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CHEFERS UPPLEVELSER AV ARBETSTIDSFÖRKORTNING 

 

En kvalitativ studie om chefers upplevelser av arbetstidsförkortning och dess 

eventuella effekter på arbetsplatsen? 

 

Abstrakt 

 

Bakgrund: I tidigare forskning antas en arbetstidsförkortning vara gynnsamt för sömn 

och återhämtning samtidigt som risken för sömnbrist och ihållande trötthet minskas. 

Arbetstidsförkortningen tros även förbättra möjligheten till återhämtning vilket är en 

viktig faktor för att individen ska trivas med sin arbetssituation, men 

arbetstidsförkortningen anses även öka tid för fritid som i sin tur påverkar den förbättrade 

subjektiva hälsan. Denna uppsats fortsätter på detta spår genom att undersöka vad 

arbetstidsförkortning kan tänkas betyda för chefer och dess arbetsplatser. Syfte: Syftet 

med denna uppsats är att intervjua chefer på arbetsplatser som infört arbetstidsförkortning 

för att få svar på varför man har valt att införa arbetstidsförkortning samt om, och i så fall 

vilken, effekt de upplevt att arbetstidsförkortningen har haft. Metod: Kvalitativ 

innehållsanalys. Intervju genomfördes med fyra enhetschefer inom vården. Resultaten 

analyserades sedan utifrån en riktad innehållsanalys. Resultat: Det framkom i resultatet 

att arbetstidsförkortningen hade införts för att minska antalet övertidstimmar och 

timvikarier samtidigt som det fanns en förhoppning om att bättre möjligheter för 

återhämtning skulle resultera i en friskare och starkare personal. De tydligaste effekterna 

av arbetstidsförkortningen var att personal orkade mera med såväl privatliv som arbetsliv. 

Arbetstidsförkortningen hade resulterat i en gladare och mer positivt inställd personal 

samt att det schematekniskt hade blivit lättare att jämnfördela resurserna och kunna täcka 

upp för frånvaro. Slutsats: Resultaten som framkom i denna studie bekräftade det som 

tidigare studier påvisat. Fortfarande är det oklart vilken påverkan en arbetstidsförkortning 

har i ett längre tidsperspektiv. De kortsiktiga motiven var tydliga men oklarheten kring 

hur arbetstidsförkortningen påverkat t.ex. sjukfrånvaro eller hur arbetstidsförkortningen 

rent ekonomiskt sett kvarstår. 

 

Nyckelord : Arbetstidsförkortning, reducerad arbetstid, 6-timmars arbetsdag 

 

 



 

 

 

MANAGERS´ EXPERIENCE OF REDUCED WORKINGHOURS 

 

A qualitative study of managers' experiences of reduced workinghours and its 

possible effects on the workplace? 

 

Abstract 

 

Background: In earlier research reduced workinghours are assumed to be beneficial to 

sleep and recovery while sleep deprivation and persistent fatigue is reduced. Reduced 

workinghours are also believed to improve the chances of recovery, which is an important 

factor for the individual to be pleased with their work situation, but the reduced 

workinghours is also considered to increase the time for leisure, which in turn affects an 

improved subjective health. This paper continues on this track by examining what 

reduced workinghours might mean for managers and their workplaces. Aim: The aim of 

this paper is to interview managers at workplaces that have introduced reduced 

workinghours in order to get answers as to why they have chosen to introduce shorter 

workinghours and whether, and if so, what impact they experienced the workinghour 

reduction have had. Method: Qualitative content analysis. The Interviews were 

conducted by four unit managers working in healthcare. The results were then analyzed 

by a targeted content analysis. Results: The results showed that reduced workinghours 

were introduced to decrease the amount of overtime hours and temporary staff but there 

was also a hope that better opportunities for recovery would result in a healthier and 

stronger staff. The most visible effect of the reduction in workinghours was that the staff 

had more energy left for private- as well as worklife. Reduced workinghours had resulted 

in a happier and more positive staff and that the schedule had become technically easier 

to distribute staff resources more evenly and to cover for absences. Conclusion: The 

results in this paper confirmed what earlier studies have shown. Still it´s unclear what 

long-term impact reduced workinghours have. The short-term motives were clear, but the 

uncertainty about how the reduced workinghours affected e.g. sickness or what impact it 

has on the economy remains. 

 

Keywords: reduced workinghours, 6-hour working day,  
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NYCKELORD 

6-timmars arbetsdag, arbetstidsförkortning, 6-hour working day, reduced workinghours. 

INTRODUKTION 
I dag räknas den normala arbetstiden i Sverige vara omkring 40 timmar eller strax under det. 

År 1919 antogs en lag där arbetsveckans timmar förkortades från 57 till 48 timmar. Under 1960-

talet förkortades arbetstiden ner till 40 timmar och i mitten av 1990-talet inleddes en 

arbetstidsförkortning till under 40 timmar. Att ytterligare förkorta åtta timmarsdagen i Sverige 

har diskuterats ända sedan den senast lagstiftade arbetstidsförkortningen 1974, då 40-

timmarsveckan reglerades i lag (Isidorsson, 2001). 

  

I en rapport av Vänsterpartiet (2013/14:A202) syftar partiet på att få till en förändring i 

arbetstidslagen där den normala arbetstidsveckan skulle bli 30 timmar mot dagens 40 timmar. 

Redan år 1975 lade Vänsterpartiet fram en motion om sex timmars arbetsdag/30 timmars 

arbetsvecka. Den senaste riksdagsmotionen om arbetstidsförkortning syftar till att förkorta 

arbetstiden från 40 till 30 timmar i veckan. Ett av skälen till att införa detta är att kvinnor och 

män, arbetare och tjänstemän ska få en möjlighet att kombinera heltidsarbete, familjeliv och 

fritid utan att slita ut sig. Motionen innebär även att arbetstidsförkortningen till 6 timmarsdag 

ska ske med bibehållen lön. I rapporten framhålls att en generell arbetstidsförkortning skulle 

öka fritiden och välfärden (2013/14:A202,Vänsterpartiet, 2014). 

 

I stressforskningsrapport nr 322 förmodas en arbetstidsförkortning till 32 timmars arbetsvecka, 

d.v.s tre lediga dagar och fyra arbetsdagar i veckan, vara gynnsamt för sömn, återhämtning 

samtidigt som risken för sömnbrist och ihållande trötthet minskas (Kecklund et al. 2010). Denna 

uppsats syftar till att utveckla kunskapen om arbetstidsförkortning genom att undersöka vad en 

arbetstidsförkortning kan tänkas betyda för chefer och arbetsplatser. Uppsatsen kommer att 

studera arbetstidsförkortningen ur chefernas perspektiv; kan de se om och i så fall hur 

arbetstidsförkortningen har påverkat de anställda? 
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TEORETISKT RAMVERK – ARBETSTIDSFÖRKORTNING 
I detta avsnitt är syftet att beskriva de teoretiska utgångspunkterna som används i denna studie 

och som kommer att ligga som grund för diskussionen som görs kring studiens resultat.  

  

Bergold skriver i en rapport SOU (2002:49) att det finns för lite forskning om relationen mellan 

arbetstidsförkortning och hälsa. I rapporten presenterar han en teori om tre olika aspekter av 

arbetstidens betydelse för människans hälsa och välbefinnande; arbetstidens längd och 

förläggning, personalens inflytande över arbetstidsförläggningen samt arbetstidernas 

förutsägbarhet. Enligt Bergold gör arbetstidsförkortningen inte människor friskare, däremot kan 

den få människor att må bättre samt att arbetstidsförkortningen kan förbättra de anställdas 

levnadsvillkor. Bergold menar att både arbetstidens längd samt arbetstidsförläggningen 

inverkar på den individuella upplevelsen av hälsa och välbefinnande (SOU 2002:49). 

Hälsa 
 

Begreppet hälsa innefattar mycket mer än att enbart vara fri från sjukdom. Hälsa innefattar såväl 

ett fysiskt som ett psykiskt och socialt välbefinnande. Upplevelsen av god hälsa och 

välbefinnande är en subjektiv upplevelse och påverkas av t.ex. personliga förhållanden, 

förutsättningar och förväntningar (Habilitering, 2014). 

Befolkningens utveckling av hälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för 

människors välbefinnande. Folkhälsomyndigheten nämner 11 faktorer i människors livsvillkor 

och levnadsvanor som har störst betydelse för hälsan där bl.a. hälsa i arbetslivet, fysisk aktivitet 

och ekonomiska och sociala förutsättningar nämns (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Bildt m fl (2007) undersöker sambandet mellan arbetstidsförkortning och arbetstagares hälsa. 

Medicinska variabler, den subjektiva hälsan, tidsanvändning, psykosocial arbetsmiljö, 

sömnkvalitet, stress och sjukfrånvaron undersöktes och mättes. I resultatet finns det inga 

indikationer eller högst marginella effekter på att reducerad arbetstid minskade sjukfrånvaron 

eller förbättrade den fysiologiska hälsan. Den subjektiva hälsan förbättras markant bland 

deltagarna i interventionsgruppen men ingen minskning i sjukfrånvaron påvisas. Däremot ger 

arbetstidsförkortningen deltagarna en möjlighet att omprioritera sin tidsanvändning. 

 

Miller & Åkerstedts (2001) studie behandlar hälsa och arbetsmiljö där stress ses som det största 

arbetsmiljöproblemet. Arbetstiden kontra hälsan är därför aktuell i diskussionen om 

arbetstidsförkortning. Såväl Miller & Åkerstedt (2001) som Bild m fl (2007) anser att 



 

 

3 
 

arbetstidsförkortning kan ge tydliga effekter på den subjektiva hälsan och den sociala 

funktionsförmågan som höjer livskvaliteten, men att hälsan och då framförallt den fysiologiska 

hälsan antagligen inte påverkas av en arbetstidsförkortning (ibid). 

 

Olsson (1994) beskriver ekologi som vetskapen om samspel mellan organismer och dess 

omgivning där t.ex. arbetsskador utgör negativa externa effekter och de positiva effekterna kan 

bestå av trygghetsbehov eller lycka. Upprepade påfrestningar leder till skador och dålig hälsa. 

En bra arbetsmiljö kan ge möjlighet att åstadkomma mer av det som behövs för arbetskraftens 

reproduktion. Om en kortare arbetsdag kan minska de negativa interna effekterna av 

människans deltagande i tillverkning och serviceverksamhet; kan en kortare arbetsdag bidra till 

att skapa ett mer ekologiskt arbetsliv? (ibid). I ett försök med förkortad arbetstid under år 1990 

framgick det i resultatet som fokuserade på de anställda och deras hälsa samt välbefinnande att 

minskad arbetstid kunde bidra till ett mer "ekologisk arbetsliv” med lägre kostnader för 

anställdas försämrade hälsa och högre välfärd genom mer tid för barn och det sociala livet 

(Olsson 2000). 

 

I ett senare experiment fann man att attityderna till arbetstid hade förbättrats jämfört med 

tidigare. Balansen mellan arbete och fritid är av stor betydelse för människans välbefinnande 

och att det sociala livet förbättras efter att människor får kortare arbetsdagar. Hälsan påverkas 

däremot inte nämnvärt, med undantag för en måttlig positiv effekt på sömnen. I studien framgår 

det även att det främst är personer med små barn som gynnas av arbetstidsförkortning (Olsson, 

2000). 

Livsbalans 
 

I barnfamiljer kan tidspusslet vara svårt, speciellt då båda föräldrarna arbetar. Tidigare 

forskning har påvisat att arbetstiden har en stor betydelse för upplevelsen av balans mellan 

arbetsliv och familjeliv; ju längre arbetstid desto större risk för att upplevelsen av att arbetet 

kommer i konflikt med familjelivet. I hem där de stereotypiska könsrollerna råder är 

upplevelsen av konflikt mellan arbetsliv och familjeliv lägre än i hem där det råder en större 

jämlikhet mellan mannen och kvinnan (Nordenmark 2013). Kortare arbetsdagar kan för dessa 

familjer innebära större utrymme att umgås och föräldrarna får en möjlighet att klara sina roller 

som yrkesperson och förälder. Enligt Koubova & Buchko (2013) är tillfredsställelsen av 

privatlivet viktigare än arbetstillfredsställelsen vilket leder till bättre arbetsresultat och större 

karriärmöjligheter för personen. Den viktigaste faktorn för livsbalansen är enligt författarna 
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familje- och privatlivet.  I en rapport av Åkerstedt et al (2001) gav reducerad arbetstid en ökad 

tid för sociala aktiviteter och tid för familj och vänner. En minskning av veckoarbetstiden från 

39 till 30 timmar resulterade även i en måttlig förbättring av trötthet, sömn och hjärt- och 

luftvägsbesvär. (Olsson 1993, Åkerstedt et al. 2001). 

 

I en finsk studie av Anttila, Nätti & Väisänen (2005) undersöktes det om kortare arbetstid 

minskade konflikten mellan arbete och hem, och i så fall i vilken utsträckning? 

Arbetstidsförkortningen kunde ske på olika sätt; sex timmars arbetsdag eller att arbetstagaren 

själva kunde välja att jobba längre dagar och då få extra lediga dagar. Resultaten visade på 

uppenbara positiva aspekter ur familjens synvinkel. Främst var det sex-timmarsskiften som 

hade den mest positiva effekten. De som gjort en arbetstidsförkortning till sex timmars 

arbetsdag berättade att de tack vare arbetstidsförkortningen hade mer egentid (ibid). 

 

Även MacInnes (2005) skriver om balansen mellan arbete och familj kopplat till färre 

arbetstimmar. Långa timmar, ökad arbetsbelastning, flexibilitet som bara passar arbetsgivaren 

och stress är de största problemen på arbetsplatser i Storbritannien. Konflikten mellan hem och 

arbete antas vara störst hos personer med tungt familjeansvar samt hos personer som upplever 

tidsstress hemma. Eftersom det är rimligt att anta att få arbetsgivare frivilligt kommer att 

förhandla om arbetstidsförkortning utan avdrag i lön för föräldrar eller andra blir slutsatsen att 

åtminstone i Storbritannien är det osannolikt att förhandlingar om arbetstiden kommer att bidra 

till en bättre balans för personers arbets- och privatliv (ibid). 

Välfärd 

 

Arbetstidsförkortning kan leda till ökad välfärd i vid bemärkelse, men vad som är upplevd 

välfärd och vad som gör livet meningsfullt är en subjektiv fråga som varje enskild individ själv  

måste avgöra. Om arbetstidsförkortning kan bidra till minskade hälsorisker i arbetet förbättras 

individens välfärd. Kortare arbetsdag kan kanske öka förutsättningarna för individen att skapa 

en balans mellan arbetskrav, arbetstyngd och egen tid och på så vis öka förutsättningarna för 

att uppnå ett mer meningsfullt liv (Olsson 1994). 

 

Arbetstidsförkortningen kan ses som ett medel för att minska arbetslivsstressen. I 

Departementserien (2002:22) ses livskvalitet som en önskvärd konsekvens av 

arbetstidsförkortning och genom förkortad arbetstid skulle tiden för återhämtning öka. Det 

framgår ingen direkt koppling mellan arbetstidsförkortning och hälsa, men livskvalitet, välfärd 



 

 

5 
 

och hälsa, genom minskad stressnivå ses som möjliga ”positiva konsekvenser” av en eventuell 

arbetstidsförkortning. Främst ses arbetstidsförkortningen som en välfärdsfråga (Ds 2002:22). 

Trivsel och stress 
 

Ett arbete som är psykiskt ansträngande behöver inte alltid vara dåligt för hälsan om individen 

ställs inför utvecklande och intressanta utmaningar. Däremot kan de psykiska ansträngningarna 

ibland vara så svåra att de leder till olika psykosomatiska störningar. Höga arbetskrav och litet 

utrymme för att genom egna handlingar vidta åtgärder som krävs för att minska stressen ökar 

risken för stress och psykisk ohälsa. En person som utsätts för risker i sin arbetsmiljö mår bättre 

om exponeringen sker under färre timmar (Olsson, 1994).   

 

Resultaten av Van Bogaert et al (2012) tyder på att personalens arbetsengagemang troligtvis är 

en direkt följd av arbetsmiljön och kan inverka på både personalen och patienterna. Vidare 

skriver författarna att tidigare studier har påvisat ett nära samband mellan utmattningssyndrom 

hos vårdpersonal och arbetsmiljöer skapade av chefer eller arbetare i andra arbetssituationer. 

Ökade arbetskrav så som ökad arbetsbelastning, känslomässiga  krav, konflikter mellan arbete-

fritid och minskade arbetsresurser såsom socialt stöd, självständighet och återkoppling ökar 

risken för utmattningssyndrom hos personalen. 

 

Psykosocial stress innebär ofta en långvarig belastning som kan bero på för hög arbetstakt, för 

höga arbetskrav eller enkla och upprepande arbetsuppgifter. Bland annat kan en dålig 

psykosocial arbetsmiljö utgöra en stressfaktor för individen. Bristen på fullständig avkoppling 

kan vara det största hälsoproblemet i arbetslivet idag (Lundberg&Wentz, 2012). En daglig 

minskning av arbetsbelastningen och ökad tid för fritid och återhämtning motverkar stress 

(Barck-Holst et al 2015, Åkerstedt et al. 2001). 

 

I studien av Åkerstedt, Knutsson, Westerholm, Theorell, Alfredsson och Kecklund (2002) 

framgår att ” ihållande tankar om arbete" som variabel tar över arbetskravsrollen som en 

predikator, vilket kan betyda att det kanske inte är arbetskraven i sig som är viktiga utan snarare 

deras effekt på huruvida de går att sluta oroa sig för arbete efter arbetsdagens slut. I resultatet 

konstaterades det att stress och den sociala situationen på jobbet var starkt kopplade till störd 

sömn och ett försämrat uppvaknande och oförmågan att sluta oroa sig för arbete under fritiden 

kan vara en viktig länk i förhållandet mellan stress och sömn (ibid.) 
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Även resultat från andra studier om arbetstidsförkortning och kopplingen till stress påvisar att 

arbetstidsförkortningen hade en positiv effekt på sömn, trötthet, stress, återhämtning, 

minnessvårigheter och utmattning både på vardagar och på helger. Med arbetstidsförkortning  

förbättrades möjligheten till återhämtning och var den viktigaste prediktoren bakom ökad 

trivsel med arbetssituation och fritid, och låg även bakom den förbättrade subjektiva hälsan. 

Effekten på sömnen indikerade att återhämtningen från dag-till-dag förbättrades samt att den 

extra fritiden kunde skapa nya återhämtningsstrategier (Barck-Holst et al. 2015, Bildt m.fl 

2007). 

SYFTE 
 

Tidigare studier har fokuserat på personalens upplevelser av förkortad arbetstid. Olsson (1994) 

skriver om olika motiv till varför en arbetstidsförkortning ska genomföras. Dessa kan vara t.ex. 

barnfamiljers behov av kortare arbetsdagar, skydd/hälsoskäl och välfärd. Hypotetiskt kan 

arbetstidsförkortning antas ha en positiv inverkan på arbetstagares hälsa och välbefinnande. 

Antagandet grundar sig på det teoretiska perspektivet att förkortad arbetstid ger en vardag där 

arbetstagaren får mera inflytelse över sin fritid vilket i sin tur ger en mer utvilad, tillfredsställd 

och motiverad arbetstagare. Å andra sidan är det få studier som påvisat att arbetstidsförkortning 

har haft en positiv inverkan på hälsan. Syftet med denna uppsats är att få svar på varför man 

har valt att införa arbetstidsförkortning samt om, och i så fall vilken, effekt de upplevt att 

arbetstidsförkortningen har haft. 

Frågeställning 

 

De specifika frågeställningarna är; 1. Varför har man valt att införa arbetstidsförkortning och 

vilka mål och motiv hade man? 2. Upplever cheferna att arbetstidsförkortningen haft några 

effekter på arbetsplatsen och i så fall vilka?  

METOD 
I detta avsnitt kommer metodavsnittet att presenteras. Avsnittet behandlar en genomgång av 

urvalet samt tillvägagångssättet där det redogörs för hur genomförandet av datasamlingen har 

gått till. Även de etiska aspekterna som har tagits i beaktande diskuteras och avsnittet avslutas 

med en presentation av analysmetoden. 

 

Denna uppsats syfte låg till grund för valet av forskningsmetod, kvalitativa intervjuer. Den 

kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att förstå ämnen från vardagsvärlden. Metoden är 
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användbar då man vill förstå eller hitta ett mönster framför allt i människors upplevelser av 

olika saker eller deras syn på verkligheten (Kvale & Brinkman, 2014; Trost, 2010). Den 

kvalitativa intervjun handlar om att förstå hur den intervjuade tänker, känner, vilka erfarenheter 

personen har och hur personens föreställningsvärld ser ut. Kvalitativa intervjuer liknas vid ett 

samtal och ger möjlighet till följdfrågor för att skapa en bättre förståelse eller kunna be 

intervjupersoner att utveckla oklara eller intressanta svar. Den intervjuade ges möjlighet att 

besvara frågorna så fritt som möjligt och på så vis styra ordningsföljden i intervjun. 

Följdfrågorna är beroende av intervjuarens sätt att tänka vidare (Trost, 2010). 

 

Intervjustudien i denna uppsats kommer att vara en studie med hög grad strukturering och låg 

grad standardisering. Detta betyder att studien handlar om ett område (förkortad arbetstid) och 

består av öppna frågor, d.v.s. frågor utan svarsalternativ. Processen för den kvantitativa och den 

kvalitativa metoden är för övrigt ganska lika. Först krävs det en litteratursökning för att kunna 

beskriva vad som redan är känt kring det valda ämnet eller den valda forskningsfrågan. Sedan 

ska data samlas in, analyseras, resultat sammanställas och slutligen ska resultaten diskuteras 

relaterat till tidigare forskningar (Trost, 2010). 

Urval och instrument 
 

Urvalet skedde utifrån arbetsplatser inom hälso- och sjukvården som redan hade infört 

arbetstidsförkortning. Dessa arbetsplatser fick författaren tag på genom en nätsökning av 

arbetsplatser med förkortad arbetstid. Informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till enhetschefer 

på dessa arbetsplatser och kontakt togs av undertecknad efter ca en vecka för besked om 

deltagande eller ej. Intervjuer genomfördes med fyra enhetschefer från olika 

verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. Studiens data samlades in genom kvalitativa 

intervjuer. En intervjumall med öppna frågor (bilaga 2) användes vid genomförande av 

intervjuerna. På grund av de geografiska avstånden skedde intervjuerna via telefon.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är den effektivaste och vanligaste metoden för att registrera 

intervjuer att spela in dem så att intervjuaren kan fokusera på ämnet och inte på att anteckna. 

Informanterna har alltid möjlighet att neka att samtalet spelas in. Efter intervjun kommer hela 

intervjuerna att transkriberas av intervjuaren själv, vilket kan vara till fördel i själva 

analysförfarandet (ibid). Intervjusvaren kommer att analyseras för att sedan kunna presenteras 

i studiens resultat.  
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I enlighet med Kvalen & Brinkmann (2014) förvarades såväl inspelningarna som 

transkriberingen på ett sätt där ingen obehörig kunde komma åt dem. Detta för att bevara 

konfidentialiteten. När data inte längre behövdes raderades den.  

Analysmetod - Kvalitativ innehållsanalys 

 

Framförallt inom omvårdnadsforskning har innehållsanalysen fått ett stort genomslag då fokus 

ligger på tolkning av olika former av texter, som i denna uppsats fall, på intervjuer. Uppsatsens 

resultat kommer studeras utifrån en riktad innehållsanalys, vilket enligt Hsiu-Fang & Shannon 

(2005) innebär att den inledande kodningen görs utifrån teorier eller tidigare forskning.   

 

Vid en innehållsanalys kodas ofta texten i olika teman och ämnesområden. Genom kodningen 

eftersträvas en kategorisering av den eller de företeelser som är av intresse. De teman som 

framkommer illustreras ofta som t.ex. korta citat (Graneheim & Lundman, 2004). I en riktad 

innehållsanalys jämförs sedan resultaten från tidigare forskning samt att resultaten diskuteras 

utifrån olika teoretiska perspektiv (Hsiu-Fang & Shannon 2005). 

 

Forskningsresultatens trovärdighet behandlar också hur väl kategorier och teman omfattar data. 

Data har inte uteslutits varken oavsiktlig eller systematiskt och inga irrelevanta uppgifter ingår. 

Trovärdigheten är en fråga om hur man bedömer likheterna inom och skillnader mellan 

kategorier. Ett sätt att närma sig detta är att visa passande citat från den transkriberade texten 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Text som baseras på intervjuer formas av interaktionen mellan forskaren och informanten. När 

texten sedan tolkas kan det innebära att texten får flera betydelser då forskarens tolkning 

påverkas av hennes personliga historia. Tolkning av text innebär en balansgång; å ena sidan är 

det omöjligt och oönskat för forskaren att inte lägga till ett visst perspektiv på företeelser som 

studeras, men å andra sidan, måste forskaren "låta texten tala för sig" och inte tillskriva 

betydelser som inte finns (Granheim & Lundman, 2004). Vanlig kritik kring kodning av text är 

det potentiella problemet att kontexten går förlorad i det som sägs samt att kodningen kan 

resultera i fragmentisering av information (Bryman, 2011). 

 

Målet med en riktad innehållsanalys är att validera eller begreppsmässigt förlänga en teori. 

Redan befintlig teori eller forskning kan bidra till den aktuella frågeställningen och kan ge 

förutsägelser om intressanta variabler eller om sambanden mellan variablerna, vilket bidrar till 
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att kontrollera den initiala kodningsordningen eller relationerna mellan koder. Resultaten från 

en riktad innehållsanalys erbjuder stöd och icke-stödjande bevis för en teori (Hsiu-Fang & 

Shannon, 2005). 

Etiska överväganden 

 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor gäller ej för 

vetenskapligt arbete inom en högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå som ej avser 

att publiceras. Etiskt ställningstagande är ändå nödvändigt vid all typ av samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman, 2011). 

 

Det är viktigt att vara ärlig och öppen om sin studie. Det är även viktigt att informanterna inte 

kan identifieras eller riskerar att skadas av att delta i studien. Deltagandet ska vara frivilligt och 

informanterna ska noga informeras om studien och de ska även ge sin tillåtelse att det som sägs 

får användas i studien. Information om studien kan ges skriftligt i god tid innan själva studien 

startar. I informationen bör det framgå: vem man är, syftet med intervjun/studien, att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, att resultaten behandlas konfidentiellt 

och hur resultaten ska användas. Det hör även till god sed att erbjuda informanterna att ta del 

av resultaten i någon form (Kvale & Brinkman, 2014; Trost, 2010; Tjora, 2012). 

 

I denna uppsats har informanterna slumpvis valts ut från arbetsplatser inom hälso- och 

sjukvården som hade infört arbetstidsförkortning. Informanterna fick ett informationsbrev (se 

bilaga 1) där information om författaren, studiens syfte och deltagandets frivillighet samt 

informanternas möjlighet att avbryta framgick. Inför intervjuerna gav informanterna sin 

tillåtelse till att intervjuerna spelades in. Intervjuerna har transkriberats och såväl namn på 

informanterna som deras arbetsplatser har avkodats. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 
 

RESULTAT 
I detta avsnitt kommer det empiriska resultatet att presenteras. 

 

Efter analys och bearbetning av data sammanställdes och beskrevs resultaten genom två teman, 

fem huvudkategorier och ett flertal underkategorier. Resultaten bygger till stor del på chefernas 

upplevelser av medarbetarnas upplevelser av sin arbetssituation efter arbetstidsförkortning. 

Målet var att läsaren skulle kunna få en insikt i resultaten samt en god inblick i forskningen och 

på så sätt ska läsaren själv kunna bedöma forskningens trovärdighet. Varje kategori illustrerades 

med citat från de intervjuade enhetscheferna. Huvudkategorierna var Ork och återhämtning, 

Livsbalans, Omvårdnadskvalitet, Kostnadseffektivitet och Arbetsmiljöaspekter. Dessa följdes 

av ett flertal underkategorier som uppkommit efter kodning av de transkriberade intervjuerna. 

Underkategorierna och huvudkategorierna ledde till temana; Välbefinnande hos personalen vid 

arbetstidsförkortning samt Kvalitetshöjande effekter av arbetstidsförkortning. 

 

I tabell 1 ges en översikt av dessa underkategorier, huvudkategorier och teman. 
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Tabell 1. Översikt av underkategorier, huvudkategorier och teman. 

Underkategori Huvudkategori Tema 

 

Att ha flera lediga dagar 

 

 

 

 

Ork och återhämtning 

 

 

 

 

 

 

 

Välbefinnande hos 

personalen vid 

arbetstidsförkortning 

Rekreation 

 

Att arbeta kortare tid 

 

Vara ledig 1 dygn trots 

helgarbete 

Att medarbetarna är väldigt 

positivt inställda 

 

 

 

 

Livsbalans 

Att orka med 

fritidsaktiviteter och familj 

trots helgarbete 

Att flera småbarnsföräldrar 

valt att gå upp i tid 

Att skapa kontinuitet 

 

 

 

Omvårdnadskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetshöjande effekter 

av arbetstidsförkortning 

Att få en säkrare vård 

 

Att erbjuda extra aktiviteter 

 

Att utnyttja arbetstiden 

bättre 

 

 

 

 

Kostnadseffektivitet 

Att minska vikariekostnaden 

 

Att minska 

övertidskostnaden 

Jämnare spridning på 

personal 

Ett mera spontant samarbete 

En bättre fördelning av 

resurserna 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöaspekter 

Att bli en attraktivare 

arbetsplats 

Att minska sjukfrånvaro 

 

Att få frisknärvaro i större 

utsträckning 

Att minska 

personalomsättningen 
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Välbefinnande hos personalen efter arbetstidsförkortning 
 

Alla informanter var av samma åsikt; att den dagliga återhämtningen är viktig för att personalen 

ska orka arbeta. På de arbetsplatser som informanterna arbetar var arbetstidsförkortningen ett 

ettårigt projekt och som vid intervjutillfällena pågått under en väldigt kort period. Det som 

framkom väldigt tydligt var den positiva inställningen från medarbetarna. Ett tydligt exempel 

var att personalen uttryckte att de orkade med fritidsintressen m.m även efter en arbetsdag, 

vilket de tidigare inte haft ork till. En av informanterna sa; ”…vi vill att personalen mår bra på 

sin arbetsplats/…/för att personalen ska trivas på sina arbeten, orka arbeta och ha ett privatliv. 

 

I och med arbetstidsförkortning hade en del personal valt att gå upp till heltid och kunde då 

tjäna flera tusen kronor mera per månad och ändå arbeta samma antal timmar. Det vill säga tack 

vare arbetstidsförkortningen arbetade personalen nu samma antal timmar som tidigare men för 

mera lön. Forskning visar att ekonomin är en betydande faktor i människans livsvillkor och 

levnadsvanor som har betydelse för hälsan. De flesta ur personalen var enligt informanterna 

positivt inställda till arbetstidsförkortningen och som en av informanterna sa; som det har varit 

hittills ”kör vi slut en generation i taget”. 

Ork och återhämtning 
 

Den subjektiva hälsan påverkas av flera faktorer, bl.a. arbetsbelastningen och möjligheten till 

daglig återhämtning. Genom att införa arbetstidsförkortning ges personalen en möjlighet till 

rekreation och samtidigt får personalen en chans att må bra på sin arbetsplats. Kortare arbetsdag 

kan medföra, förutom tiden för återhämtning och möjlighet att göra något annat, att personalen 

även får en möjlighet att mentalt sluta oroa sig och tänka på sitt arbete efter arbetsdagens slut. 

Responsen som informanterna fått av sin personal var att de orkade och kunde göra mera nu i 

såväl arbetet som privatlivet jämfört med innan. Den största skillnaden som personalen uppgett 

till informanterna var att ”man orkar träna på måndag efter helgjobb, det har jag aldrig orkat 

innan”. 

 

En av informanterna sade så här om arbetstidsförkortningen och dess påverkan på personalen; 

”Jag ser det framförallt att personalen kommer till jobbet och har haft en chans att bli utvilade 

eller hittat på nåt annat än att vara på sjukhuset vilket motiverar till en mer stabil arbetsmiljö.”. 

En annan informant var av åsikten att arbetstidsförkortningen kunde påverka personalen genom 

att ”…självklart öka arbetstillfredsställelsen och få bättre återhämtning i sitt arbete” 
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Med arbetstidsförkortningen blev arbetsdagarna kortare/färre och på en av arbetsplatserna hade 

man även tagit bort kväll/dag ”hoppen”. Det vill säga personalen arbetade aldrig en dagtur 

dagen efter att de hade arbetat en kvällstur, för att på så vis få den bästa möjligheten till 

återhämtning. ”Man gör inget bra jobb om man kommer till jobbet och är lite halvtrött redan” 

sa en av informanterna. Arbetstidsförkortning såg olika ut på de olika arbetsplatserna. På ett 

ställe talade man om 6 timmars-arbetsdag och på ett annat ställe talade man om förkortad 

veckoarbetstid. På samtliga arbetsplatserna innebar detta att personalen arbetade färre timmar i 

veckan och hade på så vis mera ledig tid. Personalen kunde även trots helgarbete vara ledig ett 

helt dygn. 

 

Alla fyra informanter lyfte fram vikten av att personalen måste få återhämtning för att orka 

arbeta. En av informanterna uttryckte sig på följande sätt; ”Det sliter för mycket att jobba så 

här så de behöver återhämtning”. En annan av informanterna trodde att arbetstidsförkortningen 

”kommer vara framtiden för svensk sjukvård”. 

 Livsbalans 
 

I denna studies resultat framkom det hur arbetstidsförkortningen upplevs ha inverkat på 

livspusslet. En märkbar effekt av arbetstidsförkortningen nu jämfört med innan var att ”trots 

att du jobbar helg så kan du ändå ha en bjudning på kvällen eller gå på bio och ändå ha ork 

till familjeliv.”  

 

Arbetstidsförkortningen hade på de flesta arbetsplatserna inneburit en tätare helgtjänstgöring 

vilket i sin tur kan vara motsägelsefullt när man diskutera återhämtning och balansen mellan 

arbetsliv och privatliv. Trots tätare helgtjänstgöring hade informanterna fått återkoppling av 

personalen att ”upplevelsen av bra helger förbleknar jobb en extra helg” och ” skön helg trots 

de facto att man jobbar en helg mera, vilket kunde tyda på att personalen hade hittat en balans 

och tillfredsställelse mellan arbete och hemmet. Återkopplingen som informanterna hade fått 

tydde på att personalen var nöjd med arbetstidsförkortningen. 

 

Som nämnts i det teoretiska ramverket kan livspusslet för småbarnsföräldrar ibland vara svårt. 

En av informanterna sa i intervjun att de tidigare har haft en del personal som hade valt att 

arbeta 75% p.g.a. att de var småbarnsföräldrar och ville ha en möjlighet att umgås mera med 

sina barn trots arbete. I och med arbetstidsförkortningen hade ”småbarnsföräldrar som tidigare 
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jobbat 75% valt att gå upp till heltid. De jobbar nu samma antal timmar men får 4000 kr mera 

i lön” 

 

Däremot var inte upplevelsen enbart positiv. Det fanns även personal som hade valt att arbeta 

75% p.g.a. andra orsaker och för dessa personer var inte upplevelsen av arbetstidsförkortningen 

lika positiv. ”De som valt att arbeta 75% för att få färre arbetspass upplever nu inte samma 

positiva effekt som övrig personal. Nu arbetar man samma antal timmar men flera dagar.”  För 

dessa personer kan arbetstidsförkortningen ha påverkat deras balans mellan arbete och fritid på 

ett mindre positivt sätt, då de nu plötslig hade flera arbetstillfällen och då även färre antal lediga 

dagar. Överlag hade majoriteten av personalen på de berörda arbetsplatserna varit positiv till 

arbetstidsförkortningen.  

Kvalitetshöjande effekter av arbetstidsförkortning 

 

Det finns ingen forskning som tyder på att förkortad arbetstid reducerar sjukfrånvaron och 

eftersom projekten pågått under så kort tid hade ingen av informanterna någon statistik gällande 

detta. Arbetstidsförkortningen hade lett till en lättare fördelning av resurserna samt att 

arbetsbelastningen kunde jämnfördelas utifrån resurserna. I och med en jämnare spridning på 

personalen och att personalen kunde användas på ett mer flexibelt sätt och på så vis lära känna 

de andra avdelningarna kunde man ” dela  resurserna lite bättre och göra det enkelt för sig.” 

Arbetstidsförkortningen gav enligt informanterna en högre kvalitet och ökad kännedom bland 

personal och boende. På så vis blev vården säkrare. 

 

I intervjuerna var alla informanter överens om att schemaläggningen hade blivit lättare. I 

dagsläget tog schemaläggningen inte samma tid av cheferna. Om det i nuläget fattades personal 

p.g.a. sjukfrånvaro var det tack vare en jämnare spridning av personalen och resurs-passen 

betydligare lättare att täcka upp. Arbetstidsförkortningen hade lett till ett så kallat resurs-pass 

som arbetade uteslutande med aktiviteter för brukarna. I och med en jämnare spridning av 

personal och ett bättre samarbete ansåg man att vården får en högre kvalitet då personalen får 

bättre kännedom om patienterna samt att man efter arbetstidsförkortningen även hade fått 

möjlighet att erbjuda extra aktiviteter till patienterna.  

 

Innan arbetstidsförkortningen hade man flest luckor på nätter och helger, vilka var svåra att 

täcka och nu var det mera luckor på förmiddagar och vardagskvällar. ”Det är mycket svårare 

att få nån att jobba extra en helg eller nätter än vad det är på förmiddags- och eftermiddagspass 
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på vardagar.” På en av arbetsplatserna hade man efter införandet av arbetstidsförkortning 

kunnat rekrytera och haft lättare att rekrytera fler personal; ”en del var på väg in redan innan 

(arbetstidsförkortningen) men blev jätteglada över det här men en del kommer för att vi har 

det”. Efter införandet arbetstidsförkortningen hade uppsägningarna på en av arbetsplatserna 

avstannat och personalen sa numera upp sig av ”rätt” anledningar, d.v.s. för att man skulle flytta 

eller studera. Tidigare sa personalen upp sig för att de inte orkade vara kvar. Eftersom 

personalomsättningen avstannat skapades det nu en bättre kontinuitet bland personalen och på 

så vis även i vårdarbetet. 

Omvårdnadskvalitet 
 

I denna studie var alla informanter överens om att arbetstidsförkortning inte påverkade 

omvårdnadskvaliteten på ett negativt sätt utan snarare påverkades omvårdnadskvaliteten på ett 

positivt sätt; ”om man är gladare, piggare, gör man ett bättre jobb”. Informanterna lyfte även 

fram att arbetstidsförkortningen hade skapat större kontinuitet och gett en ökad kännedom bland 

personal och boende, vilket leder till en säkrare vård. På en av arbetsplatserna hade man tack 

vare arbetstidsförkortningen kunnat införa resurspass som ”arbetar uteslutande med 

aktiviteter.”. Samma informant sa även; ”Med resurspassen blir det en spinn-off effekt direkt 

till brukarna då de kan erbjudas extra utevistelse.” I och med arbetstidsförkortningen ville man 

även minska personalomsättningen och på så vis skapa en ”större kontinuitet”. 

Kostnadseffektivitet 
 

Alla informanter uppgav att projektet om arbetstidsförkortning inte hade några ekonomiska 

motiv, däremot ville man hålla sig inom de ekonomiska ramar som fanns och projektet skulle 

således vara kostnadsneutralt. Informanterna trodde inte att de rent ekonomiskt kommer att 

förlora på detta utan trodde snarare att det går jämnt upp. En av informanterna uttryckte ändå 

att projektet kunde vara en ”ekonomisk fara är att det här kostar mera i slutändan”. 

Informanten nämnde bl.a. de medarbetare som var partiellt sjukskrivna och som genom 

arbetsträning skulle komma tillbaka till arbete. Exempelvis kunde en medarbetare ha börjat 

arbeta 25% vilket i snitt betydde 2.5 h/dag om arbetsveckotiden var 30 timmar. Enligt 

informanten kunde denna person inte schemaläggas utan fick gå utanför bemanningen vilket 

inte var kostnadseffektivt utan kunde snarare bli ”ett dyrt alternativ”.  En annan informant 

uttryckte sig på följande vis; ”det är ett dyrt projekt, vi gör en arbetstidsförkortning på 20% 

vilket är en ganska hög procentsats/…/det intressanta är att se pay-off effekten av det…” 
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Genom arbetstidsförkortningen fanns det en förhoppning om att kunna minska antalet 

övertidstimmar. ”De ekonomiska incitamenten är i så fall att minska kostnaden för 

sjukfrånvaro och minska användningen av övertidstimmar. Vi kan ju säga att det är dyra 

timmar (övertidstimmarna) och kan man få bort dem är det ju mycket plus…” En av 

informanterna uttryckte att ” en övertidstimme motsvarade fyra vanliga arbetstimmar” och att 

arbetstidsförkortningen hade lett till ett minskat uttag av övertid och en minskad användning av 

timvikarier, ”vilket var rena pengar till verksamheten”.  

 

I en kommun fanns det en politisk intention att möjliggöra för omvårdnadspersonal att arbeta 

heltid utan delade turer. I och med arbetstidsförkortningen ska personal kunna behålla antalet 

arbetsdagar men förkorta dem. Om all personal arbetar heltid minskar användandet av 

timvikarier. Genom en mera flexibel personal, jämnare resursspridning och ett ökat samarbete 

mellan olika avdelningar kan användandet av timvikarier minskas. ”Sjuksköterskorna kan 

användas lite mer flexibelt…” ”Om personalen samarbetar mera, lär de känna varandra och 

får en större träffyta med varandra.” 

 

Resurspassen som införts var schematekniskt svåra att jämnfördela och ledde ibland till att det 

var väldigt mycket personal på plats samtidigt. För att lösa detta hade man försökt att lägga t.ex. 

möten på sådana dagar då det var flest personal på plats och på så vis kunde man utnyttja 

arbetstiden mer effektivt och man behövde inte heller använda sig av vikarier. 

 

Avslutningsvis sade en av informanterna att om projektet ”löper ut väl (ekonomiskt) är det klart 

att hela sjukhuset är intresserat av att titta på det/…/jag hoppas att det här börjar sprida sig 

mer nationellt.” 

Arbetsmiljöaspekter 
 

Som tidigare nämnts var arbetstidsförkortningen på alla de intervjuades arbetsplatser ett 

tidsbundet projekt. Orsakerna till att man hade valt att göra detta projekt var blandade, men på 

ett av ställena hade man sett det som en nödvändighet för att överhuvudtaget ha en arbetsplats 

kvar och för att bli en ”attraktivare arbetsgivare.” Några informanter trodde att 

arbetstidsförkortningen kunde ge en möjlighet att kunna rekrytera mera personal, för att 

schematekniskt ha tillräckligt med personal för arbetspassen. En av informanterna uttryckte att 

de hade varit tvungna att göra något radikalt då de hade ett underskott på 30 sjuksköterskor. 

Ytterligare en annan informant sa att de innan arbetstidsförkortningen hade en hög 
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personalomsättning och inte var fullt rekryterade. I och med arbetstidsförkortningen ville man 

minska personalomsättningen. Tidigare hade personalen slutat då de inte tyckte att någon 

lyssnade på dem angående deras arbetssituation. Informanterna framhöll vikten av ”en bättre 

psykosocial arbetsmiljö.” 

 

Målen med arbetstidsförkortningen var desamma hos alla informanter; man vill minska 

sjukfrånvaron, minska antalet övertidstimmar och användningen av timvikarier samt öka 

frisknärvaron. ”En utvilad personal motiverar till en framförallt mer stabil arbetsmiljö”.  

DISKUSSION 
Frågeställningarna som studien syftar till att besvara är; 1. Varför har man valt att införa 

arbetstidsförkortning och vilka mål och motiv hade man? 2. Upplever cheferna att 

arbetstidsförkortningen haft några effekter på arbetsplatsen och i så fall vilka? I detta avsnitt 

presenteras en analys av det framställda resultatet utifrån tidigare presenterad teoretisk ram 

för studien samt tidigare forskningar som genomförts tas i beaktande. Studiens frågeställning 

besvaras i en avslutande diskussion samt exempel på fortsatta studier som skulle kunna göras 

om arbetstidsförkortning kommer att beröras. 

Metoddiskussion 
 

Metoden i denna uppsats bestod av intervjuer och en riktad innehållsanalys vilket lämpade sig 

bra. Intervjuerna som var semistrukturerade gav möjlighet att föra ett öppet samtal kring ämnet 

arbetstidsförkortning samtidigt som frågor kring ämnet kunde besvaras och vid behov kunde 

svaren förtydligas. Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer och spelades in. Detta 

fungerade bra även om det eventuellt kunde bli en bättre kontakt och ett mera öppet och 

fortlöpande samtal om man träffades i verkligheten och om intervjun kunde ske i en avslappnad 

miljö. Även om informanterna hade erhållit ett informationsbrev samt intervjufrågorna i förväg 

var det endast en av fyra informanter som var väl förberedd och hade avsatt tid för detta. De 

övriga tre informanterna besvarade frågorna väl men det märktes en tydlig skillnad mellan 

informanten som var förberedd och de tre som inte hade hunnit förbereda sig. Intervjuerna 

förlöpte trots allt bra och gav användbart material för uppsatsen. 

 

Kodningen och kategoriseringen av den transkriberade texten var svår och som ovan användare 

av den valda metoden, var det svårt att försöka se koder som inte kunde ha ställts upp före själva 

kodningen, utan att hitta koder som enbart kunde ha utvecklats från insamlad data. En textnära 
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kodning ska enligt Tjora (2012) resultera i en kodsamling som ett komplement till analysdata 

och där kodningen och kodsamlingen representerar empirin. Som indikatorer på kvalitet 

används ofta kriterierna tillförlitlighet, validitet och generaliserbarhet (Tjora 2012). 

 

Enligt Granheim och Lundman (2004) kan valet av deltagare med olika erfarenheter öka 

möjligheten att belysa forskningsfrågan från en mängd olika aspekter. I denna uppsats hade alla 

informanterna liknande erfarenheter gällande arbetstidsförkortning, då det på samtliga ställen 

enbart pågått under en väldigt kort tid. 

 

Ett sätt att testa tillförlitligheten är att fråga sig om resultatet blivit samma om andra forskare 

utfört samma arbete. För att tillförlitligheten ska vara god krävs det att man kan redogöra för 

de faktorer som kan vara bidragande till att resultatet skulle bli detsamma om undersökningen 

gjordes en gång till med andra människor (Tjora 2012). I detta fall skulle resultatet av flera 

anledningar antagligen inte ha blivit detsamma om undersökningen hade gjorts en gång till. 

Eftersom informanterna som deltog i denna studie hade haft arbetstidsförkortning under relativt 

kort tid, finns möjligheten att andra resultat skulle ha kunna framkommit om undersökningen 

hade gjorts på nytt. Det är troligt att de positiva effekterna som piggare personal och att lättare 

kunna rekrytera ny personal skulle ha upprepats. Sedan finns det en möjlighet att nackdelar så 

som ökade kostnader eller en förändring av sjukfrånvaron eller frisknärvaron inte alls hade 

påverkats som förväntat av arbetstidsförkortningen. Om undersökningen skulle ha gjorts med 

andra informanter inom andra yrkesområden kunde eventuellt resultaten till en viss del bli 

desamma men även andra resultat, beroende på hur arbetstidsförkortningen hade sett ut eller 

hur länge den hade pågått, skulle kunna uppkomma. 

 

Validiteten handlar om att bedöma om svaren som fåtts i undersökningen verkligen svarar på 

de frågor som ställts i uppsatsen. Det handlar även om att medvetet hålla sig till aktuella teorier 

och perspektiv samt till tidigare forskning som gjorts inom samma område och med samma 

metod (Tjora 2012). I denna uppsats anser jag att svaren som informanterna har givit, svarade 

på frågorna som ställdes. I resultatdelen har dessa svar redovisats med lämpliga citat och 

kopplingen mellan svar och tidigare forskning har redovisats i diskussionsdelen. 

 

Generalisering kan framställas på olika sätt; redogöra för detaljer kring det som har studerats 

så läsare själv kan bedöma om resultaten giltighet för den egna forskningen, beskriva i vilka 
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situationer som resultaten kan vara giltiga samt för att utveckla begrepp, typologier eller teorier 

som har relevans för andra fall än den egna (Tjora 2012). 

Resultatdiskussion 
 

I denna uppsats har jag beskrivit hur informanter har valts ut, tidigare forskning och resultat 

kring ämnet arbetstidsförkortning. Resultatet har analyserats ur en riktad innehållsanalys som 

bygger på jämförelse och kopplingar mellan tidigare forskning och resultatet i denna uppsats. 

Resultaten i denna uppsats byggde till stor del på chefernas upplevelser av medarbetarnas 

upplevelser av arbetstidsförkortning. I resultatet framkom det att informanternas svar var 

överensstämmande med det som framgått i tidigare forskning (Olsson 2000, Åkerstedt et al. 

2001, Bildt m.fl 2007 och Kecklund et al. 2010). I denna studie framhöll alla informanter att 

den dagliga återhämtningen var en viktig faktor för att personalen skulle orka med sitt arbete 

samt att arbetstidsförkortningen bidrog till en balans i arbets- och privatlivet. Ur det salutogena 

perspektivet kan återhämtningen ses som en ”friskfaktor”. 

 

Sett ur ett personalperspektiv hade arbetstidsförkortningen medfört många positiva faktorer 

som kan påverka individens välbefinnande. I Olssons (1994) resultat framgår det att en kortare 

arbetsdag möjligtvis kan öka individens förutsättningar för att skapa en balans mellan 

arbetskrav, arbetstyngd och egen tid vilket kan öka förutsättningarna för att uppnå ett mer 

meningsfullt liv. I denna studie framgick det att personalresurserna och resursfördelningen hade 

blivit lättare och personalen nu hade mera ork till aktiviteter utanför arbetet jämfört med innan 

arbetstidsförkortningen. Åkerstedts et al (2001) resultat visar att arbetstidsförkortningen har 

tydliga sociala effekter och måttliga effekter på personalens välbefinnande. Det framgår att 

arbetstidsförkortningen ger en ökad tid för sociala aktiviteter och tid för familj och vänner, 

vilket överensstämmer väl med återkopplingen som medarbetarna givit till informanterna i 

denna undersökning. Den tydligaste skillnaden hos medarbetarna var att de även efter arbetet 

orkade träna. Dessutom gav arbetstidsförkortningen en möjlighet att ha en bjudning eller gå på 

bio, trots helgarbete. Det framgick även att personalen upplevde helgarbetet som mycket bättre 

nu och då förbleknade det att de i och med arbetstidsförkortningen nu fick jobba en extra helg. 

Detta kan i enlighet med resultaten från Judge & Watanabes (1993) framhålla att det finns ett 

ömsesidigt och positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse. 

 

Informanterna i denna studie lyfte fram medarbetarnas positiva inställning till 

arbetstidsförkortning samt att personalen uttryckt att de känt sig piggare och gladare. Enligt 
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Barck-Holst et al.( 2015), Bildt m.fl (2007) och Åkerstedt et al. (2001) kan arbetstidsförkortning 

och en minskad arbetsbelastning motverka stress. Dessutom visar forskning på att individens 

möjlighet till återhämtning är den viktigaste bakomliggande variabeln gällande ökad trivsel i 

arbetssituation, fritid samt den förbättrade subjektiva hälsan.  

 

Utifrån arbetsgivarens perspektiv ville informanter genom arbetstidsförkortningen få en 

jämnare fördelning av personalresurserna. En del av informanterna ville även genom 

arbetstidsförkortningen bli en attraktivare arbetsgivare och på så vis kunna rekrytera ny 

personal och/eller behålla den personalen som redan fanns. Dessutom ville informanterna att 

arbetstidsförkortningen skulle vara kostnadseffektiv, det fick inte kosta mera och det fanns en 

förhoppning om att kunna minska användandet av timvikarier och övertidskostnaden. Trots att 

det inte fanns några direkta ekonomiska motiv till att arbetstidsförkortningen hade införts, fick 

projektet inte kosta mera. I Olssons resultat från 1994 framgår det att en kortare arbetsdag skulle 

kunna resultera i lägre kostnader för anställdas försämrade hälsa och högre välfärd genom mer 

tid för barn och det sociala livet (Olsson 2000). Resultaten skulle kunna stödja de målen 

informanterna har haft men för att säkerställa detta krävs det vidare forskning. 

 

I och med arbetstidsförkortningen ville informanterna även minska personalomsättningen och 

skapa en bättre kontinuitet med personal. Enligt informanterna gav arbetstidsförkortningen en 

högre kvalitet och ökad kännedom bland personal och boende. På så vis blev vården säkrare. 

Detta överensstämmer väl med resultaten från Hurst & Smiths (2011) studie, där höga nivåer 

av vikarier är kopplade till låg patienttillfredsställelse och ökade klagomål. En förklaring till 

detta är att visstidsanställda är mindre bekanta med sjukhusets policy och förfaranden vilket 

kan påverka upprätthållande av kontinuiteten i vården. Hurst & Smith (2011) framhåller även 

att god omvårdnadskvalitet är förknippat med samarbete inom vårdlaget och kan försämras om 

avdelningens arbetskraft försvagas av vikarier. Utifrån brukarnas perspektiv i denna 

undersökning kan resurspassen som skapats för att erbjuda extra aktiviteter eller för att täcka 

upp vid sjukfrånvaro påverka omvårdnadskvaliteten på ett positivt sett för brukarna.  

 

Alla informanter nämnde att arbetstidsförkortning infördes med mål att bland annat minska 

övertidstimmar, minska sjukfrånvaro samtidigt som informanterna medgav att detta var ett dyrt 

projekt. I studien av Olsson (2000)framgår det att det främst är personer med små barn som 

gynnas av arbetstidsförkortning. En av informanterna i denna undersökning nämnde att flera 

småbarnsföräldrar som tidigare valde att arbeta 75% nu hade gått upp till heltid. Det innebar 
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inte att alla upplevde samma positiva effekt av arbetstidsförkortningen eftersom en del nu 

arbetade flera arbetstillfällen trots samma antal arbetstimmar som tidigare. En sak som kan vara 

av värde vid en utvärdering av arbetstidsförkortningen och personalens frisknärvaro kontra 

sjukfrånvaro var att eftersom flera småbarnsföräldrar hade valt att gå upp till heltid ökade även 

frånvaron för vård av barn. Tidigare hade en person som arbetat 75% haft färre arbetstillfällen 

vilket kunnat innebära att man inte har behövt stanna hemma från arbete p.g.a. vård av barn. I 

och med att man nu arbetade heltid och på så vis hade flera arbetstillfällen kunde det leda till 

att personen behövde ta ut flera dagar för vård av barn, vilket kunde leda till en indirekt ökad 

frånvaro på arbetsplatsen.  

 

Resultaten som framkom i denna studie bekräftade det som tidigare studier påvisat (Olsson 

2000, Åkerstedt et al. 2001, Bildt m.fl 2007 och Kecklund et al. 2010). Fortfarande är det oklart 

vilken påverkan en arbetstidsförkortning har i ett längre tidsperspektiv. De kortsiktiga motiven 

var tydliga men oklarheten kring hur arbetstidsförkortningen påverkat t.ex. sjukfrånvaro eller 

hur arbetstidsförkortningen rent ekonomiskt sett ut kvarstår. Det är även oklart hur personer 

som arbetstränar ska kunna nyttjas på ett effektivt sätt på en arbetsplats med 

arbetstidsförkortningen. I dagsläget schemalades dessa personer utanför bemanningsschema 

och kunde på så vis inte involveras i grundbemanningen utan gick bredvid schema som en extra 

resurs. 

 

Rent forskningsmässigt var denna studie av en väldigt liten karaktär och resultaten 

frambringade ingen ny kunskap. Däremot anser jag att studien trots allt var viktig i syftet att få 

fram flera resultat kring arbetstidsförkortning, då det är ett högst aktuellt ämne i dagens 

samhälle och speciellt inom vårdbranschen. En styrka med denna studie var att 

arbetstidsförkortningen har studerats utifrån chefers perspektiv vilket inte tidigare gjorts. I 

denna studie har cheferna på arbetsplatser som infört arbetstidsförkortning fått berätta om vilka 

mål och motiv de som chef har haft vid införandet av arbetstidsförkortning. Många tidigare 

forskningar (Miller & Åkerstedt 2001, Bildt m.fl 2007 och Olsson, 2000) fokuserar på 

personalens upplevelser, vilket är relevant då det är personalen som främst påverkas av 

arbetstidsförkortning, men jag anser även att det var viktigt att få fram bakgrunden till varför 

arbetsplatser väljer att införa arbetstidsförkortning.  

 

För att få en större bredd och bättre insyn i ämnet arbetstidsförkortning anser jag att studien 

skulle ha behövt innehålla flera informanter samt att studien skulle ha pågått under en längre 
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tidsperiod. Som tidigare nämnt hade arbetstidsförkortningen pågått under en väldigt kort tid på 

de utvalda arbetsplatserna, vilket gjorde det svårt för informanterna att kunna se långsiktiga 

effekter eller ge exempel på flera konkreta situationer där arbetstidsförkortningen skulle ha haft 

en betydande effekt. 
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SLUTSATS 
 

 Utifrån det salutogena perspektivet kunde man se arbetstidsförkortningen som en 

bidragande faktor till upplevd ökad hälsa.  

 Arbetstidsförkortningen gav individen en möjlighet att fungera i sin omgivning på ett 

tillfredsställande sätt.  

 Informanterna i denna undersökning hade valt att införa arbetstidsförkortning för att 

minska antalet övertidstimmar med en förhoppning om att genom bättre möjligheter för 

återhämtning, få en friskare och starkare personal.  

 Målet med arbetstidsförkortningen var att genom bättre möjligheter till återhämtning få 

en personal som mår bra men även att vara en bra arbetsplats och för att kunna bli en 

attraktivare arbetsgivare. 

 De tydligaste effekterna som informanterna hade upplevt efter arbetstidsförkortningen, 

var en gladare och mer positivt inställd personal samt att det schematekniskt hade blivit 

lättare att jämnfördela resurserna och kunna täcka upp för frånvaro. 

 Resultaten bekräftade tidigare studiers resultat vilket tydde på att arbetstidsförkortning 

medförde skillnader för den enskilde personen. 

 

 

FORTSATT FORSKNING 
 

För att få mera kunskap kring arbetstidsförkortning och bland annat få svar på frågan om hur 

kostsam eller hur kostnadseffektiv arbetstidsförkortningen är samt dess långsiktiga inverkan på 

sjukfrånvaro kontra frisknärvaro behövs det vidare forskning kring detta.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

2015-12-10 

 

Till enhetschef xx 

 

Jag heter Ingela Rudberg och studerar vid Mittuniversitet på magisterprogrammet "Arbetsliv, 

hälsa och rehabilitering". Under våren 2016 ska jag skriva min magisteruppsats med temat 

“chefers upplevelser av arbetstidsförkortning och dess effekter”.  

Jag planerar att genomföra med hjälp av intervjuer med 3-4 chefer som arbetar på arbetsplatser 

som redan infört arbetstidsförkortning.  

Intervjun genomförs av undertecknad och spelas in om det godkänns av dig som blir intervjuad. 

Intervjuerna kommer sedan att transkriberas, d.v.s. intervjun översätts från det talade språket 

till en skriftlig form där inga namnuppgifter nämns. 

Allt material behandlas konfidentiellt och kan inte härledas tillbaka till dig. Datainsamlingen är 

en del av studien och används enbart inom ramen för min utbildning. 

Inom en vecka efter att detta informationsbrev har skickats kontaktar undertecknad dig för att 

fråga om du önskar delta i studien. Du kan även välja att återkomma tidigare, via e-post eller 

telefon, med svar om du önskar delta i studien eller ej. 

Deltagandet är frivilligt och det går att dra sig ur när som helst även efter det att man har tackat 

ja. Med tanke på det geografiska avståndet planeras intervjun att ske över telefon eller i ett 

virtuellt konferensrum om så önskas. 

Om du tackar ja överenskommer vi om en tid för intervjun.  

Uppsatsskrivandet ingår som en del av min magisterutbildning och utförs under handledning 

av Mikael Nordenmark. 

 

Ingela Rudberg 

Tel: XXX XXXX 

E-post: ingela.rudhbergXXXX 
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Bilaga 2 

1. Hur kom det sig att du/ni valde att införa förkortad arbetstid? Vilka motiv och mål 

hade ni? (Anser du överlag att målen uppnåtts?) 

2. Fanns det ekonomiska motiv till att införa arbetstidsförkortning; i så fall vilka? 

3. Vilka fördelar generellt har du upplevt med arbetstidsförkortning? 

4. Vilka nackdelar generellt har du upplevt med arbetstidsförkortning? 

5.  Har du sett några skillnader eller förändringar sedan personalen började jobba kortare 

dagar? (på stressnivå, stämningen på arbetsplatsen, arbetsmiljö, produktivitet och 

mående/välbefinnande?) 

6. I vilka situationer märker du av en förändring; i ditt arbete, i möte med personalen, hos 

personalen? 

7. Kan du beskriva en situation där du efteråt tänkte att det här beror på att personalen 

arbetar 6-timmarsdagar. 

8. Anser du att arbetstidsförkortningen påverkat omvårdnadskvaliteten? 

9. Hur har man löst arbetstidsförkortningen schema- och personalmässigt? 

10.  Anser du att man ska införa arbetstidsförkortning? (Ja/Nej –motivera) 

 


