
arbetstagaren snarare än i arbetsorganisationen (Jansson et. al, 2012 s. 42, Ede & 
Rantakeisu, 2015 s. 61). Här faller vi tillbaka till att stora delar av ansvaret över 
arbetssituationen har förskjutits från arbetsgivaren till den enskilda individen. Denna 
studie ämnar fokusera på organiseringen av och synen på arbete.  
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Teoretisk ram 
Det teoretiska ramverket vilar framförallt på två modeller för att förstå och kritisera 
makt och ojämlikheter. Den ena är Glucksmanns modell “Den totala sociala 
organiseringen av arbete” där vi får en bild av hur vi kan förstå arbete och kopplingar 
mellan olika arbets aktiviteter. Glucksmanns teori tar också fasta på att arbete inte 
endast är de aktiviteter som vi benämner lönearbete. Den andra är Acker och hennes 
teori om ojämlikhetsregimer i organisationer, där vi får se hur olika organisatoriska 
processer reproducerar ojämlikheter. Denna teori vill vi använda oss av för att få ett 
perspektiv på hur organisationer upprätthåller ojämlikheter men också för att få 
förståelse för olika maktdimensioner. Teorin är vidare viktig för att kunna kritisera 
hur individer vävs in i olika maktordningar. 

Miriam Glucksmann - Total Social Organization of Labour 
Modellen fokuserar på olika kopplingar mellan arbetets aktiviteter utifrån fyra 
dimensioner som Glucksmann (2005) presenterar i sin modell “den totala sociala 
organiseringen av arbete”. Centralt för modellen är  att belysa dessa kopplingar i 
arbeten som genomförs i varierande socioekonomiska förhållanden och hur arbetets 
organisation utvecklas över tid. Ett viktigt aspekt med denna modell är att se arbete, 
som sker i olika delar av livet, i förhållande till varandra. Dessa ska inte tolkas separat 
utan det är genom att se de olika formerna av arbete i relation till varandra som som 
vi kan förstå helheten (Selberg och Mulinari 2011, s.23). De fyra dimensioner som 
Glucksmann presenterar kallar hon för: 

• Dimension 1 - kopplingar mellan arbetsaktiviteter i de övergripande 
ekonomiska processerna 

• Dimension 2 - socioekonomiska former: kopplingar mellan lönearbete och 
oavlönat arbete, marknad och icke-marknad och formella och informella 
sektorer 

• Dimension 3 - kopplingar mellan arbete och ickearbete: det flerdimensionella 
arbetet 

• Dimension 4 - Arbetets sammankopplade tidsligheter 
  
Dessa dimensioner ska inte bedömas var för sig utan förståelsen ska utgå från 
samtliga dimensioner gemensamt. Alla delar har påverkan på varandra och 
sammanfaller på olika vis, kontexten är därför avgörande för att kunna analysera de 
olika dimensionerna av arbetsaktiviteter (Glucksmann 2005, s. 21 och 23f.).  

Modellen kräver att man definierar begreppet arbete. Arbete ska förstås brett och 
innefattar såväl betalt arbete som obetalt. Arbete ska också förstås historiskt (eller 
tidsmässigt) och arbete som en gång skedde avlönat kan senare räknas som ett 
oavlönat arbete. Arbete kan ske inom flera olika sektorer och på flera olika platser för 
olika typer av arbetsgivare, frivilligt eller ofrivilligt. Fokus ska istället ligga på 
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relationen mellan de olika arbetsaktiviteterna och inte på vad som är eller inte är 
arbete (Glucksmann 1995, s. 70). Verklighetens snabba förändringar med teknik och 
informationssamhället framfart har påverkat arbetsmarknaden och arbetstagarens 
förhållande till denna vilket skapar nya problem och utmaningar för samhälle och 
individ både på och utanför det betalda arbetet. Modellen utgår således från att vi 
definierar arbete utifrån en föränderlig kontext. Detta är enligt modellen nödvändigt 
för att vi ska kunna förstå arbetets betydelse för människan. (Glucksmann, 2005 s. 20 
f.). 

Joan Acker - Ojämlikhetssystem 
Acker (2006) menar att på det sätt som organisationer väljer att strukturera sitt arbete 
så finns olika regimer för att upprätthålla ojämlikheter mellan människor. För att 
förstå dessa ojämlikheter så måste man ta hänsyn till flera dimensioner av makt och 
underordning, såsom kön, klass och ras. Hon beskriver olika processer som 
upprätthåller en ojämlik ordning så som klasshierarkier, rekrytering, anställning, 
informella kontakter, individuell lönesättning etc. samt hur ojämlikhetssystemen 
legitimeras och upprätthålls medvetet eller omedvetet. Acker ställer också frågan 
huruvida man kan förändra och skapa nya processer och strukturer som inte 
reproducerar ojämlikheter i organisationerna (Acker 2006, s. 442, 444, 447, 455).  

Acker (2006) menar att dessa system ofta kan vara svåra att se och organisationerna 
är inte sällan blinda inför den underordning som skapas i verksamheten. Detta på 
grund av att de som har fördel av dessa ojämlikhetssystem ofta saknar medvetenhet 
om hur det påverkar de grupper som underordnas eftersom de själva inte är 
medvetna om sin överordning. Underordning på grund av kön och/eller ras kan 
legitimeras i organisationer exempelvis om de kopplas ihop med klass. Klass är enligt 
Acker (2006) den dimension som är lättast att legitimera eftersom klass ständigt 
produceras i organisationer i ett kapitalistiskt samhälle, vissa har högre lön än andra 
och vi ordnas hierarkiskt. Det finns likväl idéer om att olika egenskaper hos kvinnor 
och män inte är socialt konstruerade utan är något medfött som bidrar till 
föreställningar om att vissa uppgifter passar bättre för kvinnor och vissa för män 
(Acker 2006, s. 452-454). 

Genom styrningen i organisationen kan dessa olika regimer för ojämlikhet 
reproduceras och bibehållas i organisationen. Acker (2006) ger lön, kontroll och 
rekrytering av arbetstagare som har svårt att få anställning som exempel på hur 
organisationen kan utöva makt över arbetstagarna. Här ser man den optimala 
arbetstagaren som en vit man som prioriterar sitt arbete över allt annat (Acker 2006, s. 
454 och 458). 

För uppsatsen blir dessa två teorier förtjänstfulla att använda exempelvis eftersom 
den modell Glucksmann presenterar bidrar med en syn på arbete som både innefattar 
det man kanske i första hand tänker på i form av lönearbete men också olika typer av 
aktiviteter som sker utanför lönearbetet men som ändock är att betrakta som arbete. 
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Dimensionen av arbete utanför lönearbetet kompletterar Ackers ojämlikhetsregimer 
som enbart får med aspekter av arbete inom organisationen. Vidare kompletterar 
Acker Glucksmanns modell genom att påvisa hur organiseringen av arbetet 
reproducerar olika ojämlikheter och således aktualiserar olika aspekter av makt och 
underordning. Detta blir centralt för vår studie eftersom vi ämnar att förstå vilka 
beaktanden arbetstagarna inom dessa verksamheter tar vid valet av sin 
sysselsättningsgrad.  
  

Metod 
Intresset för att undersöka medarbetare i kommunala verksamheters resonemang 
kring val av tjänstegrad väcktes i och med att en av uppsatsförfattarna genomförde 
praktik på personalavdelningen på kommunen och fortsatte därefter att arbeta extra. I 
och med detta finns en god förståelse för verksamheternas organisering. Under denna 
period var även uppsatsförfattaren delaktig i det arbete som gjordes kring Rätt till 
heltid - deltid en möjlighet men utförde även andra intervjustudier i kommunen. Som 
Patel och Davidson (2003 s. 79) beskriver finns  fördelar med förkunskaper inom 
ämnet som har förvärvats genom observationer eller tidigare forskning. De 
observationer och det arbete som gjorts utgör således en utgångspunkt för studien. 

Val av metod 
För att identifiera och ta reda på vad som tas i beaktning vid val av 
sysselsättningsgrad samt vilken uppfattning medarbetarna har kring sådana val har vi 
valt att göra en kvalitativ studie. Det ger oss möjlighet att söka en djupare förståelse 
än vad som hade varit möjligt med en kvantitativ ansats (Patel och Davidson, 2003 s. 
78). Widerberg (2002 s. 15) beskriver några typer av frågor som den kvalitativa 
forskaren ställer där ’’vad handlar det om?’’ och ’’vad betyder fenomenet?’’ är några 
exempel. Den kvalitativa metoden öppnar upp för att undersöka uppsatsens 
frågeställningar genom medarbetarnas egna ord och upplevelser vilket vi anser vara 
en styrka. 

Utöver den undersökande och beskrivande ansats som präglar en kvalitativ metod 
var den användbar sett till att utveckla tidigare insamlade materialet i form av 
dagboksanteckningar från det pilotprojekt som genomfördes av Mittuniversitetet vid 
projektets start. Under införandet av Rätt till heltid - deltid en möjlighet ombads 
medarbetare inom förskola, hemtjänst, fritids, skola och särskilt boende att bidra med 
dagboksanteckningar. Där alla på de valda arbetsplatserna fick varsin dagbok att föra 
anteckningar i utifrån särskilda instruktioner. Medarbetarna tilldelades dagböcker 
under sen vår, höst och samlades in några månader senare i december 2015. 
Sammantaget kunde 16 dagböcker från hemtjänst, förskola och särskilt boende samlas 
in och analyseras. Skribenterna var kvinnor mellan 27-60 år (Sunder 2017, s. 14). 
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Genom den kvalitativa metoden har vi genom intervjuer ställt följdfrågor och sökt 
utveckla det material som tillställts genom dagboksanteckningarna.  

Val av datainsamlingsmetod 
En central del i studien är att fenomenet studeras utifrån medarbetarnas perspektiv. 
För att skapa en så bred bild som möjligt där information kunde samlas från så många 
medarbetare som går sett utifrån de tidsbegränsningar som fanns i denna studie. 
Begränsningar i tid samt viljan att lyssna till ett större antal medarbetare medförde att 
individuella intervjuer valdes bort då det skulle innebära att endast ett fåtal 
medarbetares kunskaper inom ämnet skulle kunna tillvaratas. För att skapa 
förutsättningar att samla så mycket information som möjligt kring hur medarbetare i 
Krokoms kommun upplever och talar om hur de väljer sysselsättningsgrad valdes 
fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod.  

Ahrne & Svensson (2011 s. 71-72) beskriver fokusgruppsintervjuer som en metod 
för att samla in datamaterial genom att på ett fokuserat sätt samla en grupp 
människor och låta dem diskutera det aktuella ämnet. Som Kvale och Brinkmann 
(2014 s. 191-192) fortsätter handlade det om att skapa en miljö som uppmuntrade till 
diskussion. Deltagarna gavs möjlighet att diskutera och ge spontana reaktioner kring 
de diskussionsteman som presenterades. Det handlade om att lyssna in hur de 
resonerade kring sitt val av sysselsättningsgrad. Att ges möjlighet att lyssna till dessa 
resonemang var bidragande till att fokusgrupper valdes framför individuella 
intervjuer. Under intervjuerna presenterades breda diskussionsämnen som berörde 
vad som påverkade deras val av sysselsättningsgrad både sett till arbetssituation och 
det privata livet som respondenterna sedan var fria att resonera kring.  

Den kunskap som kunde tillvaratas genom gruppintervjuer byggde på 
erfarenheter och en kollektiv förståelse av de frågeställningar som diskuterades. 
Kärnan i datainsamlingsmetoden låg bland annat i försöka få en förståelse för hur 
personer som deltog i intervjuerna ser på sin arbetssituation. Mycket värdefull 
kunskap kom fram genom att lyssna till vilka ord intervjupersonerna använde när de 
beskrev och resonerade, men också vilka resonemang de förde kring 
frågeställningarna och hur de motiverade sina ställningstaganden. Enligt Ahrne och 
Svensson (2011, s. 71-72) krävs det att alla deltagare är väl insatta i ämnet som 
diskuteras för att datainsamlingsmetoden ska vara användbar och resultera i ett 
användbart material. En slutsats för oss var dock att deltagarna i intervjuerna inte 
hade blivit tillräckligt informerade för att vara insatta i arbetsgivarens heltidsprojekt. 
Däremot hade de goda kunskaper kring vilka omständigheter de har tagit i beaktande 
vid val av sysselsättningsgrad exempelvis arbetsbelastning och arbetsvillkoren. 
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Urvalsprocess och genomförande 
De fokusgrupper som genomfördes av uppsatsförfattarna var en del i en större 
pågående studie där Mittuniversitetet fått i uppdrag från Krokoms kommun att göra 
en utvärdering av heltidsprojektet. Intervjuerna genomfördes i varierande 
konstellationer där uppsatsförfattarna i de första gjorde varsina intervjuer för att i den 
andra göra intervjun tillsammans. I den tredje verksamheten satt uppsatsförfattarna 
tillsammans med forskaren från Mittuniversitet. Totalt genomförde uppsatsförfattarna 
sammanlagt fyra intervjuer. Två inom hemtjänst, en inom hemtjänst och en inom 
förskolan. Av dessa valdes en intervju från varje verksamhet ut och transkriberades 
där valet gjordes slumpmässigt inom hemtjänst och särskilt boende. 

De verksamheter som deltog i fokusgruppsintervjuerna valdes utifrån det sedan 
tidigare insamlade dagboksmaterialet. I dagboksmaterialet var det kvinnor från 
verksamheter inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som 
deltog vilket banade väg för hur urvalsprocessen gått till i denna studie. Inom de två 
förvaltningarna var det tre verksamheter som lämnade in sina anteckningar och dessa 
var hemtjänst, särskilt boende och förskola. Verksamheterna valdes därefter ut till 
fokusgruppsintervjuerna. Inom dessa verksamheter fanns erfarenheter samt goda 
kunskaper inom de problemområden som är aktuella för studien. Dessa verksamheter 
valdes dels ut på grund av detta men också för att göra det möjligt att utveckla det 
material som framkom i dagboksmaterialet genom att exempelvis följdfrågor kunde 
ställas. I två av de valda verksamheterna (hemtjänst och förskola) genomfördes 
fokusgruppsintervjuerna i samband med en arbetsplatsträff (APT). Detta möjliggjorde 
för alla medarbetare som var med på APT att delta  i fokusgruppsintervjuerna. I den 
tredje verksamheten (särskilt boende) kallades fem personer till intervjutillfället av 
verksamhetschef i samråd med enhetschef utifrån vad som var praktiskt möjligt sett 
från verksamheten. Alla intervjuer genomfördes på medarbetarnas arbetstid. Att två 
av fokusgruppsintervjuerna gjordes  i samband med redan inplanerade APT 
möjliggjorde för fler att delta samt  underlättade sett ur ett administrativt perspektiv 
då det var svårt att samla hela arbetslag inom dessa verksamheter. De 
arbetsplatsträffar som fokusgruppsintervjuerna genomfördes i samband med valdes 
av arbetsgivaren och byggde även på vilka som hade APT nära i tid där vi kunde få 
möjlighet att komma in.   

Att genomföra fokusgruppsintervjuer inom olika verksamheter gjorde det möjligt 
att bredda datamaterialet då intervjupersonerna bidrog med olika synsätt och 
perspektiv. Den främsta fördelen med detta angreppssätt var att de arbetar inom olika 
verksamheter, att de är i olika åldrar samt att de har skilda yrkeserfarenheter som kan 
vara värdefulla i studien. Utifrån det urval som gjordes och sett till praktiska skäl i de 
olika verksamheterna fick fokusgrupperna en homogen indelning i termer av 
verksamhetstillhörighet där hemtjänst utgjorde en grupp, undersköterskor i särskilt 
boende en och förskolepersonal en. 
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Enligt Ahrne & Svensson (2011 s. 76-77) finns det forskning som pekar på fördelar 
med en homogen indelning där deltagarna har vissa gemensamma nämnare som 
exempelvis ålder, kön eller andra socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer beskrivs 
kunna stimulera till diskussion och skapa en förtroendefull miljö där deltagarna 
känner sig trygga och säkra att diskutera sina åsikter öppna. Fokusgrupperna var 
homogena i den mening att de var verksamhetsspecifika men deltagarna varierade i 
ålder, erfarenhet och utbildning. Ahrne & Svensson (2011 s. 78-79) fortsätter beskriva 
att det finns olika riktlinjer och råd att följa när det handlar om gruppens 
sammansättning sett till hur många personer en grupp bör bestå av. I de tre 
genomförda fokusgruppsintervjuerna varierade gruppstorleken där grupperna bestod 
av åtta personer från hemtjänsten, fem personer från förskolan och fem personer från 
särskilt boende. 

Med utgångspunkt i dagboksmaterialet samt annat tidigare insamlat material 
under införandet av projektet Rätt till heltid – deltid en möjlighet låg fokus på att ta reda 
på vad som ligger bakom medarbetarnas val av sysselsättningsgrad. Vi ville ta reda 
på hur medarbetare i Krokoms kommun tänker inför att välja sysselsättningsgrad och 
vad som tas i beaktande när valet görs. Frågorna utformades på ett sätt som 
stimulerade till en fördjupad diskussion genom att diskussionsämnen introducerades 
(Ahrne & Svensson, 2011 s. 76). 

Vi introducerade oss själva och syftet med vår studie där vi förtydligade att 
deltagandet i studien var frivilligt och redogjorde för vad det insamlade materialet 
skulle komma att användas till. En kort presentation gjordes av Rätt till heltid – deltid 
en möjlighet tillsammans med en sammanställning av det dagboksmaterial som 
samlats in i samband med införandet av projektet. Presentationens syfte var att 
informera om studien och skapa en bild av vad intervjun skulle komma att handla 
om. Den syftade också till att starta ett tankesätt hos deltagarna och understryka hur 
värdefull deras kunskap är i ämnet då en central del i studien är att studera val av 
sysselsättningsgrad ur ett medarbetarperspektiv. (Ahrne & Svensson, 2011 s. 78-79) 

Analysmetod och transkribering 
För att få med så mycket som möjligt av känslan från de olika 
fokusgruppsintervjuerna transkriberades materialet snabbt efter att intervjuerna 
genomförts. Transkriberingarna gjordes ordagrant där alla ord som respondenterna 
sagt skrevs ner, där talspråk var vanligt förekommande. Detta främst för att 
säkerställa att det var respondenternas ord som förmedlades när resultatet och 
analysen skulle till att skrivas. Transkriberingen var en process som tog mycket tid 
samt gav mycket material som sedan skulle analyseras (Bryman, 2011 s. 428-429). Med 
anledning av detta genomfördes transkriberingarna allt eftersom istället för att lägga 
dessa på hög fram till att alla intervjuer var genomförda. Vi har transkriberat var för 
sig vilket har medfört att en djupare bekantskap har stiftats med olika intervjuer för 
de två uppsatsförfattarna. Läsning av allt transkriberat material gjordes sedan enskilt. 
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Ahrne & Svensson (2011 s. 54) menar att i det långa loppet kan det finns stora fördelar 
med att skriva ut sitt material själv istället för att exempelvis låta en dator eller någon 
annan göra det. Den främsta anledningen som nämns och som vi upplevde var att 
forskaren lär känna sitt material och kan påbörja analysen av materialet redan under 
transkriberingen. Detta kan kompensera för den långa tidsåtgången vid själva 
transkriberingen. I samband med transkriberingen har materialet anonymiserats av 
etiska skäl och eftersom att inga namn eller personuppgifter efterfrågats i dessa 
intervjuer är det främst arbetsplatser som har avidentifierats. 

För att analysera det material som vi samlat in genom fokusgruppsintervjuerna har 
vi använt oss av metoden innehållsanalys. Innehållsanalys är ett övergripande 
begrepp för analys och vid denna typ av metod ska frågeställningen styra kodningen 
av datamaterialet och valet av kategorier som användes för att få ordning på 
materialet. Enligt Boolsen är denna metod lämplig vid analys av olika dokument. 
Innehållsanalys kan också vara lämplig vid exempelvis samtalsanalys. Denna metod 
kan användas både vid induktivt och deduktivt arbetssätt beroende på hur 
problemställningen är formulerad (Boolsen 2007, s. 93). Vår studie byggde 
huvudsakligen på ett induktivt arbetssätt men till viss del har vi även arbetat 
deduktivt under författandet av uppsatsen. Vi ville genom materialet på ett 
systematiskt sätt få fram orsaker bakom valet att arbeta hel- eller deltid samt få veta 
hur respondenterna resonerar kring sina val. 

Analysförfarandet inleddes med att koda det transkriberade intervjuerna. 
Uppsatsförfattarna kodade till en början var för sig för att kontrollera för reliabilitet. 
Allt material lästes igenom så att båda var väl bekanta med det, kodningen påbörjades 
sedan. Efter att kodningsmomentet genomförts skedde en jämförelse mellan 
uppsatsförfattarnas koder och vi valde sedan att använda oss av de koder som vi båda 
hade identifierat som centrala för materialet (Boolsen 2014, s. 95). Dessa var 
”organisering av arbetstider”, ”arbetsmiljö” och ”livet utanför arbetet”. Sedan 
bearbetades alla svar i intervjuerna och varje kategori tilldelades en färg för att lätt 
kunna föra in olika delar av materialet under respektive kategorier. När vi sorterat 
materialet under sina kategorier började nästa del av analysen.Vi arbetade med att 
göra jämförelser, hitta mönster och skapa underkategorier till de befintliga 
kategorierna. Dessa blev bland annat ”delade turer”, ”tidsregimer” samt ”tungt och 
kontaktintensivt arbete”. Vi använde sedan vårt teoretiska ramverk för att vidare 
analysera materialet djupare och sätta in det  i teoretiska sammanhang. 

Etiska överväganden 
I denna studie har inga personuppgifter samlats in och deltagarna i de tre 
fokusgrupperna har talat som en person i respektive grupp vilket bidrar till 
konfidentialitet. De specifika uppgifter som framkommit om intervjupersonernas 
arbetsplatser har avidentifierats vilket bidrar till att konfidentialiteten kan säkras. Ett 
muntligt avtal upprättades vid varje intervjutillfälle där deltagarna garanterades att 
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materialet skulle avidentifieras samt att de gavs information om syftet med intervjun 
och vad materialet sedan skulle komma att användas till (Ahrne & Svensson, 2011 s. 
31,64, 81-82). Fejes & Thornberg (2009 s. 27) beskriver också vikten av att följa god 
forskningsetik där konfidentialitet, informerat samtycke samt att det resultat som 
kommer fram utnyttjas på det sätt som det är menat och inte på andra felaktiga sätt. 
Det är därför viktigt att materialet som samlas in inte fabriceras eller förvanskas på 
något sätt. I denna studie kunde detta säkerställas genom att diktafoner användes vid 
alla intervjutillfällen. Det inspelade materialet förvaras på Mittuniversitetet i låst skåp. 

Under dessa arbetsplatsträffar fanns förutom medarbetarna i verksamheterna 
också enhetschefer på plats. Enhetscheferna valde att agera lite olika under 
fokusgruppsintervjuerna. Vid första tillfället avvek enhetschefen men vid det andra 
tillfället valde en enhetschef att stanna kvar i rummet under intervjun. Vår upplevelse 
var att medarbetarna var öppna med sina tankar vid båda konstellationerna. Vi ser 
ändå att det var en stor fördel att inte ha chefer med vid intervjuerna. Chefer är i 
maktpositioner inom den organisation som diskussionerna behandlade och syftet med 
diskussionerna var att samla kunskap utifrån medarbetarnas perspektiv. 

Metoddiskussion 
I en framtida studie hade det varit intressant att intervjua medarbetare inom andra 
verksamheter där det är mer mansdominerat för att studera om det finns några 
skillnader i hur man upplever sig styra över sin sysselsättningsgrad och vilka faktorer 
som bidrar till det val som görs. Det hade även varit intressant att kombinera och 
hålla intervjuer med både kvinnligt och manligt märkta yrkeskategorier. Fördelar med 
det kan vara att tydligt synliggöra skillnader i arbetsvillkor mellan verksamheter som 
är mans- respektive kvinnodominerade (Kankkunen & Härenstam, 2015 s. 138) 

Det är även viktigt att reflektera kring frivilligheten för deltagarna i denna studie. Vid 
varje intervjutillfälle framfördes det tydligt att deltagande var frivilligt och att 
personerna när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vad som dock bör belysas är 
att trots information om frivillighet från vår sida så genomfördes studien på betald 
arbetstid för personalen och det kan problematisera hur frivilligheten i studien 
upplevdes av deltagarna. 

Resultat och analys 
Resultatets disposition har inspirerats av Glucksmanns dimensioner i modellen Den 
Totala Sociala Organisationen av Arbete och analysen kompletteras av Ackers teori 
kring ojämlikhetsregimer i organisationer. Vi kommer i följande avsnitt presentera 
kategorierna som framkommit av materialet, dessa är organisering av arbetstid, den 
ekonomiska situationen, arbetsmiljö och livet utanför arbetet. 
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Val av sysselsättningsgrad 
Inom de olika grupperna som fokusgruppsintervjuerna genomförts kan vi se en 
variation i val av sysselsättningsgrad. Inom både hemtjänst och förskola arbetar 
majoriteten av respondenterna heltid och inom särskilt boende har vi fler som arbetar 
deltid. Det finns således upplevelser från både heltids- och deltidsarbete i alla 
verksamheter. Av de som arbetar deltid så har alla en sysselsättningsgrad över 50 %.  
  
Tabell 1. Antal heltids-/deltidsarbetande 

Verksamhet Antal som arbetar heltid Antal som arbetar deltid 

Förskola 3 2 

Hemtjänst 5 3 

Särskilt boende 2 3 

  

Organisering av arbetstid 
Utifrån det material som samlats ihop under de genomförda fokusgruppsintervjuerna 
har vi identifierat olika kategorier. I detta avsnitt kommer den första av dessa att 
presenteras. Organisering av arbetstid var något som växte fram som en tydlig 
kategori ur materialet. Denna kategori innefattar hur arbetstiden är organiserad med 
ett antal underkategorier. Delade turer och rörlig tid var återkommande inom hemtjänst 
och särskilt boende, dessa kommer att presenteras under varsin underkategori i detta 
avsnitt. Rörlig tid uppstår när en medarbetare ökar sin sysselsättningsgrad och den 
aktuella enheten redan har tillräckligt med personal för att bemanna den ordinarie 
verksamheten. Den rörliga tiden nyttjas bland annat genom en bemanningspool eller 
när en plats behöver fyllas på den egna arbetsplatsen exempelvis vid sjukdom. En 
tredje underkategori som identifierats i intervjumaterialet är tidsregimer.  Den 
gemensamma nämnaren inom denna kategori är att de alla kan kopplas till den första 
dimensionen som Glucksmann (2005 s. 25-28) presenterar där organisering och 
arbetsfördelning är centrala delar. 

Den första dimensionen som Glucksmann presenterar (2005) handlar om hur olika 
typer av processer vad gäller exempelvis produktion och konsumtion kan kopplas 
ihop och hur de inbördes påverkar varandra. Förklaringen av arbetsfördelningen kan 
inte hittas genom att endast titta på arbetet utan man måste se till det större 
sammanhanget där arbetet utförs. Nya typer av organisering, yrkeskategorier och 
arbetsfördelning utgör sådana sammanhang. Glucksmann ger färdigmaten som ett 
exempel på en förändring av bland annat konsumtions- och produktionsprocessen. 
Det arbete som kvinnan tidigare gjort i hemmet oavlönat kan hon nu göra som 
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arbetstagare för en arbetsgivare som tillverkar färdigmat. Poängen är att vad som är 
arbete förändras över tid och det påverkar processer som har med olika 
arbetsaktiviteter att göra (Glucksmann, 2005 s. 25-28). 
  
Delade turer 

Så ere ju alla ska ju göra någon delad tur på ett helgpass men sen 
för att man då ska få bort mycket tid så e vi ju några som lägger i 
veckorna också. För annars kommer vi att bo på jobbet och så jäkla 
roligt är det inte (skratt) - kvinna inom hemtjänsten 

  
Delade turer beskrivs av majoriteten som något som de inte vill ha. Dessa delade 
turer, och även något som kallas för oturen, innebär att ett arbetspass som sträcker sig 
mellan 07:00- 21:00 är uppdelat i två, alternativt tre, delar med en till två timmar rast 
mellan passen. Detta beskrivs som extra problematiskt av de personer som har långt 
att åka och inte har möjlighet att åka hem mellan passen. Några av de personer som 
har intervjuats berättar att de har möjlighet att gå hem mellan passen men uttrycker 
ändå en stark ovilja till att arbeta delade turer. De som inte har möjlighet att åka hem 
stannar kvar på arbetet där de antingen tar en kopp kaffe, tittar på tv, tar en 
promenad eller arbetar. Om de arbetar så görs detta på deras rast vilket betyder att de 
inte får betalt för dessa timmar. Eftersom arbetstiden är organiserad med hjälp av 
delade turer förutsätter arbetsgivaren, precis som Acker (2006 s. 454,458 och 2012 s. 
218) argumenterar för, att arbetstagarens fulla lojalitet ligger hos arbetsgivaren. Det 
finns inte något utanför arbetet som kan prioriteras högre vilket blir tydligt när 
arbetstiden organiseras genom att dela upp arbetsdagen i två eller flera pass. Denna 
typ av organisering bidrar till att arbetstagarna implicit förväntas stå till förfogande 
hela dagen då tiden mellan passen är för kort för att göra något annat än att vänta på 
nästa arbetspass. 

Majoriteten av intervjupersonerna önskar att de slapp arbeta delade turer men vill 
heller inte arbeta mer än var tredje helg. De beskriver att de delade turerna sväljer 
många timmar vilket gör att de inte behöver arbeta lika många dagar, alternativt 
varannan helg. Vår uppfattning är att medarbetarna hamnar i ett läge där de får välja 
mellan att arbeta delade turer eller vara ledig färre dagar. En koppling kan göras till 
det som Acker (2006 s. 452-454) argumenterar för när hon beskriver ojämlikhetssystem 
och maktstrukturer. Som tidigare nämnt är kvinnor överrepresenterade i offentlig 
sektor och det är inom dessa yrken som vi i hög grad återfinner delade turer och 
deltidsarbete. Kön och klass kopplas samman och bidrar till att dessa yrken hamnar 
långt ner i hierarkin sett ur ett matperspektiv. Vi kan misstänka att maktordningen 
reproduceras när arbetstiden organiseras på ett sätt som det här. Om det sker 
medvetet eller omedvetet är dock svårt att svara på men evidens i form av att det 
delade turer nästan uteslutande används i kvinnodominerade yrken pekar på att en 
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viss medvetenhet finns. Vidare beskriver medarbetarna inom särskilt boende och 
hemtjänst att delade turer är en fråga som de inte vågar driva då de är rädda för att 
om de lyckas få bort dem så kommer de tvingas arbeta varannan helg istället. Rädslan 
att arbeta varannan helg beskrivs bland annat såhär inom särskilt boende: 

  
Nää det är för man är så rädd att man ska få varannan helg så man 
vill inte bråka i det här. För det vill man absolut inte. 

 
Det framkommer även i materialet att delade turer påverkar hur 
sysselsättningsgraden väljs då det finns en ovilja att arbeta fler delade turer vilket gör 
att man istället väljer den lägre sysselsättningsgraden. Att medarbetare inom särskilt 
boende och hemtjänst väljer en lägre sysselsättningsgrad går inte i linje med de 
målsättningar som Krokoms kommun hade vid införandet av Rätt till heltid - deltid 
en möjlighet där ett uttalat mål var att delade turer förväntades minska eller helt 
försvinna (Sunder, 2017 s. 2-6). Om kommunen hade lyckats med att minska eller 
alternativt ta bort de delade turerna finns det vissa indikationer i resultatet som pekar 
på att utfallet hade sett annorlunda ut och att fler hade valt en högre 
sysselsättningsgrad. Bland annat  

Utifrån vad intervjupersonerna har beskrivit inom särskilt boende och hemtjänst är 
det alltid delade turer på helgen och alla medarbetare som deltog i intervjuerna inom 
dessa verksamheter arbetar alltid någon delad tur per månad. Inom särskild boende 
beskrevs dessa helger som tuffa där flera av deras kollegor sjukskrev sig, tog flex-
ledigt eller en semesterdag i samband med deras jobbhelg för att överhuvudtaget orka 
med. En person inom särskilt boende beskrev det såhär: 
  

Vi är tre-fyra stycken som jobbar heltid. Oftast så tar man ju ledigt 
innan man jobbar helg eller efter helgen man orkar inte. Det blir 
för tufft. 

  
Det sätt som arbetsgivaren har valt att organisera arbetstiden på resulterar i att vissa 
arbetstagare använder sina inarbetade semesterdagar eller flextid för att ta ledigt. För 
att de inte orkar arbeta hela helger, inte för att de värnar om den privata sfären utan 
helt och hållet för att orka med förvärvsarbetet. Återigen kan vi finna stöd i det Acker 
(2006 s. 454,458) presenterar om hur arbetstagaren förväntas vara tillgänglig och möta 
de förväntningar som arbetsgivaren har. Vi kan även se en koppling till de argument 
kring att försaka den privata sfären till fördel för arbete som Ede & Rantakeisu (2015 s. 
61) framför.  
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Rörlig tid 
I det material som framkom i fokusgruppsintervjuerna berördes rörlig tid en hel del. 
Det beskrivs som besvärligt både sett ur medarbetarens perspektiv men även för de 
personer som ges service inom hemtjänst eller särskilt boende. Den ökning som 
heltidsprojektet skulle generera i kontinuitet och kvalitet för både medarbetare och 
omsorgstagare inte fått det utfall som önskats (Sunder, 2017 s. 3). En av 
intervjupersonerna inom särskilt boende beskriver en del av problematiken med den 
rörliga tiden såhär: 
  

jag jobbar natt och då har jag två rörliga nätter. Då ska jag kunna 
jobba på alla fem avdelningar här på boendet då och två 
avdelningar uppe på ett annat boende i en annan del av 
kommunen. Och då kan det innebära att jag hamnar på det 
boendet, jaa fyra gånger i halvåret eller någonting och då e man 
ganska jaa, man har ju inte så full koll på vilka som bor där längre 
och jaa. Så det är varken tryggt för dom eller för mig då. 
 

Medarbetare inom hemtjänsten beskriver det såhär: 
  

Jag ökade ju från 80 till 90% på det året som är nu och det var ju 
inga problem men hade det varit problem då kanske ja att man blir 
hamnad vart som helst i kommunen det är väl det som är lite 
orosmoment. Jag hade väl planer på att vilja gå upp till heltid men 
det törs man inte riktigt kanske. Då kan man bli utportionerad 
alltså har dom inte dom där 10% här då är jag tvungen att ha typ 
då kan jag hamna som i en pool då är jag tvungen att fylla ut där 
det behövs. Det blir inte som ett vanligt schema vad jag förstår det 
och det känns väl lite 
 

Respondenterna inom hemtjänst och särskilt boende uttrycker oro inför att öka sin 
sysselsättningsgrad på grund av risken att behöva arbeta på andra och/eller flera 
andra ställen inom respektive verksamhet i kommunen än sin ordinarie arbetsplats. 
Många beskriver att det känns otryggt att behöva hoppa runt och väljer då istället att 
behålla sin lägre sysselsättningsgrad. Det handlar inte bara om de geografiska 
utmaningar som finns inom kommunen i form av långa avstånd, det nämns även att 
det är krävande att lära sig de andra ställena som man ska arbeta på. Några av de 
intervjuade berättar att de tidigare arbetat i kommunens, eller andra kommuners, 
bemanningspool vilket gör att de inte vill ha den rörliga tiden. Några påpekar dock 
att risken alltid finns att behöva hoppa in på andra arbetsplatser än sin ordinarie då 
det är Krokoms kommun som är arbetsgivare, alltså hela kommunen. Precis som vi 
nämnde under delade turer kan vi ta stöd i samma teorier här kring både de 
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förväntningar som finns från arbetsgivaren på arbetstagaren i när denne ska stå till 
förfogande (Acker, 2006 s. 254,258). Den flexibilitet som arbetsgivaren upplever sig 
erbjuda forcerar arbetstagarna till att vara flexibla gentemot arbetsgivaren både i form 
av tidsmässig och rumslig flexibilitet (Ede & Rantakeisu, 2015 s. 56). Både delade turer 
och rörlig tid är ett sätt för arbetsgivaren att organisera arbetstiden på ett sätt som gör 
verksamheten flexibel. Priset för detta är det dock arbetstagarna som får betala genom 
att erbjuda sin flexibilitet. Risken för att behöva hoppa runt på i olika arbetsställen där 
de inte kan rutiner eller känner omsorgstagarna bidrar till att medarbetare väljer en 
lägre sysselsättningsgrad i Krokoms kommun. I den första dimensionen som 
Glucksmann (2005 s. 25-28) presenterar kan vi finna stöd till detta genom att se till hur 
arbete förändras över tid och hur det påverkar de processer som har med olika 
arbetsaktiviteter att göra. Omsorgsarbetet har över tid förflyttats från hemmets 
obetalda arbetet till det betalda arbetet. Utöver det så har ett tanke om flexibilitet 
introducerats i organisationer som medför en förväntan på att arbetstagaren ska möta 
vissa krav som inte alltid är möjlig att uppfylla. Förändringarna i dessa processer 
pekar allt tydligare på det som Glucksmann (2005 s. 20) poängterar vilket är att vi 
måste se till den kontext i vilken arbetet utförs. Vi kan tydligt se att den 
organisationsförändring som bottnar i att arbetsgivaren vill möjliggöra för och 
uppmuntra sina anställda att arbeta heltid inte ser till helheten och det större 
sammanhanget. Med andra ord så lyckas man inte med det som Glucksmann (1995 s. 
70) vill förmedla vilket är att se relationen mellan de olika arbetsaktiviteterna och att 
förstå arbetet ur ett vidare perspektiv som inkluderar både betalt och obetalt arbete.  

Inom förskolan beskrivs rörlig tid eller delade anställningar som något som vissa 
önskar att de kunde ha. En kvinna inom förskola svarar såhär på frågan om att arbeta 
på flera arbetsplatser: 
  

det ville jag förra året. jobba 50% här och 50% någon annanstans. 
på något lite lugnare, stillsammare ställe, biblioteket eller något 
sånt där men det fanns nog inte att tillgå några sådana jobb. 
Tyvärr. Annars hade jag nog jobbat 100 % ett tag till iallafall. 

  
En annan person har två anställningar och tycker att det är både bra och dåligt. Det 
upplevs som slitsamt att arbeta och hålla sig uppdaterad på två ställen i kombination 
med det ansvar det innebär att vara lärare eller förskollärare. Att damma böcker på 
biblioteket återkommer i intervjun som ett andra arbete som många skulle vilja ha att 
kombinera med. Resultatet visar att det skiljer sig mellan de olika verksamheterna när 
det gäller rörlig tid. Inom förskola arbetar man inte med rörlig tid i samma 
utsträckning som inom hemtjänst och särskilt boende vilket kan vara en bidragande 
faktor till hur medarbetarna inom de olika verksamheterna ställer sig till rörlig tid . 
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Tidsregimer 
I resultatet kan vi utläsa att arbetstiden är organiserad på ett sätt som bidrar till att 
arbetstagaren behöver utföra visst arbete och planering utanför arbetstid. Inom 
förskolan kan vi identifiera detta i form av avsaknaden av tid för planering inom 
verksamheten, både för enskilda förskollärare och i arbetsgruppen. Medarbetarna 
identifierar även en brist i bemanningen då en överlämning mellan personalen inte 
kan ske på ett väl fungerande vis. Förlängningen av utebliven planeringstid och 
överlämningar som inte är fullständiga blir att arbetstagaren tar av sin privata tid. Det 
leder i sin tur till att den privata sfären återigen kommer i kläm och försakas till fördel 
för arbetsgivaren vilket vi kan finna stöd till i Ede & Rantakeisus forskning (2015 s. 
61). Att organisera arbetet på ett sätt där hänsyn inte tas till att arbetstagarna kan ha 
andra obligationer utanför lönearbetet kan forcera medarbetarna till att välja en lägre 
sysselsättningsgrad än heltid.  

 Inom hemtjänsten diskuterar gruppen hur organiseringen av arbetstiden är 
problematiskt även utifrån andra faktorer än de som nämnts ovan. De berättar bland 
annat om den tidspress de har när de genomför sina hembesök där det är räknat i 
minuter. En önskan om att kunna få mer tid hos brukarna uttrycks i samband med 
detta. Precis som Glucksmann (2005 s. 25-28) beskriver det måste vi se till helheten 
och ha med kontexten i kalkyleringen när organisationsförändringar som dessa 
genomförs. Att räkna ett hembesök i minuter påminner om det sätt som en fabrik 
tillverkar varor på, tagit direkt från industrialiseringen. Inom alla verksamheter som 
studerats är kontakten med andra människor central, det är inget som kan 
standardiseras. Utifrån det som nämns inom hemtjänsten ges medarbetarna inget 
utrymme att möta den variation det innebär att arbeta med människor. 
Fortsättningsvis förklarar de att de har samma restid mellan vårdtagarna oavsett 
årstid och väglag, det kan ta upp till dubbelt så lång tid att ta sig till en vårdtagare 
som det gör på sommaren men den beräknade restiden är densamma. Vår 
uppfattning är att detta är ännu ett sätt att försöka standardisera arbetet där helheten 
går förlorad. Vidare berättar de att det blir en förskjutning över hela dagen om de 
kommer fram sent till den första vårdtagaren och den försening som blir tar de ofta 
igen genom att ta en kortare lunch alternativt skippa lunchen helt. Återigen kan vi se 
en förskjutning av ansvaret till individen och att arbetstiden är organiserad på ett sätt 
som gör att arbetstagaren ännu en gång får stå för flexibilitet i form av uppoffring av 
sin privata tid (Jansson et.al, 2012 s. 42, Ede & Rantakeisu, 2015 s. 61). Jansson et. al 
(2012 s. 37-39) argumenterar för att stress har normaliserats och ses som en viktig del i 
arbetslivet och hur organiseringen av arbetet har förändrats när detta ses som ett 
normaltillstånd. På samma sätt som att stressen har blivit normaliserad i arbetet är 
känslan att arbetstagarnas ständiga uppoffringar av sin privata tid ses på ett liknande 
sätt. Fortsättningsvis berättar de att det händer att de kommer in senare på kvällen 
också på grund av förseningar som kan bero både på väglag men också på att en 
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vårdtagare tagit längre tid än de minuter som var uträknade för just den personen. En 
av intervjupersonerna säger det här i samband med hembesöken: 

 
Men sen kan det ju vara så också att du börjar jobba halv fyra så 
ska du vara hos första vårdtagaren kvart i 20 i fyra och då tar det 
en kvart att köra dit och så har du kanske varit ledig i flera dar och 
då ska du hinna läsa och man blir. Sånt kan man ju bli stressad av 
att man får mer tid till sånt att läsa och. Oftast kommer man ju 
tidigare för att inte behöva känna den där stressen men du får ju 
inte betalt för den tiden. 
 

Fortsatt berättar intervjupersonerna hur de använder sin privata tid för att inte behöva 
stressa innan ett arbetspass samt att det inte finns tid till att dokumentera vid 
arbetspassets slut. Medhåll ges från alla i gruppen. Att stå givakt för arbetsgivaren är 
överskuggar hur arbetstiden är organiserad.  

Inom hemtjänsten är tiden mellan passen något som uttrycks vara bekymmersamt. 
I intervjun ger de ett exempel på när de arbetar kväll så kommer de hem vid halv elva 
– kvart i elva och att de sedan ska upp för att börja jobba sju på morgonen därpå. När 
de kommer hem på kvällen är de fortfarande uppe i varv. Flera av intervjupersonerna 
berättar att de har problem att sova när det arbetar kväll och ska jobba morgon dagen 
därpå. De upplever att det är för få timmar mellan att varva ner, sova och ladda om 
på. 

Under intervjun med de som arbetar inom förskola finns en önskan om ökad 
personaltäthet. Något som även påtalades inom de andra verksamheterna som 
intervjuer genomförts i. Det administrativa arbetet faller till fördel för det operativa 
praktiska arbetet enligt många av de intervjuade. Inom förskolan försvinner mycket 
av reflektionstiden, både den egna men också den som varje avdelning har avsatt. Att 
ingen av de som arbetar får möjlighet till planeringstid påverkar kvaliteten negativt 
enligt respondenterna. Återigen fallerar den målsättning som kommunen hade 
gällande kontinuitet och kvalitet (Sunder, 2017 s. 3) på grund av hur arbetstiden är 
organiserad. I och med den nya tekniken som används i förskolan idag krävs vissa 
förkunskaper av de lärare som ska använda verktyget i lärandet. Även detta är något 
som utförs på fritiden då den lilla planeringstid som finns tas upp av annat arbete 
beskriver respondenterna inom förskola. Inom alla berörda verksamheter utför en del 
av arbetet på den privata tiden. Stöd till att denna typ av organisering av arbetstid 
upprätthåller vissa ojämlikheter mellan människor kan vi finna i de 
ojämlikhetssystem som Acker (2006 s. 442, 444, 447,455) presenterar. Även här är klass 
och kön starkt sammankopplade och bidrar till den låga status som dess yrken har 
samt den låga positionen i hierarkin. Det är en stressfaktor för de som arbetar då den 
enda tid som de beskriver att de har för överlämning mellan arbetspassen är när den 
ena sitter på toaletten och den andra står utanför och pratar genom dörren innan en 
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av dem ska gå hem för dagen. Ibland hinner de även skriva ner en rad eller skicka ett 
sms till sin kollega. De beskriver att det här är ännu en arbetsuppgift som förekommer 
utanför arbetstid samt om de kommer på något som måste göras eller som de glömt 
att meddela. En av personerna säger att de upplever sig vara mer på jobbet i hjärnan 
än vad de är på papperet. Vissa använder sig av bilresan till och från jobbet, vilket är 
tid som de inte får betalt för, som tid för reflektion. Restiden används bland annat till 
att ringa jobbsamtal där respondenterna betonar att detta inte ses som betald 
arbetstid. 

Resultatet visar att det sätt som arbetsgivaren organiserar arbetstiden på har 
betydelse för hur medarbetarna väljer sysselsättningsgrad. Vi kan tydligt se att delade 
turer och rörlig tid är två faktorer som har stor inverkan på utfallet av dessa val inom 
hemtjänst och särskilt boende. Sammantaget kan vi se att arbetstiden är organiserad 
på ett sätt som inte ser till helheten. De processer som Glucksmann (2005 s. 25-28) 
beskriver i sin första dimension täcker hela kategorin kring arbetstidens organisering. 
Kontexten är central och inom dessa verksamheter tar inte arbetsgivaren hänsyn till 
den när erbjudande om att öka sysselsättningsgrad ges. Inom alla verksamheter kan vi 
se att de ojämlikheter som Acker (2006 s. 452-454) beskriver på ett eller annat sätt 
upprätthålls och reproduceras när klass och kön blir centrala i hur arbetstiden 
organiseras. Medarbetarna förväntas öka sysselsättningsgrad utan att arbetsgivaren 
ser till hur deras arbetssituation ser ut idag och vilka förutsättningar som finns till att 
arbeta mer. Det får oss att ifrågasätta hur den enskilda individens möjlighet att göra 
ett val utifrån sin egen livssituation egentligen ser ut. 

Arbetsmiljö 
Den andra kategorin som växte fram ur datamaterialet har vi valt att kalla arbetsmiljö. 
Ur alla tre verksamheter var arbetsmiljön en central fråga, ofta som en direkt 
konsekvens av organiseringen av arbetet. I denna kategori så återfinns sådant som 
respondenterna berättat kring sin arbetssituation som handlar om både den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön.  
 
Tungt och kontaktintensivt arbete 
I alla fokusgruppsintervjuer vittnar deltagarna om att deras yrken är väldigt tuffa, 
både fysiskt och psykisk, och flera berättar att detta är något som naturligtvis 
påverkar valet av sysselsättningsgrad hos personalen. Deltagarna i 
fokusgruppsintervjuerna  upplever att det ställs höga krav på att vara alert och kunna 
prestera ett svar som är bra nog till exempelvis föräldrar som kommer och hämtar på 
förskolan. De sociala egenskaperna hos arbetarna blir således centrala delar av 
arbetet.  Glucksmann med många andra (2005, s. 32) kallar denna typ av arbeten inom 
vård och omsorg  för känsloarbeten. Dessa är särskilt krävande för individen vilket 
också bekräftas i Delegationen för jämställdhets slutbetänkande (SOU 2015:50, s. 60). I 
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den tredje dimensionen som Glucksmann presenterar ägnar sig åt att förstå vad arbete 
och icke-arbete är och tar upp tre olika områden där denna fråga blir central, dessa är 
inbäddning kontra differentiering, känsloarbete och estetiskt arbete samt 
konsumtionsarbete. Inom dessa områden kan det vara extra otydligt vad gäller vad 
som är att betrakta som arbete och inte. Det kan handla om exempelvis omsorgsarbete 
där blir det inte självklart att se vad som är relationer som har med arbetet att göra 
och inte. Känsloarbete, som också associeras med arbete inom servicesektorn, där 
arbetstagarens sociala färdigheter har stor betydelser är det inte heller självklart vad 
som är som ska ses som en del av arbetsuppgiften och inte. För denna dimension vill 
vi se hur olika arbetsaktiviteter påverkas av element av sådant som ofta räknas som 
icke-arbete och känslor. Omsorgsarbetet är starkt sammanflätat med relationer och 
emotioner. Personalen har stort ansvar för personerna de har omsorg för, det är 
gällande i alla verksamheterna. Dessa jobb ställer större krav på engagemang hos 
personalen, än många andra yrkeskategorier, som dels skapar relationer med 
personerna de har omsorg för, dels ska kunna  vara väldigt professionella och prestera 
tillräckligt mycket för att göra anhöriga nöjda.  

Både inom förskolan och hemtjänsten beskrivs arbetet som väldigt krävande på 
grund av de många kontakter som arbetet innebär. Inom förskolan handlar det såväl 
om kontakter med rektorer och föräldrar som elever, där man hela tiden måste kunna 
leverera ett bra svar. Det kan handla om allt ifrån att elever hör av sig på kvällen och 
vill veta vad läxan är till att kunna berätta för föräldrar kring hur barnets dag har 
varit. En av barnskötarna beskriver det som en stor press att kunna leverera på topp 
både för barnens skull men också för att föräldrarna ska bli nöjda. Flera menar också 
på att det blir extra jobbigt eftersom det inte finns stunder att gå ifrån annat än på 
rasten. Föräldrakontakterna som blir i slutet av dagen då barnen hämtas beskriver en 
av barnskötarna som tung eftersom man är ganska trött efter en hel dag men måste 
ändå kunna bemöta på ett bra sätt och ge svar som föräldrarna blir nöjda med. Många 
upplever att de inte kan ge tillräckligt på jobbet och känner sig stressade av det, vilket 
gör att flera har svårt att varva ned efter arbetet. En av förskollärarna säger att ”man 
är ju på jobbet egentligen mer tid i hjärnan än man har på papper”. Miljön på 
förskolan beskrivs som väldigt högljudd och det påverkar såklart också. En av 
personerna tycker det känns väldigt jobbigt att inte orka på jobbet eftersom det går ut 
över barnen som spenderar största delen av sina dagar på förskolan och att det är 
väldigt frustrerande att inte kunna ge dem det dem förtjänar eftersom att man är för 
trött. 

Inom hemtjänsten innebär arbetet också många kontakter som beskrivs både som 
vårdtagare och kunder där man hela tiden måste vara pigg och kunna ge ett bra 
bemötande. En av personerna beskriver att det innebär att arbetet blir tufft såväl 
psykiskt som fysiskt men mycket att hålla koll på och att det ställer krav på att hela 
tiden hålla uppe sitt fokus vilket är omöjligt. Precis som inom förskolan finns en 
känsla av att inte räcka till i sin yrkesroll. 
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Inom särskilt boende tas frågan om hot och våld upp, där säger en av personerna i 
fokusgruppsintervjun att ”jag tänkte säga att det ingår ju i vårt yrke”. De andra 
instämmer och berättar att obehagliga situationer tidvis uppstår och att det gäller 
både från personer som bor på boendet men också från personer som kommer utifrån. 
Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön beskrivs i alla tre verksamheter arbetet som 
väldigt stressande. Dessa tre verksamheter har historiskt sett tidigare skett oavlönat 
men utförs i dag på arbetsmarknaden som förvärvsarbete i stort av samma grupp som 
tidigare gjort det oavlönat.  

I alla de tre verksamheterna där fokusgruppsintervjuerna genomförts tas den 
fysiska arbetsmiljön upp som ett problem också. I hemtjänsten saknas det bland annat 
hjälpmedel och i förskolan handlar det framförallt om lokalerna i skolan. Det finns 
inga möjligheter för barnen att kunna gå undan för att exempelvis kunna läsa en bok 
eller ta en paus från alla andra. En person säger såhär: 

  
Om något barn skulle vilja sätta sig i ett litet rum och läsa en saga 
eller bara läsa för sig själv eller finns ju inte möjlighet. Spelar ju 
ingen roll tror jag på vilken förskola man än har, möjligtvis om 
man sätter upp något draperi, duschdraperi eller någonting sådant 
där, där skulle man kanske kunna sitta. Men det är ju ändå inget 
rum.  
 

Flera upplever det som väldigt intensivt med mycket folk och hög ljudvolym utan 
möjligheter att kunna gå undan. I verksamheterna beskrivs arbetet också som hårt och 
tungt fysiskt i många fall. Flera beskriver att kroppen ”tar slut” och att ha ont är 
ganska normaliserat. En person som arbetar på särskilt boende säger ”ja man serverar 
inte bara kaffe på dagarna direkt”. Att personalen arbetar så hårt sliter naturligtvis 
också mycket på dem.  
 
Konsekvenser av hög sjukfrånvaro, obehörig personal och deltidare 
Andra problem som tas upp som i hög grad påverkar arbetsmiljön är exempelvis den 
höga sjukfrånvaron, det tar sig uttryck i att det är jobbigt att se sina kollegor må dåligt 
men också det ökade kravet det ställer på den ordinarie personalen när vikarier 
kommer in. Eftersom det kan vara svårt att få in vikarier eller eftersom behörig 
personal saknas innebär det att man ibland får anställa personer som saknar lämplig 
utbildning vilket också ställer ökade krav på den övriga verksamhetens personal men 
även den obehöriga.  Till sist även vilka krav det ställs på medarbetarna beroende på 
vilken sysselsättningsgrad som de har. 

Att vara ensam ordinarie eller att ha vikarier upplever de flesta som stressigt och 
påfrestande. En av personerna som arbetar som undersköterska på särskilt boende 
beskriver hur situationen med vikarier kan kännas: 
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Man vill ju inte se en av sina kolleger må dåligt och samtidigt så 
känner man själv att åh nej nu blir det vikarier i helgen igen. Så 
kanske man står där som ensam ordinarie det är inte så roligt 
heller. Som du säger då det kan komma någon från resursen som 
var här för ett halvår sen som inte har koll på någonting just idag 
som det var för ett halvår sen här då blir det ju nästan att den går 
ju bredvid då. 
 

Det blir således mycket för den ordinarie personalen med att informera och 
introducera vikarien i arbetet även om den tidigare varit på arbetsplatsen och känner 
till arbetsuppgifterna. 

I förskolan berättar en av förskollärarna att hon länge under perioder varit ensam 
bland sina kollegor med att jobba heltid och haft flera deltids-kollegor. Det kan vara 
utmanande eftersom de oftast inte är på arbetet varje dag vilket innebär att den som 
arbetar heltid hela tiden ska informera och uppdatera deltids-personalen om vad som 
har hänt dagarna innan och förbereda och planera för vad som ska hända nästa vecka 
då annan personal är på plats. Förskolläraren beskriver detta som en utmaning både 
för dem som jobbar heltid men också för dem som har en lägre sysselsättningsgrad. 
Det blir en liknande situation som vid vikarier med att informera och uppdatera. Hon 
beskriver att även hon funderade på att sluta arbeta heltid och börja jobba deltid 
istället ”man ska vara som ett språkrör åt så många håll. Då blir man trött i huvudet”. 
När hon fick en kollega som också arbetade heltid upplever hon att arbetsbördan 
lättade, det var enklare när man blev flera. 

Obehörig personal lyfter en av personerna i förskolan fram som ett problem. Hon 
arbetar som förskollärare men är inte legitimerad. Det är en stress att inte veta riktigt 
om det man gör är tillräckligt eller vad som ingår i ens uppdrag. Att få legitimerad 
personal på avdelningen skulle vara en stor lättnad säger hon. 

Konsekvenserna av att organiseringen av arbetet och den tuffa arbetsmiljön blir att 
personalen inte orkar arbeta heltid, sjukskriver sig i hög grad vilket gör att ännu högre 
krav ställs på den ordinarie personalen och således gör det än tyngre att arbeta heltid. 
Känslan av att vara ständigt trött blir till dåligt samvete för att man inte kan ge 
tillräckligt till de personer som är beroende av att man gör jobbet. Den tuffa 
arbetsmiljön bidrar med andra ord negativt till personalens hälsa och flertalet uppger 
det som anledning till sitt deltidsarbete. Strukturella problem i arbetsmiljön, som 
dessa, gör att projektet Rätt till heltid inte blir ett val av sysselsättningsgrad.  

Livet utanför arbetet 
En av de kategorier som vi identifierat genom det insamlade datamaterialet har vi 
namngett ”Livet utanför arbetet” och här hittar vi information om hur respondenterna 
ser på sin fritid och åtaganden utanför förvärvsarbetet och hur det förhåller sig till och 



27 
 

påverkar hur man ser på sitt lönearbete och sin sysselsättningsgrad. I denna kategori 
växer olika teman fram för hur man ser på sitt liv utanför arbetet i förhållande till sin 
arbetssituation. Dels finns en ganska stark bild av att sysselsättningsgrad styrs av 
familjesituation framförallt om man har småbarn hemma och det är något som inte är 
förenligt med att arbeta heltid, dels hur man använder fritiden för att orka med sitt 
arbete men också vilket utrymme hobbys eller intressen får när man arbetar.  
 
Familj och arbete 
I alla de olika verksamheterna som fokusgruppsintervjuerna genomförts verkar 
bilden av att jobba heltid och ha småbarn inte vara förenlig. Det är mer eller mindre 
självklart att man går ner i arbetstid då man bildar familj. Under alla tre intervjuer 
kommer just det upp som ett skäl till att  arbeta mindre. Förutom barn kan det vara 
hushållsarbete och andra familjemedlemmar som behöver tid och omsorg. En av 
respondenterna beskriver livet utanför lönearbetet på det här viset: 
  

Jo men sen är det att man ska orka när man kommer hem man har 
ju egen familj, egna barn man har ju andra som inte mår bra. Man 
ska ju orka till så mycket. Så när man kliver ut från den här dörren 
då går man ju på nästa projekt liksom. Först vad blir det för 
middag, nu är maten klar till barnen, sen är det läxläsning och sen 
lite annat också runt i kring.  

  
Flera av respondenterna vittnar om mycket ansvar för familj och hem utanför 
förvärvsarbetet, flera berättar om deras dåliga samvete för att det inte hinner med allt. 
En tidspress för att hinna med allt som ska göras efter det som sker på arbetsplatsen. I 
användandet av Glucksmanns modell vet vi att arbete ska förstås brett, det är alltså 
inte bara lönearbete som innefattas i det begreppet (Glucksmann 2005, s. 21). Flera i 
intervjuerna beskriver hur arbetet hemma med exempelvis  barnomsorg och 
hushållsarbete tar vid så fort lönearbetet är avklarat. Att gå ned i tid för att ta hand om 
barn ses som ganska självklart vilket innebär att delar av lönearbetet måste minskas 
för att klara av familjelivet. Att kvinnor går ner i tid är inte unikt för dessa 
verksamheter utan sker i stort i arbetslivet (SOU 2015:50, s. 59) men får väldigt stora 
effekter för de med låga löner. Acker (2006, s. 448) förklarar i hennes teori om 
olikhetsregimer hur organisationer utgår från mannen i organiseringen av arbetet. 
Den ideala arbetstagaren saknar förpliktelser utanför lönearbete och detta arbete har 
högsta prioritet. Vi vet att kvinnor fortfarande ansvarar för den största delen av 
arbetet i hemmet. Det blir därav en större utmaning för kvinnor att förena 
heltidsarbete med familjeliv. Vård och omsorgsarbetet finns alltså i flera sfärer av livet 
och kombineras som avlönat och oavlönat arbete där flera jobbar heltid, dock till olika 
delar oavlönat.  
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Fritiden för att orka med sitt arbete 
Flera av respondenterna beskriver hur stressen på arbetet påverkar hur de väljer att 
spendera sin fritid. En av personerna beskrev det såhär: 
 

Ibland kan jag tycka att det är en rädsla att göra något när det är 
helg, då vill man inte ha något inplanerat för man är så rädd att 
gud när ska jag hinna vila då? Om jag är borta på lördagen på 
middag eller träffar någon men nämen då har hela lördagen gått så 
då har jag bara söndagen kvar och sen är det jobb igen. Så jag har 
ju blivit, inte folkskygg men, jamen jag orkar ju inte liksom inte 
göra någonting. 
 

Flera av de andra instämmer i bilden och menar att tiden hemma används för att vila 
upp sig för att orka gå på jobbet dagen efter eller på måndag. Det gäller både vardag 
och helg. Konsekvensen blir att familjelivet blir lidande enligt flera av personerna och 
de har dåligt samvete för att de inte orkar med barn och sambo när de kommer hem. 
Vad som blir tydligt i denna del är dock att även om det oavlönade arbetet utförs för 
att man bryr sig om sin familj så är det ändock arbete som ska utföras som tar tid och 
energi. Det finns inte utrymme för att orka med så mycket mer än sitt lönearbete och 
arbetet som sedan fortsätter hemma, att kombinera dessa två utgör redan en stor källa 
till stress. Arbete som sker i hemmet betraktas ofta inte som arbete. Vidare menar 
Glucksmann att  vård och omsorgsarbeten ofta kan vara svåra att betrakta “helt” som 
arbeten eftersom det dels ofta sker utanför det traditionella “arbetet” och dessutom är 
det inte säkert att den som utför aktiviteten uppfattar det som arbete. Det kan istället 
kanske vara något som personen gör för att visa att denne bryr sig om den andra och 
därför ser det som något annat än just arbete. Därför kan det vara svårt att särskilja 
vad som är att betrakta som arbete och inte, särskilt då känslomässigt engagemang 
och informella relationer blir en stor del av aktiviteten (Glucksmann, 2005 s. 31-33). 
 
Hobbys och intressen 
Vad gäller intressen eller hobbys beskriver flera av personerna att dessa är väldigt 
svåra att kombinera, vissa har till och med fått välja bort intressen för att hinna med 
både hem och arbete. Det kan också vara att orken inte räcker till och tiden måste 
istället användas för att vila upp sig inför kommande vecka.  

Den fjärde dimensionen i Glucksmanns modell behandlar tid, hur vår tid upplevs 
och hur den organiseras. Förändringar i de olika dimensionerna kan framkalla friktion 
i de andra områdena. Tiden går igenom alla de andra dimensionerna. I vår vardag och 
samhälle idag handlar det mycket om tidspress, att tiden inte räcker till för att det som 
man upplever att man ska hinna med, balansen mellan det som är arbetsliv och det 
som är fritid. Att se och förstå hur förändringar av organiseringen av vår tid mellan 
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och i de olika dimensionen är vad denna dimension huvudsakligen intresserar sig för. 
Det som är ett tydligt övergripande moment av stress i alla delar som presenterats 
hittills handlar om tid och Glucksmann menar att hur tid organiseras i de olika 
dimensionerna ger utslag på varandra, det vill säga förändras tidsmönstret i en av 
dimensionerna kommer det tvinga dem andra dimensionerna att förhålla sig till det 
(Glucksmann, 2005 s. 33-34). Mycket av tiden som man upplever sig ha till sitt 
förfogande går åt till arbete och det innebär att familj åsidosätts och intressen samt 
hobbys försakas. Det finns en obalans mellan de olika sfärerna av arbetsliv och 
privatliv. Precis som Acker förmedlar är anställning organiserat så att arbete sker på 
arbetsplatsen under åtta timmar med fullständigt fokus på sina arbetsuppgifter 
(Acker 2006, s 448). I realiteten finns det andra sfärer och dimensioner av arbete som 
kräver tid vilket gör att organiseringen av tiden inte passar. För att orka och hinna 
med väljer alltså flera av kvinnorna i intervjuerna att arbeta deltid. Kvinnan får lägre 
inkomster och det ger negativa konsekvenser för henne i form av exempelvis lägre 
pension och kanske gör att hon blir beroende av någon annan för att klara sina 
utgifter. Ekonomi är förstås en dimension av makt och i det avseendet försvagas 
hennes ställning. Deltidsarbetet blir en form av underordning. Deltidsarbete kan 
också innebära en risk för att få en lägre timlön än kollegor som arbetar heltid med 
motsvarande arbetsuppgifter enligt Delegationen för jämställdhets i deras 
slutbetänkande (SOU 2015:50, s. 59). 

Den ekonomiska situationen 
Medarbetarnas ekonomiska situation tas upp som en central del i val av 
sysselsättningsgrad i de genomförda intervjuerna. Många upplever att de inte har råd 
att jobba mindre trots att de egentligen kanske inte orkar arbeta heltid och många 
upplever sig heller inte klara av den sysselsättningsgrad de har idag även om den 
redan nu är lägre än heltid men de har inte råd att gå ner mer. En person inom särskilt 
boende beskriver den ekonomiska situationen såhär med starkt medhåll från 
resterande i gruppen: 
  

Ja men alltså man skulle ju inte klara sig ekonomiskt tror jag och 
jobba mindre än 100% inte med den lön man har i allafall. 

  
Personen beskriver samtidigt att det är lönen som ligger bakom att det är svårt att 
rekrytera och få in vikarier. Det kommer även fram att lönefrågan kanske är mer 
aktuell att diskutera än projektet Rätt till heltid – deltid en möjlighet för många. Alla är 
rörande överens om att de skulle gå ner i tid om de hade bättre betalt eller om de fick 
behålla heltidslön men jobba färre timmar. Några beskriver dock att pengar inte alltid 
är det viktigaste utan att man värderar sin lediga tid högre än att öka sin 
sysselsättningsgrad.    
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Inom förskola, hemtjänst och särskilt boende kan vi se att arbetsuppgifter som 
tidigare fallit inom ramen för det obetalda arbetet nu har en plats i lönearbetet. Som 
tidigare nämnt ansvarar kvinnor för den största delen av dessa arbetsuppgifter idag 
inom de båda sfärerna. Det som presenteras i intervjuerna ger en tydlig indikation på 
att medarbetarnas ekonomiska situation är starkt bidragande till att de arbetar på en 
högre sysselsättningsgrad än vad de i flera fall beskriver sig vilja eller klara av. Om 
detta beror på att det betalda arbetet är för tungt, att de utför en stor del av det 
obetalda arbetet eller en blandning av båda varierar. Som Glucksmann (2005 s. 28-30) 
presenterar i sin andra dimension är de olika arbetsformerna och de socioekonomiska 
faktorerna viktiga delar för att förstå hur medarbetare väljer sysselsättningsgrad. Den 
ekonomiska situation som dessa medarbetare beskriver är en socioekonomisk aspekt 
som vi kan se påverkar valet av sysselsättningsgrad. Till skillnad från de tidigare 
nämnda faktorerna är ekonomin något som driver respondenterna i studien att 
behålla alternativt öka denna.  

Sex timmars arbetsdag är något som nämns i alla grupper och beskrivs som en 
lösning på problemet att så många jobbar deltid. De menar att om sex timmars 
arbetsdag infördes med bibehållen lön skulle fler personer arbeta heltid. Många av 
intervjupersonerna beskriver att det skulle varit fint om det gick att få samma lön men 
att man bara arbetade 80 %. Genom att arbeta sex timmars arbetsdagar skulle inte 
bara fler kunna arbeta heltid, de delade turerna skulle kunna minska eller tas bort helt 
är det några som berättar om. Den ekonomiska situation som beskrivs tyder på 
likheter med det ojämlikhetssystem som Acker (2006 s.452-454) beskriver. Klass blir 
förknippat med kön och sett ur ett maktperspektiv hamnar dessa yrken långt ner i 
maktordningen då vi lever i ett kapitalistiskt och patriarkalt samhälle. Den låga lönen 
som beskrivs försätter dessa människor i en beroendeposition där de hamnar långt 
ner i den hierarkiska ordningen.  Om detta konstrueras medvetet eller omedvetet i 
organisationen är svårt att säga men kön och klass reproduceras genom de låga 
lönerna på ett sätt som upprätthåller dessa ojämlikheter. Det sker bland annat genom 
lönebild som finns inom dessa yrkesgrupper. Arbetstagarna forceras till att arbeta mer 
än vad de själva vill eller klarar av på grund av att de inte har ekonomiska 
förutsättningarna för att arbeta mindre. Detta leder vidare till funderingar kring 
huruvida val av sysselsättningsgrad är ett val fullt ut för den enskilda individen. Vi 
kan nämligen se i resultatet att många beskriver en vilja att arbeta mindre men en 
avsaknad av bland annat ekonomiska förutsättningar för detta. Det heltidsmått som är 
norm idag kräver väldigt mycket av dessa människor som arbetar inom kontaktyrken. 
När de pratar om sex timmars arbetsdag är det tydligt att åtta timmar om dagen i 
många av dessa verksamheter är så pass krävande att de inte orkar med sin fritid på 
det sätt som de önskar. Mycket av den lediga tiden går åt till att ladda om inför nästa 
arbetsdag. Genom att förkorta arbetsdagen tror de att de skulle ha mer tid och mer 
energi. En central del här är att lönen är densamma som om de skulle arbeta åtta 
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timmar om dagen. Som svar på frågan om hur tankarna går kring pension kommer 
det här delvis skämtsamma svaret från särskilt boende: 
  

Enda gången jag funderar på pension är när det röda kuvertet 
kommer. då ba oj nu behöver jag jobba 150%. 

  
De förtydligar detta genom att berätta att många av de vikarier som de har är 
pensionärer och avslutar med att konstatera att kanske inte har möjlighet att gå i 
pension. Vi upplever att detta är ytterst bekymmersamt och ännu ett sätt att 
upprätthålla de ojämlikheter som finns och systematiskt rekonstruera skillnader i 
klass och kön(Acker 2006, 452-454, 458). Att de ekonomiska förutsättningarna för att 
gå i pension inte finns är ett bevis på att organisationen utövar sin makt genom att 
forcera människor att vara kvar i arbetslivet.  Utifrån den attityd som finns kring 
pension och det faktum att många av vikarierna är pensionärer kan vi misstänka att 
det bidrar till att en högre sysselsättningsgrad inte väljs.  
  

Slutdiskussion  
Införandet och implementeringen av projektet Rätt till heltid - deltid en möjlighet har 
motiverats, från arbetsgivarens sida, med att ge arbetstagarna i organisationen större 
valfrihet kring sin sysselsättningsgrad, med syfte att öka jämställdhet samt att få fler 
att arbeta heltid. Efter projektets införande saknas det någon signifikant förändring av 
sysselsättningsgrad och vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur 
medarbetarna i Krokoms kommun tänker kring sitt val av sysselsättningsgrad.  

Projektet Rätt till heltid-deltid en möjlighet har av arbetsgivaren marknadsförts som 
ett val för arbetstagarna men resultatet av denna studie visar att det finns många 
andra omständigheter vad gäller organisering av arbete, arbetsmiljö och balans 
mellan arbete och fritid samt ekonomiska förutsättningar som dikterar hur 
arbetstagarna väljer. Det finns således inom verksamheterna strukturella problem som 
inte adresseras i och med projektet. I realiteten kan man ifrågasätta om projektet har 
bidragit till att ge arbetstagarna större valmöjligheter eller om det egentligen är andra 
förhållanden som måste förändras för att personalen inom dessa verksamheter 
verkligen ska kunna göra ett val.  

Resultatet av arbetstagarnas villkor blir att många helt enkelt inte orkar arbeta 
heltid, arbetet har i sig en krävande arbetsmiljö och organiseringen av arbetet med 
delade turer och den rörliga tiden är väldigt påfrestande för flera av de kvinnor som 
deltagit i våra intervjuer. Utöver det har många arbete som fortsätter utanför 
förvärvsarbetet i form av exempelvis barnomsorg och hushållsarbete. Flera av dem 
som faktiskt jobbar heltid gör det för att de måste, för att klara sig ekonomiskt. En klar 
majoritet ser sex timmars arbetsdag med bibehållen lön som något som kommunen 
borde satsa på. En annan problematik som vi ser med att marknadsföra projektet som 
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ett val utan att ge förutsättningarna för att faktiskt kunna välja blir att arbetsgivaren 
lägger ansvaret för arbetstagarnas arbetssituation på individerna själva. Deltidsarbete 
och svåra arbetsvillkor blir kvinnornas ansvar och problem istället för att 
organisationen förändrar de systematiska problemen i arbetsvillkoren. Vill man se en 
ökande andel heltidsarbetande inom dessa sektorer behöver man titta utanför 
projektet och ge arbetstagarna goda förhållanden för att kunna göra ett val kring sin 
sysselsättningsgrad. Glucksmann (2005 s.21, 23) poängterar vikten av att se till 
helheten och interaktionen mellan de olika dimensionerna som beskrivs i modellen. 
Utifrån detta blir det tydligt att hänsyn inte tagits till helheten och det större 
sammanhanget vid införandet av heltidsprojektet. Som resultatet visar finns det en 
aspekt i de kvinnodominerade yrkena som inte går att återfinna i de mansdominerade 
yrkena där arbetet i högre utsträckning handlar om att arbeta med döda ting. Den del 
av arbetet som innefattar kontakt med omsorgstagare och deras anhöriga kräver ett 
engagemang av arbetstagarna som inte tas i beaktning från arbetsgivarens sida när 
valet att öka sysselsättningsgrad erbjuds. 

Vad som kan vara intressant att göra är att vidare jämföra dessa villkor med hur 
arbetsgivaren organiserar arbete i manligt dominerade verksamheter för att tydligt 
kunna synliggöra skillnader i arbetsvillkor mellan män och kvinnor. Precis som 
Kankkunen och Härenstam menar är det viktigt att inte dela upp män och kvinnor 
eftersom det kan medföra av vi förklarar problematiken som återfinns i arbetsmiljön 
med kön. Vad som blir meningsfullt att göra är istället att se till villkoren i olika 
verksamheter och på så vis belysa orättvisa villkor (Kankkunen och Härenstam 2015, 
s. 125).  
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Bilaga 1 
  
Diskussionsfrågor vid fokusgruppsintervju 
  

Utifrån arbetssituationen 

• Hur upplever ni era möjligheter att öka sysselsättningsgrad utifrån er 
arbetssituation idag? 

• Vilka hinder finns i er arbetssituation som inte gör det möjligt att öka 
sysselsättningsgrad? 

Utifrån den privata situationen 

• Hur upplever ni era möjligheter att öka sysselsättningsgrad utifrån er privata 
situation idag? 

• Vilka hinder finns i ert liv utanför arbetet som inte gör det möjligt att öka 
sysselsättningsgrad? 

  

• Hur skulle arbetssituationen behöva se ut för att du skulle öka er 
sysselsättningsgrad? 

Vilka andra faktorer påverkar ert val av sysselsättninsgrad? 
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