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Förord	
Vi vill framföra vår uppskattning till Lycksele kommun som möjliggjort genomförandet av 

undersökningen. Deras stora engagemang, intresse samt delaktighet har underlättat och gynnat 

hela vår arbetsprocess, för detta uttrycker vi en stor tacksamhet till alla inblandade.  

 



	

Abstrakt	
Sverige står idag inför demografiska utmaningar som medför en stor personalbrist på 

arbetsmarknaden vilket framförallt drabbar vård- och omsorgsyrken där även deltidsarbete är ett 

vanligt förekommande fenomen. För att möta det stora rekryteringsbehovet har en central 

överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation träffats som innebär att 

kommuner och landsting i Sverige ska arbeta för att fler ska jobba mer, en så kallad 

heltidsreform. Undersökningen syftar till att studera enhetschefers samt medarbetares 

uppfattningar om reformen ur ett chefsperspektiv innan den har implementerats. Undersökning 

grundas på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med enhetschefer vid en vård- 

och omsorgsenhet i en mindre kommun i norra Sverige. Resultatet visar på att det finns varierade 

attityder till heltidsreformen bland enhetschefer och personal samt skilda åsikter huruvida 

reformen påverkar rekryteringsbehovet eller inte. Undersökningen har identifierat skäl till 

deltidsarbete och avgränsar därmed de grupper reformen främst avser att påverka. Vidare har det 

framkommit att heltidsreformen kommer kräva en annan organisering med exempelvis fokus på 

en förbättrad arbetsmiljö och ökad rörlighet mellan arbetsplatser. För att uppnå ökad 

sysselsättningsgrad bland de anställda krävs ett restriktivt förhållningssätt till deltidsarbetande 

samt ett långsiktigt tänk genom hela förändringen.  
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Relevanta	begrepp	
Här nedan presenteras en begreppsförklaring över några termer som berörs i undersökningen och 

som är västenligt att åskådliggöra skillnaden mellan. 

Heltidsanställning: Innebär att en person har en tjänstgöringsgrad på 100 procent på sitt 

anställningsavtal men behöver nödvändigtvis inte arbeta 100 procent idag. Det betyder att en 

person kan vara anställd på heltid men är inte heltidsarbetande. En person som arbetar natt inom 

vård och omsorg kan ha en heltidsanställning men är således inte tillåten att arbeta mer är 80 

procent, vilket då motsvarar en heltidsanställning. En heltidsanställning kan variera i antal 

arbetstimmar per vecka mellan olika sektorer.  

Heltidsarbetande: Innebär att en person arbetar 100 procent oavsett vad som är avtalat om i 

anställningsavtalet.  

Deltidsanställning: Innebär att en person har en lägre sysselsättningsgrad än 100 procent på sitt 

anställningsavtal men behöver nödvändigtvis inte arbeta på den tjänstgöringsgraden. Det betyder 

att en person kan vara anställd på deltid men arbetar mer än det eller på 100 procent.  

Deltidsarbetande: Innebär att en person arbetar på en lägre sysselsättningsgrad än 100 procent 

oavsett vad som är avtalat om i anställningsavtalet.  

Frivillig deltid: En anställd som själv valt att arbeta mindre än 100 procent. 

Ofrivillig deltid: En person som arbetar mindre än 100 procent men önskar att arbete på en 

högre sysselsättningsgrad.  

Partiell ledighet: Innebär att en medarbetare har en heltidsanställning på sitt anställningsavtal 

men arbetar för tillfället med en reducerad arbetstid. 
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Inledning		
På den Svenska arbetsmarknaden råder det idag en hög personalbrist inom många olika sektorer. 

De som drabbats och kommer att drabbas hårdast är framförallt välfärden och i och med det 

kommuner och landsting (Sveriges kommuner och landsting, 2015a). Sveriges Kommuner och 

Landsting förutspår att om inga förändringar sker förväntas välfärden behöva rekrytera över en 

halv miljon nya medarbetare de kommande 5-8 åren. Det ökade personalbehovet beror främst på 

grund av den demografiska utvecklingen som leder till stora pensionsavgångar och ett ökat 

vårdbehov av äldre (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015a & Jonsson, 2011). Det sker 

samtidigt endast en mindre ökning eller till och med en minskning i vissa kommuner av personer 

i arbetsför ålder vilket medför en hög konkurrens om arbetskraften då färre måste arbeta för fler 

än tidigare (Sveriges kommuner och landsting, 2017).  

Forskare, politiska partier och arbetsmarknadens parter har länge varit engagerade kring 

deltidsarbete (Sveriges kommuner och landsting, 2014) vilket är en anställningsform som 

domineras av kvinnor och är vanligt i den offentliga sektorn (Jonsson, 2011). I Sveriges 

kommuner år 2014 arbetade 81 procent av männen och 60 procent av kvinnorna heltid. Att vara 

deltidsarbetande kan vara påfrestande för individens förmåga att vara självförsörjande, detta som 

en följd av en lägre lön, sjukpenning och pension (Sveriges kommuner och landsting, 2015a). 

Som en reaktion på det stora rekryteringsbehovet i kombination med det omfattande 

deltidsarbetet som återfinns inom offentlig sektor har en heltidreform tagits fram, Heltid som 

norm. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting samt arbetsgivarförbundet 

Pacta har tillsammans med Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) i en 

överenskommelse skrivit att: ”... tillsvidareanställning på heltid skall vara det normala vid 

nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.” 

(Förhandlingsprotokoll 2017, s. 17). Vidare framkommer att alla kommuner och landsting ska på 

lokal nivå, genom förhandling eller samverkan, arbeta fram en handlingsplan med årlig 

uppföljning fram till år 2021. Det innebär att kommuner och landsting runt om i Sverige befinner 

sig i olika skeden av heltidsreformen, där vissa redan implementerat reformen och andra står 

inför en implementeringsprocess.  
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Heltidsreformen som avser att fler ska jobba mer förväntas ge en betydande effekt på 

rekryteringsbehovet inom yrkena för vård och omsorg i och med det utbredda deltidsarbetet 

(Sveriges kommuner och landsting, 2015b). Med anledning till deltidsarbetes koppling till kön 

åsyftar reformen även på att öka jämställdheten inom kommuner och landsting samt i samhället 

(Sveriges kommuner och landsting, 2015a).   

Bakgrund		

Lycksele kommun ska påbörja sitt förändringsarbete med införandet av projektet Heltid som 

norm och har framställt en handlingsplan för perioden 2017-2021. Målet med heltidsreformen för 

Lycksele kommun är att:  

• skapa attraktiva arbetsplatser  

• möta det kommande rekryteringsbehovet  

• öka jämställdheten 

• tillsvidareanställning på heltid skall vara det normala vid nyanställning 

• redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än idag  

• och minska andelen ofrivilliga deltider  

Lycksele kommun är en mindre kommun med omkring 12 000 invånare (Kolada u.å.a) som är 

beläget i Västerbottens inland. Kommunen har omkring 2000 anställda där den största andelen 

arbetar inom verksamheten för Stöd, vård och omsorg, som exempelvis servar kommunen med 

personlig assistans, äldre- och handikappomsorg. Lycksele kommun arbetar i dagsläget med en 

flexibel arbetstidsmodell, vilket i korthet innebär att medarbetarna har möjligheten att ändra sin 

sysselsättningsgrad två gånger per år. I genomsnitt har 61 procent av personalen 

heltidsanställningar i Lycksele kommun och den verksamhet som har den lägsta procentuella 

siffran för heltidsanställda är Stöd, vård och omsorg, som har 44 procent (Kolada u.å.b). Det 

betyder att det är mer än halva personalstyrkan inom verksamheter för Stöd, vård och omsorg 

som idag arbetar deltid och därmed förväntas det krävas omfattande insatser. Tillståndet Lycksele 

kommun befinner sig i är ingenting unik utan är ett utbrett faktum i hela Sverige, vilket betyder 

att många kommuner står inför omfattande reformer. 
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Syfte	och	frågeställningar	 
Kunskap om hur kommuner påverkats av införandet av heltidsreformen finns idag tillgängligt, 

däremot saknas lärdom om hur verksamheter ställer sig till reformen innan en implementering har 

påbörjats. Syftet med denna rapport är därmed att undersöka hur enhetschefer vid Lycksele 

kommuns vård- och omsorgsboenden ser på projektet Heltid som norm. Att utveckla förståelse 

för enhetschefers uppfattningar om en heltidsreform, dess genomförande och förväntade effekter 

blir därmed centralt för att skapa goda förutsättningar för en implementering. För att precisera 

undersökningens syfte finns följande frågeställningar: 

• Vilken innebörd har heltidsreformen för enhetscheferna?	

• Hur	uppfattar	enhetscheferna	den	berörda	personalens	inställning	till	reformen?	

• Vilka skäl till deltidsarbete återfinns i verksamheterna?	

• Vilka krav ställer heltidsreformen på verksamheten och dess organisering?  

Tidigare	erfarenheter	av	heltidsreformen 
Att fler ska arbeta mer kan vid en första anblick verka okomplicerat men kan komma att medföra 

organisatoriska förändringar. Det är många av Sveriges kommuner som har gått igenom en 

heltidsreform och deras erfarenheter bidrar med ett stort stöd för kommuner som står inför 

genomförandet av reformen, som Lycksele gör. Nedan skildras hur andra kommuner hanterat 

förändringen. 

Antalet heltidsanställda inom kommunala sektorer blir fler för varje år som går, dock finns en 

risk för att siffor gällande heltidsanställda kan bli missvisande. Bara för att antalet 

heltidsanställningar ökat innebär det inte att antalet heltidsarbetande ökat, detta på grund av att 

de flesta kommunalanställda fortfarande har rätt att välja sin tjänstgöringsgrad eller ansöka om 

partiell ledighet (Sveriges kommuner och landsting, 2014, 2015c). Sveriges kommuner och 

landsting (2014) menar att om heltid ska kunna bli en norm kan partiell ledighet och valfri 

tjänstgöringsgrad inte vara en rättighet i alla kommuner. I vissa lokala avtal har parterna beslutat 

att tjänstgöringsgrad under 100 procent endast kan beviljas ”om arbetet tillåter”. Vidare 

framkommer det att arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting anser att det bli 
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lättare att organisera arbetet då fler arbetar på samma tjänstegrad, 100 procent. 

Fler heltidsarbetande har medfört vissa strukturella problem i kommuner runt om i Sverige och 

framförallt inom de verksamheter som drivs dygnet runt inom välfärden. I verksamheter som 

drivs dygnet rund upplever många kommuner att det har varit svårt att organisera enbart 

medarbetare som arbetar heltid, vilket dels beror på att det ofta förekommer en ojämn arbetsbörda 

över dygnet (Sveriges kommuner och landsting, 2015a). Initialt kan effekten bli att vissa enheter 

har en viss överbemanning vilket många kommuner löst genom att personal vikarierar för 

medarbetare på antingen den egna eller andra arbetsplatser inom kommunen (Sveriges kommuner 

och landsting, 2014). En ökad rörlighet har dock visat sig vara mindre populärt bland de 

anställda. Vissa har infört rörlighet som en frivillig lösning för personalen och som kompenseras 

med en ekonomisk ersättning (Sveriges kommuner och landsting, 2015c). Andra kommuner 

organiserar verksamheten genom ett visst antal anställa i en personalpool eller bemanningsbank 

som rör sig mellan olika enheter samt mellan olika yrken inom kommunen (Sveriges kommuner 

och landsting, 2015a, 2015b). Tanken är att tillvägagångssätten ovan även ska minska antalet 

timanställda vikarier, vilket flertal kommuner lyckats med. På så sätt ska fler heltidsanställningar 

inte medföra några ökade kostnader (Sveriges kommuner och landsting, 2014, 2015c). 

Den ökade rörligheten mellan olika enheter och yrken ställer högre krav på samordning vilket har 

visat sig vara problematiskt. Flera kommuner har därför lyft upp ansvaret för schemaläggning till 

en mer central paraplyfunktion (Sveriges kommuner och landsting, 2015c). Både kommuner och 

arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting menar också att det är viktigt att 

försöka jämna ut arbetstoppar och fördela arbetsuppgifter mer jämt över dygnet för att 

heltidsreformen ska fungera (Sveriges kommuner och landsting, 2014, 2015c). 

Flera kommuner har haft som mål att minska eller helt utesluta delade turer (en arbetsdag som 

delas i två pass som utgörs av en paus på flera timmar). Delade turer är något som länge 

debatterats inom vården och till följd av heltidsreformen har vissa kommuner lyckats minska 

dessa eller infört det som ett frivilligt val. De kommuner som inte lyckats lika bra menar att 

minskade delade turer skulle medföra fler arbetsamma helger för personalen vilket inte heller är 

att önska hos arbetstagarna (Sveriges kommuner och landsting, 2015c).   
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Tidigare	forskning	
I avsnittet presenteras en översikt av tidigare forskning som är relevant för undersökningen. 

Heltidsreformen berör flera forskningsområden som vid en första anblick kan ses som orelaterade 

till varandra men har en betydelse för att förstå komplexiteten i reformen. Inledningsvis 

presenteras forskning om organisationsförändringar med fokus på motstånd, följt av 

arbetsförhållanden inom vårdsektorn, mångtydighet kring deltidsarbete, hur inställning till arbete 

förändrats mellan generationer samt flexibilitet i organisationer.  

Organisationsförändring	

Heltid som norm innebär en förändring vilket får en påverkan på verksamheterna, cheferna och 

arbetstagarna. Förändringar skapar i de flesta fall ett visst typ av motstånd som kan få ödesdigra 

effekter på en förändrings effektivitet och det är därför viktigt att ha kunskap om hur detta kan 

bemötas, minskas och hanteras. Hur förändringen genomförs är därav en viktig aspekt i relation 

till medarbetares inställning och motivation i förändringen.  

 

Organisationsförändringar är ett ämne som är svårt att avgränsa och beskriva i korthet. Det finns 

mängder av definitioner, teorier och modeller för hur en sådan ska genomföras för att bli lyckad. 

Ett stort område som denna typ av litteratur rymmer, och som är vanligt förekommande i 

samband med en förändring, är forskning och teorier om motstånd. Erwin & German (2010) 

menar att det inte finns någon tydlig definition av vad begreppet motstånd innebär utan att det 

kan inrymma många olika faktorer i och med en organisationsförändring, men beskrivs generellt 

som något som på olika sätt kan förhindra, skapa tröghet eller dämpa en förändrings effekt (Ford, 

Ford & D’Amelio, 2008). Motstånd kan exempelvis innebära allt från en negativ attityd till att 

aktivt och synligt vägra samarbeta eller sabotera förändringen (Erwin et al., 2010).  

Erwin et al. (2010) menar att motstånd är någonting mångdimensionellt som har tre olika 

dimensioner: kognitiva, affektiva och beteendemässiga. Motstånd innehåller för det första en 

dimension om individens reaktion och tankar kring förändringen, för det andra vad för känslor 

den skapar, och för det tredje hur denne väljer att agera. Hur förändringsbenägen en person är och 

hur denne responderar på förändringen utifrån dimensionerna påverkas av dennes egenskaper 
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(Erwin et al., 2010) men framförallt av personens tidigare erfarenheter och befintliga situation 

(Ford et al., 2008). Oftast skapas inte motstånd på grund av det förändringen innebär i sig utan 

beror på oförmåga att hantera okända situationer, oklarhet om hur ens egen position kommer att 

påverkas samt rädsla för att inte klara av eventuella nya krav.  

Ford et al. (2008) presenterar i sin artikel att motstånd ofta uppfattas som något som byggs upp 

hos mottagarna av förändringen och är isolerat från förändringsaktörens agerande. Författarna 

menar att detta inte är hela sanningen utan att motstånd skapas i en process som bygger på en 

interaktion mellan förändringsaktör och mottagare. Ur den synvinkeln blir det också tydligt att 

motstånd inte alltid är en direkt reaktion på själva förändringen utan kan till stor del grundas i hur 

relationen mellan de två olika parterna ser ut samt hur agenterna hanterar situationen. 

Förändringsaktörens agerande i förändringen blir därmed oerhört viktig för att uppnå önskat 

utfall. Förändringsaktörernas uppgift är att genom sitt sätt att hantera förändringen och sitt 

samspel med mottagarna öka sannolikheten för att förändringen ska bli framgångsrik. Vad som 

visats sig vara viktigt för att minska eller undvika negativt motstånd är bland annat att 

förändringsaktören bidrar med tydlig information, begripliggör förändringen, är rättvis, inger 

förtroende, håller de psykologiska kontrakt som slutits parterna emellan (Ford et al., 2008) samt 

arbeta för mottagarnas delaktighet i förändringen (Erwin et al., 2010).  

Motstånd har här, liksom i mycket annan forskning, beskrivits ha en enbart negativ påverkan i 

organisationsförändringar. Flera källor menar dock att motstånd även kan bidra till ökat 

engagemang och vilja för delaktighet i förändringen om agenterna kan bemöta reaktionerna på ett 

önskvärt sätt. Motstånd kan därmed ses som både positivt såväl som negativt (Erwin et al. 2010 

& Ford et al. 2008).  

Arbetsförhållanden	i	vårdrelaterade	verksamheter	

För att få en övergripande bild av vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg är det relevant 

att skildra hur arbetet organiseras och den arbetsmiljön de arbetar. Hälsoproblem bland personal 

inom hälso- och sjukvården ökar (Orvik, Dellve, & Eriksson, 2013). Det krävande arbetet och 

den ökande äldre befolkningen gör att äldreomsorgen står inför utmaningar, dels att lyckas 

behålla personalen, dels att säkerställa goda arbetsförhållanden (Trydegård, 2012). De höga 
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sjuktalen inom äldreomsorgen drabbar inte bara den enskilda personen, utan även samhället, 

familjen, kollegorna och arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2017a). Att skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser för de anställda blir en desto viktigare fråga (Orvik et al. 2013 & Arbetsmiljöverket, 

2017a).  

Omsorgsarbetet sker i människovårdande organisationer och består således av ett relationellt 

arbete. Att skapa kontinuitet mellan vårdtagare och personal blir därmed en central förutsättning 

för kvalitativ vård (Bennich, 2015). För vårdpersonalen kan arbetet uppfattas meningsfullt men 

samtidigt fysiskt och psykiskt tungt (Gustafsson & Szebehely, 2007). Vårdarbete innebär ofta 

påfrestande arbetsställningar, tunga lyft, skiftarbete och hög arbetsbelastning som en följd av 

organisatoriska brister, vilket beskrivs som de vanligaste arbetsmiljöriskerna (Arbetsmiljöverket, 

2015). Att arbeta skift och natt medför ofta trötthet och en förhöjd risk för hälsoproblem, därav är 

det viktigt med en schemaläggning som tillåter regelbunden återhämtning (Kecklund & 

Axelsson, 2016). En central arbetsmiljöfråga i omsorgsarbete är möjligheten att kunna ge god 

vård till brukarna vilket är en möjlighet som en stor del personalen inom äldreomsorgen upplever 

har minskat (Szebehely & Trydegård, 2007). 

I Sverige är kommunalanställda den grupp som har högst sjukfrånvaro på hela arbetsmarknaden 

och kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män i alla sektorer (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Arbetssjukdomar och arbetsskador ökar inom äldreomsorgen, där skäl som stress, hög 

arbetsbelastning, kränkningar, hot och våld är identifierat som orsaker bakom den ökade 

sjukfrånvaron. (Arbetsmiljöverket, 2017a). Omkring 60 procent av de anmälda arbetsskadorna 

inom äldreomsorgen mellan år 2012-2016 var till följd av organisatoriska och sociala faktorer där 

påfrestande klientkontakter, för mycket arbete, personalbrist, hög personalomsättning samt 

problem i relationer till kollegor eller överordnande var vanliga bakomliggande skäl 

(Arbetsmiljöverket, 2017b). 

Deltidsarbete	

Heltidsreformen avser att minska andelen deltidsarbetande och därav är det av betydelse att 

åskådliggöra forskning som finns om deltidsarbete. Deltidsarbete är ett komplext ämne och det 

finns således flera perspektiv, några av dessa skildras i texten nedan.  
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Arbetskraftsdeltagande och bristen på arbetskraft är en aktuell politisk fråga på EU-nivå. Genre, 

Salvador, och Lamo (2010) lyfter fram att ett sätt att stärka arbetskraftsdeltagandet i Europa är att 

fokusera på att öka sysselsättningsgraden för kvinnor. Politiska åtgärder måste förutsätta en 

förståelse för faktorer som har påverkat det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet. Historiskt sett i 

Sverige har männen tydligt dominerat den svenska arbetsmarknaden för lönearbete. Mellan 20-

till 70-talet ökade antalet förvärvsarbetande kvinnor utan barn och i och med de familjepolitiska 

reformerna som genomfördes under 70- och 80-talet (inkomstbaserad föräldraförsäkring, 

avveckling av hushållens sambeskattning, utökad barnomsorg som var offentligt finansierad samt 

rätten att efter föräldraledighet behålla jobbet) ökade också antalet kvinnor med barn på 

arbetsmarknaden (IFAU, 2018). Deltidsarbetande kvinnor var under början av 90-talet ca 15 

procent. 90-talets lågkonjunktur ökade antalet deltidsarbetande och det framförallt bland kvinnor 

där siffran mer än fördubblades, mer än 30 procent deltidarbetande. Mot slutet av 90-talet fick 

Sverige en stabilare ekonomi som minskade antalet deltidsarbetande, men 2007 var det 

fortfarande högre än det var i början av 90-talet (Jonsson, 2011). Som en reaktion på ökningen av 

deltidsarbetslösa under 90-talet påbörjades i början av 2000-talet HELA-projektet. Projektet var 

ett statligt initiativ som anammades av olika organisationer runt om i Sverige. Ett av målen med 

HELA-projektet var att öka jämställdheten i kommunerna och även i samhället likväl som att 

skapa förutsättningar för att fler skulle kunna öka sin sysselsättningsgrad. Jonsson (2011) menar 

att ökad sysselsättningsgrad inte medför någon direkt påverkan på jämställdheten då fler 

heltidsarbetande kvinnor inte direkt bidrar till fler deltidsarbetande män som kan ta större ansvar 

för hem och familj. Hon menar även att HELA-projektet oavsiktligt bidrog till att bevara 

könsmönstren då den ökade flexibiliteten paradoxalt nog ökade möjligheten för deltidsarbete och 

att det efter projektet fortfarande är fler kvinnor som arbetar deltid samt tar större ansvar för hem 

och familj. 

Idag är förvärvsarbetande kvinnor och män nästan lika många på den Svenska arbetsmarknaden. 

Trots den jämna könsfördelningen menar IFAU (2018) att det fortfarande råder stora skillnader 

mellan kvinnor och män. Deltidsarbete beskrivs av flera olika källor som ett kvinnofenomen 

(Hartman, 2008; IFAU, 2018 & Jonsson, 2011). Forskare menar att föräldraskap har en stor 

påverkan på tjänstgöringsgrad (IFAU, 2018; Jonsson, 2011 & Kjeldstad, 2006). Fram till och 

med första barnet sägs arbetsmarknaden vara jämställd mellan kvinnor och män där de i lika 
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utsträckning har positioner som chefer, lika stor inkomst och har lika mycket sjukfrånvaro. Efter 

första barnet syns skillnader mellan könen där barn bidrar till en betydligt högre sannolikhet för 

frivilligt och ofrivilligt deltidsarbete bland kvinnor jämfört med män (Kjeldstad, 2006). Kvinnor 

tenderar fortfarande att ta större ansvar för hem och familj där kvinnor i större utsträckning tar ut 

föräldraledighet samt tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. I och med detta har det 

visat sig att kvinnor har mer sjukfrånvaro, mer sällan blir chefer samt löper större risk för en 

sämre inkomst eftersom de hamnar efter i löneutveckling och även därigenom får en sämre 

ekonomi och sämre förutsättningar att leva på sin lön (IFAU, 2018). En deltidstjänst kan 

underlätta balansen mellan fritid och arbete men kan även bidra till en marginalisering av kvinnor 

på arbetsmarknaden (Jonsson, 2011).  

Orsakerna till att deltidsarbete blir ett kvinnofenomen finns det delade åsikter om. En förklaring 

kan vara som tidigare nämnt att gamla normer om familjeroller fortfarande lever kvar där kvinnor 

förväntas ta hand om barn och hushåll medan männen förväntas vara familjeförsörjare (IFAU, 

2018 & Kjeldstad, 2006). En annan förklaring som finns i forskning om deltidsarbete är att 

könsskillnaderna blir en indirekt effekt av branschspecifika normer och förutsättningar i arbetet 

(Hartman, 2008; IFAU, 2018; Jonsson, 2011; & Kjeldstad, 2006). Jonsson (2011) menar att 

möjligheterna för exempelvis föräldraledighet kan vara begränsad inom vissa branscher och att 

kvinnor därigenom tenderar att välja branscher där möjligheten till ledighet och nedsättning av 

tjänstgöringsgrad är stor. Denna möjlighet verkar vara större inom offentlig sektor och framförallt 

inom yrkena för kommunal vård och omsorg (Jonsson, 2011) där de vanligaste yrkena i Sverige 

återfinns (Statistiska centralbyrån, 2016). Inom vård och omsorg återfinns även flest 

deltidsarbetande samt en tydlig könsfördelning (Hartman, 2008 & Jonsson, 2011). År 2016 var 

92 procent av anställda inom kommunal vård och omsorg kvinnor (Statistiska centralbyrån, 

2016). Kjeldstad (2006) menar att kvinnor och män inom samma bransch med likande arbete är 

bundna till samma arbetsvillkor och därigenom har samma möjligheter till deltids- eller 

heltidsarbete. Vidare kan det synliggöras att många av de kvinnodominerade yrkena är 

lågavlönade och om kvinnorna därmed är hemma i större utsträckning i samband med 

familjebildning förlorar familjen mindre ekonomiskt (IFAU, 2018).   

Som tidigare nämnt finns empiriskt stöd för att deltidsanställningar tenderar att ge låg status, en 

anställning inom lågavlönande yrken, en större osäkerhet och sämre förmåner i jämförelse med 
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heltidsanställning. Paradoxalt nog har forskning visat på att kvinnor som arbetar deltid jämfört 

med heltid upplever en högre arbetsnöjdhet (Bridges & Owens, 2017 & Booth & van Ours, 

2013). Det går att identifiera några grupper som visat svagare nivåer av arbetsnöjdhet, det gäller 

till exempel för kvinnor med högre utbildning, kvinnor som får en deltidsanställningen direkt 

efter en heltid eller haft en deltidsanställning i mer än ett år. Ålder framkom även som en 

betydande faktor där kvinnor som är födda 1970 eller senare också visade lägre nivåer av 

arbetsnöjdhet. Ålderns effekt ses delvis som följd av att yngre kvinnor har högre utbildning idag 

än tidigare och har således högre förväntningar på ett arbete (Bridges et al., 2017). 

Rätten att som anställd gå ned i tjänstgöringsgrad regleras ofta av kollektivavtal där olika 

bestämmelser gäller. Arbetsgivarna besitter en grundlig rätt att leda och fördela arbetet och kan, 

om inga andra regleringar finns, besluta hur och vilka som får gå ned i arbetstid. Det finns främst 

två situationer där arbetstagarna har rätt att gå ned i tjänstgöringsgrad (Lawline, 2014). Den ena 

är enligt Föräldraledighetslagen där en förälder har rätt till arbetstidsförkortning upp till en 

fjärdedel av den normala arbetstiden tills att barnet fyllt åtta år (SFS 1995:584). Den andra är 

möjligheten till behövlig ledighet i samband med utbildning enlighet Lag om arbetstagares rätt 

till ledighet för utbildning (SFS 1974:981). 

Generationsskillnader	

Förväntningar på och inställningen till arbete förändras mellan olika generationstillhörigheter 

(Ozkan & Solmaz, 2015 & Twenge, 2010). För att som arbetsgivare kunna locka och motivera 

arbetskraft är kunskap om generationsskillnader väsentlig. En generation kan definieras som ett 

åldersspann vars medlemmar delar exempelvis samma historiska händelser och sociala 

förändringar som således formar attityder och värderingar (Kowske, Rasch, & Wiley, 2010). I 

generationsforskning skildras exempelvis generation Y, generation X och generation Z men det 

finns inte en entydig avgränsning mellan dessa. Något som är relevant att poängtera är att studier 

visar på att det skett en utveckling till att fritiden tenderar att värderas högre och att arbete har fått 

en mindre central roll i individens liv. Ur ett arbetsgivarperspektiv medför detta en utmaning när 

det gäller att motivera, anställa samt behålla ung personal då preferenser för arbete förändras 

(Twenge, 2010).  
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Flexibilitet	

Att som organisation eller arbetstagare vara flexibel är i många situationer idag en förutsättning 

för att kunna följa med i en snabb föränderlig arbetsmarknad. Enligt kommuner som genomfört 

heltidsreformen anses flexibilitet och rörlighet vara viktiga förutsättningar för att kunna 

organisera verksamheterna och är därför ett område som är relevant att belysa. Eriksson (2007) 

menar att flexibilitet i organisationer kan innebära en mängd olika faktorer såsom rörlighet 

mellan platser och uppgifter, stor genomströmning av anställda via exempelvis 

bemanningsföretag eller många korttidsanställningar samt flexibla arbetstidsmodeller. Forskning 

har gjorts utifrån olika perspektiv om vilka parter denna flexibilitet gynnar. Eriksson (2007) 

menar att studier som genomförts och som varit empiriskt grundade har kunnat visa på två 

faktorer, antingen att flexibilitet är positivt för arbetsgivarna och negativt för arbetstagarna eller 

negativt för bägge parter. Det empiriska underlaget visar att flexibiliteten är positiv för 

arbetsgivarna genom att det bidragit till ökad vinst, produktivitet, service- och produktkvalitet 

samt förbättrat arbetsgivarnas möjligheter att hänga med i en föränderlig arbetsmarknad. Dock 

har det visat sig bidra till osäkrare anställningar och ökad arbetsintensitet för arbetstagarna vilket 

kan bidra till minskad drivkraft och motivation och blir i det fallet även negativt för 

arbetsgivarna. Däremot framkommer det även att tillsvidareanställd personal erbjuds goda 

arbetsvillkor och trygga anställningar för att de i gengäld ska kunna göra snabba omställningar 

mellan positioner och arbetsuppgifter när organisationen kräver det (Eriksson, 2007). Vården ses 

som en organisation med knapp flexibilitet och höga krav finns därmed för en ökad sådan 

(Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson, 2012).  
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Metod		
I avsnittet beskrivs undersökningens tillvägagångsätt och presenteras under följande rubriker: Val 

av metod, Urval, Datainsamling, Bearbetning och analys, Etik samt Kvalitet.  

Val	av	metod		

Syftet med undersökningen är att skapa förståelse om hur enhetschefer ser projektet Heltid som 

norm och således handlar det om att söka kunskap som rör enhetschefernas subjektiva förståelse 

och föreställningar om reformen. En kvalitativ undersökning betonar ett tolkande synsätt med 

utgångspunkt i att studera verkligheten ur deltagarnas synvinkel (Bryman 2011, s. 341) och 

därmed blir en kvalitativ ansats lämplig. Undersökningens empiri har samlats in genom intervjuer 

som är en vanlig metod för datainsamling vid kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 412).  

Urval		

Urvalsprocessen har skett på ett strategiskt sätt i samråd med Lycksele kommun vilket därmed 

går att identifiera som ett målstyrt urval där enheter valts strategiskt utifrån undersökningens 

syfte (Bryman 2011, s. 392). Enhetschefer befinner sig i en position som både 

förändringsmottagare och förändringsaktör, och ses således som viktiga aktörer i införandet av 

heltidsreformen och har därmed valts ut som undersökningsgrupp. Som ett nästa steg i 

urvalsprocessen riktas undersökningen mot den verksamhet som har den minsta procentuella 

gruppen heltidsarbetande, vilket är Stöd, vård och omsorg. Urvalet grundas delvis på ett 

antagande, att det kommer att krävas mer insatser i denna verksamhet för att nå reformens mål 

och dels för att Lycksele kommun avser att starta sitt arbete med heltidsreformen i den 

verksamheten. För att avgränsa undersökningen ytterligare riktades urvalet till vårdboenden för 

äldre- och handikappomsorg, detta för att det råder liknande arbetsvillkor för dessa verksamheter. 

Denna grupp består totalt av sex enhetschefer som samtliga deltar i undersökningen. 

Enhetscheferna har varierade karaktärsdrag gällande exempelvis ålder, kön och 

arbetslivserfarenhet. Informanternas chef underrättade alla medverkande innan dessa kontaktades 

och tillfrågades personligen över telefon av oss uppsatsförfattare. Efter telefonkontakt skickades 

ett bekräftelsemail ut till alla informanter som innehöll information om undersökningen, mailet 

återfinns i bilaga 1.  
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Datainsamling	 
Syfte och frågeställningar har legat till grund för framtagandet av en intervjuguide som bildade 

temana Chefen, Medarbetaren samt Effekter, se bilaga 2. Under vardera tema återfinns 

huvudfrågor med tillhörande underfrågor som ställs vid behov. Intervjuguiden inleds med frågor 

om informantens bakgrund som kan komma till användning i analysskedet. Guiden avslutas med 

två övriga frågor, dels om informanten önskar tillägga något samt om kontakt får tas med 

informanten igen vid behov. Intervjuguiden har en semistrukturerad uppbyggnad med öppna 

frågor vilket bidrar till djup och rik information. Graden av struktur öppnar upp för att frågornas 

ordningsföljd kan komma att variera beroende på var samtalet med informanten leder (Bryman 

2011, s. 206).  

För att säkerställa frågornas relevans i relation till undersökningens syfte har Lycksele kommun 

gett sina synpunkter innan intervjuerna genomfördes. Tre pilotintervjuer har också utförts, en 

med en enhetschef för ett vårdboende inom kommunal vård samt med två personer som har 

akademisk utbildning och arbetar inom vårdsektorn. Pilotintervjuerna har gjorts för att testa 

intervjuguiden och säkerställa att frågorna är enkla att förstå, vilket resulterade i några mindre 

förändringar. 

Vid intervjutillfällena har vi besökt informanterna på deras enheter och en uppsatsförfattare har 

lett intervjun och den andra har lyssnat samt bidragit med följdfrågor. Samtliga intervjuer har 

spelats in, detta för att inte missa eller glömma viktig information, kunna fånga enhetschefernas 

egna uttryck och för att kunna underlätta bearbetningen av materialet. Att spela in intervjuerna 

möjliggör för intervjuaren att vara mer uppmärksam vid intervjutillfället och ökar möjligheten att 

ställa uppföljningsfrågor vid intressant resonemang (Bryman 2011, s. 428-429). Alla intervjuer 

har varat omkring 40-50 minuter och har skett under två olika dagar.  

Bearbetning	och	analys		

För att kunna bearbeta och analysera materialet har de ljudinspelade intervjuerna transkriberats i 

sin helhet. Transkriberingarna skrevs ut i pappersformat och läses igenom några gånger, detta för 

att bli bekanta med materialet och således få en uppfattning om det.  
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Det utskrivna materialet har bearbetats och analyserats i likhet med Graneheims och Lundmans 

(2003, 2017) innehållsanalys med anledning av att det är en mångsidig analysmetod med fokus 

på tolkning. Enligt författarna kan en innehållsanalys genomföras på olika tolkningsnivåer. I och 

med att undersökningen inte letar efter underliggande budskap utan information som tydligt 

uttryckts av informanterna har materialet tolkats på en låg abstraktionsnivå med fokus på det 

manifesta innehållet. Det innebär att meningskondensering, kodning och kategorier har tagits 

fram nära materialets ursprungliga form. Analysen har utgått från ett induktivt angreppssätt, detta 

för att granska materialet förutsättningslöst och inte låta personliga förkunskaper påverka i för 

stor utsträckning. Som ett första steg analyserades även en mindre mängd data individuellt som 

sedan jämfördes med varandra, detta för att se att analyserna var likvärdiga och att inte personliga 

preferenser styrde. Därefter analyserades de utskrivna transkriberingarna tillsammans enligt 

stycket nedan. 

Varje intervju har kodats för sig där namnen togs bort för att inte låta personliga uppfattningar 

om informanterna påverka analysen. I de utskrivna transkriberingarna markerades kärnan i 

meningsenheterna och intressanta citat med överstrykningspenna, en egen färg för vardera 

intervju. Färgkodningen gjordes för att i en senare kategorisering kunna se likheter och skillnader 

mellan informanternas svar. Meningsenheterna har varit allt ifrån några ord till några meningar 

långa som sedan förkortats till meningskondenseringar. Meningskondenseringen fungerar som en 

sammanfattning av den valda meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2017). 

Meningskondenseringarna har sedan tolkats och fått en tillskriven kod som med ett eller några få 

ord beskriver kärnan i meningsenheten. Koderna tillsammans med meningskondensering är det 

som bygger upp de framtagna kategorierna. De preliminära kategorierna som framkom justerades 

under arbetets gång, allt eftersom fler koder identifierades. Innan den slutgiltiga kategoriseringen 

med tillhörande koder och meningsenheter framkom har dessa flyttas om i flera omgångar. 

Kategorierna innehållande koder har grupperats baserat på deras kopplingar till varandra och 

bildat subkategorier och huvudkategorier. Ett exempel över hur detta gått till återfinns i tabell 1 

nedan samt finns en figur över kategoriseringen tillgänglig i bilaga 3. Analysarbetet resulterade i 

fem huvudkategorier som är Kunskap och reflektioner om heltidsreformen, Skäl till deltidsarbete, 

Effekter på personalbehov och jämställdhet, Verksamhetens organisering samt Hantering av 

heltidsreformen. Huvudkategorierna framställs under varsin rubrik i avsnittet Resultat. Materialet 
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som framställs i resultatet har sedan diskuteras i relation till tidigare forskning och tidigare 

erfarenheter av heltidsreformen.  

Tabell 1. Tabellen visar exempel hur meningskondensering, kodning, underkategorier och huvudkategorier 

har skapats utifrån meningsenheter.  

Meningsenhet	 Meningskondensering	 Kod	 Under-	
kategorier	

Huvud-	
kategorier	

Ungdomar säger faktiskt att 
”jag vill göra något annat än att 
bara jobba, jag vill inte jobba 

mer än 85 procent, jag vill inte 
jobba heltid”. 

Unga vill göra annat än att 
bara jobba. 

Unga vill inte jobba 
heltid Unga Skäl till 

deltidsarbete 

Många under 30, faktiskt våra 
ungdomar vill inte jobba mer än 

80 procent. Jag tror vi har det 
för bra, dom klarar sig, dom har 
inget behov av pengar, dom vill 
ha mer fritid. Dom skulle kunna 

jobba heltid men känner inte 
behovet av pengarna. 

Många under 30 vill inte 
jobba mer än 80 procent, 
har ej behov av pengar, 

prioriterar fritid. 

Unga prioriterar 
fritid framför 

arbetet. 
Unga Skäl till 

deltidsarbete 

Eftersom vården är så pass tung 
idag, inte bara här utan på alla 
ställen, så är det många som 
backar för tanken att jobba 
heltid. Det är fysiskt och 

psykiskt tungt. 

Vården är tung psykisk och 
fysisk tung, många backar 

för att jobba heltid. 

Vården är tung 
psykisk och fysisk 
tung, många backar 
för att jobba heltid. 

Arbetsbelastning Skäl till 
deltidsarbete 

Det är tufft arbete inom vården, 
jag har hört att man tycker det 

är tufft att jobba mycket, heltid. 
Kroppsligt, det kan vara tunga 
lyft och så vidare, men även 

många dementa och då blir det 
psykiska hela tiden. En heltid 

kan bli mycket av den 
anledningen. 

Tufft att jobba heltid inom 
vården då det är psykiskt 

och fysiskt tungt. 

Tufft att jobba 
heltid inom vården 
då det är psykiskt 
och fysiskt tungt. 

Arbetsbelastning Skäl till 
deltidsarbete 

Etik	

Vid undersökningar som innefattar människor uppstår alltid etiska problem och därför är det 

viktigt att ta hänsyn och respektera de forskningsetiska principerna informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman 2011, s. 131-132 & Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan undersökningen påbörjades diskuterades eventuella etiska problem som skulle kunna 

uppstå och det har därav vidtagits åtgärder för att möta dessa. Tydlig information om 
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undersökningens syfte, tänka arbetsgång samt hur materialet kommer hanteras och presenteras 

har delgetts vid första kontakt med informanten, i bekräftelsemailet (återfinns i bilaga 1) samt vid 

intervjutillfället. Deltagandet i undersökning har varit frivilligt och informanterna har haft rätten 

att avbryta sitt deltagande när som helst, vilket är noggrant informerat om vid ovan nämnda 

tillfällen. Samtyckeskravet kan dock ha inskränkts eftersom informanternas chef varit involverad 

i urvalsprocessen, vilket inte har gått att undgå. Eftersom att informanternas närmaste chef har 

kontaktat dessa innan de blev tillfrågade att delta finns en risk att informanternas vilja att delta 

kan ha påverkats. 

Till följd av att Lycksele kommun har varit involverade i urvalsprocessen har ytterligare en 

problematik uppstått gällande informanternas anonymitet och således konfidentialitetskravet. 

Vidare innebär det att Lycksele kommun är medveten om vilka informanter som deltagit i 

undersökningen. För att minimera risken för att informanternas utlåtande ska kunna härledas till 

enskilda personer presenteras inga specifika karaktärsdrag om enhetschefernas enheter, vissa 

uttalanden har neutraliseras och informanterna har anonymiserats i resultatet. Allt insamlat 

material har hanterats konfidentiellt där det enbart är vi uppsatsskrivare som har haft tillgång till 

det råa materialet och som makuleras vid uppsatsens slut. Det finns också alltid en risk med att 

spela in intervjuer vilket skulle kunna påverka informanternas självmedvetenhet samt bidra till en 

integritetskränkning. Inspelandet av intervjuerna har varit ett frivilligt val där samtliga gett sitt 

medgivande.  
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Resultat	
I avsnittet presenteras det empiriska materialet från intervjuerna som baseras på enhetschefernas 

utsagor om projektet Heltid som norm. Intervjuerna skildrar två olika gruppers uppfattningar, 

både enhetschefernas egna samt personalens. Det är viktigt att poängtera att personalens 

uppfattningar framställs ur ett chefsperspektiv och därför går det inte att uttala sig med säkerhet 

att det som framkommit skildrar en representativ bild av personalen. Resultatet presenteras 

utifrån de fem huvudkategorier som framkom i analysen; Kunskap och reflektioner om 

heltidreformen, Skäl till deltidsarbete, Effekter på personalbehov och jämställdhet, 

Verksamhetens organisering samt Hantering av heltidsreformen. Schematisk bild över 

kategoriseringen återfinns i figur 1 i bilaga 3. 

Kunskap	och	reflektioner	om	heltidsreformen	

De flesta informanter känner inte till så mycket om den kommande heltidsreformen. Det de vet 

om reformen är att den grundar sig i arbetskraftsbristen och är något som beslutats eller ska 

drivas av Sveriges kommuner och landsting samt facket. En av enhetscheferna nämner att de fått 

information om reformen på ett chefsmöte. Tre informanter uttrycker att de är positivt inställda 

till heltidsreformen och flera menar att de förstår tanken eftersom det behövs fler som jobbar 

heltid men är frågande till om det kommer bli bra i slutändan. En informant uttrycker det enligt 

följande: 

"Alltså idén är ju bra, grundtanken är bra, men jag tycker att man ser det för enkelt, 

att man tänker att dom där 500 timmarna man behöver i arbetstid enkelt bara går att 

lösa med att fler ska jobba mer." 

Några av enhetscheferna framför att grundtanken med ökad sysselsättningsgrad och att 

utgångspunkten för alla ska vara heltid skulle vara bra för vården i jämförelse med andra 

yrkesgrupper där det sällan är tal om något annat än heltidsanställningar. Denna informant tror att 

det kommer visa sig vara svårare i verkligheten än förväntat och skulle inte vara förvånad om det 

måste tänkas om på grund av verksamheternas karaktär med dygnet runt verksamhet. Några 
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uttrycker även en likgiltighet till att driva reformen och menar att det är klart att de måste driva 

den om det bestäms, men att de inte riktigt tror på idén: 

"Är det något som ska drivas igenom så får jag ju lov att göra det och då hoppas jag 

att någon annan har tagit fram hur man ska jobba med det, för jag tror inte riktigt på 

idén."  

Vidare menar hälften av informanterna att det är en god tanke men att det inte får bortses från att 

alla arbetsplatser ser olika ut och har olika förutsättningar. Alla arbetsplatser är olika stora, driver 

olika typer av verksamheter samt har en varierad arbetsbelastning. En informant menar att 

reformen kommer kräva en schemateknisk förändring som skulle kunna bidra med en större 

möjlighet att individanpassa vården gentemot brukarna. Informanten menar vidare att ökningen 

av 40- och 50-taslister bland brukarna förr eller senare kommer tvinga organisationerna till en 

förändring. Om arbetspass istället skulle spridas ut mer över dygnet för att möta de förändrade 

behoven som generationsskillnader medför skulle det även bidra med en utjämning av 

arbetstoppar under dagen. Informanten uttrycker:  

”Man vill vara uppe på kvällarna, man vill ha annan mat, man vill äta på andra 

tider, man vill gå i säng på andra tider, man har besök, man vill göra si och man vill 

göra så. Jag tror att hur vi än gör så kommer vi tvingas till en annan organisering. 

Och då kanske det är här lösningen.” 

En av informanterna framhäver att heltidsreformen är en betydande förändring för hela samhället 

och att lyckas är därmed viktigt. Samtidigt funderar denna även hur landstinget har eller kommer 

utföra reformen, eftersom det kan ha en stor påverkan då de konkurrerar om viss arbetskraft inom 

kommunen.  

Hälften av informanterna berättar att de inte pratat om reformen med sin personal, medan den 

andra hälften säger att de har informerat sina anställda. En av enhetscheferna har informerat om 

reformen på arbetsplatsträff och visat en film som Sveriges kommuner och landsting har tagit 

fram, men att personalen inte hunnit reflektera över reformen. En annan enhetschef har 

informerat personalen genom många olika kanaler och bett personalen om förslag då denne 



	 20	

menar att det inte bara går att sitta och vänta på beslut. Den tredje enhetschefen menar att denne 

redan påbörjat ett visst arbete med fler heltider som de också kunnat se en ökning av. Majoriteten 

av informanterna menar att de inte fått några positiva reaktioner av personalen eller visat 

engagemang i samband med kännedom om reformen och vissa framför att det skapar oro, 

värdelösa känslor, skrämmer och att personalen inte ser några fördelar med det. De flesta är 

överens om att informationen som finns idag om reformen inte är tillräcklig och att det skapar oro 

och negativa attityder hos de anställda, vilket skildras i citatet nedan: 

"De här tror jag skrämmer, det är en känsla jag har, men det är den känslan jag tror 

är. Man ser inte några större fördelar med det, och det kan ju vara för att inte hela 

konceptet är klart." 

Skäl	till	deltidsarbete	

Samtliga enhetschefer anser att personal inte arbetar ofrivillig deltid, utan att de som jobbar deltid 

vill arbeta deltid. Uttalandena om ofrivilligt deltidsarbete baseras till stor del på den flexibla 

arbetstidsmodellen som innebär att personalen idag har möjlighet att ändra sin 

sysselsättningsgrad två gånger per år och borde således inte bidra till något ofrivilligt 

deltidsarbete. De flesta informanter berättar att anställda är nöjda med sin sysselsättningsgrad och 

att det inte sker några stora förändringar. En enhetschef har sett att sysselsättningsgraden har ökat 

den senaste tiden, medan en annan informant uttrycker: 

”Det är ett sådant bryt nu där man har möjlighet att ändra, och jag hade faktiskt 

skrivit ut att jag önskar att fler går upp på heltid, men istället är det fler som har gått 

ned på deltid.”  

Många anställda vill således inte arbeta 100 procent i och med att personalen redan idag har den 

valmöjligheten. Vidare menar vissa att heltidsreformen skapar oro bland de deltidsanställda som 

inte vill arbeta mer. En informant uttrycker följande: 
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”Jag vet inte om alla kan och vill. Idag arbetar vi med önskad sysselsättningsgrad, vi 

trodde att fler skulle välja heltid men de har de inte gjort, så det står ju för 

någonting.” 

Familj och barn har nästan alla informanter angett som ett skäl till varför personal inte arbetar 

heltid. En informant berättar att då barnen klarar sig själva väljer anställda att gå upp på heltid 

igen. En annan grupp som majoriteten av enhetscheferna uppger arbetar deltid är yngre personer. 

Informanterna framställer att det handlar om att de inte vill, inte är intresserad av att arbeta mer, 

prioriterar fritiden, vill göra annat än att jobba och klarar sig ekonomiskt på lönen exempelvis för 

att det är billigt att bo i kommunen. En informant uttrycker det enligt citatet nedan: 

”Vi har funderat och diskuterat, jag tror att vi har det för bra. Dom klarar sig, dom 

har inget behov av mer pengar, dom vill ha mer fritid.”  

Att unga inte prioriterar jobbet på samma sätt som tidigare syns även i arbetsmentaliteten enligt 

en informant. Informanten menar att unga är sämre på att passa tider, inte alltid har giltig 

sjukfrånvaro och att många unga inte tar hand om sin hälsa gällande sömn och kost. Det blir 

därmed många samtal och denna beskriver att hen ibland känner sig som en förälder. Ingen 

informant vet vad som kan motivera den yngre generationen till att öka sin sysselsättningsgrad, 

eftersom många är bestämda att de inte vill arbeta mer. Några informanter lyfter fram att de 

eventuellt skulle kunna uppmana de yngre arbetstagarna som arbetar deltid att tänka på 

framtiden, pension och sparande, men å andra sidan är de samtidigt tveksamma hur mottagliga de 

är för sådana argument.  

En orsak som nämns av alla informanter till varför personal inte arbetar heltid är på grund av 

arbetsbelastningen, att arbetet är fysiskt och psykiskt påfrestande. Vården beskrivs av 

informanterna som en väldigt tuff arbetsplats. En enhetschef lyfter fram att arbetsbelastningen 

inom äldreboenden har blivit tyngre på grund av kvarboendeprincipen, det vill säga att människor 

bor kvar hemma längre och kommer till boenden i ännu sämre skick än förut. En enhetschef 

berättar att arbetet kräver mycket av personalen, speciellt då brukare exempelvis är dementa och 

har ett utåtagerande beteende. Det är många anställda som upplevs backa för tanken att arbeta 

heltid. En informant beskriver det enligt citaten nedan: 
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”Man jobbar 85 procent idag och känner att det är mer än nog. Att jobba heltid är 

liksom för många helt nattsvart.” 

Tillgängligheten av vikarier är begränsad enligt två informanter. Däremot uppger ett flertal att de 

idag är beroende av vikarier för att den dagliga verksamheten ska fungera. En orsak bakom 

vikarieberoendet bottnar i den höga sjukfrånvaron som är procentuellt högre bland kvinnor än 

män. Att ha många vikarier lyfts fram som något mindre bra då detta skulle kunna minska 

kontinuiteten och vårdkvalitén. En informant påpekar att många vikarier även bidrar till högre 

arbetsbelastning för ordinarie personal och att heltidsreformen skulle kunna medföra en bättre 

arbetsmiljö om beroendet av vikarier minskar. Hälften av informanterna tror att heltidreformen 

skulle kunna minska behovet av vikarier och att det på så sätt skulle medföra en kvalitetssäkring 

av verksamheten då ordinarie personal fungerar som inbyggda vikarier.  

Det tunga vårdbehov som finns i verksamheterna menar en informant är svårt att påverka, för de 

brukare som bor ute på enheterna bor där för att de behöver personalens hjälp. Några informanter 

framhåller att om möjligheten hade funnits att öka bemanningen, så skulle bördan minskas på den 

enskilda individen och att det skulle skapa större möjligheter till att gå ifrån arbetet för 

återhämtning. En oro som framkommer av några enhetschefer är hur det blir för de anställda som 

faktiskt inte orkar arbeta heltid. En informant är rädd för att personer som inte har någon rätt 

enligt lag att gå ned i tid kan komma att sluta för att denne inte orkar arbeta mer. Att inte orka 

arbete heltid lyfts fram som en orsak bakom att viss personal är negativt inställda till 

heltidsreformen, enligt en informant.  

"Personal säger liksom att: "då kommer jag söka mig någon annanstans, det finns 

ingen möjlighet att gå upp och jobba", och det gör ju mig orolig." 

En grupp som omnämns av majoriteten av informanterna är att äldre personer inte arbetar heltid 

vilket främst beror på fysiska begräsningar då yrket har börjat slita på kroppen.  
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Effekter	på	personalbehov	och	jämställdhet	

Samtliga uppger att då schemat är lagt så är alla turer lösta idag och det har framkommit att det 

inte är något akut behov av ordinarie personal utan snarare behov av vikarier för att täcka upp för 

sjukfrånvaro. Några enhetschefer framhåller en viss rekryteringsproblematik och att det inte finns 

personal att rekrytera. Någon informant berättar att det är brist på utbildad arbetskraft och att de 

dessutom kanske tappar sökande på grund av att det råder en fördom om endast deltidsarbete 

inom kommunal vård och omsorg.   

Huruvida det framtida rekryteringsbehovet kommer att påverkas positivt eller negativt råder det 

ingen entydig uppfattning om. Vissa anser att rekryteringsbehovet inte blir lika stort i och med att 

verksamheterna ska klara sig med färre personer om man får reformen att fungera. Några 

informanter hävdar att reformen inte kommer ge någon stor effekt på rekryteringsbehovet utan att 

det kommer att behöva anställas ändå eftersom många är i pensionsålder. Andra menar att de inte 

kan se utfallet på rekryteringsbehovet. En informant uttrycker det enligt följande: 

"Jag klarar mig ju med färre personer så jag borde ju inte behöva rekrytera lika 

många så är det ju." 

Flertal informanter lyfter samtidigt fram en stor oro kring heltidsreformen, att risken är hög för 

att personal kommer att sluta och att det således blir ett större rekryteringsbehov, i alla fall till en 

början. Vidare poängterar en informant att det skulle vara katastrof om personal började söka sig 

ifrån verksamheterna för all personal som finns idag är viktiga och reformen får därmed inte 

upplevas som en försämring. En enhetschef menar att en hög personalomsättning kan påverka 

brukarna negativt. En enhetschef uttrycker: 

"Ja i bästa fall så får vi ju ett minskat rekryteringsbehov. Jag skulle kunna tro att det 

kommer öka till en början då många kommer sluta." 

Några av informanterna beskriver att det är svårt att säga huruvida heltidsreformen kommer 

påverka attraktiviteten som arbetsgivare. Vissa uttrycker att det inte kommer att bidra till en ökad 

attraktivitet och att det idag redan är svårt att locka personal till vård och omsorg. Vidare 
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framkommer det att heltidsreformen är attraktiv för de personer som vill jobba heltid och att de 

som inte vill jobba heltid kanske inte kommer välja Lycksele kommun som arbetsgivare. Hälften 

av informanterna lyfter fram att ett annat tillvägagångsätt är att erbjuda tjänster på 85-90 procent 

men med heltidslön. Att erbjuda heltidslön för deltidsarbete beskrivs som attraktivt och att det 

kan vara ett sätt att underlätta för de anställda att ta steget upp mot en högre tjänstgöringsgrad. Ett 

resonemang presenteras i citatet nedan: 

"Det är svårt att säga hur attraktiviteten kommer påverkas men spontant skulle jag 

säga att det inte kommer påverkas. Jag tror att det skulle vara mer attraktivt och 

skulle dra mer folk om man exempelvis fick jobba 90 procent fast med heltidslön." 

Alla informanter framför att det inte tror att reformen kommer bidra till någon förbättring av 

jämställdheten på arbetsplatserna eftersom de inte upplever skillnader mellan könen idag. Alla 

anställda anses ha samma rätt till deltid eller heltidsarbete. Däremot tror de att heltidsreformen 

kan ge en effekt på jämställdheten överlag på samhällelig nivå och mellan olika branscher. Några 

informanter tror att tjänstgöringsgrad mer är bundet till typ av bransch än till vilket kön som 

dominerar branschen i fråga. En informant berättar:  

 ”Jag har svårt att tänka att om jag söker som kvinna till ett mansdominerat yrke att 

man skulle säga så här till mig att ”men du får bara 85 procent”, alltså jag tänker att 

det inte är så.”  

Informanterna menar att reformen kan vara en start för att fler kvinnor kommer ifrån 

deltidsarbete vilket kan medföra en ny diskussion om exempelvis föräldraledighet och jämnare 

arbetsfördelning av hushållssysslor. Ett delat ansvar för hem och familj ser de flesta som önskvärt 

och en självklarhet. En informant yttrar att:  

”Det speglar ju till barnen också att om även mödrar jobbar 100 procent så sänder 

det ju ut en signal. Det är inte bara papporna som jobbar 100 procent. För sådant 

går ju i generation till generation, och det tror jag absolut påverkar jämställdheten.”  
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Några informanter menar också att det skapar bättre förutsättningar för kvinnor att kunna leva på 

sin lön och få en större ekonomisk trygghet, idag är det inte alla som klarar det.  

Verksamhetens	organisering		

Två enhetschefer poängterar att de redan idag har för många anställda i relation till budget och 

ser därmed inte hur de ska ha råd att öka grundbemanningen. Några till enhetschefer lyfter fram 

den ekonomiska aspekten, att heltidsreformen skulle innebära att verksamheterna har råd med 

färre antal personer om fler jobbar heltid. En informant påpekar att övertagligheten som 

heltidsreformen kan medföra skulle kunna lösa korttidsfrånvaron, men de dagar som ingen 

frånvaro finns blir den dagen ekonomiskt kostsam. Med andra ord krävs en ökad ekonomisk 

budget för att Heltid som norm ska fungera, vilket skildras nedan: 

"Skulle alla arbeta heltid så får vi inte ihop det ekonomiskt, det får vi inte ens idag. 

Om vi ska ha heltid som norm så måste man få en ekonomi för det." 

Några menar att möjligheterna för högre sysselsättning kan fungera i de yrken som arbetar dagtid, 

exempelvis för arbetsterapeuter. Det blir svårare för andra arbetsgrupper på grund av att de driver 

dygnet runt verksamhet som bevakar människors liv. Många informanter påpekar en 

schemateknisk problematik med heltidsreformen och ser det som en nackdel att ha färre antal 

personer men på heltid, detta på grund av att det är en komplex dygnet runt verksamhet. En 

enhetschef uttrycker det som:  

”Ser man till verksamheterna så har vi kanske egentligen inte behov av procenten, vi 

har behov av fysiska personer, så egentligen har vi mer behov av antal personer än 

procenten. Men det är något som vi får jobba med såklart, för jag menar, nu ska det 

ju bli så.”  

Att lösa den schematekniska problematiken anses vara svårt att få till rent praktiskt. 

Informanterna menar att de är beroende av numerär bemanning för att kunna göra ett bra schema 

och blir således glada om någon vill jobba mindre i den kommande heltidreformen. En 

enhetschef poängterar att det kommer krävas en omorganisation och ett nytt tänk. Att ha färre 
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antal anställda men på högre sysselsättningsgrad menar vissa informanter skulle innebära att det 

kommer bli fler helger som måste lösas. En informant anser att schemat redan har blivit sämre de 

senaste åren och att personal måste arbeta fler helger vilket inte är attraktivt.  

Några få informanter funderar över hur personalen ska kunna få ihop sin tid om fler ska arbeta på 

en högre sysselsättningsgrad. Vad som framkommit är att några få anställda idag inte får ihop 

sina timmar och måste därav jaga sin tid för att komma upp till sin nuvarande 

sysselsättningsgrad, antigen genom att hoppa in då någon är sjuk alternativt arbeta på annan enhet 

inom kommunen. Vidare framkommer det att en anställd har valt att gå ned i arbetstid på grund 

av att denna behövt jaga sin tid och en informant ser det som ett stort skäl till dålig arbetsmiljö, 

att nästan alltid vara i jour. En informant ser att heltidsreformen därav skulle kunna medföra ett 

lugn för personalen om denna tid istället kan schemaläggas medan en annan informant tror det 

kan bli vanligare för personalen att behöva jaga sin tid.  

Om fler arbetar heltid framför majoriteten av informanterna att det kommer uppstå ett överskott 

av arbetskraft och tid som inte kan schemaläggas inom budget för de enskilda enheterna. De 

menar att en ökad sysselsättning för deras anställda kommer kräva en ökad rörlighet både inom 

och mellan olika boenden vilket även kan täcka upp frånvaro i verksamheterna. Några få 

informanter berättar att de i dag har en rörlighet inom olika avdelningar eller mellan olika enheter 

inom samma chefsområde vilket personalen verkar ställa sig positiv till och tänker att de även 

skulle kunna vara positiva till att röra sig mellan olika enheter. Andra informanter menar att deras 

personal är skeptiska till att röra sig inom samma hus, men att vikarier kan vara mer 

öppensinnade: 

”… en vikarie kan nog vara tolerant att gå, så länga man fått inskolning så är man 

mer tolerant. Ordinarie vill gärna ha sitt gäng…” 

Många av informanterna är negativa till en ökad rörlighet mellan olika enheter och anser det 

skulle bidra till en sämre kontinuitet och kvalitet då personalen inte kan eller känner till brukarna 

på andra arbetsplatser. Det framkommer även en oro kring att en mer rörlig verksamhet skulle 

avskräcka personal. Hälften av informanterna framför att en ökad rörlighet mellan arbetsplatser 

skulle passa vissa bättre än andra och att många anställda upplever en rädsla eller oro för ökad 
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rörlighet. En konsekvens som lyfts fram av enhetschefer är att en ökad rörlighet kan innebära att 

personal istället väljer att sluta. Några enhetschefer menar att det säkert bara känns motigt innan 

de provat och att de fort lär sig andra enheter. En enhetschef beskriver ökad rörlighet enligt 

följande:  

”Jag tycker egentligen att man borde kunna det, för de har ju en utbildning, de kan ju 

arbetet. Dom borde lika gärna kunna gå mellan olika ställen som en vikarie.” 

Några informanter framför att en ökad rörlighet kan medföra positiva effekter såsom att planerad 

frånvaro kan schemaläggas i större utsträckning, att olika enheter kan hjälpas åt att täcka upp för 

korttidsfrånvaro, ökad kunskapsöverföring mellan enheter samt att olika arbetsplatser eller 

avdelningar har olika stor arbetsbelastning och att psykiska eller fysiska förslitningar därmed kan 

undvikas i större utsträckning. En ökad rörlighet skulle därmed kunna förbättra arbetsmiljön för 

de anställda och samtidigt öka kvaliteten och kontinuiteten då ordinarie personal täcker upp för 

frånvaro istället för vikarier. En av informanterna berättar:  

”… blir som inbyggda vikarier. Har du en basplacering på ett boende men du har 

mer tid än vad du kan få på ditt ställe så blir du en form av vikarie på ett annat ställe, 

då handlar det bara om att få till ett bra schema så kan vi prata om bättre kontinuitet 

och kvalitet för brukarna.” 

Många av informanterna framför att en ökad rörlighet mellan olika enheter är en utmaning som 

kan medföra vissa problem. De flesta lyfter fram svårigheten med att få ihop det schemamässigt 

då alla enhetschefer har egna schemakoordinatorer som sköter scheman för respektive 

chefsområde. Att få till en schemateknisk lösning är avgörande och en föreslår att detta bör lyftas 

upp på en central nivå. Vikten av rättvisa gällande rörlighet lyfts även fram av flertal informanter, 

en av dessa menar att attityden bland medarbetarna är:  

”Ska jag gå, ska alla gå!”  
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Hantering	av	heltidsreformen	

De flesta enhetscheferna anser sig ha en stor roll i förändringen och menar att deras största 

uppgift är att vara positiva, motivera, få med sig personalen och få dem att tänka om, ta vara på 

de befintliga resurserna och nyttja sin personal på bästa sätt, vidarebefordra information och få 

dem delaktiga i heltidsreformen. En informant uttrycker: 

”Min uppgift blir ju att gå ut med rätt information och vara tydlig om vad som 

händer idag och vad som kommer hända i framtiden samt se till att personalen blir 

delaktiga. Är inte personalen med då kommer det inte gå, för det är dom som kommer 

göra det stora jobbet… det handlar om att jag måste vara positiv. Om jag är positiv 

så blir det ju som ringar på vattnet.” 

Några informanter menar att det är viktigt att låta reformen ta tid och att det kan vinnas på att se 

det som en långsiktig process. Att gå ut med pekpinnar i början och implementera reformen för 

snabbt menar de kan bidra till stor negativitet bland de anställda och något som kan öka risken för 

stort motstånd. Att låta det ta tid och mogna kan bidra till att fler anställda känner sig positiva 

inför reformen. En informant berättar:  

”För man vet ju det där med information, en gång, två gånger, tre gånger, då blir det 

ju tillslut som en sanning.” 

Vissa informanter framför en oro på grund av saknad av information kring reformen och 

instruktioner för dess genomförande. Här är det även viktigt att det finns en fungerande 

kommunikation i alla led genom organisationen. En av informanterna framför även ett önskemål 

om att information ska delges från högre ledning för att undvika att som chef hamna i dålig dager 

samt visa på att det är ett nationellt beslut och inte någonting lokalt. Alla informanter poängterar 

dock vikten av ett tydligt framtaget koncept för att heltidsreformen ska kunna genomföras, vilket 

saknas idag. Att vara konsekvent och agera lika mot alla framkommer också som ett tydligt 

inslag, vilket speglas i citatet nedan: 
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”Det ska inte ha någon betydelse var du ska gå och jobba, du ska veta att det här är 

det som gäller för oss i Lycksele kommun.”  

Hur restriktiv och tillåtande arbetsplatserna ska vara för de som inte vill gå upp i 

tjänstgöringsgrad eller arbeta heltid råder det en stor tvetydighet kring. Alla informanter har 

inledningsvis framfört att det inte går att tvinga arbetstagarna att gå upp i tid utan menar att det 

måste bygga på en fri vilja vilket även en av dessa fått information om från högre instans. En av 

informanterna framför förslaget att skriva alla kontrakt på 100 procent och att personalen sedan 

får välja att gå ned i tid som partiell ledighet. Vissa framför att ett tvång skulle kunna öka 

sjukfrånvaro samt risken för att personal slutar då de inte har förmåga att arbeta mer än idag. En 

informant menar att: 

”Man måste kunna gå ned i tid, annars kommer vi inte kunna ha kvar en viss 

personal.” 

De flesta informanter har även framfört att om heltidsreformen ska ge någon effekt kan det inte 

bygga på fri vilja utan att deltid endast kan godkännas enligt den rättighet som återfinns i lag. I 

annat fall blir det samma regler som den flexibla arbetstidsmodellen erbjuder idag och säger då 

emot reformen. En informant berättar om när personalen fick kännedom om heltidsreformen: 

”Det var inte så att det var dom som jublade över att ”Äntligen får vi jobba heltid”, 

för det får man idag redan göra enligt den arbetstidsmodell vi har.”  

Vissa av informanterna framför att det nog är lättare att införa heltid vid nyanställningar. En 

informant framför även att en viss individanpassning måste ske för de anställda som idag har hög 

sjukfrånvaro, att de kan behöva lite längre tid att kunna återfå en stabil hälsa innan de kan arbeta 

mer. Skulle de ”tvingas” att gå upp i tid är risken stor för ökade sjukskrivningar som då blir ännu 

dyrare på grund av en högre sysselsättningsgrad i anställningsavtalet.  
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Diskussion		
Syftet med undersökningen har varit att genom intervjuer med enhetschefer för kommunala vård- 

och omsorgsboenden i Lycksele kommun undersöka hur dessa ser på projektet Heltid som norm. 

För att skapa goda förutsättningar för projektets implementering i kommun har utgångspunkten 

således varit att utveckla en förståelse kring enhetschefernas uppfattningar om heltidsreformen, 

dess genomförande och förväntade effekter. De frågeställningar som undersökningen avser att 

svara på är vilken innebörd heltidsreformen har för enhetscheferna samt för medarbetarna ur ett 

chefsperspektiv, vilka skäl till deltidsarbete som återfinns i verksamheterna samt vilka krav 

reformen ställer på verksamheten och dess organisering. Här nedan presteras inledningsvis en 

resultatdiskussion där empirin diskuteras i relation till tidigare forskning och kunskap. Sedan 

följer en slutdiskussion som summerar centrala upptäckter och slutligen en metoddiskussion.  

Resultatdiskussion	

Mottaglighet	och	heltidsreformens	betydelse		

Eftersom undersökningen avser att problematisera Heltid som norm utifrån ett chefsperspektiv är 

en central fråga att lyfta hur denna reform uppfattas av enhetscheferna samt hur den förväntas 

mottas bland personalen. Utifrån det empiriska materialet är det tydligt att heltidreformen 

förväntas väcka ett visst motstånd från medarbetarna. Erwin et al. (2010) redogör att motstånd 

kan yttra sig av tankar, känslor och fysiskt agerande vilket har skildrats i intervjuerna. Tankar 

som framkommit i resultatet är om vad reformen kan innebära där personalen inte ser några 

fördelar med den. Känslor som skildras i informanternas utsagor är exempelvis rädsla och oro. 

Risk att personal kommer att välja sluta till följd av reformen har framförts i intervjuerna vilket 

kan ses som ett fysiskt och beteendemässigt motstånd i relation till Erwins et al. (2010) teori. 

Medarbetarna befinner sig i olika positioner inför förändringen, där vissa arbetar deltid och vissa 

arbetar heltid. Ford et al. (2008) skildrar att individers olika situationer medför olika reaktioner 

på en förändring. Utifrån empirin går det att utläsa att förändringen främst berör medarbetare som 

vill fortsätta arbeta deltid vilket därmed skulle kunna tolkas som en grupp som kan förväntas visa 

störst motstånd vid införandet av reformen. Det empiriska materialet visar även att det råder 

oklarheter kring vad heltidsreformen innebär och hur den ska genomföras vilket enligt Ford et al. 

(2008) är en orsak till skapandet av motstånd.  
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Erwin et al. (2010) och Ford et al. (2008) lyfter fram vikten av samspelet mellan 

förändringsaktörerna (här enhetscheferna) och mottagarna (här personalen) för att motståndet ska 

hanteras på ett bra sätt och inte störa förändringen. Det empiriska materialet visar på misstankar 

om bristande engagemang och delaktighet bland medarbetarna, att öka engagemanget och 

delaktigheten menar författarna är en viktig källa för en lyckad förändring. Vidare menar 

författarna att rätt och tydlig information genom hela reformen bidrar till goda relationer mellan 

förändringsaktör och mottagare och kan således även öka engagemanget och delaktigheten för 

förändringen bland personalen. Kännedom om heltidsreformen framkommer i empirin som 

varierad, detta gäller såväl bland enhetschefer som medarbetare. Exempelvis har inte alla 

medarbetare delgetts information om att reformen kommer genomföras.  

Något som helhetsbilden av resultatet skildrar är att enhetschefernas inställningar till 

förändringen till viss del kan tolkas som ambivalent och att de innerst inne inte tror på reformen. 

Exempelvis yttrar flertal informanter att grundtanken är god med reformen men ställer sig 

tveksamma inför hur den ska kunna fungera i praktiken. Även om valet att förändringen inte 

kommer vara frivilligt på grund av den centrala överenskommelsen (Förhandlingsprotokoll 2017, 

s. 17) kan detta utifrån Erwin et al. (2010) och Ford et al. (2008) belysas som en dimension av 

motstånd som är viktig att hantera. Det framkommer exempelvis i resultatet genom att en 

informant önskar att inte behöva presentera reformen själv utan vill att det ska visas som ett 

beslut från ledningen.  

Deltidsarbetande	grupper	och	jämställdhet	

I och med att många anställda arbetar deltid idag är det relevant att skapa förståelse om varför 

medarbetare arbetar deltid inom de undersöka verksamheterna. Att veta vilka grupper som arbetar 

deltid skapar goda förutsättningar för att ta reda på hur dessa personer kan motiveras till att arbeta 

mer vilket är heltidsreformens huvudsakliga målsättning.  

Ett mål med heltidsreformen är att minska antalet ofrivilliga deltider. Vad som framkommit i 

resultatet är att det inte finns någon upplevelse av att anställda arbetar ofrivilligt deltid. 

Enhetscheferna menar att deras medarbetare upplevs vara nöjda med sin sysselsättningsgrad i och 

med att de har möjlighet att i dagsläget förändra den om så skulle önskas enligt den flexibla 
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arbetstidsmodellen. Vidare visar resultatet på att det inte sker några större förändringar då 

möjligheten ges till att ändra sin sysselsättningsgrad. Möjligheten att ändra sin 

sysselsättningsgrad skulle kunna tolkas i likhet med Bridges et al. (2017) och Booth et al. (2013) 

teori om att kvinnor som arbetar deltid jämfört med heltid upplever en högre arbetsnöjdhet. 

Huruvida arbetsnöjdheten ser ut för anställda män i undersökningen går det inte att göra några 

uttalanden om då syftet här inte har varit att jämföra denna aspekt utifrån ett genusperspektiv.   

Vad resultatet visar är att det går att identifiera vissa grupper som arbetar deltid, vilket är 

personer med barn i lägre åldrar, yngre eller äldre personer. Bakomliggande orsaker som lyfts 

fram är således att det inte finns en vilja, ork på grund av dålig arbetsmiljö eller att personal har 

en laglig rätt att gå ned i tjänstgöringsgrad vid utbildning (SFS 1974:981) eller i samband med 

barn (SFS 1995:584).  

Enligt generationsforskning har inställningen till arbete förändrats (Ozkan et al., 2015 & Twenge, 

2010) vilket är något som resultatet bekräftar. Det framkommer i resultatet att yngre tenderar att 

prioritera fritid i högre utsträckning än arbete och väljer således att inte arbete heltid. Vilja att inte 

arbeta heltid framställs i intervjuerna som stark bland yngre anställda och informanterna framför 

det som svårt att veta hur dessa ska motiveras till att arbeta mer. Det blir därmed en central fråga 

för Lycksele kommunen som arbetsgivare men även ur ett samhälleligt perspektiv att fundera 

över hur fler ur den yngre generationen lockas till att arbeta mer och värdera arbetet i större 

utsträckning? Utifrån det empiriska materialet framstår det som den minst valida anledningen till 

att arbeta deltid och är således den grupp av individer som skulle kunna bidra till fler 

heltidsanställningar.  

Något som vår undersökning bekräftar är den tunga arbetsmiljön och problemet med 

sjukrivningar som tydligt skildras i befintlig kunskap samt tidigare forskning (Arbetsmiljöverket, 

2015, 2017a, 2017b, 2018; Gustafsson et al., 2007; Kecklund et al., 2016; Orvik et al., 2013 & 

Szebehely et al., 2007). Det framstår enligt informanterna som den vanligaste anledningen till 

deltidsarbete och blir i synnerhet mer märkbar bland äldre medarbetare. Det empiriska materialet 

indikerar på en viss känslighet i verksamheternas uppbyggnad där de framstår som sårbara för 

oplanerad korttidsfrånvaro. Tillgången av vikarier beskrivs som begränsad och många 

informanter lyfter fram problemen med sämre kontinuitet och vårdkvalitet för brukarna då många 
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vikarier är inne i verksamheterna, vilket stöds av Bennich (2015). Många vikarier medför en ökad 

belastning på ordinarie personal och kan således även bidra till högre sjuktal. Heltidsreformen 

skulle enligt många informanter kunna innebära mindre vikarier i och med en viss övertalighet 

som skulle kunna göra organisationen mindre sårbar för korttidsfrånvaro. Om ordinarie personal i 

större utsträckning kan täcka upp frånvaro på den ena eller andra enheter skulle vårdkvalitet och 

kontinuitet kunna öka. En annan sida av heltidsreformen som många informanter lyfter fram är 

att det finns en risk att medarbetare som inte orkar arbeta heltid kommer att sluta om de tvingas 

arbeta på en högre sysselsättningsgrad än idag. En tolkning som därmed kan göras är att 

arbetsmiljö är en central fråga i heltidsreformen. Arbetsmiljöverket (2017a); Orvik et al. (2013) 

och Trydegård (2012) lyfter alla fram betydelsen av att skapa hälsofrämjande arbetsplatser som 

har blivit en viktigare fråga för verksamheterna idag.  

Genre et al. (2010); Hartman (2008); IFAU (2018); Jonsson (2011) och Kjellstad (2006) skildrar 

deltidsarbete som ett kvinnofenomen och visar att det genomförts flera insatser för att öka 

kvinnors sysselsättningsgrad på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet i denna undersökning 

pekar på att kön inte verkar påverka individens tjänstgöringsgrad inom de undersökta 

verksamheterna. Det har inte heller framkommit någon skillnad mellan kvinnor och män kopplat 

till barn och familjebildning i intervjuerna, oavsett den anställdas kön är det vanligt att gå ned i 

arbetstid då individen har barn i lägre åldrar. Undersökningen finner därför inte stöd för den 

tidigare forskningen på området. En fråga som därmed blir intressant att ställa är varför resultatet 

inte skildrar några könsmönster? Arbetsmarknadsstatistiken pekar på att det är procentuellt fler 

kvinnor än män som arbetar deltid, både inom kommuner och på hela arbetsmarknaden i Sverige 

(Statistiska centralbyrån, 2016). Att kön i undersökningen inte framstår ha någon koppling till 

deltidsarbete skulle kunna vara en konsekvens av den kontext som undersökts, en 

kvinnodominerande bransch. Den kan således vara svårt att identifiera skillnader mellan kön och 

deltidsarbete. 

Hartman (2008); IFAU (2018); Jonsson (2011) och Kjellstad (2006) anser att könsrelationen till 

deltidsarbete kan vara kopplad till olika könsdominerade branscher som är mer eller mindre 

tillåtande för deltidsarbete. Vård- och omsorgsyrken är kvinnodominerade och ses som en 

tillåtande bransch för deltidsarbete. Resultatet speglar dessa tendenser, där några informanter 

belyser aspekten att många andra branscher inte är lika tillåtande för deltidsarbete men att det 
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borde efterliknas i vårdyrkena. Jonsson (2011) menar att kvinnor tenderar att välja de branscher 

som är tillåtande till deltidsarbete vilket kan vara förklaringen till denna branschs tydliga 

kvinnodominans. Ett mål med heltidsreformen är att öka jämställdheten. Informanter menar att 

Heltid som norm skulle kunna få en mer samhällelig effekt på jämställdheten mellan branscher än 

på själva arbetsplatserna där några kopplingar till kön inte kan återfinnas. Jonsson (2011) har i sin 

forskning även sett liknande tendenser, att ökad sysselsättningsgrad inte har någon direkt 

påverkan på jämställdheten, men kan ha en indirekt sådan.  

Villkor	för	organisering	av	verksamheterna	

För kommunerna i Sverige är heltidsreformen något som måste realiseras eftersom det är en 

central bestämmelse. Som undersökningen redan har berört så handlar Heltid som norm om en 

förändring och kan komma att kräva en omorganisering i verksamheterna. Vilka förutsättningar 

och krav som heltidsreformen kan medföra har framkommit i intervjuerna. 

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (2014) menar att schemaläggning 

skulle underlättas om fler jobbar på samma tjänstgöringsgrad. Det empiriska materialet visar 

motsatsen. Många av informanterna ser det som en nackdel att i en dygnet runt verksamhet ha 

färre antal anställda som arbetar på en högre tjänstgöringsgrad och att det skulle kunna bidra till 

att personalen behöver jobba fler helger vilket inte anses vara attraktivt. Informanterna lyfter 

även fram att heltidsreformen kommer bidra till en viss överbemanning om personal ej ska 

behöva sägas upp vilket ses som ett problem. Dels framkommer det i intervjuerna att 

överbemanningen skulle bli en kostsam process och att vissa redan idag har svårt att hålla budget. 

Precis som andra kommuner gjort (Sveriges kommuner och landsting, 2014) förutspår 

enhetscheferna att det i så fall kommer krävas en större rörlighet både inom arbetsplatserna och 

mellan kommunens olika enheter. I likhet med det Sveriges kommuner och landsting (2015c) 

presenterar är det många av enhetscheferna som är oroliga över att personalen kommer reagera 

negativt på en ökad rörlighet och det finns en stor risk att anställda väljer sluta till följd av en 

ökad rörlighet. Eriksson (2007) menar att om ordinarie personal erbjuds trygga 

anställningsvillkor då de i gengäld ska kunna vara flexibla gentemot arbetsgivaren och kunna 

göra snabba omställningar om arbetet kräver. Med stöd av Erikssons argument framkommer det i 

resultatet att personalen borde kunna röra sig mellan enheter, de har trots allt en utbildning och 
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ska kunna arbetet. Samtidigt visar Eriksson (2007) att det inte finns några empiriska grunder till 

att en ökad rörlighet eller flexibilitet skulle innebära en förbättring för personalen utan att det i 

större utsträckning endast gynnar arbetsgivaren. Vidare menar även Allvin et al. (2012) att vården 

är en tillsynes oflexibel verksamhet vilket ställer ett högre krav på att göra denna verksamhet 

flexibel i heltidsreformen.  

Precis som andra kommuner också upptäckt (Sveriges kommuner och landsting, 2014, 2015c) 

framför enhetscheferna att en ökad rörlighet skulle kunna medföra positiva aspekter såsom ett 

minskat behov av vikarier då ordinarie personal i större utsträckning täcker upp för varandra samt 

att arbetstoppar kan utjämnas. Resultatet visar dock på en tvetydighet, vissa informanter menar 

att rörlighet mellan enheter skulle innebär en försämring av kontinuitet och kvalitet för brukarna 

medan andra menar att det istället skulle bidra till en bättre sådan då antalet vikarier i 

verksamheterna kan minska. En informant ser även fördelar med en större rörlighet som en ökad 

kunskapsöverföring och varierad arbetsbelastning för medarbetarna om de rör sig mellan enheter. 

Argumentet är att den psykiska och fysiska belastningen varierar mellan olika enheter. Resultatet 

visar på att det framstår som viktigt att samma regler gäller för alla enheter och alla anställda 

samt att låta reformen ta tid.  

Det har i resultatet framkommit en tvetydighet kring hur deltid ska hanteras i heltidsreformen. 

Det ges sken från informanterna av en rädsla att förlora anställda om reformen inte bygger på 

frivillighet, men under intervjuernas gång kommer flertal informanter fram till att en frivillighet 

inte bidrar med någon skillnad i relation till den flexibla arbetstidsmodellen som råder idag. Den 

tolkning som går att göra är att deltidsarbete därmed endast borde tillåtas enligt de lagliga 

rättigheterna att gå ned i arbetstid. Sveriges kommuner och landsting (2014) påpekar det 

restriktiva förhållningssättet och menar att deltidsarbete inte kan vara en rättighet i alla 

kommuner. Ett mål med heltidreformen är att heltidsanställningar ska vara det normala vid 

nyanställning vilket upplevs som enklare jämfört med att öka befintlig personals 

sysselsättningsgrad.  
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Slutdiskussion	

Undersökningens ändamål har varit att skapa lärdom och förståelse om en kommuns syn på 

heltidsreformen ur ett chefsperspektiv. Något som skildras i resultatet är enhetschefernas och 

personalens varierade kunskaper om reformen som kan komma att skapa problem. Vikten av att 

sprida tydlig och relevant information blir således en viktig aspekt inför och under förändringen 

som inte får glömmas bort. Eftersom undersökningen genomförs i ett tidigt skede av 

förändringsprocessen, det vill säga innan ett färdigt koncept finns i kommunen, faller det sig 

naturligt att innebörden av heltidsreformen framstår som oklar och att det är svårt att tro på 

heltidsreformen fullt ut då det saknas hur denna ska genomföras. Det tåls att påminnas om att 

förändringar är en process och att enhetscheferna innehar en central roll då de ska agera som både 

förändringsmottagare och förändringsaktörer. Enhetscheferna blir nyckelpersoner och måste 

således ha, enligt dem själva, ett färdigt koncept för att kunna driva igenom heltidsreformen 

De identifierade grupperna som arbetar deltid kan bidra till goda förutsättningar för Lycksele 

kommun om var insatser behöver prioriteras. De deltidsarbetande grupperna skildrar dock en viss 

problematik. En central fråga är hur många medarbetare som faktiskt har möjligheten, förmågan 

eller viljan att öka sin sysselsättningsgrad? Erfarenheter från andra kommuner har visat på att 

antal heltidsanställda har ökat men att antalet heltidsarbetande inte förändrats särskilt mycket 

efter reformen (Sveriges kommuner och landsting, 2014). Denna undersökning pekar dessutom 

på att ofrivilliga deltider inte tycks förekommer i verksamheterna vilket kan indikera på en 

utmaning med att få befintlig personal att arbeta mer. För Lycksele kommun blir det därmed 

centralt att fokusera på de grupper som kan arbeta mer och skapa goda förutsättningar för dessa. 

Genom att söka förståelse för hur unga motiveras samt arbeta för en förbättrad arbetsmiljö finns 

det förutsättningar för ökad sysselsättning. Det är betydelsefullt att påminnas om att 

kvarboendeprincipen medför att brukare vid boenden kräver mer vård och således blir 

arbetsmiljön för medarbetarna allt tuffare. Undersökning har visat att en förbättrad arbetsmiljö är 

en förutsättning för att heltidsreformen ska medföra någon önskad effekt. Reformen kan även ses 

som en möjlighet till en förbättrad arbetsmiljö om exempelvis rotation och en högre 

grundbemanning medför en minskad arbetsbelastning och kan således även tänkas genera en 

bättre arbetsmiljö. Ingen informant har nämnt anställda som i dagsläget arbetar heltid men det är 
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en grupp som inte får glömmas eftersom dessa kan komma att påverkas av organisatoriska 

förändringar även om deras sysselsättningsgrad förblir densamma.  

Att heltidsreformen kommer kräva en annan organisering är informanterna överens om. Hur det 

kommer att förändras finns det dock delade meningar om men många uttrycker en oro för vad ny 

organisering kommer medföra för attityder hos den befintliga personalen och att risken för att 

medarbetare kommer att sluta är stor. Enligt enhetscheferna är det därmed ingen självklarhet att 

heltidsreformen kommer minska rekryteringsbehovet eller öka attraktiviteten som båda är 

målsättningar. Snarare ses risken som större att rekryteringsbehovet initialt kommer att öka.  

Som det framkom i inledningen så bygger heltidsreformen på en central överenskommelse vilket 

betyder att reformen inte är en valmöjlighet utan är något som Sveriges kommuner måste 

genomföra oavsett hur de enskilda kommunerna ställer sig inför beslutet. De demografiska 

förändringarna och den rådande arbetsbristen medför att fler heltidsarbetande förmodligen 

kommer vara ett krav på stora delar av den svenska arbetsmarknaden för att samhället ska 

fungera. Heltidsreformen innebär inte bara ett normativt arbete på arbetsplatserna utan även en 

normativ förändring för hela arbetsmarknaden, och reformen kommer därmed behöva 

implementeras under en längre tid. Omfattningen av deltidsarbete engagerar många parter på 

arbetsmarknaden och projektet Heltid som norm är därmed en viktig insats för hela samhället där 

det är essentiellt att uppnå ökad sysselsättning.  

Metoddiskussion 
För att säkerställa undersökningens kvalitet har aktiva ställningstaganden skett utifrån begreppen 

tillhörande tillförlitlighet, dessa är trovärdighet/pålitlighet och överförbarhet, vilket Graneheim 

et al. (2003) rekommenderar då de är kopplade till kvalitativ forskning. Ett element som kan 

bidra till att öka trovärdigheten/pålitligheten är att informanter med olika attribut ingår i 

undersökningen och således fångas en bredd i resultatet. Genomförandet av en pilotstudie kan 

antas ha ökat frågornas kvalité och lämplighet i relation till syftet och på så sätt ökat möjligheten 

för insamlandet av relevant information. Genom hela arbetsprocessen har en transparens och 

objektivitet strävats efter, detta genom att åskådliggöra alla moment samt hur dessa har 

genomförts. Arbetsprocessen har skett på ett systematiskt sätt och materialet har analyserats i sin 
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helhet där data inte har uteslutits förrän i ett senare skede i analysprocessen vilket minskar risken 

för att relevant data ses förbi.  

 

Att undersökningen är genomförd av två personer som båda har deltagit vid alla moment kan vara 

en kvalitetssäkring. I analysprocessen har bådas deltagande främjat olika uppfattningar om 

materialet och på så sätt inte låtit egna förutfattade meningar eller förkunskaper styra utfallet i för 

stor utsträckning. Vid intervjuerna ökar sannolikheten för att inte missa någon fråga som inte 

besvarats och som kan vara relevant för underökningen. Vidare har intervjuerna genomförts i 

samband med varandra och intervjuguiden har varit detsamma med liknande uppföljningsfrågor, 

vilket har skapat liknande förutsättningar för informanterna i undersökningen. Det finns dock 

alltid en risk vid intervjuer att intervjuaren kan påverka informanten och kan därmed inverka på 

svaren. 

En styrka med undersökningen är att det är en totalundersökning vilket betyder att hela 

urvalsgruppen undersökts. Vidare innebär det att uttalanden om hela undersökningsgruppen och 

de kommunala vård- och omsorgsboenden i Lycksele kommun går att göra. I denna rapport 

framställs information om den undersöka kommunens storlek, geografiska plats samt urvalsgrupp 

och därmed skulle resultatet kunna vara överförbart till kommuner med liknande karaktärsdrag 

eller kommuner som står inför heltidsreformens implementering. Den kontext som olika 

kommuner befinner sig i såsom kommunens storlek, andelen privata vårdaktörer eller hur 

personalrörlighet ser ut skulle i viss utsträckning kunna påverka införandet av Heltid som norm 

och kan därmed vara viktigt att ta hänsyn till. 

Det som dock kan ses som en svaghet är att medarbetarnas syn på heltidsreformen framställs 

genom enhetschefernas perspektiv och därmed kan inte uttalanden om medarbetarna vara helt 

verklighetsförankrade. Dock är enhetscheferna medarbetarnas närmaste chef och kan därmed 

bedömas ha en relativt god uppfattning om sina medarbetare. Som redan nämnt under 

metodavsnittet har det funnits en risk att informanternas vilja att delta har inskränkts, huruvida 

detta har påverkat resultatet är svårt att bedöma men är av betydelse att lyfta fram.  

Undersökningens syfte och frågeställningar har besvarats och bidrar till kunskap om 

heltidsreformen inom vårdyrken som bedriver dygnet runt verksamhet. Rapporten bidrar även 
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med relevant kunskap till Lycksele kommun som kan skapa gynnsamma förutsättningar för 

implementeringen av heltidsreformen. Vetenskaplig forskning om Heltid som norm upplevs 

bristfällig idag, däremot är mycket befintlig forskning relevant för att belysa ämnets komplexitet. 

Undersökningen styrker stor del av den befintliga kunskapen inom de relevanta 

forskningsområdena som lyfts i denna rapport. Det som inte kunnat bekräftas i informanternas 

utsagor är att det inte finns någon upplevelse eller koppling av att kön ska påverka 

tjänstgöringsgraden inom de undersöka verksamheterna.  

Förslag	till	vidare	forskning 
Det finns många rapporter om hur andra kommuner och landsting har upplevt och genomfört 

reformen. Denna undersökning bidrar med en publik handling om skedet innan införandet av 

heltidsreformen, något vi upplever saknas idag. Undersökningen genomförs i ett tidigt skede av 

förändringen och innan den egentliga implementeringen påbörjats vid Lycksele kommun vilket 

möjliggör olika uppföljningsstudier. Det skulle vara ett intressant forskningsområde, speciellt för 

Lycksele kommun, att undersöka hur reformen påverkade verksamheterna några år efter en 

implementering skett. Uppföljande studier är även viktigt ur ett samhällsperspektiv, dels för att 

detta berör välfärden som påverkar hela befolkningen och dels för att personalbristen påverkar 

många organisationer i Sverige. Uppföljningsstudier kan därmed bidra till en viktig kunskapsbas 

gällande heltidreformen som strategi för att möta rekryteringsbehovet.   

Forskning om flexibla arbetsplatser finns men berör inte rörlighet mellan olika arbetsplatser med 

samma arbetsgivare vilket således upplevs som ett kunskapsglapp. Projektet Heltid som norm 

skulle därmed kunna bidra till forskning inom området då det verkar vara en förutsättning för 

fungerade organisationer i den nya heltidreformen. Hade mer tid och resurser funnits hade det 

varit önskvärt att undersöka medarbetares egna tankesätt och ställningstagande till att öka sin 

sysselsättningsgrad eftersom resultatet indikerar på en viss utmaning till att få fler att arbeta mer. 

Det är därmed ett väsentligt område för Lycksele kommun att granska vidare.  
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Bilagor	

Bilaga	1	

Informationsbrev	till	informanter	

Hej … (namn)! 

Vi har precis varit i kontakt med dig över telefon angående deltagande i en intervjustudie och 
därav får du detta mail. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har rätt att avbryta son 
medverkan när som helst.  

Vi heter Elin och Malin, och är två personalvetarstudenter vid Umeå universitet som på uppdrag 
skriver vårt examensarbete åt Lycksele Kommun om införandet av projektet Heltid som norm. 
Utifrån en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och 
Kommunalarbetarförbundet är det beslutat att alla kommuner och landsting i Sverige ska sträva 
efter att fler ska arbeta mer för att klara av det kommande rekryteringsbehovet. Denna 
undersökning genomförs i avsikt att bidra till att utveckla förståelsen av förutsättningarna att 
genomföra reformen i kommunen.  

Du som enhetschef ses som en viktig person i införandet av heltidsreformen och är därmed 
relevant för undersökningen. Intervjun kommer att handla om hur du som enhetschef ser på 
reformen, dess genomförande och förväntade effekter.  

Vid intervjutillfället kommer vi båda delta och intervjuerna kommer att spelas in i ljudfil och 
sedan skrivas ut i sin helhet. Det är endast vi två som genomför undersökningen som kommer ha 
tillgång till inspelningar, transkriberingar och personuppgifter. Intervjuerna beräknas ta cirka 30-
45 minuter.  

Vi vill poängtera att vi enbart kommer att analysera mönster i intervjuerna och resultaten kommer 
presenteras på ett sådant sätt att inga enskilda kan identifieras. Alla intervjuer kommer att 
anonymiseras och alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Materialet kommer endast 
användas till denna undersökning och resultatet av undersökningen kommer att sammanställas i 
en rapport som lämnas in till Umeå universitet och Lycksele kommun samt kommer finnas 
tillgänglig som en publik handling.  

Vi ser framemot att träffa dig på överenskommen tid (…). Har du några frågor, vänligen kontakta 
oss på telefon eller mail.  

Vänliga hälsningar 

Elin Törnebring & Malin Pettersson  
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Bilaga	2	

Intervjuguide	

Bakgrundsinformation 

• Verksamhetsområde? 
• Ålder? 
• Antal arbetade år inom kommunal vård/omsorgsarbete? 
• Antal arbetade år på nuvarande position? 
• Sysselsättningsgrad? 

Del 1 – Chefen 

• Vad känner du till om Heltid som norm? 
• Intervjuare presterar kort om heltidsreformen 
• Kan du beskriva vad reformen väcker för tankar hos dig? 

o Vad ser du för för- och nackdelar med reformen? 
• Vad har du för förväntningar på reformen? 
• Hur ser du på din roll i reformen? 

o Anser du det krävs något, och i så fall vad, för att du som chef ska kunna delta i 
implementeringen av reformen? 

Del 2 - Medarbetaren 

• Vad upplever du är anledningen till att anställda inom din enhet arbetar deltid? 
o Ser du någon skillnad mellan olika grupper, ex kvinnor - män, unga - äldre? 

• Hur uppfattar du att medarbetarna ställer sig till att arbeta på en högre tjänstgöringsgrad? 
o Tror du det krävs några insatser, och i så fall vad, för att medarbetare ska vilja öka 

sin sysselsättningsgrad? 
• Hur tänker du att ni som arbetsgivare ska hantera personal som vill arbeta deltid? 

o Idag arbetar ni med en flexibel arbetstidsmodell, hur restriktiv/återhållsam anser 
du att ni som arbetsgivare måste vara mot personal som vill arbeta deltid? 

§ Befintlig personal? Vid nyanställning? 

Del 3 - Effekter 

• Vilka effekter tror du heltidsreformen kommer medföra? 
o Ett mål med införandet av Heltid som norm är att ni som arbetsgivare ska bli mer 

attraktiva i och med att ni erbjuder heltid till samtliga, hur tror du det påverkar 
attraktiviteten gentemot den flexibla arbetstidsmodellen ni arbetar efter idag? 

o Vilken effekt tror du att reformen får på det nuvarande och framtida 
rekryteringsbehovet? 

o Vilken effekt tror du reformen kommer få utifrån ett jämställdhetsperspektiv? 
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Övrigt 

• Har du något som du vill lyfta fram som känns relevant för denna undersökning? 
• Skulle det vara okej att vi kontaktar dig igen för att eventuellt komplettera/bekräfta något 

som framkommit under intervjun? 
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Bilaga	3	

Kategorisering	

Figur 1. Figuren visar en schematisk bild av de huvudkategorier med tillhörande underkategorier som framkommit 

under analysen av det empiriska materialet. 


