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1. BAKGRUND 
 
 
Den här rapporten handlar om de deltidsarbetande vid Konsum Värmland, 
deras arbetsvillkor, hälsa och hemliv. Framför allt gäller det huruvida de 
vill fortsätta med deltidsarbetet eller gå upp på heltid. För att kunna fråga 
dem om sådana saker, delade vi ut en enkät (den finns som bilaga längst 
bak i rapporten.) Den distribuerades i oktober 2006 till de 550 personer, 
som då hade fast anställning på deltid inom Konsum Värmland; de yrkes-
grupper det handlar om kan sammanfattas under titeln butikspersonal. Av 
dem som fått enkäten fick vi tillbaka ifyllda sådana från 319 personer, vil-
ket innebär en svarsandel på 58 procent. Detta är en tillräckligt hög andel 
för att vi ska kunna lita på resultaten. Sist i enkäten fanns möjlighet att ge 
egna kommentarer om vad man ville. Här och var i rapporten återger vi en 
del sådana, men vi vill påpeka att dessa inte kan betraktas som represen-
tativa för alla svarande – de finns med enbart som illustrationer till olika 
teman. 
     Innan vi går in på de egentliga resultaten, kan vi som en bakgrund se på 
vad som karaktäriserar de som svarat på enkäten när det gäller kön, civil-
stånd och ålder. Utan att vi redovisar resultatet i någon tabell eller i ett 
diagram, bör det noteras att det var en för liten andel män – 4 procent eller 
13 personer – för att det ska vara någon vits att studera skillnader mellan 
könen. Därmed kan vi i princip utgå från att undersökningen gäller kvin-
nor, vilket även medför att eventuella könsdifferenser inte kommer att be-
handlas vidare i rapporten. 
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Diagram 1.1 Civilstånd (procent) 
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Civilstånd, om man har barn som bor hemma och de deltidsarbetandes 
ålder framgår av diagram 1.1 – 1.3. En mycket stor majoritet av deltagarna 
är gifta eller sammanboende, medan endast en femtedel är ensamstående. 
Drygt 40 procent har hemmavarande barn och åldersmässigt finns en 
tyngdpunkt på de medelålders. Drygt häften finns i åldersspannet 41–60 år, 
medan drygt en tiondel är antingen under 30 år eller 61 år och över. 
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Diagram 1.3 Ålder (procent) 
 
Nu handlar emellertid huvudfrågan i den här rapporten om deltidsarbete. 
Det innebär att heltidsmåttet, det vill säga vad som avtalats som normal 
arbetstid, utgör utgångspunkten för vår analys. De som arbetar deltid de-
finieras helt enkelt som att de endast jobbar en del av den tiden – de har 
en viss procent av heltid. Det vi ska koncentrera oss på är i vilken mån de 
svarande vill ha heltidsarbete eller fortsätta med deltid, samt vilka faktorer 
som utövar inflytande på dessa inställningar. 
     I enkäten finns två möjliga frågor (variabler) att utgå från för att urskilja 
de som vill respektive inte vill ha heltid. Den ena är formulerad så här: ”Jag 
vill ha ett heltidsarbete, men får det inte hos min arbetsgivare.” Det var 40 
procent, som svarade att påståendet stämmer in på dem själva. Det andra 
påståendet lyder: ”Jag vill ha ett heltidsarbete med nuvarande heltidsmått” 
och här var det 46 procent, som instämde. Skillnaden i andelen som in-
stämmer är alltså inte särskilt stor. Vi väljer att använda den senare varia-
beln som utgångspunkt i det följande, eftersom det är ett mer direkt påstå-
ende – det är ju möjligt att man vill ha ett heltidsarbete även hos en annan 
arbetsgivare. Det kan illustreras med att någon skrev den här kommentaren 
på frågeformuläret: ”Jag vill ha heltid inom något annat jobb, inte inom 
handeln.” 
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     Det handlar alltså totalt om 54 procent av dem som svarat på denna 
fråga eller 163 personer, som utgör de som inte vill eller kan ha heltids-
arbete (diagram 1.4). 
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Diagram 1.4 Vill ha respektive vill inte ha heltid (procent) 
 
I det följande ska vi alltså ägna oss åt att närmare undersöka deltidsarbetet 
och de deltidsarbetande. 
 

Rapportens fortsatta disposition 
 
I rapportens nästa kapitel behandlar vi deltidsarbetet som sådant och de 
förhållanden såväl i arbetet som utanför detta, vilka gäller för de deltids-
arbetande (kapitel 2). Det har att göra med anställningsvillkor och lön, 
samt arbetsmiljön och hälsotillstånd. Mot den bakgrunden går vi sedan in 
på faktorer bakom att inte vilja arbeta heltid (kapitel 3). I nästa kapitel 
(kapitel 4) tas de mer specifika skäl upp, som de deltidsarbetande själva 
angivit för att inte gå upp på heltid. I båda dessa kapitel undersöks särskilt 
de vanligaste motiven för att se i vilken mån arbetsmiljön, hälsotillståndet 
och hem- och familjeliv påverkar denna inställning. Därefter kommer 
turen till dem som önskar ett heltidsarbete och vad som utmärker dem och 
deras villkor (kapitel 5). Slutligen sammanfattas huvuddragen av resultaten 
(kapitel 6). I bilaga finns det enkätformulär, som undersökningen bygger 
på. 
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2. DELTIDSARBETET 
 
 
I det här kapitlet beskriver vi själva deltidsarbetet och de deltidsarbetandes 
villkor i och utanför arbetet. Framställningen är – förutom en avslutande 
sammanfattning av huvuddragen i resultaten – uppdelad i tre avsnitt. Det 
första handlar om olika förhållanden i själva anställningen, såsom hur om-
fattande deltiden är, möjligheter till extra tid, samt inkomst. Det andra 
gäller arbetsmiljön och innehåller bland annat en bedömning av denna 
utifrån en modell över goda respektive dåliga typer av arbeten för de an-
ställda. I det tredje avsnittet behandlas hälsofrågor – i synnerhet hälsokon-
sekvenser av arbetet. 
 

Anställningen 
 
Låt oss börja med att se hur anställningen förhåller sig till en heltidsan-
ställning, det vill säga hur stora andelar av de deltidsarbetande som har 
olika procentsatser av en heltid (diagram 2.1). 
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Diagram 2.1 Tillsvidareanställning i procent av heltid (procent) 
 
Resultaten visar en viss tyngdpunkt på längre deltider. Över hälften har en 
tillsvidareanställning på mer än 70 procent. Den allra vanligaste deltiden 
omfattar 71–80 procent av heltid, det är 40 procent av de svarande som 
finns i det intervallet. Samtidigt är de längsta deltiderna, de som gränsar till 
heltid, relativt sparsamt företrädda. Genomgående finns en veritabel snår-
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skog av procentsatser – som till och med kan vara nedbrutna till decimaler 
av procent. 
     Dessutom kan man ibland jobba extra och på det viset utöka arbets-
tiden (tabell 2.1). En knapp tredjedel av de svarande hade arbetat extra un-
der veckan innan de besvarade enkäten. 
 
Tabell 2.1 Andel som jobbat extra (procent) 

Extraarbete Procent 

Har jobbat extra 32
Har inte jobbat extra 68
Totalt 100

 
Det är också intressant att veta i vilken mån de deltidsanställda får erbju-
danden från sin arbetsgivare om utökad deltid eller till och med heltidsar-
bete, liksom om sådana erbjudanden gäller på fast eller tillfällig basis (tabell 
2.2). Eller som en av dem som besvarade enkäten skrev: ”Jag vill ha mer 
timmar om jag får!” 
 
Tabell 2.2 Erbjudanden från arbetsgivaren om utökad tid på fast eller tillfällig basis 
under det senaste året (procent) 

Erbjudande Ja Nej To-
talt 

Erbjuden heltid på ett fast jobb 2 98 100 

Erbjuden heltid på vikariat eller annat tillfälligt jobb 7 93 100 

Erbjuden högre sysselsättningsgrad på ett fast jobb 8 92 100 

Erbjuden högre sysselsättningsgrad på ett vikariat 
eller annat tillfälligt jobb 9 91 100 

 
Inga sådana erbjudanden verkar vara vanliga – och särskilt inte när det 
gäller fast heltid. Mindre än nio procent har fått erbjudanden om utökad 
deltid, fast eller tillfällig. En ännu mindre andel har blivit erbjuden heltid 
under en begränsad tid. De som har blivit erbjudna heltid på en tillsvidare-
anställning utgör mindre än två procent. Med tanke på att 46 procent av 
de deltidsarbetande önskar heltid täcker dessa erbjudanden långtifrån den 
efterfrågan som finns. Samtidigt måste vi tänka på att om det finns några 
som erbjudits heltid och accepterat erbjudandet inte längre ingår i de an-
ställda som undersökningen omfattar – de är ju inte längre deltidsarbe-
tande. 
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     Nästa fråga gäller inkomsten. Hur fördelar sig de deltidsarbetande på 
skilda inkomstklasser? I svaret ska vi också ta hänsyn till de tillägg som kan 
utbetalas, exempelvis för OB, övertid och jour (diagram 2.2). De yrken det 
handlar om här är låglöneyrken och tilläggen verkar ha stor betydelse för 
inkomsten. Till exempel hamnar knappt tre procent i de tre högsta in-
komstklasserna utan tillägg, men drygt 20 procent när tilläggen räknas in. 
Speciellt i den tredje största inkomstklassen är skillnaden tydlig. 
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Diagram 2.2 Månadsinkomst före skatt med respektive utan tillägg (procent) 
 
Utan att vi redovisar det i diagram- eller tabellform, kan vi nämna att 11 
procent av de svarande – eller 34 personer – har kompletterande ekono-
misk ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det är således en liten andel 
av de svarande som är registrerade som deltidsarbetslösa, trots att ytterli-
gare 33 procent eller 106 personer säger att de vill ha ett heltidsarbete. 
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Diagram 2.3 Tid med kompletterande arbetslöshetsförsäkring (procent) 
 
Den tid som de registrerade haft ersättning framgår av diagram 2.3. En lång 
ersättningstid på över två år är vanligast, den gäller mer än hälften, medan 
den kortaste är näst vanligast. 
 

Arbetsmiljön 
 
Vi ska nu gå över till att undersöka de deltidsanställdas arbetsmiljö. I enkä-
ten fanns ett antal påståenden om arbetsmiljön med svarsalternativen 
”Stämmer inte alls”, ”Stämmer i någon mån”, ”Stämmer till stor del” och 
”Stämmer helt och hållet”. I den tabell där resultaten redovisas (tabell 2.3) 
slår vi emellertid ihop de två första alternativen till ”Stämmer inte” och de 
två sista till ”Stämmer”. På det sättet blir tabellen mer överskådlig. 
     En fjärdedel får fysiska besvär av arbetet, en dryg tredjedel har inte till-
räckligt med tid för att göra jobbet, nästan hälften har inte möjlighet att 
använda sin kreativitet i arbetet, en tredjedel kan inte bestämma hur jobbet 
ska utföras, en dryg fjärdedel har inte en arbetssituation i vilken man hjälps 
åt i arbetet, en femtedel känner ingen respekt från arbetskamrater i yrkesrol-
len och en tredjedel har samma erfarenhet från närmsta chef, nio tiondelar 
kan inte avgöra arbetstidens förläggning, och en femtedel drar sig för att 
säga vad de anser om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det sista brukar kallas 
”tystnaden på arbetsplatsen” och är i det här fallet lite mer omfattande än 
genomsnittet i Sverige, som vanligen ligger runt 15 procent. 
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Tabell 2.3 Påståenden om arbetsmiljön (procent) 

Arbetsmiljö 
Stäm-
mer 
inte 

Stäm-
mer 

To-
talt 

Mitt arbete är sådant att jag får fysiska besvär 74 26 100 

Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina 
arbetsuppgifter 61 39 100 

I mitt arbete har jag användning av mina idéer, 
kunskaper och färdigheter 53 47 100 

Jag kan bestämma hur mitt eget arbete ska utföras 66 34 100 

Jag och mina arbetskamrater hjälps åt för att få 
arbetet gjort 28 72 100 

Jag känner att mina arbetskamrater respekterar mig i 
min yrkesroll 22 78 100 

Jag känner att min närmaste chef respekterar mig i 
min yrkesroll 33 67 100 

Min närmaste chef ger mig den återkoppling som är 
nödvändig för att jag ska veta om jag gör ett bra jobb 52 48 100 

Jag kan bestämma hur min arbetstid ska förläggas 91 9 100 

Jag drar mig för att säga vad jag tycker om 
arbetsmiljö och arbetsvillkor 80 20 100 

 
Allt detta kan naturligtvis uttryckas på ett mer positivt sätt: Tre fjärdedelar 
får inte fysiska besvär av sitt arbete, två tredjedelar har tillräckligt med tid 
för att utföra arbetet, drygt hälften kan använda sina idéer, kunskaper och 
färdigheter i jobbet, och så vidare. I arbetsmiljösammanhang är det emel-
lertid bristerna som är mest intressanta, åtminstone om man utgår från 
tanken att människor inte ska fara illa i sitt arbete, utan snarare stimuleras 
och utvecklas. 
     Ett resultat sticker ut och det gäller inflytandet över arbetstiderna. Det 
kommer att prägla hur mönstren ser ut mer generellt när det gäller arbets-
miljön, varför vi vill föra ett litet resonemang om det. Mycket få säger 
alltså att de kan bestämma om sin arbetstid. Detta kan tyckas naturligt på 
det sättet att tiderna måste anpassas till kundernas behov och tillström-
ningen av kunder vid olika tidpunkter. På samma sätt kan man inom indu-
strin säga att tiden när de anställda ska jobba måste anpassas efter maskin-
parken eller inom vården efter patienternas vårdbehov. Det är argument 
som knappast kan avfärdas. Men frågan om att bestämma över sina arbets-
tider har ytterligare en dimension, nämligen i vilken mån de anställda har 
kunnat påverka uppläggningen av arbetsscheman och dylikt. Inflytande 
över arbetstiden måste inte innebära att de anställda dag för dag eller 
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timme för timme kan avgöra om de ska arbeta eller ej, oberoende av 
kunder, maskiner eller patienter. Det kan istället innebära att de har ett 
inflytande över hur arbetstidsarrangemangen är utformade – och med fullt 
hänsynstagande till kunder, maskiner och patienter. 
     Utifrån de resultat som vi presenterade i tabell 2.3 kan vi nu gå vidare 
och försöka urskilja olika typer av arbetsmiljöer i detta avseende. För att 
göra detta anknyter vi till en ofta använd modell över goda och dåliga ar-
betsmiljöer, som lagts fram av den amerikanske forskaren Robert Karasek.1 
Han har sammanfört två dominerande perspektiv inom arbetsmiljöforsk-
ningen: kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet. Företrädare för 
det förstnämnda har främst studerat arbetets krav på dem som utför det, 
medan de som tar utgångspunkt i det sistnämnda perspektivet främst in-
tresserar sig för de stressreaktioner som arbetet framkallar. Karasek sam-
manför de två faktorerna arbetskrav och egenkontroll i sin modell (figur 
2.1). Arbetskraven är de krav som ställs på den anställde för att hon ska 
kunna utföra sitt arbete. Egenkontroll handlar om hennes möjligheter att 
själv kontrollera sitt arbete. 
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Figur 2.1 Karaseks krav-kontroll-modell 
 
Genom att kombinera höga respektive låga arbetskrav med hög respektive 
låg grad av kontroll, skapar Karasek en modell som innehåller fyra typer av 
arbeten: aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbe-
ten. Modellen innehåller också vad han kallar en stressdiagonal (A) och en 
aktivitetsdiagonal (B). Karasek har i sina studier kommit fram till att ju 
                                                 
1 Se Robert A Karasek & Töres Theorell (1990): Healthy Work. Stress, Productivity and the 
Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books. Modellen har presenterats på 
svenska åtskilliga gånger, se till exempel Birgitta Eriksson & Patrik Larsson (2002): ”Våra 
arbetsmiljöer”, i Lars H Hansen & Pal Orban (red.); Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur, eller 
Ingela Thylefors (2006): ”Arbets- och organisationspsykologi”, i Jan Holmer & Birger 
Simonsson (red.): Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur. 
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längre ut på aktivitetsdiagonalen ett arbete befinner sig desto bättre är det 
för den anställde, främst ur inlärningssynpunkt; de aktiva arbetena är där-
med de mest intressanta, stimulerande och utvecklande. De utgör goda 
arbetsmiljöer. Ju längre ut på stressdiagonalen (B) ett arbete befinner sig, 
desto större är risken för ohälsa för den som utför det. De utgör direkt då-
liga arbetsmiljöer. Noteras kan att det som skiljer de sämsta arbetena (hög-
stressarbetena) från de bästa (de aktiva), är graden av kontroll; arbetskraven 
är ju höga vid båda typerna av arbete. Det är också så att i de aktiva arbe-
tena råder det balans mellan arbetskrav och kontroll, något som är viktigt 
för arbetsmiljön. I högstressarbetena finns det däremot ett glapp, en oba-
lans, mellan krav och kontroll. De näst bästa arbetsmiljöerna är lågstressar-
betena, där kraven visserligen är låga men där inflytandet ändå är högt. 
Och de näst sämsta är de passiva arbetena, som har låga värden på båda 
dimensionerna. 
     Den ursprungliga krav–kontroll-modellen har vidareutvecklats av Jeff 
Johnson,1 genom att han lägger till socialt stöd som en tredje dimension. 
Finns socialt stöd är arbetet kollektivt, och när inget stöd eller endast låg 
grad av stöd finns är arbetet isolerat (figur 2.2). Det är ett tillägg som senare 
återfinns hos Karasek själv. 
     Johnson har visat att socialt stöd i arbetet kan ha betydelse genom att 
det dels tillgodoser grundläggande behov av umgänge och gruppkänsla, 
dels fungerar som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkon-
troll. Den ursprungliga modellen, kompletterad med socialt stöd, mynnar 
därför ut i åtta olika kategorier av arbeten: kollektiva högstress-, passiva, 
aktiva och lågstressarbeten, samt isolerade högstress-, passiva, aktiva och 
lågstressarbeten. De allra bästa arbetena är de kollektivt aktiva och de defi-
nitivt sämsta är de isolerade högstressarbetena. 

                                                 
1 Se Jeff Johnson (1986): The Impact of Workplace Social Support, Job Demands and 
Work Control upon Cardovascular Disease in Sweden. Stockholm: Psykologiska institu-
tionen, Stockholms universitet. 
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Figur 2.2 Karaseks och Johnsons krav-kontroll-stöd-modell 
 
Vad innebär då arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd mer konkret? Om 
vi utgår från de förhållanden i arbetsmiljön, som presenterades i tabell 2.3, 
så bildar påståendena ”Mitt arbete är sådant att jag får fysiska besvär” och 
”Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter” tillsam-
mans ett mått – ett index – på arbetets krav. I dimensionen kontroll ingår i 
motsvarande index ”I mitt arbete har jag användning av mina idéer, kun-
skaper och färdigheter”, ”Jag kan bestämma hur mitt eget arbete ska utfö-
ras” och ”Jag kan bestämma hur min arbetstid ska förläggas”. Index för det 
sociala stödet, slutligen, fångas av fyra påståenden: ”Jag och mina arbets-
kamrater hjälps åt för att få arbetet gjort”, ”Jag känner att mina arbetskam-
rater respekterar mig i min yrkesroll”, ”Min närmaste chef ger mig den 
återkoppling, som är nödvändig för att jag ska veta om jag gör ett bra jobb” 
och ”Jag känner att min närmaste chef respekterar mig i min yrkesroll”. I 
det sista avseendet, det sociala stödet, delas det alltså upp i stöd från ar-
betskamrater respektive från närmaste chef. 
     Indexet för arbetskrav är uppbyggt på det sättet att de som till stor del 
eller helt och hållet instämmer i påståendena om krav har höga arbetskrav, 
medan övriga har låga. Resultaten framgår av diagram 2.4. Motsvarande 
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index för de deltidsarbetandes kontroll i arbetet är konstruerat på samma 
sätt: de som till stor del eller helt och hållet instämmer i påståendena om 
kontroll har en hög grad av egenkontroll, medan övriga har låg grad. Här 
återfinns resultatet i diagram 2.5. 
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Diagram 2.4 Höga respektive låga 
arbetskrav (procent) 
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Diagram 2.5 Hög respektive låg kon-
troll i arbetet (procent) 

Nära 60 procent upplever höga arbetskrav, medan drygt 40 procent har 
låga krav. För att höga krav i arbetet ska vara av godo måste de balanseras 
av en hög grad av egenkontroll över arbetet, vilket en mycket liten andel 
säger sig ha. Istället har 95 procent en låg grad av egenkontroll – och boven 
i dramat är den stora bristen på kontroll över arbetstiden. 
     För att kunna se närmare på samspelet mellan krav och kontroll kan vi 
(diagram 2:6) sammanställa dessa dimensioner i arbetsmiljön till de fyra 
typer av arbete, som vi nämnt tidigare: aktivt (höga krav och hög kontroll), 
passivt (låga krav och låg kontroll), lågstress- (låga krav och hög kontroll) 
och högstressarbete (höga krav och låg kontroll). Två typer av arbetsmiljö 
dominerar: Den vanligaste, i vilken drygt hälften av de deltidsarbetande 
finns, är högstressarbeten; den näst vanligaste är också den näst sämsta ur 
de anställdas synpunkt, passiva arbeten, som omfattar 40 procent. De an-
delar som befinner sig i miljöerna lågstress- respektive aktivt arbete är när-
mast negligerbara. 
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Diagram 2.6 Typ av arbetsmiljö utifrån arbetskrav och egenkontroll (procent) 
 
Nästa steg är att titta på det sociala stödet – den tredje dimensionen av 
modellen över god och dålig arbetsmiljö. Det är alltså den dimension, som 
kan fungera som en buffert om det finns ett glapp mellan kraven på den 
anställda i arbetet och hennes kontroll i det. Här har vi först sammanställt 
ett index om stödet från arbetskamrater (diagram 2.7) och ett om det från 
närmaste chef (diagram 2.8), för att slutligen föra ihop dem till ett gemen-
samt index (diagram 2.9). Fördelningen av de svarande på högt respektive 
lågt socialt stöd följer samma princip som för de andra indexen, det vill 
säga att de som till stor del eller helt och hållet instämmer i påståendena 
om socialt stöd har en hög grad av sådant, medan övriga har låg grad. 
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Diagram 2.7 Högt respektive lågt stöd 
från arbetskamrater (procent) 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

Lågt Högt
Stöd

Pr
oc

en
t

 
Diagram 2.8 Högt respektive lågt 
stöd från närmaste chef (procent) 
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Det sociala stödet från arbetskamrater är ganska högt – två tredjedelar rap-
porterar att de har sådant stöd. Det är emellertid lägre när det gäller det 
som kommer från närmaste chef. Som vi såg i tabell 2.3 är det främst stö-
det i form av återkoppling, som brister här. Några kommentarer ur enkäten 
kan illustrera detta: 

 
På grund av dåligt intresse från chefen och även delvis ifrån övrig 
personal så känns det extra jobbigt då man aldrig får någon upp-
skattning för arbetet man utför. 
 
Varför ser våra högre chefer inte oss? 
 
Det är dålig information om vad som skall hända framöver. Ingen 
uppstrukturering i arbetet. Det är många som slutar här på grund av 
arb. tider o att man inte får någon feedback från chefen o arb.ledare. 
För lite morötter i arbetet. 
 
Ingen kommunikation mellan chefer och ’vanlig personal’. 
 

I sammanställningen av de två typerna av stöd till ett index över socialt 
stöd som sådant (diagram 2.9), ser vi att ett lågt stöd är något vanligare än 
ett högt sådant. 
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Diagram 2.9 Sammanlagt socialt stöd (procent) 
 
Nu har vi skaffat oss en uppfattning om arbetskrav, egenkontroll och soci-
alt stöd var för sig, men för att få en sammanhållen bild kan vi återigen 
sammanställa alla dimensionerna till olika typer av arbete (diagram 2.10). 
En viktig fråga i det sammanhanget är om det är de som behöver en buffert 
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i form av socialt stöd, som också har tillgång till en sådan – eller om det är 
andra som har det. De som har tillgång till socialt stöd finns bland dem 
som finns i kollektivt arbete och de som inte har det bland dem som be-
finner sig i isolerat arbete. 
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Diagram 2.10 Sammanställning av arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd till 
typer av arbetsmiljöer (procent) 
 
Först kan vi notera att isolerade arbetsmiljöer är vanligast, men att de kol-
lektiva inte kommer så långt efter. De deltidsanställda som har tillgång till 
socialt stöd finns bland dem som har kollektivt arbete; de som inte har det 
finns inom det isolerade arbetet. Vi ser att en del av dem som har ett hög-
stressarbete har ett högt socialt stöd: en fjärdedel har kollektivt högstressar-
bete. Men en tredjedel har lågt socialt stöd och därmed isolerat hög-
stressarbete. De vanligaste miljöerna är det isolerade högstressarbetet och 
därnäst kommer det isolerade passiva arbetet och det kollektiva hög-
stressarbetet. Det kollektivt passiva kommer närmast därefter, medan öv-
riga typer av arbetsmiljö – däribland den allra bästa för de anställda, den 
kollektivt aktiva, knappast märks alls. 
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     Åtskilliga kommentarer handlade om den stressiga arbetssituationen. 
Här är ett par exempel: 

 
Oron för att något ska hända ex hot, våld och rån är också stressrela-
terat. Kassapersonalen sitter väldigt öppet och oskyddat med mycket 
pengar framför sig. Att ibland vara i kontakt, oftast i kassalinjen, 
med påverkade människor tänker då främst på narkotikapåverkade 
skapar oftast en otrevlig känsla inombords. Känns stressande då man 
inte vet hur de reagerar i olika situationer. 
 
Stressiga situationer , man ska sköta sin avdelning: packa upp varor, 
frosta av frysar, ändra skyltar o etiketter, ev. säljare, telefonsamtal, 
göra beställningsorder + allt annat; springa till kassan (för att det inte 
sätts in någon ersättare om någon är sjuk), gå till returinmatningen, 
och helst packa upp varor på andra avdelningar också, samt vara 
trevlig och hjälpsam mot kunder som undrar, frågar, klagar. Inte 
undra på att man är trött på social samvaro efter jobbet och svimmar 
av i soffan vid 21.00. Trots allt trivs jag med jobbet och kunderna 
men upplever att vi får allt fler uppgifter på kortare tid. 
 

Sammantaget kan sägas att det inte råder någon balans mellan arbetskrav 
och egenkontroll i en stor del av de deltidsarbetandes arbetsmiljö. Dess-
utom har inte tillräckligt många av dem tillgång till den buffert, som kan 
finnas i det sociala stödet. 
 

Hälsan 
 
Det tredje område som vi ska studera är de deltidsarbetandes hälsotillstånd. 
Här handlar det om egenrapporterad hälsa – vi har helt enkelt inte haft råd 
att skicka ut läkare på arbetsplatserna för att ställa diagnos på de deltidsan-
ställda. Samtidigt är erfarenheten från tidigare undersökningar att den själv-
rapporterade hälsan stämmer väl överens med resultat från andra metoder, 
när det gäller de avseenden som vi ska ta hänsyn till här. Låt oss börja 
(tabell 2.4) med att se på en översikt över svaren på de frågor i enkäten, 
som handlar om hälsan. Svarsalternativet ”ofta” i tabellen innebär att den 
svarande angett att det aktuella besväret förekommer upp till ett par dagar i 
månaden, medan ”sällan” omfattar att besväret i fråga inte förekommer 
alls. 
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Tabell 2.4 Frågor om hälsokonsekvenser av arbetet med sammanslagna svars-
alternativ (procent) 

Hälsa Ofta Säl-
lan 

To-
talt 

Händer det att du känner dig psykiskt uttröttad efter 
arbetet? 61 39 100 

Händer det att du känner dig fysiskt utmattad efter 
arbetet? 78 22 100 

Händer det att du är så trött efter arbetet att du har 
svårt att ta dig för någonting? 72 28 100 

Händer det att du känner dig ledsen och nedstämd på 
grund av arbetet? 35 65 100 

Händer det att du känner dig orolig och rastlös på 
grund av arbetet? 30 70 100 

Händer det att du har halsbränna, sura uppstötningar, 
sveda i maggropen eller orolig mage? 35 65 100 

Händer det att du efter arbetet har ont i övre delen av 
ryggen eller i nacken? 75 25 100 

Händer det att du känner dig trött eller håglös? 63 37 100 

Händer det att du har huvudvärk? 53 47 100 

Händer det att du har svårt att sova därför att tankar 
på jobbet håller dig vaken? 32 68 100 

 
     Det är höga andelar av de deltidsarbetande, som rapporterar psykisk 
och fysisk uttröttning av arbetet och extrem trötthet. Likadant är det med 
vissa psykosomatiska symptom, såsom ont i nacken och övre delen av ryg-
gen samt huvudvärk. Däremot är ledsnad och nedstämdhet, oro och rast-
löshet, samt sömnproblem på grund av arbetet mindre utbredda – även om 
de omfattar omkring en tredjedel av svaren.  
     Om vi tillåts spekulera lite utifrån resultat från andra undersökningar av 
hälsa och attityder till arbete, så kan de lägre andelarna i just dessa avseen-
den bero på att de yrkesgrupper det gäller, tillhör de som drar en skarp 
gräns mellan arbete och fritid. Det är viktigt för vardagslivet att inte ta med 
sig arbetet hem – och i synnerhet inte problemen. 
     För att sedan reflektera över resultaten, är det kanske inte så konstigt att 
man känner sig både fysiskt och psykiskt utmattad efter arbetet. Det är ju 
en prestation som påverkar både kropp och själ. Men när det sker så ofta 
för så stora andelar är det anmärkningsvärt. Och när arbetet har så stor in-
verkan att man känner sig trött och håglös eller kanske till och med har 
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svårt att ta sig för någonting när man kommer hem, är det desto värre – i 
synnerhet när det sker ofta. Att någon gång ha till exempel nacksmärtor 
eller huvudvärk är kanske inte heller så farligt, men när så sker frekvent är 
situationen allvarlig. Att gång på gång erfara olika typer av psykosomatiska 
besvär är starkt negativt för den drabbade. 
     För att undersöka saken närmare har vi satt samman de olika typerna av 
arbetsrelaterade besvär till tre index: ett trötthetsindex, ett orosindex och 
ett index för psykosomatiska besvär. Trötthetsindex består av frågorna 
”Händer det att du känner dig fysiskt uttröttad efter arbetet?”, ”Händer det 
att du känner dig psykiskt utmattad efter arbetet?”, ”Händer det att du är så 
trött efter arbetet att du har svårt för att ta dig för med någonting?” och 
”Händer det att du känner dig trött eller håglös?”. Orosindexet är uppbyggt 
av de här frågorna: ”Händer det att du känner dig ledsen och nedstämd på 
grund av arbetet?”, ”Händer det att du känner dig orolig och rastlös på 
grund av arbetet?”. Slutligen innehåller indexet för psykosomatiska besvär 
frågorna ”Händer det att du halsbränna, sura uppstötningar, sveda i mag-
gropen eller orolig mage?”, ”Händer det att du efter arbetet har ont i övre 
delen av ryggen eller i nacken?”, ”Händer det att du har huvudvärk?”, och 
”Händer det att du har svårt att sova därför att tankar på jobbet håller dig 
vaken?”.  
     De som svarat ”Minst ett par dagar i veckan” eller ”Minst en dag i 
veckan eller ett par dagar i månaden” på någon av frågorna i respektive 
index tillhör den kategori svarande som har någon form av symptom. Den 
andra kategorin omfattar de som svarat ”Sällan eller aldrig” på frågorna i 
respektive index. I diagram 2.11 återfinns de andelar av de deltidsarbe-
tande, som rapporterat på ett sådant sätt om sitt hälsotillstånd att de tillhör 
den första kategorin. 
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Diagram 2.11 Index som beskriver den andel som upplever någon form av trötthet, 
känner oro respektive känner av psykosomatiska besvär (procent). 
 
Det visar sig att cirka 40 procent känner någon form av trötthet och knappt 
en fjärdedel känner oro minst ett par dagar i månaden. Drygt en tiondel 
upplever dessutom någon form av psykosomatiska besvär. 
 

Sammanfattning 
 
Det här kapitlet har handlat om deltidsarbetet som sådant. Det visar sig att 
långa deltider – över 70 procent – dominerar, med undantag för de allra 
längsta, de över 90 procent av heltid. Erbjudanden från arbetsgivaren om 
högre sysselsättningsgrad är ganska ovanliga och erbjudanden om heltid 
mycket ovanliga – trots att en så stor andel av de deltidsarbetande önskar 
heltid. 
     Arbetsmiljön är problematisk. För att undersöka den använder vi en väl 
beprövad modell för att genomföra en klassificering i goda och dåliga ar-
betsmiljöer. Den bygger till att börja med på en sammanställning av höga 
och låga arbetskrav med hög och låg egenkontroll för den anställde. Bland 
de deltidsarbetande är höga arbetskrav vanligast, liksom en låg grad av kon-
troll; det sista beror huvudsakligen på bristande inflytande över arbets-
tiderna. Kombinationen av höga krav och låg egenkontroll resulterar i att 
den dominerande typen av arbetsmiljö är högstressarbeten – en typ som är 
starkt negativ och som rent av kan vara skadlig. Ytterligare en dimension 
kan införas i modellen, nämligen socialt stöd från arbetskamrater och che-
fer. Stödet från arbetskamrater är ganska högt, medan det från närmaste 
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chef är lägre, vilket leder till att totalt sett är lågt socialt stöd vanligare än 
högt sådant. Om vi lägger till det sociala stödet i modellen tillsammans 
med arbetskrav och egenkontroll, så blir resultatet att de tre vanligaste 
arbetsmiljöerna bland de deltidsarbetande är de här: isolerade högstressar-
beten, kollektiva högstressarbeten och isolerade passiva arbeten. Den första 
typen är den allra sämsta arbetsmiljön och den andra den näst sämsta. Den 
riktigt goda arbetsmiljön, den kollektiva aktiva, är sparsamt företrädd. 
     I kapitlet har vi också tittat på den arbetsrelaterade hälsan bland de del-
tidsarbetande. Här har vi konstruerat tre index. Ett omfattar de som minst 
två dagar i veckan känner sig fysiskt eller psykiskt utmattade eller lider av 
extrem trötthet efter arbetet. Ett annat gäller de som lika ofta är nedstämda 
eller oroliga på grund av arbetet. Och ett tredje de som med samma fre-
kvens har psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk eller ont i nacken. 
Trötthet och psykosomatiska besvär är utbredda. Det arbetsrelaterade häl-
sotillståndet bland de deltidsanställda är därmed mindre bra. Däremot är 
oron inte särskilt omfattande. 
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3. ATT INTE KUNNA ELLER VILJA ARBETA HELTID 
 
 
Vi har tidigare sett att 54 procent av de deltidsarbetande inte kan eller vill 
ha heltidsarbete och i det här kapitlet ska vi undersöka vad som ligger 
bakom detta. Man kan tänka sig åtminstone tre typer av faktorer, som in-
verkar på inställningen att vilja eller inte vilja arbeta heltid. Den ena har att 
göra med själva arbetssituationen som sådan, det vill säga saker i arbets-
miljön. Den andra är hälsotillståndet, som kan påverka möjligheterna att 
jobba heltid och synen på detta. Och den tredje faktorn innehåller förhål-
landen utanför arbetet, exempelvis familj och barn. Låt oss undersöka om 
– och i så fall hur – dessa typer av faktorer har effekt på inställningen att 
inte arbeta heltid. 
 

Arbetsmiljön 
 
Därvid kan vi börja med de tre dimensionerna i Karaseks modell över ar-
betsmiljöer: De krav arbetet ställer på den anställda, den kontroll som hon 
har i arbetet och det sociala stöd som finns från arbetskamrater och när-
maste chef (diagram 3.1). Arbetskraven fungerar så som vi kan förvänta oss: 
Det är en högre andel bland dem som har höga arbetskrav än bland dem 
som har låga, som inte vill ha heltidsarbete. Om kraven är höga verkar det i 
någon mån avskräckande på att gå upp på heltid. I fråga om egenkontrol-
len eller inflytandet i och över arbetet, så skulle man kunna tänka sig att en 
låg grad av inflytande medförde en ovilja mot att arbeta mer. Det finns en 
viss sådan tendens, men skillnaden är marginell. Det är också rimligt att 
anta att ett lågt socialt stöd medför att den deltidsarbetande inte vill ha 
heltid. Så är också fallet, men även här är skillnaden liten. Alla tre fakto-
rerna spelar alltså in på förväntat sätt, men när det gäller egenkontroll och 
socialt stöd är det små differenser; det är något tydligare att höga arbetskrav 
kan leda till att deltidsarbetande avstår från heltid. 
     Om vi ser till typer av arbetsmiljö (diagram 3.2) visar det sig att det är 
vanligare i högstressarbeten och i aktiva arbeten att föredra deltid. Det ge-
mensamma för dessa två miljöer är att de innehåller höga krav – det är ar-
betskraven som slår igenom på det sätt som vi just diskuterat. 



22 

 
 

0

20

40

60

80

Arbets-
krav

Egen-
kontroll

Socialt
stöd

Arbetsmiljö

Pr
oc

en
t

Lågt Högt

 
Diagram 3.1 Önskar inte heltid och 
arbetsmiljöfaktorer (procent) 
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Diagram 3.2 Önskar inte heltid och 
arbetsmiljötyper (procent) 
 

 
Låt oss därmed gå vidare till att undersöka hälsans inverkan på inställ-
ningen till att arbeta heltid. 
 

Hälsan 
 
Därvid vi kan utnyttja de index över hälsan, som vi konstruerade i sam-
band med redovisningen i förra kapitlet: Ett för trötthet, ett för oro och ett 
för psykosomatiska besvär (diagram 3.3). I samtliga indelas deltagarna i de 
som har symptom ofta respektive sällan. Hälsan kan tänkas ha inverkan på 
inställningen till heltidsarbete på det sättet att om man har en sämre hälsa, 
så vill man inte arbeta heltid i lika hög grad som om hälsan är god. 
     Det förväntade mönstret finner vi i indexen för trötthet och psykoso-
matiska besvär: De som ofta har sådana problem är mindre benägna att 
vilja ha heltidsarbete. För oro finner vi emellertid det motsatta mönstret. 
Vi kan inte förklara detta, men vi kan kanske trösta oss med att det ju ändå 
är så få som besväras av oro på grund av arbetet. 
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Diagram 3.3 Hälsans inverkan på att inte vilja ha heltid (procent) 
 
     Den tredje tänkbara typen av faktorer bakom svårigheter med heltids-
arbete är sådana som ligger utanför arbetet. 
 

Förhållanden utanför arbetet 
 
I avseendet förhållanden utanför arbetet har vi inte tillgång till något in-
dex, utan vi får titta på några enskilda variabler. Om vi ser till vad man 
funnit i andra deltidsundersökningar, så är det främst de här förhållandena 
som kan förväntas ha betydelse: Huruvida man är gift/sammanboende 
eller ensamstående, om man har hemmavarande barn eller ej, ålder samt 
inkomst. Vi börjar med en jämförelse mellan inställningen till att arbeta 
heltid och civilstånd (diagram 3.4) respektive om man har eller inte har 
hemmavarande barn (diagram 3.5). 
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Diagram 3.4 Önskar inte heltid och 
civilstånd (procent) 
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Diagram 3.5 Önskar inte heltid och 
hemmavarande barn (procent) 
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Vi kan först utläsa att det är vanligare bland de gifta eller sammanboende 
att inte vilja ha ett heltidsarbete. Det visar sig också att det är en lägre andel 
bland dem med hemmavarande barn som inte vill ha heltid. Beträffande 
de gifta eller sammanboende kvinnorna är det tänkbart att de helt enkelt 
har så mycket hemarbete att utföra att det påverkar inställningen till löne-
arbete på ett sådant sätt att de inte vill eller tycker sig kunna gå upp på hel-
tid. Arbetsfördelningen mellan könen i hemmen är fortfarande sådan att 
uttrycket ”vård av frisk man i hemmet” har visst fog för sig. När det gäller 
hemmavarande barn kan förekomsten av sådana slå åt två håll enligt tidi-
gare studier. Det ena är att man – i synnerhet kvinnor – vill eller måste gå 
ned i arbetstid för att kunna umgås med och sköta dem. Det andra är att 
barn medför ökade kostnader och att man därför behöver heltid för att 
höja inkomsten. Genom att inkomstvariabeln, som vi strax kommer att se, 
inte fungerar tillfredsställande i den här undersökningen, kan vi inte mäta 
dessa skillnader. Mot bakgrund av kunskapen från andra undersökningar, 
tycks det oss dock högst troligt att denna dubbelhet gäller även för de del-
tidsarbetande inom Konsum Värmland. 
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Diagram 3.6 Önskar inte heltid och ålder (procent) 
 
Även här följer mönstret det förväntade: ju äldre de deltidsarbetande är, 
desto större andel är det som inte vill ha ett arbete på heltid. En kommen-
tar i enkäten visar exempel på det: 

 
Som deltidsarbetare har vi fyra veckors schema. Under den perioden 
har vi åtta till niodagarspass. Helg ingår lördag och söndag. Tufft om 
man är 40 eller 60 år 
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Vi kommer så in på inkomstens betydelse (diagram 3.7). I de flesta tidigare 
undersökningar av faktorer bakom önskan om att gå upp på heltid bland 
deltidsarbetande, har inkomsten visat sig ha en viktig inverkan. Sambandet 
går ut på att lägre inkomst tenderar att medföra en inställning till att önska 
heltid. Det kan helt enkelt vara svårt att försörja sig på en deltid. Ett par 
kommentarer från enkäten om detta: 

 
Kunde jag välja vore bra men vilken ensamstående mor med tre 
hemmavarande barn kan leva drägligt på en 25 timmars lön? 
 
Vet inte vad jag tjänar just nu! Alldeles för lite i alla fall 
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Diagram 3.7 Önskar inte heltid och månadsinkomst före skatt och med tillägg 
(procent) 
 
Så är emellertid inte fallet i den här undersökningen, utan tendensen är 
den motsatta: Ju lägre inkomst, desto större andel som inte vill gå upp på 
heltid. Vi kan inte förklara detta mönster. Nu fattas en viktig pusselbit här, 
nämligen makens inkomst för de gifta eller sammanboende. En fråga om 
detta fanns med i enkäten, men så många avstod från att svara att resultatet 
inte kan anses vara tillförlitligt. Med en viss känsla av otillfredsställdhet, 
måste vi därför lämna frågan om inkomst här. 
     Vi kan i alla fall konstatera att svårigheten att lägga vardagslivets pussel, 
att få arbete och andra delar av livet att gå ihop, är en viktig del av hela 
frågan om att arbeta heltid eller deltid. Här är några exempel på kommen-
tarer om detta: 
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Det finns ingen bestämd dag i veckan man är helledig, därför kan 
man ej gå på kurser eller någon annan aktivitet, vare sig dagtid eller 
kvällstid. Schemat är mest eft. o kvällsarb. 
 
Det är hopplöst när man har familj att hoppa runt på "obestämd" 
schematid utöver mina 24 t/v. I valet mellan att chefen blir sur för 
att man tackar nej till att jobba - och att bli med barnen på det man 
lovat så slutar det ändå med att man har en obehaglig klump i ma-
gen. 
 
Socialt umgänge och familjeliv sammanfaller inte med handelns öp-
pettider 

 
 

Sammanfattning 
 
Av de deltidsarbetande är det 54 procent som inte kan eller vill ha ett hel-
tidsarbete och i det här kapitlet har vi undersökt några olika förhållanden, 
som kan tänkas ligga bakom detta. Det handlar även här om arbetsmiljön, 
hälsotillståndet och saker utanför arbetet. När det gäller arbetsmiljön 
visade det sig att det helt avgörande är arbetskraven. För en stor andel är 
den bakomliggande faktorn det förhållandet att arbetet är alltför påfres-
tande för att klara av att arbeta full tid. Andra dimensioner av arbetsmiljön 
– i vilken mån man har egenkontroll och socialt stöd – har en underord-
nad betydelse. 
     Även hälsan har viss inverkan. Två av indexen – trötthet och psykoso-
matiska besvär – visar resultatet att det är en större andel bland dem som 
har sämre hälsa, som också har inställningen att de inte kan ha heltidsar-
bete. I tidigare studier av deltidsarbete har man funnit att inkomsten på-
verkar attityden till detta, men här fungerar inte denna variabel. Vi har där-
för uteslutit den ur resonemanget. Vi kan däremot ta hänsyn till andra va-
riabler utanför arbetet. Då framkommer att gifta eller sammanboende i 
högre grad inte vill ha heltid, att detsamma gäller för dem som inte har 
hemmavarande barn, samt att ju högre upp i ålder man kommer desto 
mindre andel är det som önskar heltidsarbete. 
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4. DELTIDSARBETANDES SKÄL FÖR ATT INTE 
VILJA ELLER KUNNA ARBETA HELTID 
 
 
I enkäten fanns en uppsättning påståenden, som utpekade olika skäl till att 
inte arbeta heltid. De svarande ombads att fylla i huruvida respektive på-
stående gällde för dem själva på en fyrgradig skala från ”Stämmer helt och 
hållet” till ”Stämmer inte alls”. För att förenkla och tydliggöra resultaten 
sammanför vi här svaren till två alternativ: ”Stämmer” och ”Stämmer inte”. 
     Själva påståendena är huvudsakligen hämtade från andra undersök-
ningar av inställningen till del- och heltidsanställning. Vissa berör drag i 
arbetet som sådant samt själva arbetsorganisationen, exempelvis att det är 
ett för slitsamt arbete för att jobba heltid eller att för mycket helgtjänstgö-
ring gör det svårt. Andra påståenden berör arbetsmarknadsskäl, såsom att 
man har ett jobb till, studerar eller känner sig för gammal. Vidare kan det 
handla om hälsoskäl, det vill säga att man skulle riskera hälsan om man 
jobbade heltid. Och slutligen sådant som har med livet utanför arbetet att 
göra, till exempel att man måste hinna med hem- och hushållsarbete eller 
ta hand om hemmavarande barn. 
     Resultaten (tabell 4.1) visar att de främsta skälen till att arbeta deltid är i 
rangordning: 1) Man vill ha heltid, men får det inte hos arbetsgivaren 2) 
för hälsans skull; 3) för slitsamt arbete 4) för att hinna med hem- och hus-
hållsarbete; och 5) det är inte värt besväret. Tätt därefter följer att kunna ta 
hand om barn, på grund av ålder och att man inte behöver mer inkomst. 
Sedan är det ett hopp till nästa anledningar, som är för mycket helgtjänst-
göring och deltidspensionering, varefter de följande är mycket sparsamt 
företrädda. 
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Tabell 4.1 Påståenden om skäl till att inte arbeta heltid i rangordning efter 
"Stämmer” (procent) 

Anledningar till att inte jobba heltid Stäm-
mer  

Stäm-
mer 
inte 

Totalt 

Jag vill ha ett heltidsarbete, men erbjuds det inte 
hos min arbetsgivare 41 59 100

För min hälsas skull 36 64 100

Det är för slitsamt arbete att jobba heltid 33 67 100

För att hinna med hem och hushållsarbete 25 75 100

Det är inte värt besväret att jobba heltid 24 76 100

För att kunna ta hand om barn 21 79 100

Jag vill inte arbeta mer på grund av min ålder 20 80 100

Jag behöver inte mer i inkomst än jag har nu 20 80 100

För mycket helgtjänstgöring gör att jag inte kan 7 93 100

Jag är deltidspensionerad 6 94 100

Jag har ett jobb till 2 98 100

Tjänstgöring på flera olika arbetsplatser gör att jag 
inte kan 1 99 100

Jag saknar barnomsorg 1 99 100

Jag studerar 0 100 100

 
 
Vi ska nu studera vilka faktorer (variabler), som påverkar inställningen till 
att inte vilja eller att inte kunna arbeta heltid. Senare – i kapitel 5 – ska vi 
också undersöka faktorer bakom en önskan om att arbeta heltid hellre än 
deltid, men här gäller alltså det motsatta. Därför koncentreras framställ-
ningen till dem som svarat att de instämmer i respektive påstående om skäl 
för att inte arbeta heltid. Det betyder att vi nu utesluter det vanligaste 
skälet – att man inte får heltid hos arbetsgivaren – eftersom de som sagt att 
detta stämmer in på dem själva ju faktiskt vill ha heltid. De faller därmed 
utanför det här kapitlets ram. De skäl som vi ska behandla är de nästkom-
mande fyra viktigaste. 
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Hälsa 
 
Hälsa är en av de dominerande anledningarna till att arbeta deltid – drygt 
en tredjedel av de svarande menar att det stämmer in på dem själva. Låt oss 
se lite närmare på hur detta motiv förhåller sig till vissa andra variabler. 
Här finns flera tänkbara samband. Ett har att göra med förhållanden i 
arbetsmiljön, ett annat med situationen utanför arbetet. 
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Diagram 4.1 Önskar inte heltid för 
hälsans skull och arbetsmiljöfaktorer 
(procent) 
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Diagram 4.2 Önskar inte heltid för 
hälsans skull och arbetsmiljötyper 
(procent) 

 
Man kan förvänta sig att negativa drag i arbetsmiljön ska leda till att man 
inte vill gå upp till heltid på grund av hälsoskäl. Det innebär att svarande 
som har höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd inte vill ha heltid i 
samma utsträckning som de som har ett mer positivt arbetsinnehåll. Men i 
resultaten finner vi en inte helt entydig bild. Mönstret när det gäller 
arbetskraven följer det förväntade i det att personer med högre krav i större 
utsträckning föredrar deltidsjobb med anledning av sin hälsa än de med 
lägre krav. I fråga om det sociala stödet är resultatet däremot inte i enlighet 
med det vi räknade med – det är istället vanligare bland de med ett högt 
socialt stöd än med ett lågt att föredra deltid. Graden av egenkontroll ger 
dessutom inget utslag alls i det här avseendet; det innebär att kontrollen i 
och över arbetet inte förefaller påverka inställningen att inte vilja ha heltid 
med hänvisning till hälsoskäl. När det gäller typerna av arbetsmiljö visar 
resultaten en viss, om än svag, tendens åt samma håll. Personer med hög-
stressarbeten (den sämsta arbetsmiljön) är i någon uträckning mer benägna 
att arbeta deltid utifrån hälsoskäl än de som har aktiva arbeten (den bästa 
arbetsmiljön). Vad vi ser här är förmodligen en effekt av att höga krav in-
verkar på att man inte önskar heltid av hälsoskäl. Både högstressarbeten 
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och aktiva arbeten innehåller ju just höga krav, i det första fallet kombine-
rat med låg egenkontroll och i det andra fallet med hög egenkontroll. 
     Vi kommer så till själva hälsotillståndets påverkan på att inte vilja arbeta 
heltid på grund av att hälsan kan ta skada. Finns ett samband mellan 
faktisk (självrapporterad) hälsa och denna inställning? Det finns en intensiv 
debatt om sådana här frågor, i vilken det ibland ifrågasätts att arbetet har 
en negativ inverkan på hälsotillståndet och dessutom hävdas att hälsopro-
blemen i sig inte är särskilt utbredda. Härigenom görs hälsoproblem till 
individuella bekymmer eller till ett spörsmål om enskilda läkares sjukskriv-
ningsrutiner, snarare än ett samhälleligt problem. Debatten kan naturligtvis 
inte avgöras utifrån denna relativt begränsade undersökning, men det kan 
ändå vara intressant att se på resultatet (diagram 4.3) mot denna bakgrund. 
Där använder vi oss av de hälsoindex vi redovisade i det förra kapitlet. 
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Diagram 4.3 Önskar inte heltid för hälsans skull och hälsoindex (procent) 
 
Här kan man tänka sig att värdet ”ofta” på trötthetsindex, orosindex och 
indexet för psykosomatiska besvär skulle vara förbundet med att hälsan 
anges som skäl för att inte vilja arbeta heltid. Så är också fallet, även om 
skillnaderna inte är särskilt markerade, i synnerhet – och enligt ett mönster 
som vi sett tidigare – när det gäller oro på grund av arbetet. 
     Slutligen när det gäller hälsoskälet ska vi också studera i vilken mån 
förhållanden utanför arbetet inverkar. Det gäller i första hand två andra 
skäl, nämligen de som har med barn respektive hem- och hushållsarbete att 
göra. (När det gäller barn ingår naturligtvis endast de som har hemma-



31 

varande barn.) Vi tar också upp tre variabler, som vi utnyttjat tidigare: just 
hemmavarande barn, samt civilstånd (tabell 4.2) och ålder (diagram 4.4). 
 
Tabell 4.2 Önskar inte heltid för hälsans skull och att ta hand om barn, hinna med 
hem och hushållsarbete, civilstånd samt hemmavarande barn (procent) 

Ta hand om 
barn 

Hem och hus-
hållsarbete 

Civilstånd 
Hemma-

varande barn 

 
Stäm-
mer 

Stäm-
mer 
inte 

Stäm
mer 

Stäm-
mer 
inte 

Gift/ 
Sam-

bo 

En-
sam-

ståen-
de 

Ja Nej 

Arbetar inte 
heltid för 
hälsans skull 

47 17 65 26 41 18 30 41

 
Det förväntade mönstret är att när hälsan är ett skäl för att inte arbeta 
heltid, så hänger detta ihop med två andra skäl, nämligen att man har barn 
att ta hand om och att man stort ansvar för hem- och hushållsarbete. Vi 
finner också sådana samband: I båda fallen är det vanligare bland dem som 
angett dessa skäl att också uppge hälsoskälet. Vidare kan vi inte se några 
andra hypoteser om hur civilstånd och hemmavarande barn skulle påverka 
hälsoskälet än de som vi presenterade i förra kapitlet. Resultatet är också i 
enlighet med dem: Det är en betydligt större andel bland de gifta och 
sammanboende som för fram detta skäl, medan det är en något större an-
del som inte har hemmavarande barn som också gör det.  
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Diagram 4.4 Önskar inte heltid för hälsans skull och ålder (procent) 
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I fråga om ålderns inverkan (diagram 4.4) bör vi kunna räkna med att högre 
ålder medför fler krämpor och att detta påverkar hälsoskälet. Det är också 
den huvudsakliga tendensen, även om det finns ett smärre brott mot den i 
den högsta åldersgruppen. 
 

Slitsamt arbete 
 
En prominent anledning till att arbeta deltid är att jobbet är alltför slitsamt 
för en heltid. Det har framförts av en tredjedel av de svarande. Vi kan nu 
ställa oss frågan hur samma variabler som tidigare inverkar även i det här 
fallet. Låt oss börja med arbetsmiljön (diagram 4.5 och 4.6). När det gäller 
arbetskraven är tendensen tydlig (diagram 4.5): Höga krav medför att en 
större andel anför det slitsamma arbetet som skäl för att inte arbeta heltid. 
Även egenkontrollen och det sociala stödet har en viss inverkan: de med 
lägre kontroll och stöd menar i något högre grad att det är ett för påfres-
tande arbete för heltid; skillnaderna är emellertid små i dessa fall. Återigen 
framträder arbetskraven som avgörande. 
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Diagram 4.5 Önskar inte heltid för att 
det är för slitsamt arbete och arbets-
miljöfaktorer (procent) 
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Diagram 4.6 Önskar inte heltid för att 
det är för slitsamt arbete och arbets-
miljötyper (procent) 

Det senare är också något som slår igenom på utfallet för typerna av ar-
betsmiljö (diagram 4.6). Aktiva arbeten och framför allt högstressarbeten 
har starkast inverkan, medan den är mindre för passiva arbeten och låg-
stressarbeten. Det förefaller inte så konstigt att en passiv arbetsmiljö och en 
lågstressmiljö medför ett lägre tryck på att uppfatta arbetet som slitsamt – i 
båda fallen är ju arbetskraven relativt låga. Det är inte heller så märkligt att 
högstressmiljön leder till att många ser arbetet som alltför slitsamt för att 
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jobba heltid – här finns ju höga krav, som inte balanseras av tillräcklig 
egenkontroll; det råder ett glapp däremellan. Även den aktiva miljön har 
en inverkan, vilket måste tolkas som att kraven spelar sin roll även här – 
trots att de kombineras med en hög grad av inflytande. 
     När det gäller relationen mellan det alltför slitsamma arbetet och hälso-
variabler, så finns data därom i nästa diagram, 4.7. Vi kan förvänta oss att 
hälsoproblem har den inverkan att en större andel anger slitsamheten i 
arbetet som skäl till att jobba deltid. Vi finner här små men systematiska 
samband mellan å ena sidan uppfattningen om det slitsamma arbetet och å 
andra sidan samtliga hälsoindex: Det är genomgående en högre andel som 
ofta har besvär som också säger att det är ett för slitsamt arbete för heltid. 
 

0

20

40

60

80

100

Trötthet Oro Psykosomatiska besvär

Hälsoindex

Pr
oc

en
t

Ofta Sällan

 
Diagram 4.7 Önskar inte heltid för att det är för slitsamt arbete och hälsoindex 
(procent) 
 
Hittills har vi undersökt hur faktorer i eller som ett resultat av arbetet in-
verkar på inställningen att heltidsjobb är alltför slitsamt i den typ av arbete 
det handlar om. Men hur är det med förhållanden utanför arbetet? Här 
kan vi titta på dels hur detta skäl till att arbeta deltid förhåller sig till så-
dana skäl som har med hem och barn att göra, dels dess relation till om 
man har hemmavarande barn eller ej, är gift eller sammanboende eller ej 
(tabell 4.3) och till hur gammal man är (diagram 4.8). 



34 

Tabell 4.3 Önskar inte heltid för att det är för slitsamt arbete och att ta hand om 
barn, hinna med hem och hushållsarbete, civilstånd samt hemmavarande barn 
(procent) 

Ta hand om 
barn 

Hem- och 
hushållsarbete Civilstånd 

Hemma-
varande barn 

 
Stäm-
mer 

Stäm-
mer 
inte 

Stäm-
mer 

Stäm-
mer 
inte 

Gift/ 
Sam-

bo 

En-
sam-
stå-

ende 
Ja Nej 

Arbetar inte 
heltid för att det 
är ett för slitsamt 
arbete 

35 21 54 24 37 17 27 37

 
Vi finner tydliga samband i samtliga fall. En större andel av dem som an-
givit att kunna ta hand om barn och att hinna med hem- och hushålls-
arbete som skäl för att inte arbeta heltid har också som skäl härför utpekat 
det slitsamma arbetet. Detsamma gäller för en större andel bland dem som 
är gifta eller är sammanboende. Mot förväntan finns en större andel bland 
personer utan än med hemmavarande barn, som säger att arbetet är för 
slitsamt, men det kan ha att göra med den dubbelhet i betydelsen av att ha 
barn hemma som vi tidigare varit inne på. 
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Diagram 4.8 Önskar inte heltid för att det är ett för slitsamt jobb och ålder (procent) 
 
Det är också (diagram 4.8) huvudsakligen en större andel som inte önskar 
heltid ju högre upp i åldrarna vi kommer. Sammantaget är det uppenbart 
att även förhållanden utanför arbetet spelar roll för uppfattningen att arbe-
tet är för slitsamt för att jobba heltid. 
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Hinna med hem- och hushållsarbete 
 
Vi kommer slutligen till motivet att hinna med hem- och hushållsarbete 
som skäl för att arbeta deltid – något som en fjärdedel av de svarande säger 
att det stämmer in på dem själva. Även i detta fall är det rimligt att tänka 
sig att närvaron av barn i hemmet och huruvida man är ensamstående kan 
tänkas påverka detta. Ålder skulle dessutom kunna ha betydelse. Vi kan 
även förvänta oss att detta skäl hänger ihop med motivet att kunna ta hand 
om barn. Hälsan kan vidare ha en viss betydelse, och vi bör också kontrol-
lera om arbetsmiljön har med saken att göra. 
     Om vi börjar med arbetsmiljön (diagram 4.9 och 4.10), så förefaller den 
ha liten inverkan. Det är kanske inte så märkligt med tanke på att arbets-
miljöförhållanden på jobbet i sig knappast kan påverka särskilt mycket 
huruvida man har tillräcklig tid för hem- och hushållsarbete. 
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Diagram 4.9 Önskar inte heltid för att 
hinna med hem- och hushållsarbete 
och arbetsmiljöfaktorer (procent) 
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Diagram 4.10 Önskar inte heltid för att 
hinna med hem- och hushållsarbete 
och arbetsmiljötyper (procent) 
 

Däremot kan det vara möjligt att konsekvenser av en dålig arbetsmiljö i 
form av hälsoproblem kan få sådana effekter. Låt oss se hur det förhåller 
sig med hälsoindexen (diagram 4.11). I fråga om oro och psykosomatiska 
besvär finner vi mycket små och motstridiga skillnader mellan dem som 
ofta och sällan har sådana besvär. När det gäller trötthet, som väl också kan 
tänkas ha den största inverkan i det här fallet, visar det sig att de som ofta 
känner sig trötta i högre grad också avstår från heltidsarbete. 
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Diagram 4.11 Önskar inte heltid för att hinna med hem- och hushållsarbete och 
hälsoindex (procent) 
 
Men allt hänger naturligtvis inte på förvärvsarbetet och relationen mellan 
det och livet i övrigt. Det finns ett pussel, som ska läggas även på fritiden i 
sig. Några sådana pusselbitar finns i tabell 4.4, där vi kan se hur de deltids-
arbetande förhåller sig till möjligheterna att sköta hem och hushåll som 
skäl för att inte vilja eller kunna gå upp på heltid. 
 
Tabell 4.4 Önskar inte heltid för att hinna med hem- och hushållsarbete  
och variabler som att ta hand om barn, ta hand om hem och hushållsarbete,  
civilstånd och hemmavarande barn (procent) 

Ta hand om barn Civilstånd Hemma-
varande barn 

 
Stäm-
mer 

Stämmer 
inte 

Gift/ 
Sambo 

Ensam- 
stående Ja Nej 

Arbetar inte heltid för att 
hinna med hem- och 
hushållsarbete 

73 11 29 10 36 16

 
Det förhållandet att man inte vill eller kan arbeta heltid för att kunna ta 
hand om barn samvarierar starkt med skälet att hinna med hem- och hus-
hållsarbete. Det är 73 procent av dem som angivit skälet barn som även 
tagit upp den senare anledningen till att fortsätta med deltidsarbete. I det 
här fallet finner vi också det förväntade sambandet att det är en större an-
del bland dem som har hemmavarande barn som önskar mer tid för hem-
arbete. De gifta och sammanboende anger också detta skäl i större ut-
sträckning än de ensamstående. 
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Diagram 4.12 Önskar inte heltid för att hinna med hem- och hushållsarbete och 
ålder (procent) 
 
Däremot följer inte åldersvariabeln riktigt det mönster vi sett förut 
(diagram 4.12). Istället för en kurva med ökande andel från lägre till högre 
åldrar, får vi nu en utplaning från 31 år och uppåt i åldersgrupperna. En 
rimlig hypotes för att förklara detta är helt enkelt att omfattningen av hem- 
och hushållsarbetet påverkas av om man har barn hemma eller inte – och 
det är troligt att det är mindre vanligt i den äldsta gruppen att man har det. 
Vi har kontrollerat detta samband och – utan att vi redovisar det i en tabell 
– är resultatet sådant att det bekräftar hypotesen: I åldern 51 år och uppåt 
har endast 9 procent hemmavarande barn, medan motsvarande andel för 
dem som är 31 till 50 år ligger på 77 procent och för gruppen 30 år och 
nedåt omfattar den 30 procent. Det tycks som att vi kan utgå från att hem- 
och hushållsarbetet inte är lika betungande, eller en lika svårplacerad pus-
selbit, för den äldsta gruppen som för de yngre. 
 

Sammanfattning 
 
Om vi nu ser på de mönster vi funnit när det gäller faktorer som påverkar 
skilda motiv till att inte vilja arbeta, finns det några gemensamma drag? De 
skäl som är de klart vanligaste är alltså: 1) Vill ha heltid, men får det inte 
hos arbetsgivaren; 2) för hälsans skull; 3) alltför slitsamt arbete; 4) för att 
hinna med hem- och hushållsarbete; 5) det är inte värt besväret; 6) för att 
kunna ta hand om barn; 7) på grund av ålder; och 8) att man inte behöver 
mer inkomst. Den första anledningen har vi inte tagit upp i detta kapitel, 
eftersom den innebär att man faktiskt önskar heltid. Istället har vi behand-
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lat de tre följande, varvid vi även här har tittat på arbetsmiljön, hälsan och 
sådant som ligger utanför arbetet. 
     Sammantaget visar de stora mönstren tydligt att det finns tre faktorer, 
som har inverkan på inställningen att inte vilja eller att inte kunna arbeta 
heltid: dålig arbetsmiljö, hälsoproblem till följd av arbetet, och en hem-
situation som kräver extra stora arbetsinsatser. Samtidigt finns några spe-
ciella saker, som är värda att lägga märke till. 
     När det gäller arbetsmiljön är höga krav den dominerande bakomlig-
gande faktorn för hälsoskälet till att inte arbeta heltid, liksom det slit-
samma arbetet; egenkontrollen och det sociala stödet har mindre bety-
delse. Vidare har inte bara högstressarbete, som man kunde förvänta sig, 
utan också aktiva arbeten stort inflytande. Den arbetsrelaterade hälsan ger 
också utslag på dessa två skäl.  
     Det tredje skälet – att inte vilja ha heltidsarbete för att hinna med hem- 
och hushållsarbete – är däremot relaterat nästan enbart till andra förhål-
landen utanför förvärvsarbetet. I övrigt har åldern stor betydelse i samtliga 
fall: ju högre upp i åldrarna vi kommer, desto större andel är det som anger 
respektive skäl till att inte arbeta heltid. 
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5. ÖNSKAN OM HELTID 
 
 
Det är 46 procent av de deltidsarbetande som önskar heltid – och det är 
dem som det handlar om i det här kapitlet. Vi ska börja framställningen 
med att titta på om denna andel förändras om heltidsmåttet vore kortare. 
Därefter går vi in på frågan om de olika faktorerna i arbetet, de som har 
med hälsan att göra och de som ligger utanför arbetet för att se om de på-
verkar önskan om heltid. 
 

Variationer i heltidsmåttet 
 
Heltidsmåttet är den normala arbetstid, som beräknas för heltid. I enkäten 
tog vi upp några frågor om just det här måttet. De formulerades som påstå-
enden som man kunde instämma eller inte instämma i. Det första löd: ”Jag 
vill ha ett heltidsarbete med nuvarande heltidsmått.” (Det är alltså den va-
riabel, som vi också använder för att skilja ut de som vill respektive inte vill 
ha heltid). I tre följande påståenden varierar vi heltidsmåttets längd – 10, 
20 och 30 procent lägre – för att se om andelen som instämmer förändras. 
Resultatet framgår av diagram 5.1. 
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Diagram 5.1 Vill ha heltid enligt olika heltidsmått (procent) 
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En sänkning av heltidsmåttets längd verkar inte ha någon stor inverkan. 
Vare sig det sänks med 10, 20 eller 30 procent finns ingen större önskan 
om att arbeta heltid. Skillnaden mellan procentsatserna är dessutom små – 
endast sju procentenheter. Vi ställde även frågan om man ville arbeta hel-
tid om arbetsdagen var 10 procent längre. Här var bifallet ännu mindre. 
Något under än en femtedel skulle vilja ha heltidsjobb under de villkoren. 
Därmed kan vi dra slutsatsen att längden på ett heltidsarbete har en viss 
inverkan på önskan om heltid, men att även andra faktorer spelar in. 
     I enkätformuläret fanns några kommentarer, som kan illustrera de frå-
gor som vi tagit upp här:  

 
Sen skulle jag vilja ha heltid istället för deltid. Det är hopplöst när 
man har familj att hoppa runt på ’obestämd’ schematid utöver mina 
24 t/v. 
 
För min del fattas det bara en timme i veckan för att arbeta heltid 
inom handel. Därför känner jag inget jättebehov av att behöva öka 
min arbetstid till heltid, om det inte vore för att tjäna mer pengar 
förstås. Det vill man ju alltid! 
 
Timindragningar gör att man på samma tid har dubbelt så mycket 
att göra. Sex timmars arbetsdag vore drömmen för oss kvinnor som 
för det mesta har ett ’arbete’ i hemmet efter att ha jobbat 11 eller 12 
timmar, har kanske en ledig dag i veckan men orkar inte göra något 
för att man är utmattad. 
 

Så här långt har det handlat om heltidsmåttets inverkan på inställningen 
att vilja gå över till heltidsarbete. Men det är – trots att det är en viktig 
fråga för de deltidsarbetande – ändå för de flesta ett spörsmål om vad som 
skulle kunna vara. Vi ska nu gå över till vad som faktiskt är och undersöka 
olika faktorer som har inflytande på den nuvarande inställningen till att 
deltidsarbetande faktiskt vill arbeta heltid. 
 

Faktorer bakom önskan att arbeta heltid 
 
I det förra kapitlet gick vi igenom faktorer bakom att inte vilja eller kunna 
arbeta heltid. Nu kommer vi till de faktorer som kan tänkas ligga bakom 
önskan om att arbeta heltid istället för deltid. Vi kan därvid utgå från att de 
senare är en spegelbild av de förra. Tidigare har vi exempelvis funnit att 
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hälsa, slitsamt arbete och faktorer utanför arbetet ligger bakom inställ-
ningen att föredra deltid. Vi kan förvänta oss att den motsatta inställningen 
är ett resultat av omvända förtecken när det till exempel gäller arbetsmiljö, 
hälsa och ålder. Vi kan därför vara ganska kortfattade i det här kapitlet och 
vi följer samma uppläggning som i det förra kapitlet: Vi tittar först på den 
inverkan, som dimensionerna i modellen över typer av arbete kan tänkas 
ha; därefter den influens som innehållet i hälsoindexen eventuellt utövar; 
och slutligen huruvida faktorer utanför arbetet påverkar på något sätt. Vi 
börjar med arbetsmiljön (diagram 5.2 och 5.3). 
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Diagram 5.2 Önskar heltid och 
arbetsmiljöfaktorer (procent) 
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Diagram 5.3 Önskar heltid och arbets-
miljötyper (procent) 

 
Det vi kan förvänta oss här är att de förhållanden, som är goda för den 
arbetande leder till att en större andel också vill ha heltidsarbete. Så är 
också fallet, även om skillnaderna ibland är små. Störst inverkan har låga 
arbetskrav, varefter ett högt socialt stöd har betydelse, medan egenkontrol-
lens roll är mer marginell. En önskan om heltid är vidare kopplad till de 
arbetsmiljötyper, som har låga krav: Det är större andelar i passivt arbete 
och lågstressarbete än i aktivt arbete och i högstressarbete, som vill ha hel-
tidsarbete. Härigenom bekräftas också det vi funnit tidigare, att höga krav 
leder till att fler inte vill gå upp på heltid. Samtidigt kan vi konstatera att 
det inte helt är en spegelbild: Det förefaller inte vara nödvändigt att ha en 
god arbetsmiljö för att den ska stärka inställningen att önska heltid – det 
räcker med att den inte är dålig, något som effekterna av de passiva arbe-
tena och lågstressarbetena tyder på. 
     Vi ska nu gå vidare och se om hälsotillståndet har någon inverkan. Vi 
har – om vi får påminna om det – tre index att ta hänsyn till: ett trötthets-
index, ett orosindex och ett index för psykosomatiska besvär (diagram 5.4). 
Av dem ger två ett utslag som följer vad som verkar rimligt: Trötthetsin-
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dexet pekar på att om man mindre ofta eller inte alls drabbas av sådant 
som utmattning och extrem trötthet, så underlättas inställningen att önska 
heltidsarbete; och indexet för psykosomatiska besvär pekar på detsamma 
när det gäller huvudvärk och spända axlar. I likhet med tidigare är orosin-
dexet mindre pålitligt. Sammantaget måste vi ändå säga att hälsan har en 
viss inverkan. 
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Diagram 5.4 Önskan om heltid och hälsoindex (procent) 
 
Men även faktorer som mer direkt ligger utanför arbetet kan inverka – och 
det är detta vi ska undersöka nu (tabell 5.1 och diagram 5.5). Civilståndet 
är en direkt spegelbild av det vi fann när det gäller att inte vilja ha heltid. 
Då var det en större andel bland gifta eller sammanboende, som hade den 
inställningen. När vi nu studerar den motsatta attityden, att önska sig hel-
tidsarbete, så förekommer den bland en betydligt större andel av de ensam-
stående. 
 
Tabell 5.1 Önskar heltid och variabler som att ta hand om barn, ta hand om hem 
och hushållsarbete, civilstånd och hemmavarande barn (procent) 

Civilstånd Hemmavarande barn 
 

Gift/ 
Sambo 

Ensam- 
stående Ja Nej 

Arbetar inte heltid för att jag 
inte blir erbjuden det hos min 
arbetsgivare 

40 71 51 42 

 
Hemmavarande barn som faktor för inställning kan, som vi påpekat förut, 
gå åt två håll. Här finns en viss övervikt för vad vi kan tolka som ett eko-
nomiskt behov av att få en heltidslön. Så har vi slutligen ålderns påverkan. 
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Diagram 5.5 Önskar heltid och ålder (procent) 
 
Vi får här en kurva, som är den motsatta mot i fråga om att inte vilja ha 
heltid: Ju yngre åldersgrupp, desto större andel som vill ha heltidsarbete. 
 

Sammanfattning 
 
Det här kapitlet har handlat om de deltidsarbetande som vill gå upp på 
heltid. De utgör 46 procent av de svarande och den första fråga vi ställde 
oss var om denna andel skulle öka om heltidsmåttet sänktes. Resultatet gav 
vid handen att en minskning med 10, 20 eller till och med 30 procent jäm-
fört med idag skulle få ringa effekt. Om heltidsmåttet istället höjdes med 
bar 10 procent, så skulle den andel som ändå vill gå upp på heltid mer än 
halveras. 
     När det gäller andra faktorer bakom önskan att arbeta heltid utgick vi 
från att dessa är en spegelbild av faktorerna bakom att istället fortsätta med 
deltid. Det gäller arbetsmiljön, där framför allt låga arbetskrav leder till att 
större andelar vi ha heltid – något som också slår igenom på arbetsmiljö-
typerna på så sätt att det är vanligare med en sådan inställning bland dem 
som har passivt arbete eller lågstressarbete. Till viss del är det fallet även 
vad beträffar hälsotillståndet, där vi förväntar oss att sämre hälsa har ett 
samband med att inte vilja eller kunna gå upp på heltid, medan bättre 
hälsa ligger under en önskan om heltid. Det är också i enlighet med detta 
något vanligare bland dem som sällan eller aldrig har trötthetssymptom 
eller psykosomatiska besvär att önska heltidsarbete. Samma spegelbilds-
mönster finner vi beträffande ålder och civilstånd. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
 
Vad har vi då funnit i den här undersökningen av deltidsarbetande inom 
Konsum Värmland? Vi ska försöka sammanfatta och diskutera de viktigaste 
mönstren så som de framträder i enkätmaterialet. Men först en påminnelse 
om vilka människor det är, som vi vänt oss till. Det handlar om de som har 
en tillsvidareanställning på deltid inom Konsum Värmland – och det är 
nästan bara kvinnor. De yrkesgrupper det handlar om kan sammanfattas 
under rubriken butiksanställda. Själva anställningens omfattning i procent 
av heltid varierar en hel del, men den största andelen ligger på 70 procent 
och däröver. 
     I undersökningen gäller huvudfrågan vilka faktorer det är som ligger 
bakom att vissa inte kan eller vill gå upp på heltid och att andra önskar 
arbeta heltid. Av den anledningen delar vi in de som besvarat enkäten i 
dessa två grupper. De som inte kan eller vill ha heltidsarbete utgör 54 pro-
cent och de som vill ha ett sådant arbete uppgår alltså till 46 procent. 
Genomgående – och för båda grupperna – studerar vi faktorer inom tre 
områden. Det ena är sådana som direkt har med arbetet och arbetsmiljön 
att göra, det andra sådana som gäller det arbetsrelaterade hälsotillståndet, 
och det tredje sådana som ligger i livet utanför arbetet. 
     Allmänt sett är arbetsmiljön för de deltidsarbetande kravfylld, samtidigt 
som den egna kontrollen eller det egna inflytandet i arbetet är betydligt 
lägre – något som i synnerhet gäller inflytande över hur arbetstiderna för-
läggs. Det innebär att dålig arbetsmiljö i form av högstressarbeten är den 
vanligaste. Det sociala stödet från arbetskamrater är emellertid högt, samti-
digt som det från chefer är betydligt lägre; sammantaget blir därför ett lågt 
socialt stöd vanligare än ett högt sådant. Om vi sammanställer alla tre 
dimensionerna till typer av arbete, så blir resultatet det här när det gäller de 
vanligaste typerna: Vanligast är den arbetsmiljö som är sämst för de an-
ställda, nämligen isolerade högstressarbeten (höga krav, låg kontroll och låg 
grad socialt stöd); på andra plats kommer den näst värsta formen, kollek-
tiva högstressarbeten (höga krav, låg kontroll och högt stöd); med ungefär 
samma omfattning kommer sedan isolerade passiva arbeten (låga krav, låg 
kontroll och lågt stöd). Den för de anställda allra bästa typen av arbets-
miljö, kollektivt aktivt arbete (Höga krav, hög egenkontroll och högt soci-
alt stöd) finns bara hos cirka 3 procent av de svarande. Det är naturligtvis 
en mycket begränsad omfattning, men det innebär ändå att det faktiskt är 
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möjligt att bygga upp mycket goda arbetsmiljöer för de yrkesgrupper, som 
det handlar om här. Den enskilt viktigaste åtgärden förefaller vara att de 
deltidsarbetande får ett betydligt utökat inflytande över arbetstidsarrange-
mangen. 
     Det förhållandet att högstressarbeten är de allra vanligaste tar ut sin rätt 
på de deltidsarbetandes hälsa. Vi ser det framför allt i trötthets- och det 
psykosomatiska indexet. Mer än 40 procent är ofta fysiskt eller psykiskt 
utmattade, eller är så trötta efter jobbet att de inte orkar ta sig för med nå-
gonting. Och en lika stor andel lider ofta av sådana psykosomatiska symp-
tom som spända axlar och huvudvärk. För de anställda är denna hälsositu-
ation bekymmersam – och boven i dramat är arbetsmiljön. 
     Utifrån denna allmänna bakgrundsteckning kan vi gå in på faktorer som 
ligger bakom att en stor del av de deltidsarbetande inte kan eller vill ha 
heltid. Två förhållanden slår igenom mycket tydligt, nämligen de höga 
arbetskraven och hälsan: Det är större andelar bland dem med höga ar-
betskrav än bland dem med låga, som inte önskar heltid; samma sak gäller 
dem som har höga värden på trötthetsindex och psykosomatiskt index. 
Arbetsmiljöns utformning och hälsotillståndet tycks för många utgöra di-
rekta hinder för att arbeta på heltid. När det gäller faktorer utanför arbetet 
spelar flera variabler in. Den tydligaste är ålder, på så sätt att ju längre upp i 
åldersgrupperna man kommer, desto större andel är det som inte vill ha 
heltid. Vidare är det större andelar bland de gifta eller sammanboende, 
samt bland dem som inte har hemmavarande barn. Det sista kan verka lite 
märkligt och i andra sammanhang får hemmavarande barn motsatt effekt. 
Denna dubbelhet kan dock förklaras med att det medför två olika saker att 
ha barn – saker som har med inställningen till hel- och deltidsarbete att 
göra. Barnen måste naturligtvis tas om hand och en möjlighet att göra 
detta på ett tillfredsställande sätt är att förvärvsarbeta mindre; men samti-
digt är barn kostnadskrävande och för att klara av dessa utgifter kan man 
vara tvungen att förvärvsarbeta mer. Härigenom kan frågorna om hemma-
varande barn slå åt olika håll i skilda sammanhang. 
     Inkomsten är också i de flesta tidigare undersökningar av deltidsarbe-
tande en mycket viktig faktor för att önska heltid, men i vårt fall har den 
osäkra effekter – rentav den motsatta mot den förväntade. Detta tycks oss 
oförklarligt och vi lämnar denna variabel utanför resonemanget. Vi tror 
nämligen inte att de deltidsarbetande som det handlar om i just den här 
undersökningen är så i grunden annorlunda än alla andra i samma kate-
gori. 
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     I svaren på frågor i enkäten om skäl till att inte arbeta heltid, visar det 
sig att åtta motiv utkristalliseras som är särskilt vanliga. Listan över dem i 
rangordning ser ut så här: 
 

1) Vill ha ett heltidsarbete, men erbjuds det inte hos arbetsgivaren (det 
har angetts av 41 procent av de svarande) 
2) för hälsans skull (36 procent); 
3) det är ett för slitsamt arbete för att jobba heltid (33 procent); 
4) för att hinna med hem- och hushållsarbete (25 procent); 
5) det är inte värt besväret att jobba heltid (24 procent); 
6) för att kunna ta hand om hemmavarande barn (21 procent); 
7) vill inte arbeta mer på grund av ålder (20 procent); 
8) behöver inte mer i inkomst än den nuvarande (20 procent).  

 
Det påfrestande arbetet och att heltid inte är värt besväret hör förstås till 
arbetsvillkor och arbetsmiljö, samtidigt som det sistnämnda även har att 
göra med att få ihop livet på och utanför arbetet. Hälsan påverkas i sin tur 
av arbetet och det åldersrelaterade skälet är förstås också kopplat till de 
höga arbetskraven. De övriga – möjligen med undantag av det som gäller 
inkomsten – handlar om att lägga pussel med skilda delar av livet. Det 
medför att faktorerna bakom de olika motiven till att inte arbeta heltid 
varierar något. 
     Vilka är då drivkrafterna för att vilja ha heltidsarbete? Själva heltidsmåt-
tet, det vill säga hur lång tid som räknas som full arbetstid, borde ha en 
inverkan. En sänkning med ända upp till 30 procent kortare arbetstid 
skulle emellertid få ganska små effekter; däremot skulle en ökning av hel-
tidsmåttet med 10 procent resultera i att bara hälften så många skulle vilja 
gå upp på heltid. 
     Faktorerna bakom att inte kunna eller vilja arbeta heltid och att önska 
heltid är i stora delar varandras spegelbild. Det gäller hälsotillståndet, ål-
dern och huruvida man är gift eller sammanboende respektive ensamstå-
ende. Förekomsten av hemmavarande barn kan slå åt två håll, som vi nyss 
nämnt, varför det inte finns någon enhetlig bild att spegla. Däremot hand-
lar det inte om en spegelbild när det gäller arbetsmiljön. Dålig arbetsmiljö 
har en stark inverkan på inställningen att inte vilja gå upp heltid, men det 
krävs inte en god arbetsmiljö för att underlätta en sådan – det räcker med 
att arbetsmiljön inte är alltför dålig.  



 

Bilaga 1: Enkätformuläret 

 

 
 

Deltidsenkät 
 

 
Avdelningen för arbetsvetenskap vid Karlstads universitet genomför för närvarande en 
studie om deltidsarbete. Den finansieras med medel från Svenska ESF-Rådet i 
Värmlands län, inom ramen för programmet Växtkraft Mål 3. Studien har till syfte att 
undersöka inställningen till deltidsarbete. För att få en så rättvisande bild som möjligt 
hoppas vi därför att Du vill hjälpa oss genom att besvara den här enkäten. 
 
Svaren behandlas anonymt och resultaten redovisas endast som siffror i tabeller. Det 
kommer alltså inte att framgå någonstans vad enskilda personer har svarat. Vi som 
arbetar med materialet har dessutom tystnadsplikt. 
 
Dina svar är betydelsefulla för undersökningens kvalitet. Därför är vi tacksamma om du 
svarar på enkäten så noggrant du kan. När du fyllt i enkäten kan du lägga den i det 
bifogade kuvertet, klistra igen det och lämna det till den som delade ut den. Därefter 
kommer kuverten att skickas till oss. Ingen på din arbetsplats eller inom Konsum 
kommer alltså att kunna se vad du skrivit.  
 
Om du har några frågor om undersökningen får du gärna kontakta Arbetsvetenskapen 
vid Karlstads Universitet. Kontaktpersoner där är: 

Jan Ch Karlsson tel: 054-700 15 02 e-post: Jan.Karlsson@kau.se 
Susanne Strömberg tel: 054-700 20 72 e-post: Susanne.Stromberg@kau.se 
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Deltidsenkät 
 
 

1.  
 

Arbetar Du heltid eller deltid? 
 

         Heltid 
         Tillfälligt anställd på deltid 
 (tidsbegränsat anställd) 
         Fast anställd på deltid 
 (tillsvidareanställd) 
 

 
 
Om Du svarat ”Heltid” eller ”Tillfälligt anställd på deltid” behöver Du inte fylla i 
någon mer fråga, men vi är tacksamma om Du lämnar in enkäten. Tack för din 
medverkan! 
 
Om Du svarat ”Fast anställd på deltid” ber vi dig fylla i resten av enkäten. 
 
 
 

2.  
 

Är Du man eller kvinna? 
 

         Man 
         Kvinna 
 

 

3.  
 

Hur gammal är Du? 
  

              – 20 år 
         21 – 30 år 
         31 – 40 år 
         41 – 50 år 
         51 – 60 år 
         61 –      år 
 

 

4.  
 

Är Du gift/sambo eller ensamstående? 
 

         Gift/sambo 
         Ensamstående 
 

 

5.  
 

Har Du barn som bor hemma hos dig? 
 

         Ja 
         Nej 
 

 

6.  
 

I vilken kommun bor Du? 
  

         Arvika 
         Eda 
         Filipstad 
         Forshaga 
         Grums 
         Hagfors 
         Hammarö 
         Karlstad 
         Kil 

 

    Kristinehamn 
    Munkfors 
    Storfors 
    Sunne 
    Säffle 
    Torsby 
    Årjäng 
    Annan kommun 
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7.  
 

I vilken typ av enhet är Du anställd? 
  

         OBS! / Coop Forum 
         Stormarknad 
         Konsumbutik (inkl. Coop nära) 
         Fackhandel 
 

 

8.  
 

På hur många procent är Du 
tillsvidareanställd? 
 

  

 
        _________ procent 
 

 

9.  
 

Har Du kompletterande ekonomisk 
ersättning från a-kassan?  

 

        Ja, till __________ procent 
        Nej 
 

 

10.  
 

Om Du svarat ja på fråga 9,  
under hur lång tid har Du tagit emot 
kompletterande ekonomisk ersättning? 

 

        Mindre än 100 dagar 
        Mellan 101 dagar och 6 månader 
        Mellan 6 månader och 1 år 
        Mellan 1 och 2 år 
        Mer än 2 år 
 

 

11.  

 

Jobbade Du något extra förra veckan, 
utöver de procent Du är anställd på hos 
din ordinarie arbetsgivare? 
 

 

        Ja 
        Nej 
 

 

12.  

 

Har Du under det senaste året blivit 
erbjuden att arbeta heltid på ett fast 
jobb? 
 

 

        Ja 
        Nej 
 

 

13.  

 

Har Du under det senaste året blivit 
erbjuden att arbeta heltid på vikariat 
eller annat tillfälligt jobb? 
 

 

        Ja 
        Nej 
 

 

14.  

 

Har Du under det senaste året blivit 
erbjuden att arbeta med högre 
sysselsättningsgrad (men fortfarande 
deltid) på ett fast jobb? 
 

 

        Ja 
        Nej 
 

 

15.  

 

Har Du under det senaste året blivit 
erbjuden att arbeta med högre 
sysselsättningsgrad (men fortfarande 
deltid) på ett vikariat eller annat 
tillfälligt jobb? 
 

 

        Ja 
        Nej 
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Här följer ett antal anledningar till att inte arbeta heltid. Vi ber dig läsa igenom varje 
anledning för sig och kryssa i om den stämmer in på dig eller inte. 
 
 

16.  

 

För att kunna ta hand om barn. 
 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

17.  

 

För att hinna med hem- och 
hushållsarbete. 

 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

18.  

 

Jag behöver inte mer i inkomst än jag 
har nu. 

 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

19.  

 

Det är inte värt besväret att jobba heltid. 
 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

20.  

 

För min hälsas skull. 
 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

21.  

 

Jag saknar barnomsorg. 
 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

22.  

 

Jag har ett jobb till. 
 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

23.  

 

Jag studerar. 
 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

24.  

 

Jag vill inte arbeta mer på grund av min 
ålder. 

 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

25.  

 

Jag är deltidspensionerad. 
 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

26.  

 

Det är för slitsamt arbete för att jobba 
heltid. 

 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

27.  

 

Tjänstgöring på flera olika arbetsplatser 
gör att jag inte kan. 

 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

28.  

 

För mycket helgtjänstgöring gör att jag 
inte kan. 

 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
 

 

29.  

 

Jag vill ha ett heltidsarbete, men erbjuds 
det inte hos min arbetsgivare. 

 

        Stämmer 
        Stämmer inte 
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Här följer ett antal påståenden, som handlar om inställningen till att arbeta heltid (med 
bibehållen heltidslön), beroende på hur lång arbetstid ”heltid” innebär.  
Vi ber dig läsa igenom varje påstående för sig och kryssa i om det stämmer in på dig eller 
inte. 
 
 

30.  
 
 

Jag vill ha ett heltidsarbete med 
nuvarande heltidsmått. (Med heltidsmått 
menas det antal timmar, som räknas som 
heltid i ditt jobb.) 

 
 

         Stämmer 
         Stämmer inte 
 
 

 

31.  

 

Om heltidsmåttet var 10 procent lägre, så 
skulle jag jobba heltid.  
 

 

         Stämmer 
         Stämmer inte 
 

 

32.  

 

Om heltidsmåttet var 20 procent lägre, så 
skulle jag jobba heltid. 

 

         Stämmer 
         Stämmer inte 
 

 

33.  

 

Om heltidsmåttet var 30 procent lägre, så 
skulle jag jobba heltid. 

 

         Stämmer 
         Stämmer inte 
 

 

34.  

 

Om heltidsmåttet var 10 procent högre, 
så skulle jag ändå vilja jobba heltid. 
 

 

   Stämmer 
         Stämmer inte 
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35. Här kommer så ett antal påståenden om ditt arbete och dina arbetsförhållanden. Vi ber dig 
läsa igenom varje påstående för sig och markera genom att kryssa för det svarsalternativ 
som ligger närmast Din uppfattning. 

 
                   

                                                                   Stämmer        Stämmer      Stämmer      Stämmer 
                                                                    inte alls         i någon        till stor          helt och 
                                                                                          mån             del                hållet 

 

a.  
 

 

Mitt arbete är sådant att jag får fysiska 
besvär. 
 

 
                    
 

 

b.  
 

Jag har tillräckligt med tid för att utföra 
mina arbetsuppgifter. 
 

 
                    
 

 

c.  
 

I mitt arbete har jag användning av mina 
idéer, kunskaper och färdigheter. 
 

 
                    
 

 

d.  
 

Jag kan bestämma hur mitt eget arbete 
skall utföras.  
 

 
                    
 

 

e.  
 

Jag och mina arbetskamrater hjälps åt för 
att få arbetet gjort. 
 

 
                    
 

 

f.  
 

Jag känner att mina arbetskamrater 
respekterar mig i min yrkesroll. 
 

 
                    
 

 

g.  
 

Min närmaste chef ger mig den 
återkoppling som är nödvändig för att 
jag skall veta om jag gör ett bra jobb. 
 

 
                    
 

 

h.  
 

Jag känner att min närmaste chef 
respekterar mig i min yrkesroll. 
 

 
                    
 

 

i.  
 

 

Jag kan bestämma hur min arbetstid 
skall förläggas. 
 

 
                    
 

 

j 
 

Jag drar mig för att säga vad jag tycker 
om arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
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36 Besvara följande frågor med något av svarsalternativen: 
 

    Minst ett         En dag i veckan       Sällan 
    par dagar        eller ett par dagar     eller 
    i veckan          i månaden                aldrig 

a  
Händer det att Du känner dig psykiskt 
uttröttad efter arbetet? 
 

 
                       

 
b 

 
Händer det att Du känner dig fysiskt 
utmattad efter arbetet? 
 

 
                       

c 
 

 
Händer det att Du är så trött efter arbetet 
att Du har svårt att ta dig för någonting? 
 

 
                       

 
d 

 
Händer det att Du känner dig ledsen och 
nedstämd på grund av arbetet? 
 

 
              

 
e 

 
Händer det att Du känner dig orolig och 
rastlös på grund av arbetet? 
 

 
              

 
f 

 
Händer det att Du har halsbränna, sura 
uppstötningar, sveda i maggropen eller 
orolig mage? 
 

 
              

 
g 

 
Händer det att Du efter arbetet har ont i 
övre delen av ryggen eller i nacken? 
 

 
              

 
h 

 
Händer det att Du känner dig trött eller 
håglös? 
 

 
              

 
i 

 
Händer det att Du har huvudvärk? 
 

 
              

 
j 

 
Händer det att Du har svårt att sova 
därför att tankar på jobbet håller dig 
vaken? 
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36.  
 

Hur stor är din inkomst per månad i 
grundlön före skatt och utan tillägg, som 
OB, övertid, jour och så vidare? 

  

         under 7 000 kronor 
         7 000  –   8 999 kronor 
         9 000  –  10 999 kronor 
         11 000 – 12 999 kronor 
   13 000 – 14 999 kronor 
   15 000 – 16 999 kronor 
   17 000 – 18 999 kronor 
         19 000 –  20 999 kronor 
         21 000 kronor eller mer 
 
 

 

37.  

 

Hur stor är din inkomst per månad i 
grundlön före skatt och med tillägg? 

  

         under 7 000 kronor 
         7 000  –   8 999 kronor 
         9 000  –  10 999 kronor 
         11 000 – 12 999 kronor 
   13 000 – 14 999 kronor 
   15 000 – 16 999 kronor 
   17 000 – 18 999 kronor 
         19 000 –  20 999 kronor 
         21 000 kronor eller mer 
 

 

38.  

 

Hur stor är din makas/makes/sambos 
inkomst per månad före skatt? 

 

         under 7 000 kronor 
         7 000  –   8 999 kronor 
         9 000  –  10 999 kronor 
         11 000 – 12 999 kronor 
   13 000 – 14 999 kronor 
   15 000 – 16 999 kronor 
   17 000 – 18 999 kronor 
         19 000 –  20 999 kronor 
         21 000 –  22 999 kronor 
         23 000 –  24 999 kronor 
         25 000 –  26 999 kronor 
         27 000 –  28 999 kronor 
         29 000 –  30 999 kronor 
         31 000 –  32 999 kronor 
         33 000 –  34 999 kronor 
         35 000 –  36 999 kronor 
         37 000 –  38 999 kronor 
         39 000 –  40 999 kronor 
         41 000 kronor eller mer 
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Är det något Du vill tillägga som rör ditt arbete men som inte kommer med i 
enkätfrågorna, så skriv det här (och fortsätt gärna på baksidan): 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Tack för Din medverkan! 

 
Var vänlig lägg enkäten i kuvertet och 
lämna in det till den som delade ut det. 

 





Deltidsarbete

Deltidsarbete kan ses som en del av arbetslivets ökade krav på flexibilitet. Men deltids-
arbete kan också ses som en lösning på problemet med att kombinera förvärvsarbete 
och föräldraskap. Kvinnor har länge utgjort en dominerande grupp bland de deltids-
arbetande inom tjänstesektorn och är man dessutom förälder anses barnets ålder vara 
avgörande för hur man fördelar sin tid mellan arbete och familj. Olika skeenden i livet 
skapar helt enkelt olika förutsättningar för att kunna arbeta heltid och det gäller att få 
livets pussel att gå ihop.

Under hösten 2006 genomfördes en enkätundersökning om inställningen till deltidsar-
bete bland butiksanställda inom Konsum Värmland. Syftet var att hitta förklaringar till 
varför man som deltidsarbetande inte ansåg sig vare sig kunna eller vilja arbeta heltid. 
Dessutom ville vi undersöka om det överhuvudtaget fanns en vilja att arbeta heltid 
bland de deltidsanställda. I fokus låg faktorer inom tre områden. De första var de som 
direkt kunde kopplas till arbetet och arbetsmiljön, de andra gällde faktorer kring det 
arbetsrelaterade hälsotillståndet och slutligen studerades de faktorer i livet som ligger 
utanför arbetet. Förhoppningen var alltså att kunna undersöka vilka faktorer, både i 
arbetet och utanför arbetet, som utövar inflytande på inställningen till att arbeta deltid. 
Resultaten visade bland annat att arbetsmiljön starkt påverkade viljan att gå upp till 
heltid. Men även faktorer som hälsa eller hem- och hushållsarbete bidrog till att minska 
både viljan och möjligheten till att arbeta heltid.
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