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Sammanfattning 

Titel: Sex timmars arbetsdag, varför inte? 

Författare: Andreas Bredhammar, Stefan Helander och Moa Svensson 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad 

Kurs: Företagsekonomi III – organisation, examensarbete, Human Resource Management, 

Linnéuniversitetet, VT 2019 

Forskningsfråga: Vilka problem försvårar möjligheten att införa en kortare arbetsvecka?  

Syfte: Syftet med studien är att identifiera problem som mellanchefer förutsätter försvårar 

möjligheterna att införa kortare arbetsvecka.  

Metod: Studien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. 

Det empiriska materialet består av sju stycken intervjuer med mellanchefer i olika 

organisationer. 

Slutsatser: De kategorier som vi har identifierat ligga till grund för problem är gemenskap 

och tillhörighet, normer, legitimitet, styrning, produktivitet och teknologi, kostnader samt 

hälsoaspekter. Det vi har funnit är att de alla hör samman och påverkar varandra och skapar 

ett problem för införandet av förkortad arbetsvecka. Mellanchefens komplexa situation är 

också en faktor för att det upplevs som problematiskt att införa förkortad arbetsvecka.  

Nyckelord: Förkortad arbetsvecka, mellanchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Research question:  What problems limit the possibility to implement shorter working 

weeks? 

Purpose: The purpose with the study is to identify problems that the head of the department 

presume limit the possibility to implement a shorter working week.  

Method: The study is conducted on the basis of a qualitative research method with an 

inductive approach. The empirical content consisted of seven different interviews with the 

head of the department of their organization. 

Conclusions: Problems have been found to occur within the different categories community 

and belonging, standards, legitimacy, management, productivity and technology, costs and 

health aspects. We have found out that all of these affect each other and create problems 

when it comes to implementation of shorter working weeks. The head of department have 

shown to be a complex role to handle and has also been perceived as a contributing factor to 

why an implementation of shorter working weeks is so problematic.  

 

Keywords: Shorter working weeks, head of department 
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1. Inledning 

I det här kapitlet beskrivs det valda fenomenet förkortad arbetstid där det sker en redogörelse 

för tidigare arbetstidsvillkor samt en utveckling av det, vilket mynnar ut i en samhällelig 

nulägesstatus kring förkortad arbetstid. Det sker även en problemdiskussion där olika 

aspekter av hur fenomenet kan studeras lyfts fram, vilken sedan mynnar ut i frågeställningen: 

Vilka problem försvårar möjligheten att införa en förkortad arbetsvecka samt syftet med 

studien. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Arbetstidens utveckling i Sverige 

Förkortad arbetstid har influerat det svenska samhället under en lång tid. Det är ett fenomen 

som har tagits upp genom politiska förändringsförslag och är ett aktuellt ämne i bland annat 

kurser inom Human Resources. Hur mycket vi människor arbetar har förändrats och 

utvecklats under årens gång. Under 1800-talet började fackbildningen starkt genomsyra den 

svenska arbetsmarknaden. Det här erbjöd arbetstagaren rättigheter som tidigare inte hade 

existerat. Arbetstagaren kunde nu ställa högre krav gällande bestämmanderätten över sitt 

arbete, vilket skapade ett utrymme för att hantera arbetstiden (LO, 2012). År 1898 gick alla 

fackförbund samman för att bilda en rikstäckande arbetstagarorganisation som kallades för 

landsorganisationen (LO). Landsorganisationen var dem första som ställde krav på att en 

arbetsdag endast skulle vara åtta timmar per dag. Innan år 1919 var det inom flera branscher 

över sextio timmars arbetstid i veckan (Isidorsson, 2001). Under 1919 kom den första 

lagstiftningen om allmän arbetstid i Sverige, vilket resulterade i att åtta timmars arbetsdag 

blev en standard över hela landet (Sanne, 1995). Dock blev den totala arbetstiden varje vecka 

fyrtioåtta timmar, eftersom arbetsveckan även omfattade lördagar. Mellan 1958 och 1978 

skedde en kraftig förkortning av arbetstiden genom att veckoarbetstiden minskade. Först från 

fyrtioåtta till fyrtiofem timmar, därefter till fyrtiotvå och slutligen fyrtio timmar som 

fortfarande har en stark prägel på den svenska arbetsmarknaden (SOU 2002:6). Från 1978 har 

arbetstiden varit fyrtio timmar i veckan och det upplevs fortfarande vara en norm. Däremot 

har fåtalet organisationer valt att förkorta sin arbetstid och gå ner till trettio timmar i veckan 

(Enström, 2019). Förkortad arbetstid skulle kunna vara något som samhället är på väg mot 

om man ser till tidigare utveckling av mängden arbetstid vi arbetar. Enligt arbetstidens 
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utveckling i Sverige har arbetstiden minskat över tid, vilket är en följd av samhällelig, teknisk 

och social utveckling.  

1.1.2 Historisk tidslinje över synen på arbetet    

Synen på arbete har likt synen på arbetstid förändrats över tid. Under början av 1800-talet 

började industrialiseringen ta form i samhället och en av de mest inflytelserika teorierna 

baserat på de rådande samhällsvärderingarna var Frederick Taylors scientific management. 

Taylors teori byggdes på ett strikt ekonomiskt synsätt där arbetstagaren skulle arbeta 

kostnadseffektivt för att generera en sådan hög lönsamhet som möjligt till arbetsgivaren 

(Taylor, 2007a). Det här synsättet gör det möjligt att anta att fokus på arbetstagarens 

välmående inte var en prioritering, utan främst fokus var effektivisering för att därmed öka 

produktionen.  Utveckling av arbetstagarnas arbetsvillkor var inte en prioritering under den 

här tiden. Det började dock förändras under början av 1900-talet på grund av Human 

relation-skolans framväxt i samhället. Det innebär att det tidigare synsättet på människan 

starkt började ifrågasättas. Forskarna började inse att människan inte var rationell i den grad 

det tidigare antagits och att det fanns mer än bara ekonomiska incitament som påverkade 

arbetsprocessen. Människan influerades även av sociala normer på arbetsplatsen och kunde 

drivas av inre samt yttre motivationsfaktorer. Den här upptäckten förändrade synen på 

människan fullständigt och medförde att forskare började diskutera i termer om social man 

istället för economic man, vilket var en förändring gentemot synsättet som präglade Scientific 

Management eran (Scheuer, 1999). Att synsättet på människan förändrades kan vara en 

anledning till att arbetstiden har minskat över tid. Organisationer såg en möjlighet att bli mer 

lönsamma om de valde att satsa på sin personal och få dem att må bättre på sin arbetsplats. 

Det här skedde genom bättre arbetsvillkor, till följd av att andra faktorer än ekonomiska 

observerades som i sin tur påverkade effektiviteten på arbetsplatsen. Idag har vi ett samhälle 

där den psykiska ohälsan till följd av stress på arbetet ökar successivt. En potentiell lösning 

skulle kunna vara förkortad arbetstid (Jang, Park & Zippay, 2011). Dock skulle förkortad 

arbetstid även kunna resultera i att stressen på arbetet ökar till följd av att arbetstagarna inte 

hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter om arbetstiden minskar, medan arbetsbelastningen 

består (Rovira, 2017).  
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1.1.3 Arbetstid idag 

Enligt Human Relation-skolan har nya influenser fått en stor inverkan på hur människan ser 

på arbete i dagens samhälle. Tidigare såg människor arbetet som den primära källan till lycka 

och tillfredsställelse. Idag söker människan överlag istället efter mening och tillfredsställelse 

utanför arbetet, vilket medför att ett större värde sätts till tid med familj, vänner och hälsa än 

tidigare (Hein, 2012). I och med det här har arbetstidsförkortning och sex timmars arbetsdag 

blivit ett fenomen som idag debatteras kraftigt av såväl organisationer som forskare, på grund 

av att det ekonomiska synsättet till stor del lever kvar i samhället (Svensson, 2016). Samtidigt 

är work-life balance ett mer omdiskuterat begrepp, eftersom det idag upplevs vara en påtaglig 

stressfaktor att finna en bra balans mellan arbete och fritid. Digitaliseringen är ytterligare en 

process som hela tiden utvecklas och blir mer närvarande i våra liv. Digitaliseringen såsom 

robot process automation (RPA) skulle kunna vara ett sätt att frigöra mer tid för arbetstagarna 

och därmed möjliggöra för förkortad arbetstid och kunna skapa en bättre work-life balance. 

Det kan möjliggöras genom att RPA automatiserar manuella processer och standardiserar 

repetitiva arbetsuppgifter (Acando, 2019). Nackdelen med det skulle vara att det tar tid att 

lära sig och sätta sig in i olika system som hela tiden uppkommer tack vare digitaliseringen. 

Det här skulle kunna skapa en stress för medarbetarna, vilket medför att det till en början 

skulle bli svårt att implementera förkortad arbetstid. Dock är upplevelsen att de som vill sälja 

in nya system till företag vill göra det enkelt för dem att använda systemen och därmed borde 

inte inkörningstiden vara särskilt lång eller påfrestande. 

 

Minskad arbetstid skulle kunna vara svaret på dilemmat med att hitta en bra balans mellan 

arbete och fritid och på så sätt minska den ständigt ökande psykiska ohälsan som upplevs på 

arbetsplatsen. Exempelvis tydliggörs det att psykisk ohälsa är ett bekymmer som blir allt 

vanligare i samhället genom att sjukskrivningar, relaterade till psykisk ohälsa, ökade med 

hela sjuttio procent mellan 2010 och 2014 (Regeringen, 2015). De här chockerande siffrorna 

visar på att det behövs en förändring i samhället. Vi kan inte ha en arbetarkultur som driver 

en stor del av arbetstagarna till sjukskrivning, på grund av psykisk ohälsa kopplad till 

arbetsklimatet. Dock upplevs det som att organisationer väljer att använda digitaliseringen till 

att bli mer produktiva. De använder den tid som frigörs till att kunna producera ännu mer 

istället för att välja att satsa på sin personal. Det här skapar en ond cirkel där organisationer 

med hjälp av digitaliseringen producerar mer, vilket skapar en stress för organisationer runt 

omkring som upplever att de behöver agera likadant för att fortsätta vara aktuella och i tiden. 

Företag skulle istället kunna välja att satsa på att minska arbetstiden.  Ett sätt att möjliggöra 
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det framkommer i studie utförd av Kwong (2015) som resonerar kring att förkortad arbetsid 

skulle bidra till mer nytänkande och idéskapande personal. Kwong (2015) klargör att vårt 

sinne stimuleras till det bättre av att vara ifrån arbetsplatsen under en längre tid, vilket skulle 

kunna resultera i en mer välmående personal. En välmående personal kan vidare medföra en 

mer innovativ och utvecklad organisation, vilket skulle skapa en win-win situation.  

 

Fler studier har utförts gällande förkortad arbetstid samt produktivitet och Paulsen (2014) 

menar att människan trots arbete åtta timmar per dag egentligen bara är produktiv sex av de 

här timmarna. På grund av att en del av arbetstiden ägnas åt privata angelägenheter som 

kallprat i korridoren, privata telefonsamtal och surfande på sociala medier är vi inte effektiva 

en hel arbetsdag. Frågan är om de här privata angelägenheterna är något som vi människor är 

villiga att uppoffra. Dock skulle en förkortad arbetstid innebära att vi inte är i lika stort behov 

utav pauser, eftersom vi arbetar färre timmar. Ett företag med en frukostpaus, en lunch och 

sedan en eftermiddagsfika skulle, om de arbetade kortare arbetsdag, kunna ta bort 

eftermiddagsfikan, på grund av att den inte blir nödvändig till följd av mindre tid på arbetet. 

Om det införs förkortad arbetsvecka krävs det därav mer av personalen, såsom minskad tid 

till kafferaster och avsaknad av förmånen att göra personliga ärenden på arbetstid (Kwong, 

2015). Det här är något som skulle kunna kritiseras av de anställda. Dock som tidigare 

nämnts har tidigare studiers resultat, i stort sett enbart varit positiva och upplevelsen har varit 

att personalen får mer tid över till annat såsom familj, vänner och fritidsaktiviteter (Ibid). 

Dem som är emot förkortad arbetstid lyfter fram de kostnader som minskad arbetstid med 

bibehållen lön skulle innebära. Ett exempel på det är Paulsen (2014) med sitt resonemang 

kring empty labour, som innebär allt en anställd utför under arbetstid som hen inte får betalt 

för att utföra. Empty labour kan enligt forskning resultera i ett produktionsbortfall på 30–

40%. Det här innebär att det är en kostnad att ha personal som ägnar sig åt saker på 

arbetsplatsen som inte är arbete. Den typen av aktiviteter medför att 30–40% av vad en 

anställd hade kunnat producera under en dag försvinner. I slutändan blir det här en avsevärd 

kostnad för arbetsgivaren, trots en arbetsdag på åtta timmar, istället för sex timmar. Utifrån 

det här resonemanget skulle arbetsgivaren kunna minska arbetstiden och få samma 

produktionsresultat, trots att vissa raster och liknande försvann.  
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Något som väcker intresse hos oss när det kommer till förkortad arbetsvecka är att trots de 

studier som påvisar ett positivt resultat av att arbeta mindre är det relativt få organisationer 

som faktiskt infört förkortad arbetsvecka. Det här väcker funderingar kring om minskad 

arbetstid skulle kunna vara ett sätt att få bukt med den ständigt ökande psykiska ohälsan eller 

skulle det vara en risk för ännu mer stress och känsla av otillräcklighet på arbetsplatsen. 

Förkortad arbetstid är ett omdiskuterat fenomen som i nuläget i hög grad är outforskat. De 

som är positivt inställda till en förkortad arbettsvecka lyfter fram hälsoaspekter och de 

hälsofördelar vi har att vinna, medan kritikerna pekar på de kostnader det skulle innebära. Det 

finns således två sidor av samma mynt och vid en eventuell förändring av arbetstiden gäller 

det att ha vägt för- och nackdelar mot varandra (kortarearbetstid, 2019). De som är för 

förkortad arbetstid visar på hur det skulle kunna resultera i en mer välmående personal och en 

ökande välmående folkhälsa. Förkortad arbetstid upplevs vidare vara ett naturligt steg i 

arbetsbehovets utveckling. Kritikerna påvisar istället det faktum att om vi arbetar mindre 

medför det mindre intäkter till skatten och därmed mindre medel att använda till välfärden. 

Kritikerna påvisar det faktum att trots hälsofördelarna med en förkortad arbetstid, kan det 

även innebära mer stress om införandet innebär att samma arbetsmängd skall genomföras på 

kortare tid med samma antal personer (Söderström, 2000). Med hjälp av digitaliseringen 

skulle minskad arbetstid kunna vara ett sätt att minska den psykiska ohälsan på arbetsplatsen. 

Det skulle även kunna vara ett sätt att utveckla verksamheten och få konkurrensfördelar, 

vilket i sig inte motsätter ett införande av förkortad arbetstid. Trots det ständigt ökande 

intresset för att arbeta färre timmar är det inte ännu en uppkommande norm.  

1.2 Problemdiskussion 

Trots samhällets påtryckningar i form av ökad psykisk ohälsa och den ständiga strävan efter 

work - life balance är det fortfarande många organisationer som inte infört förkortad 

arbetstid. Det här trots att ett flertal studier som genomförts lyfter fenomenet som ett sätt att 

uppnå produktivitet och välmående inom organisationen.  

 

Enligt Martins & Terblanche (2003) kan organisationskulturen ha en stor inverkan på 

organisationers villighet att implementera förändringar i sin verksamhet. 

Organisationskulturen kan därmed kopplas till orsaken gällande varför organisationer är 

ovilliga till att införa förkortad arbetsvecka. Organisationskultur är något som är djupt inrotat 

i verksamheten och ofta bestående av omedvetna värderingar som finns i organisationen, 

vilket delas av samtliga medlemmar. Det här speglar sedan de olika aktiviteter och rutiner 
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som genomförs i organisationen. Ifall kulturen är stark i en organisation innebär det oftast att 

viljan till förändring är mindre, och att organisationen därmed fortsätter att arbeta som 

tidigare (Jacobsen & Thorsvik 2014). Förkortad arbetstid är det något som är relativt nytt, 

vilket kan förklara det faktum att det ännu inte fått ett genomslag på grund av att det inte har 

blivit tillräckligt starkt i samhället för att kunna gå emot en stark företagskultur där åtta 

timmar arbetsdag länge varit norm (Pettersson, 2016). Utifrån ovan förda resonemang går det 

att förstå organisationskulturen som något avgörande för fenomenet förkortad arbetstid. 

Därigenom skulle en möjlig aspekt att undersöka vara i vilken sorts kultur förkortad arbetstid 

har störst och bäst möjlighet att etablera sig i.    

 

När det istället kommer till effekter av förkortad arbetstid har Rovira (2017) presenterat en 

studie i Kollega som påvisar att införandet av förkortad arbetstid kan resultera i problem och 

en ökad stressnivå. Det här trots det faktum att ett flertal studier istället påvisar att en 

förkortad arbetsvecka minskar stressnivån. I Kollegas studie var det produktionsbyrån 

Background som införde förkortad arbetstid och till en början upplevde organisationen enbart 

positiva effekter av förkortad arbetsvecka. Under högintensiva perioder började dock 

medarbetarna uppleva att arbetsbelastningen blev för hög. Till följd av det här upplevde 

medarbetarna att det inte var möjligt att genomföra sina arbetsuppgifter under ordinarie 

arbetstid, vilket resultera i en upplevd känsla av stress. Medarbetarna upplevde vidare att 

organisationen förlorade en del av sin företagskultur som under en lång tid karaktäriserat 

verksamheten till följd av förkortad arbetsvecka (Rovira, 2017). Exemplet ovan belyser på ett 

bra sätt komplexiteten i fenomenet förkortad arbetstid och påvisar att det inte bara behöver 

innebära fördelar att införa liknande åtgärder. Studier inom ämnet förkortad arbetstid 

domineras främst av effektstudier likt de ovan nämnda och skapar hos oss en nyfikenhet på 

andra sidan av myntet, nämligen varför det inte införs. Det anses finnas en lucka kring varför 

förkortad arbetstid inte införs, eftersom föregående studier, som tidigare nämnts, främst 

fokuserar på effekterna av en införd förkortad arbetstid. För att kunna skapa en förståelse för 

fenomenet skulle en studie om varför kortare arbetsvecka inte införs kunna utgöra en 

språngbräda för att faktiskt kunna genomföra det i praktiken. En belysning av problemet kan 

vara en förutsättning för att skapa möjligheter till att införa förkortad arbetstid.  

 

Något som skulle kunna skapa en förståelse kring varför organisationer inte inför förkortad 

arbetsvecka skulle kunna kopplas samman till det som Grey (2009) beskriver som det 

kapitalistiska samhället. Det här är något som har utvecklats över tid och resulterat i att 
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organisationer har ett starkt ekonomiskt tänk. Resultatet blir därmed att arbetstagarens 

välmående blir lidande på grund av att organisationen lägger ett för stort fokus kring 

lönsamhet och att generera värde till andra intressenter, såsom aktieägare. På det här viset blir 

medarbetarna enbart brickor i ett spel för att gynna arbetsgivaren, vilket i förlängningen 

missgynnar medarbetarna. Grey (2009) menar vidare att samhället präglas av starka 

institutionella ramar som är inbyggda i samhällets struktur för att skapa förutsägbarhet. På 

samma vis som de institutionella ramarna används för att skapa förutsägbarhet blir de även 

ramar till ett hinder mot förändring för nya innovativa tankegångar. Andersson (2018) 

förespråkar ett liknande resonemang och menar på att många organisationer lägger en större 

vikt vid ekonomiska kostnader genetmot än de positiva effekter en förkortad arbetsvecka 

skulle bidra med för organisationens medarbetare.  Det här trots det faktum att införandet av 

kortare arbetsvecka i slutändan skulle kunna bespara organisationen stora kostnader genom 

exempelvis minskad sjukfrånvaro. Många människor blir idag sjukskrivna på grund av 

psykisk ohälsa till följd av en känsla av obalans mellan arbetslivet och det sociala livet 

(Kalliath & Brough, 2008). Den här obalansen tror vi är en av de främsta anledningarna till 

att fenomenet förkortad arbetstid fått fäste och blivit debatterat. Ökade krav på medarbetare 

ställer i sin tur krav på en organisation som arbetar hållbart och möjligtvis kan införandet av 

en kortare arbetsvecka medverka till ett lyckat hållbarhetsarbete. 

 

Enligt Hultberg (2007) skapar produktivitetskraven från arbetsgivaren en motsägelse, 

eftersom arbetsgivaren eftersträvar en hög produktivitet för att maximera vinsten, medan 

arbetstagaren inte klarar av ett alltför högt arbetstempo. Dock har samhället utvecklats över 

tid och teknologiska hjälpmedel har effektiviserat och underlättat arbetssätt och metoder. Det 

här har resulterat i att organisationer och medarbetarna inom dem ökat sin produktivitet och 

bidrag till slutprodukten. Det ovannämnda resonemanget skapar hos oss frågeställningar om 

mellanchefers möjligheter och vilja att faktiskt införa kortare arbetstid utan att behöva sänka 

sina produktivitetskrav. I dagsläget verkar en höjning av produktivitet vara något som 

värderas högt hos arbetsgivaren och därmed kommer fokus på medarbetarnas välmående i 

skymundan. Utifrån det här väcks funderingar hos oss om det är möjligt att kombinera de 

anställdas välmående och produktivitetskraven, eller om det ena verkligen behöver utesluta 

det andra.    
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Infallsvinklarna mot fenomenet förkortad arbetstid är således flera och det finns många 

orsaker samt resultat av införandet som kan skilja sig från en organisation eller bransch till en 

annan. Förkortad arbetstid kommer i vår studie att refereras till som ett fenomen där färre 

timmar behöver läggas på sitt arbete utan att lön eller produktivitet sänks. Även arbetstagares 

föreställningar om och inställning till fenomenet förkortad arbetstid har uppfattats intressant 

och relevant, särskilt på grund av att det främst är deras arbetssituation som påverkas. Ökad 

trivsel och produktivitet är bara några av de effekter som tidigare studier lyckats påvisa och 

fenomenet förkortad arbetstid är ständig grund för debatt i flera personalinformativa 

tidskrifter. Den här studien kommer dock att utgå från ett arbetsgivarperspektiv i form av 

mellanchefer, eftersom vi antar att mellanchefer i en viss utsträckning har möjligheten att 

införa en förkortad arbetstid. Mellanchefsperspektivet ansågs vidare vara mest intressant 

utifrån det faktum att det upplevdes finnas en lucka i den befintliga teorin kring ämnet. I de 

relativt få fallen där ett arbetsgivarperspektiv har anlagts vid studier om förkortad arbetstid, 

har främst effekter samt marknadsföring varit syftet med studierna. Vår studie blir därför unik 

i och med att mellanchefer får delge sina upplevelser kring fenomenet förkortad arbetstid. 

Vår studie kan ytterligare skapa en grund för vidare samhällsforskning, där fokus kan riktas 

mot de områden som studien lyckats nyansera som de främsta problemen. 
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1.3 Frågeställning  

 

• Vilka problem försvårar möjligheten att införa en kortare arbetsvecka?  

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att identifiera problem som mellanchefer förutsätter försvårar 

möjligheten att införa kortare arbetsvecka.  

1.5 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa oss genom att enbart fokusera på mellanchefer med personalansvars 

uppfattningar om förkortad arbetstid då de har möjligheten att påverka implementeringen av 

förkortad arbetsvecka. Den här avgränsningen har skett på grund av den begränsade tiden 

men också för att kunna gräva ner oss i några få kategorier och skapa ett djup i rapporten.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen introducerar läsaren för ämnet förkortad arbetstid genom ett inledningskapitel med 

bakgrund och problemdiskussion. Efter frågeställning och syfte med uppsatsen guidas sedan 

läsaren genom metoderna som legat till grund för genomförandet. Efterföljande kapitel utgörs 

av de uppkomna kategorierna från det insamlade empiriska materialet. Det är också under 

respektive kategori analyser genomförs med hjälp av relevant teori för att sedan mynna ut i 

ett slutsatskapitel där syftet med uppsatsen besvaras och förslag på fortsatt forskning 

presenteras.  
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2. Metod  

I metoden beskrivs vårt val av en induktiv forskningsansats. Vidare beskrivs hur vi genomfört 

intervjuer samt tolkat och analyserat informanternas beskrivningar angående förkortad 

arbetsvecka. Vi reflekterar också kritiskt över våra val och etiska överväganden.  

2.1 Induktiv forskningsansats 

På grund av att studiens kärna bygger på ett område som är relativt outforskat upplevde vi att 

studiens grund skulle byggas på den empiriska insamlingen. Att området ansågs outforskat 

har sin grund i den ämnessökning som genomförts på fenomenet förkortad arbetstid där det 

tydligt framgick att mellanchefers uppfattningar kring området inte undersökts i stor 

utsträckning. Därmed valde vi att anta en induktiv ansats framför en deduktiv då vi upplevde 

att det var svårt att skapa en teoretisk referensram som grund till arbetet. Genom att använda 

den här ansatsen kommer studien att följa upptäckandets väg och teorin kommer formuleras 

utefter den insamlade empirin (Jakobsson, 2011). Enligt Wallén (1996) är det viktigt vid en 

induktiv ansats att empiriinsamlingen ska ske förutsättningslöst. Därför har vi försökt att 

undvika att vår förförståelse styr vårt arbete och därmed påverkar insamlingen av 

informanternas berättelser.  

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Vid val av forskningsstrategi är det främst det förväntade eller antagande författarna gör om 

resultatet, som avgör vilken typ av undersökningsdesign som bör användas (Jamshed, 2014). 

Det återfinns i huvudsak två dominerande fält inom forskningsstrategi. De här två är 

kvalitativ samt kvantitativ. Kvantitativ är främst en prövande strategi som försöker finna svar 

eller belägg för vissa utvalda teorier i vår sociala samvaro (Bitektine, 2008). En kvalitativ 

forskningsstrategi är däremot mer av en förklarande och förstående karaktär och har snarare 

sitt ursprung från vår sociala samvaro. Undersökningar från vår sociala verklighet tolkas och 

analyseras utifrån lämpliga teorier, således tvärtemot den kvantitativa strategin (Ahrne och 

Svensson, 2012). Anledningen till valet av en kvalitativ forskningsstrategi baserades på att 

syftet med studien är att öka förståelsen kring vilka problem som mellancheferna anser 

påverka fenomenet förkortad arbetstid. En kvantitativ studie troddes i det här fallet riskera att 

missa många uppfattningar som fanns hos informanterna till följd av våra egna förförståelser 

i sammansättning av ett frågeformulär. Den kvalitativa strategin valdes även på grund av den 

explorerande infallsvinkeln vår strategi och ansats innehåller, till följd av att det handlar om 

mellanchefers föreställningar och upplevelser om ett aktuellt samhällsfenomen. 
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2.3 Innehållsanalys 

Studien bygger på primärdata som kommer att bestå av sex intervjuer med totalt sju olika 

informanter. På grund av att vi ville få veta informanternas uppfattningar, ansågs en kvalitativ 

innehållsanalys vara den typen av undersökningsdesign som i högst grad uppfyllde 

rapportens syfte (Jacobsen, 2002). Innehållsanalys är ett även ett bra verktyg för att kunna 

hantera ostrukturerad information (Bryman, Stephens & Campo, 1996), vilket gör att den 

lämpar sig för vår studie som utgår ifrån ostrukturerade intervjuer. En innehållsanalys på 

kvalitativ nivå kan dessutom innehålla olika abstraktionsnivåer där det direkt uttryckliga i 

texten analyseras på en första manifest nivå (Beardsworth, 1980). Den andra nivån tolkar 

istället innebörden i texten och den kallas då latent nivå (Graneheim & Lundman, 2004). I 

vårt fall sker en tolkning av ett kvalitativt material i syfte att analysera informanternas 

berättelser och uppfattningar om eventuella problem med förkortad arbetstid. Vi anser därav 

att vår undersökningsdesign är en kvalitativ innehållsanalys på latent abstraktionsnivå.  

2.4 Urval av informanter  

Sektorn vi valde att undersöka begränsades till tjänstemanna-segmentet, så kallat 

kontorsjobb, där medarbetarna i stor utsträckning själva ansvarar för att deras arbetsuppgifter 

utförs inom vissa tidsramar. Beslutet att koncentrera informanterna till ett visst segment kan 

ses som ett strategiskt urval enligt Alvehus (2013) vilket innebär att författarna själva beslutar 

om vilka informanter som är mest aktuella inför forskningsstudien. Kritik kan riktas mot 

undersökningen på grund av att en indelning av informanter utifrån branschtillhörighet inte 

har genomförts. Valet att inte göra den här indelningen bottnar dock i en föreställning hos oss 

om relativt likartade arbetsuppgifter hos tjänstemän, trots vitt skilda branscher. 

 

Kontakten med informanterna togs utifrån samråd med rapportens samtliga författare och 

bestod till största del av redan befintliga personliga kontakter med organisationer eller chefer 

inom detsamma. På grund av det samt för att underlätta eventuella besök på valda 

organisationer har det geografiska området på undersökningen begränsats till främst Kalmar 

län. Den geografiska begränsningen uppstod också till följd av beslutet att försöka genomföra 

så många intervjuer som möjligt personligen. Utifrån Yin (2013), som menar att urvalet ska 

ha möjlighet att generera stor variation i åsikter och information, går det därav att anse att den 

geografiska avgränsningen på det här viset hämmar variationen. På grund av att vi valde att 

ha en explorativ och berättande karaktär på intervjuerna var det dock en övervägande faktor 
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för att den geografiska avgränsningen ändå var tvungen att göras, trots ovan nämnda negativa 

faktorer med det. 

2.5 Genomförande av intervjuer   

Intervjuerna genomfördes på ett ostrukturerat kvalitativt sätt där syftet var att ställa öppna 

frågor utan att färga informanternas svar med egna föreställningar om eventuella företeelser. 

Valet av ostrukturerade intervjuer gjordes också på grund av att förförståelse kring varför 

man inte inför förkortad arbetstid hos oss var låg och därmed krävdes det att informanten fick 

berätta fritt. När informanten inte fick tidigare valda frågor ställda till sig skapades en 

berättelse som gjorde att det gick att förstå informanten och fenomenet på ett djupare plan 

(Yin, 2013). Vi har också valt att ha ett explorativ förhållningssätt vilket har gjort att 

intervjuerna endast strukturerades upp med en öppen fråga vilket enligt Diciccio-Bloom och 

Crabtree (2006) innebär att intervjun blir öppen för fria tolkningar och att det finns möjlighet 

för informanten att bli personlig. Frågan som ställdes var “Berätta om hur du ser på förkortad 

arbetstid med bibehållen lön samt dina tankar om fenomenet” vilket var något som passade 

till det syfte och problemformulering studien har. Trots att ett explorativt förhållningssätt och 

en induktiv ansats valdes, fanns frågeställningen i åtanke under intervjuerna. Det för att i 

sådana fall där det upplevdes att informanten svävade ut allt för mycket från ämnet skulle 

kunnas ställas följdfrågor som ledde tillbaka in på ämnet. Följdfrågorna som ställdes var 

enbart utformade utifrån tidigare intervjuer där tankar och åsikter av intresse valdes ut. På det 

här viset hanterades det empiriska materialet som en helhet där vi lät åsikter och 

föreställningar från tidigare intervjuer återkomma i nästkommande. Det här har till viss del 

föranlett vissa specifika områden informanterna berättat om men samtidigt har våra egna 

åsikter haft en minimalistiskt påverkan på det empiriska materialet i stort.  

 

Intervjuer valdes som undersökningsform på grund av det tycktes vara det primära sättet att 

få kännedom om informanternas upplevelser och föreställningar samt att det ansågs vara det 

enklaste sättet att få utvecklade och personliga svar från informanterna (Bell, 2016). Wallén 

(1996) beskriver också intervjuer som den enklaste undersökningsmetoden för att kunna 

ställa öppna frågor som sedan kan vidareutvecklas med hjälp av följdfrågor. Vidare valdes att 

spela in intervjuerna för att underlätta tolkning av materialet i ett senare skede. Enligt Bell 

(2016) kan det här skapa ett fokus på informanten samtidigt som medvetenhet bör finnas om 

att viss information inte vågar delges i lika stor utsträckning.   
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Vidare togs beslutet att intervjuerna endast skulle genomföras av en medlem från vår grupp 

per intervjutillfälle. Den första initiala kontakten med varje informant togs utifrån egna 

personliga kontakter och tid samt plats bokades individuellt av medlemmar inom gruppen. 

Det här skapade en personlig kontakt mellan informant och gruppmedlem redan från början 

och utan att behöva stämma av tider med övriga gruppmedlemmar kunde intervjutider snabbt 

bokas upp och genomföras. Valet att enskilt intervjua informanterna kan förstås som ett 

effektivitetsbegrepp för att spara tid men det finns även andra aspekter av värde som bör 

beaktas. Till exempel det faktum att informanten eller informanterna aldrig blev numerärt 

färre än intervjupersonen, något som Trost (2010) menar kan skapa en känsla av 

underlägsenhet och kan hämma informanten. Samtidigt går det att förstå att fler medlemmar 

som genomför intervjun skapar möjlighet till en bredare tolkning eller uppfattning av vad 

som framkommit. Det här hoppas vi dock att vi har åstadkommit på ett liknande sätt genom 

att individuellt även granska varandras transkriberade resultat och på så vis uppnå liknande 

resultat. Att intervjuerna dessutom genomfördes på informanternas respektive arbetsplats i en 

miljö de känner väl igen och känner sig trygga i är även det något som kan gynna 

delgivningen av information enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015). Den sista intervjun 

genomfördes dock av samtliga gruppmedlemmar, på informantens arbetsplats. Det här 

beslutades utifrån ovan nämnda tolkningsfaktor samt att intervjun låg bokad en tid efter att 

sammanställning av de första informanternas berättelser genomförts. Intervjun ansågs då 

fungera som kontrollintervju för att undersöka ifall nya infallsvinklar skulle dyka upp eller 

om viss empirisk mättnad hade uppstått.  

 

Att samtliga medlemmar medverkade kan ha medfört viss känsla av underlägsenhet hos 

informanten men samtidigt upplevdes informationen som delgavs överensstämma väldigt väl 

med tidigare intervjuresultat. Både informant och gruppmedlemmar kände sig efter 

genomförd intervju väldigt nöjda och beslutet att nyttja intervjun som kontrollintervju kändes 

korrekt. Intervjuernas tidsomfång varierade något men höll sig mellan 40–60 minuter per 

intervju. Samtliga medlemmar i gruppen upplevde inga svårigheter i att få ut relevant 

information och det goda resultatet kan förstås som en effekt av valda metoder i kombination 

med ett ämne som väcker intresse hos många. Beslutet att genomföra intervjuerna till en 

början enskilt anses vara en av faktorerna till att vi fick ut så pass relevant information från 

informanterna som vi fick. Det skapade en intim känsla mellan informant och gruppmedlem 

och gjorde det även lättare för gruppmedlemmen att inte lägga sig i och låta informanten 

berätta sin berättelse. Upplevelsen var att vid sista intervjun där alla gruppmedlemmar var 
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närvarande, blev det svårare att inte ingripa och ställa följdfrågor. Dock ansågs den sista 

intervjun endast vara en kontrollintervju och vi hade redan fått tillräckligt med empiriskt 

material, därmed påverkade det inte resultatet nämnvärt att alla gruppmedlemmar närvarade.  

2.6 Tolkning av datainsamling 

Svaren från de olika intervjuerna med chefer och mellanchefer inom tjänstemannasektorn 

sammanställdes tillsammans i ett empiriavsnitt. Det första steget i vår tolkning av 

datainsamlingen var att schematiskt transkribera intervjuerna för att på så sätt göra resultatet 

från intervjuerna mer överskådligt. Efter det lästes alla transkriberingar igenom flera gånger 

för att på så vis skapa en förståelse och en känsla för helheten. Efter det här valdes de 

resonemang som ansågs mest relevanta utifrån vår frågeställning ut (Graneheim & Lundman, 

2004). Vidare skedde en öppen kodning där det som ansågs mest relevant för studien lästes 

igenom och därmed började återkommande kategorier att framträda. Utifrån den öppna 

kodningen framkom kategorierna kultur, struktur och ekonomi. Kodningen genomfördes med 

hjälp av färgläggning av återkommande resonemang och områden utifrån de utskrivna 

transkriberingarna. De valda kategorierna analyserades sedan med hjälp av relevanta teorier. 

Det andra steget i kodningsprocessen var axial kodning (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016), 

där vi fann ett tydligt samband mellan de olika kategorierna som uppenbarade sig utifrån den 

öppna kodningen genom att alla kategorier hade en tydlig koppling gentemot fenomenet 

förkortad arbetstid. Utifrån detta skedde även en utveckling av de benämnda kategorierna då 

de ansågs vara väldigt stora och kunde innefatta väldigt mycket. Kategorierna bröts därmed 

ner i mindre delar för att skapa en tydligare struktur i rapporten och de kategorier som 

presenteras i analysen blev därmed: gemenskap och tillhörighet, normer, legitimitet, styrning, 

produktivitet och teknologi, kostnader samt hälsofaktorer. De här valdes på grund av att de 

meningar och resonemang som tidigare valts ut ur transkriberingarna upplevdes kunna höra 

till en relevant kategori samt att de endast passade in under en kategori. 

 

Beslutet att enbart schematiskt transkribera intervjuerna togs utifrån det faktum att flertalet 

områden av vikt för studien visade sig tydligt återkomma i flera intervjuer samt att 

transkriberingen ändå genomfördes i sådan utsträckning att resonemangen förstods tydligt 

utan att ordagrant återges. Det här skapade en förståelse för fenomenet förkortad arbetstid och 

en fullskalig transkribering ansågs inte gynna den redan begränsade tidsplanen för rapporten. 

Utifrån Alvesson och Sköldberg (2017) kan kritik riktas mot liknande metoder då kvalitativ 

information kan uppfattas annorlunda när den tas ur sitt sammanhang. Vi är medvetna om att 
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rapportens tillförlitlighet hade ökat vid fullskalig transkribering, men det valdes ändå bort på 

grund av ovan nämnda aspekter. Kodningen av intervjumaterialet bildade sedan en grund att 

utgå från i sökandet efter relevanta teorier som kunde användas i tolkning och analys av 

uppkomna kategorier inom fenomenet förkortad arbetstid. 

2.7 Kvalitetsaspekter i forskningen  

För att granska forskningskvalitén i en studie används begreppen giltighet och tillförlitlighet 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) innebär giltighet att studien 

skapar en rättvisande bild av det fenomen som studeras. Vi försökte att öka giltigheten i vår 

studie genom att vi gav informanterna möjligheten att själva beskriva de kategorier som är 

primära för vår studie. Det här kände vi ökade kvaliteten på studien genom att informanternas 

egen uppfattning kring vårt fenomen synliggjordes. Bryman och Bell (2013) menar på att 

tillförlitlighet handlar om studiens pålitlighet, vilket i sin tur karakteriseras av att studien går 

att upprepa och att den då framkallar samma resultat. Det här är något vi ser som 

problematiskt med vår rapport eftersom informanternas uppfattningar är individuella och 

kommer därför alltid att kunna skilja sig från varandra. Därav har vi försökt att så noggrant 

som möjligt återge tillvägagångssättet i vår studie. Beskrivning av tillvägagångssättet är 

något som Yin (2013) anser ökar studiens pålitlighet vilket är en del av att skapa 

tillförlitlighet och äkthet i studien.  

 

Pålitlighet hör till en av kriterierna med att skapa tillförlitlighet tillsammans med trovärdighet 

och överförbarhet samt att kunna styrka och bekräfta rapporten. Överförbarhet är en av 

kriterierna som precis som pålitlighet är något som är svårt att styrka i vår rapport då valet 

har gjorts att inrikta sig på ett speciellt segment. Det som har gjorts för att underlätta för 

överförbarheten i rapporten är att vi noggrant återgett citat. Det här för att kunna ge en så pass 

sanningsenlig bild som möjligt (Bryman, 2011). För att kunna styrka och bekräfta att vi har 

försökt skapa en så pass objektiv studie som det går har vi varit noga med att återge vad som 

är våra egna personliga åsikter och vad som faktisk sades av informanterna. Att styrka och 

bekräfta blev också lättare av att informanterna själva fick ta del av analysen av deras 

berättelse. De fick då antingen bekräfta den eller korrigera, vilket gav utrymme för en större 

tillförlitlighet för resultatet (ibid). 
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2.8 Etiska aspekter i forskningen 

Enligt Trost (2010) är det av central vikt att författarna behandlar informanterna på ett etiskt 

korrekt sätt. Enligt Denscombe (2013) innebär det att författarna tar hänsyn till 

informanternas rättigheter, ser till att de inte skadas av sin medverkan i studien samt att 

forskarna respekterar informanternas integritet och därmed är ärliga med studiens syfte. 

Därmed har vi försökt att återge det insamlade empiriska och teoretiska materialet på ett 

trovärdigt och korrekt sätt. Vi har även tydliggjort för samtliga deltagande informanter att de 

hade valmöjligheten att vara anonyma ifall de så önskade. Av de sju informanter vi 

genomförde intervjuer med, uttryckte fem av dessa en önskan om att vara anonyma. En av de 

övriga önskade läsa igenom arbetet innan publicering, i annat fall ville personen också vara 

anonym. Beslut togs då i gruppen om att låta samtliga informanter vara anonyma för att skapa 

tydlighet i arbetet samt underlätta för oss själva. Informanterna kommer i uppsatsen att 

benämnas informant ett, informant två och så vidare utifrån den kronologiska ordningen 

intervjuerna genomfördes i. 

 

Innan varje intervju frågade vi också om det gick bra om vi spelade in samtalet, då det 

underlättar faktumet att kunna gå tillbaka och lyssna på informanten en gång till om det 

behövs. Vidare informerade vi samtliga deltagande informanter att studien kommer att 

publiceras i DIVA-portal när den är avslutad och därför gav vi samtliga deltagande 

informanter möjligheten att läsa igenom och godkänna studien innan den publicerades. Det 

här är också är något som skapar trovärdighet i rapporten då deltagarna har möjlighet att 

korrigera och godkänna det som har sagts, vilket skapar en rapport med korrekt empiri 

(Bryman, 2011). Syftet med att tydliggöra för informanten om dennes rättigheter är att skapa 

en trygghet för dem. Dock något som vidare hade kunnat göras för att säkerställa 

informanternas trygghet hade varit att delat ut ett informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 

2014). Emellertid ansågs det som redan hade gjorts vara tillräckligt för att säkerställa att 

informanterna behandlades på ett etisk korrekt sätt. 

 

 

 

 

 



 

17 
 

3. Förkortad arbetsvecka 

I det här kapitlet kommer kategorierna som uppenbarade sig från empirin och 

informanternas berättelser om de hinder som finns med införandet av förkortad arbetstid att 

analyseras, samt kopplas samman med relevanta teorier.  

3.1 Gemenskap och tillhörighet 

Informant ett säger att “Möjligheten att vara social på arbetsplatsen ökar gemenskapen i 

organisationen, och därmed stärks arbetsprestationen “. Gemenskap och tillhörighet är något 

som är av stor betydelse för människan, med tanke på att det sociala behovet som människan 

innehar är ett av de mest grundläggande behoven (Griffeth, Hom & Gaertner, 2000). Det 

reflekteras i det informant sex påvisar om att “ifall organisationen inför kortare arbetsvecka 

skulle jag inte hinna med att gå ut i verksamheten och prata med mina kollegor”. Även 

informant tre och fyra uttrycker att en förkortad arbetsvecka skulle resultera i att det inte 

skulle finnas en lika stor möjlighet att kunna träffa och prata med sina kollegor. Det skulle 

exempelvis medföra att kafferaster försvinner, vilket skulle försämra möjligheten till 

informella sociala möten på arbetsplatsen. Det kan innebära en negativ inverkan på 

gemenskapen i organisationen. Avsaknaden av tillhörighet hos medarbetarna kan vidare 

resultera i en lägre nivå av produktivitet, eftersom de inte blir lika motiverade till att göra sitt 

yttersta på arbetsplatsen. Latham och Pinder (2005) klargör det faktum att social gemenskap 

kan fungera som en motivationshöjande faktor. Det påvisas utifrån resonemanget att när 

människan genom socialisation i gemenskap med andra internaliserar gemenskapens mål och 

värderingar, för att möjliggöra skapandet av en ökad motivation för att prestera bättre. Enligt 

Scheff (1990) är det oerhört viktigt för människan att lyckas upprätthålla de sociala band som 

han eller hon har lyckats skapa och upprätthålla genom livet. Vi kan tolka den här 

informationen som att det finns en risk med förkortad arbetstid, genom att de sociala band 

som skapats på arbetsplatsen bryts. Informant sju bekräftar det då hen förklarar att den tid 

som skulle frigöras i och med förkortad arbetstid kommer hen inte att lägga på att 

upprätthålla de sociala band som skapats på arbetsplatsen. Det kan resultera i mindre 

motivation och engagemang på arbetsplatsen. Dock finns det utrymme för att spendera mer 

tid på att upprätthålla de sociala banden som skapas med familj och vänner istället. Det här 

stärks av informant fem som delar informant sju:s uppfattning. Hen resonerar över det faktum 

att människor i dagens samhälle känner sig mer ensamma än tidigare och att en förkortad 

arbetstid därmed skulle öka möjligheten till mer tid med familjen. Enligt Putnam (2005) är 
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familjen den viktigaste källan när det kommer till känslan av tillhörighet och gemenskap, 

genom att familjen tillgodoser en känsla av trygghet. Dock menar Putnam (2005) att 

människan strävar efter att öka sin gemenskapskrets, och därmed sitt sociala nätverk. Det 

resonemanget innebär att familjen inte är tillräcklig för människans sociala behov. Därmed 

kan vi tolka det som att kulturen i informant fem:s organisation inte är tillräckligt stark för att 

kunna skapa en gemenskapskänsla till varandra. Det här kan resultera i att informant fem 

därmed inte har några problem med förkortad arbetstid, eftersom gemenskapen ändå inte är 

tillräckligt stark för att vara essentiell. Om individen inte kan uppnå gemenskap utefter sina 

egna behov lämnar personen hellre än att ingå i en grupp där det inte finns någon samhörighet 

(ibid).   

Arbetsplatser bidrar på det här viset med gemenskap och tillhörighetskänslor på många olika 

vis. Det här tolkar vi som att empty labour, vilket innebär de aktiviteter som sker på 

arbetsplatsen men inte är direkt kopplade till själva arbetet (Paulsen, 2014), är en viktig del 

för kulturskapandet i en organisation. Trots de studier där empty labour beskrivs som något 

med en negativ inverkan på organisationernas effektivitet och produktivitet, uppfattar vi att 

informanterna accepterar dess förekommande, eftersom det kan skapa en ökad känsla av 

gemenskap och samhörighet. Empty labour kan därmed uppfattas som ett sätt att låta 

medarbetare skapa gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen och likt Latham och Pinders 

(2005) resonemang, uppnå motivation via social gemenskap. Samtidigt som empty labour på 

det här viset kan skapa motivation till att arbeta effektivare, innebär det ett direkt 

produktivitetsbortfall, genom att medarbetare tar arbetstid till andra sysslor än arbete. 

Mellancheferna ställs på det här viset inför valet att acceptera den tydliga direkta 

produktivitetsminskningen som uppstår vid empty labour, eller att låta det fortgå och använda 

sig av det som ett sätt att skapa motivation på längre sikt. 

3.2 Normer  

Enligt Lundy och Cowling (1996) är den vanligaste definitionen av kultur “The way we do 

things around here”. Det som styr hur organisationen eller samhället agerar är rådande 

normer, värderingar och rutiner. Enligt Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2006) är normer 

oskrivna regler som förklarar hur människan ska agera i olika sociala sammanhang. Därför 

utgör normer en viktig roll genom att normerna reducerar känslan av osäkerhet om hur 

människan ska agera i olika situationer. Det är något de flesta informanterna betonar, genom 

att normerna skapar en trygghetskänsla kring hur man ska agera både som individ och 
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organisation. Exempelvis säger informant ett: “normer är en tydlig utgångspunkt kring vad 

som är acceptabelt och inte”. Det medför att människan anpassar sitt beteende utefter det som 

förväntas av dem. Därigenom har det skapats ett kollektivt handlande som har varit långvarigt 

och pågått i flera generationer i och med att alla förväntas agera på ett likartat sätt. Enligt 

Schein (1985) kan det bero på att den rådande kulturen lärs ut till nya medlemmar som det 

riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till specifika problem. På det här 

sättet skapas det en socialiseringsprocess där människor socialiseras in i den rådande 

meningsvärlden. Bang (1999) resonerar vidare att om någon avviker ifrån den rådande 

kulturen blir personen ifråga tillsagd att rätta sig in i ledet. På grund av att individer inte 

avviker från kulturen skapas det en meningsfull ordning och begriplighet istället för en känsla 

av kaos och oordning. Informant sex lyfter fram det resonemanget som ett problem med 

förkortad arbetstid ifall det skulle införas i verksamheten. Det skulle innebära att informanten 

behövde förändra sitt nuvarande arbetssätt, vilket skulle skapa kaos och oordning i arbetet. 

Det här skulle kunna förklara varför informanten upplever en problematik med att införa 

förkortad arbetstid på arbetsplatsen. Informant sex upplever vidare angående förkortad 

arbetstid att det går emot de strukturella ramar som informanten under en längre tid har 

anpassat sig utefter och det kollektiva handlandet som har skapat begriplighet. Resonemanger 

som delges av informant sex påvisar det faktum att det finns en svårighet i att närma sig 

något outforskat som skapar mer kaos. Det faktum att normerna har en sådan väsentlig 

betydelse för vårt sätt att agera menar informant två gör att man inte vågar tänka och agera 

olikt andra. Alvesson (2012) instämmer i det ovanstående resonemanget och tydliggör att 

normer kan resultera i negativa konsekvenser i form av “hjärntvätt”, eftersom normerna 

bidrar till att människan inte har förmågan att kunna tänka själv och göra egna antaganden.  

 

Enligt Mayo (1945) kan även normer vara knutna till nationell kultur och lagstiftning, vilket 

bidrar till att normerna blir gemensamma för alla organisationer. I och med att lagstiftningen 

om fyrtio arbetstimmar per vecka lagstiftades år 1978 har det varit en norm som varit djupt 

inpräntat i vårt samhälle och organisationer. Det har medfört att människors beteende har 

formats till att uppleva det som en självklarhet att arbeta fyrtio timmar per vecka. Ifall de 

rådande värderingarna och normerna delas av en majoritet av medlemmarna i ett samhälle 

eller en organisation skapas det en stark kultur, vilket är svårt att förändra (Martins & 

Terblanche, 2003). Det här något som stärks utav både informant tre och fem som förklarar 

att åtta timmars arbetsdag har blivit en tydlig norm i dagens samhälle. En norm som de 

upplever vara väldigt svår att förändra, vilket kan kopplas till att deras uppfattning om 
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fenomenet är positiv, men inte något som de själva kan förändra eller påverka. Informant fem 

nämner att det tidigare upplevts att förkortad arbetsvecka har varit något väldigt 

omdiskuterat, men att det inte är lika aktuellt idag. Utifrån den här informationen kan vi tolka 

det som att fenomen likt förkortad arbetstid blir en modernitet som förändras över tid. Det 

kan vara en aktuell politisk fråga som vid ett tillfälle tas upp på agendan, men inte får 

tillräcklig genomslagskraft för att senare fortsätta vara en aktuell fråga. Det kan därmed vara 

svårt att införa förkortad arbetsvecka med hänsyn till den långa tidsperiod åtta timmars 

arbetsdag har funnits och hur det präglar samhället idag.  

 

En annan anledning till att det kan vara svårt för organisationer att införa förkortad arbetstid 

kan vara att människor jämför sig mycket med de runt omkring sig. En studie utförd av 

Anttila, Nätti & Väisänen (2005) påvisar att dem som gick ner i arbetstid kände skuldkänslor 

över att de fick mer ledig tid. Vissa personer blev anklagade för att vara lata till följd av att de 

arbetade mindre. Om några väljer att arbeta åtta timmar, medan vissa arbetar sex timmar, 

kommer det att medföra en svårighet med att införa förkortad arbetstid, eftersom människor 

upplever en press av att prestera på samma nivå som andra. I samhället finns en norm att vara 

“duktig” och det blir därmed svårt att införa en förkortad arbetsvecka, med hänsyn till att vi 

har en press på oss att vara lika arbetsamma som alla andra. Om man som mellanchef väljer 

att införa en förkortad arbetsvecka kan en rädsla grundas i att uppfattas som lat, eftersom 

normen är att arbeta mer och vara “duktig”. Människor påverkas och influeras av andras 

prestationer och arbetsinsatser. Det här stärks av informant fem:s påstående om att ” vi 

jämför oss väldigt mycket med andra runt omkring oss”. Även informant sju resonerar 

mycket kring att människan idag jämför sig själv och sina prestationer med andra. Om alla 

arbetar utefter samma tid, förutsättningar och principer kan det underlätta införandet av 

förkortad arbetstid. Det kan kopplas till att informanterna anser att det finns en svårighet med 

att införa en förkortad arbetsvecka, på grund av att det avviker från normen kring arbetstid 

gentemot andra organisationer. Att särskilja sig gentemot andra organisationer kan bidra till 

att det blir svårt för företaget att tillhandhålla sig de resurser som behövs för att fortsätta vara 

lönsamma (Johansson, 2010). Därmed blir normen om fyrtio timmars arbetsvecka och 

normen om att människor måste vara duktiga i förhållande till andra, ett förhindrande av 

införandet gällande förkortad arbetstid. Rädslan för att vara olika förstärks även av det 

informant sju delger ett exempel på. Informanten nämner att en person som idag arbetar 

deltid av olika anledningar, fortfarande förväntas prestera lika bra som en person som arbetar 

heltid. Även informant tre och fyra uttrycker sig om förväntningarna på att vi ska vara lika 
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duktiga, vilket är något de benämner som ”flitiga Lisa”. Informanterna förklarar vidare att de 

upplever en rädsla för att införandet av förkortad arbetstid ändå kommer att resultera i att 

några arbetar åtta timmar om dagen, vilket medför en stress över att man själv behöver vara 

lika duktig. Här har mellancheferna ett oerhört stort ansvar att se till att de bestämda 

arbetstiderna efterföljs. Informanternas rädsla kring det här gäller både dem själva som 

mellanchefer, men även för de anställda. Är att de inte upplever att det här är något som de 

kan styra över som mellanchefer, kan bero på att deras organisationer i dagsläget är väldigt 

flexibla. Mellancheferna inom de organisationerna har en arbetstid med benämningen flextid, 

vilket innebär att samtliga inom en rimlig tidsram själva styr över sin egen arbestid. För att 

komma underfund med det problemet kan det vara viktigt att vid ett införande av förkortad 

arbetstid sätta tydliga gränser kring när alla som arbetar inom organisationen gällande när 

samtliga individer ska komma till arbetet samt lämna. Tydliga gränser kan dock bidra till en 

känsla av maktlöshet för de anställda, eftersom dem förlorar den flexibilitet de tidigare haft 

(Theorell, 1993).  

3.3 Legitimitet  

Enligt informant ett och två är det viktigt för organisationer att uppfattas som legitima och 

därigenom kunna tillhandhålla sig resurser och få ut något av verksamheten. I och med att det 

inte är många organisationer som har infört förkortad arbetstid blir det svårt för de 

mellanchefer som vi har intervjuat att själva införa det. Bland annat informant ett och två 

nämner att de arbetstider vi har idag har anpassat produktivitetskraven vi har vilket gör att det 

skulle bli svårt att förkorta arbetstiden, genom att man behöver möta samhällets krav på 

effektivitet och produktivitet. Det här är en rädsla informanterna upplevs ha, för om de inte 

möter samhällets eller leverantörernas krav kommer deras kunder att vända sig till någon 

annan som kan uppfylla dem. Det här stämmer överens med den tanken som Johansson 

(2010) har, om att organisationen inte anses legitima i samhället eller i sin bransch. För om 

organisationerna på något sätt särskiljer sig, finns det en risk att verksamheten förlorar 

resurser samt kunder.  I och med att organisationen inte är homogen och därmed inte har 

legitimitet och således får ett sämre rykte. Informant sex håller också med om det här 

resonemanget och menar på att ”minskad arbetstid resulterar i en minskad produktion vilket i 

sin tur leder till minskad eller försenad leverans till kunden”. Informanten förklarar att trots 

att hen inte själv arbetar direkt med produktionen kommer en förkortad arbetsvecka få följder 

för både informanten själv, men även för de anställda i produktionen. Om informanten 

arbetar mindre finns mindre tid att lösa problem och ta beslut som krävs som mellanchef för 

att få produktionen att rulla. Enligt informanten finns det en stor risk med att inte vara 
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legitim. För kan organisationen inte leverera det som samhället kräver av dem kan det skapa 

en organisation som förlorar anseende gentemot kunder såväl som leverantörer. Därmed 

skapas det ett dilemma, genom att många organisationer inte vågar införa förkortad arbetstid 

och på så sätt särskilja sig. I och med att det krävs homogenitet gentemot andra 

organisationer inom samma bransch ifall legitimitet ska uppnås (ibid). 

 

Lika viktigt som det är för en organisation att vara homogen gentemot företag i samma 

bransch lika viktigt är det att faktiskt inneha en egen individualitet för att stå ut och bli mer 

effektiva och få konkurrensfördelar (Johansson, 2010). Johanssons (2010) antagande skapar, 

därmed ett dilemma för våra informanter vilket skildras särskilt väl ur informant tre och fyra 

samt informant sex:s verksamheter. I deras verksamheter skildras ett exempel där man jämför 

arbetsmetoderna som finns inom produktionen i förhållande till arbetsmetoden som finns på 

kontoret. Om informanterna hade sett möjligheten att arbeta på samma sätt på kontoret som 

de gör inom produktionen hade det kunnat vara en förutsättning för att införa förkortad 

arbetstid. Inom produktionen har de fokuserat mer på effektivitetsmetoder som gör att de 

skapar sig mer individualitet gentemot andra organisationer inom samma bransch, medan 

medarbetarna på kontoret är mer homogena gentemot andra organisationer när det kommer 

till tjänstemanna-sektorn. Behovet av att vara homogen kan vara en anledning till att våra 

informanter inom tjäsntemanna- sektorn anser att det är ett problem med att införa en 

förkortad arbetsvecka.  Införandet av en förkortad arbetsvecka på kontoret skulle, dock kunna 

möjligöras genom användingen av produktionens synsätt på att effektivisera sina 

arbetsmetoder. Som tidigare nämnt blir det här ett stort bekymmer i och med att det inte är 

lika legitimt att använda sig av strukturer, organisering och effektivisering som tjänsteman på 

kontor som det är inom produktion. På grund av att tjänstemannna yrket präglas av en viss 

flexibilitet som till exempel innebär att medarbetarna kan ta en kopp kaffe när man vill och 

prata lite med kollegorna om helgen. Det blir svårt att förändra en sådan organisation i 

grunden där det så länge har varit på samma sätt att det har blivit en institution (Brunson, 

2013). Likadant upplevs det i den organisation som informant sex arbetar, i och med att 

produktionen har särskiljt sig från den homogenitet som finns på kontoret. Vilket tydligt visar 

vilken balansgång det är mellan att vara homogena och att vara unika för att skaffa sig 

konkurrensfördelar. Att vara unika inom produktionen anses lättare av informant sex än att 

vara det på kontoret. Hen ser möjligheten till att det skulle gå rent praktiskt att införa samma 

typ av effektiviseringar på kontoret som råder på golvet men har inte någon vision om att 

faktiskt göra det. Det skulle kunna bero på att produktionen måste ha mer individualitet för 
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att stå ut och vara konkurrenskraftiga än vad det faktiskt krävs på ett kontor. Som tjänsteman 

inom kontorssektorn krävs det mindre för att särskilja sig och, därmed lyckas med sitt arbete 

än vad det krävs när man producerar något. De här tankegångarna speglas även hos informant 

tre och fyra som har snarlika företag och beskriver deras organisationers situation på ett 

liknande vis. Det här tolkar vi som en förklaring till att många av informanterna ser struktur 

som en stor orsak till att inte införa en förkortad arbetsvecka. Informanterna är rädda för att 

särskilja sig för mycket, och därigenom förlora sin legitimitet. Struktur skulle kunna vara ett 

problem, då, struktur är något som speglas av normerna och kulturen i samhället och i det här 

fallet är den strukturella normen, sådan att tjänstemän arbetar med frihet under ansvar men i 

slutänden 40 timmar i veckan. Därav blir ett införande av förkortad arbetstid problematiskt då 

informanterna upplever att det krävs tydliga förhållningssätt och regler som ser till att 

arbetsfördelningen på kontoret inte blir skev. 

 

Organisationer kan även påverkas av olika trender som förekommer i samhället, vilket kan 

möjliggöra en förändring genom att den skapar legitimitet utåt till omvärlden (Johansson, 

2010). Olika trender i samhället kan därigenom möjliggöra ett införande av förkortad 

arbetsvecka i framtiden, särskilt med tanke på att det börjar växa fram allt fler röster om att 

det borde ske ett införande av förkortad arbetsvecka. I samband med det här är det även vissa 

organisationer som börjar testa att implementera det i sin verksamhet. Brunson (2013) 

nämner dock att det tar tid att bryta en institution som är så djupt förankrad i en, då man 

under en lång tid har format sitt beteende och handlande utefter den. Något som informant sju 

reflekterar kring är att samhället behöver vändas i sin helhet för att en implementering av 

förkortad arbetsvecka ska kunna ske. Det är något som även informant fem talar om då han 

säger att “samhället borde hitta lösningar för förkortad arbetstid”. Informanten berättar vidare 

om hur frågan behöver tas upp på politisk nivå och att någon rörelse får fäste som gör att det 

blir en politisk fråga. Det kan även kopplas samman med att en förändring som kommer 

högre uppifrån oftast har en större legitimitet och uppfattas i större utsträckning som positiv. 

 

 Att anses legitim är något som skapar möjlighet för ett lyckat förändringsarbete och på 

riktigt uppnå en skillnad (DiMaggio & Powell, 1991). Om organisationen skiljer sig alltför 

mycket gentemot sina konkurrenter skapas en svårighet med att bli legitima. Om 

verksamheten inte anses legitim kan det resultera i minskade marknadsandelar, och att 

organisationen därmed förlorar anseende inom sitt område. Eriksson-Zetterquist (2012) 

bekräftar det här påståendet då hon förklarar att omgivningen en organisation verkar inom 
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belönar den organisation som bäst anpassar sig till rådande krav i dess specifika omgivning. 

Genom det här förfarandet går det att förstå att den organisation som uppvisar det mest 

önskvärda beteendet för dess specifika kontext, skaffar sig legitimitet. Den här legitimiteten 

skapas genom organisationers användande av rationalitet i sin formella struktur. Det vill säga 

att genom att flertalet lyckade aktörer inom en viss omgivning anammar ett visst sätt att 

arbeta, skapas en standard för vad som anses vara rätt. Omgivningen organisationen befinner 

sig i känner igen vad de ser och har lättare att acceptera den, därmed har social legitimitet 

uppstått (ibid).  

 

Tankarna kring förkortad arbetstid speglar här tydligt den allmänna uppfattningen hos 

gruppen, alla tycker det låter fantastiskt men ingen vet hur det ska gå till. Informanterna har 

även svårt att se att de själva i kraft av mellanchefer är tillräckligt viktiga och betydelsefulla 

att de kan göra skillnad själva. Åtgärder som tros krävas för att införa en kortare arbetstid ska 

bli verklighet hänvisas istället till nivåer ovanför dem själva såsom samhälle och politiska 

nivåer. Att ett beslut om förkortad arbetsvecka behöver fattas på högre instanser än 

organisatoriska vittnar om att beslut om förkortad arbetstid inte har tillräcklig kraft i den 

organisatoriska omgivning de berörda informanterna befinner sig i. Organisationerna söker 

ständig legitimitet, men hittar ingen i den här frågan i sin närmsta omgivning och blickar 

därför uppåt mot instanser som i hög grad påverkar deras omgivning och sätt att arbeta, så 

som samhälleliga institutioner.  

3.4. Styrning  

Enligt Deetz, Tracy och Simpson (2000) kan den hierarkiska uppsättningen vara olika 

beroende på organisationen, eftersom organisationen kan vara centraliserad respektive 

decentraliserad. Trots att upplevelsen av organisationerna är att de är flexibla på den specifika 

delen av arbetsplatsen där vi har intervjuat mellanchefer, är känslan att hela organisationerna 

är väldigt centraliserade. Informant ett och två upplevde exempelvis att strukturen i deras 

verksamhet var väldigt centraliserad, vilket resulterade i att de ansåg att det skulle bli 

problematiskt att införa en förkortad arbetsvecka i deras verksamhet. Informant fem nämner 

att hen själv är positiv till förkortad arbetstid men uttrycker “jag skulle säkert möta motstånd 

om jag drev den frågan på grund av att ledningen pekar på de ekonomiska faktorerna”. Även 

informant sju nämner att hen gärna hade inför det men att: 

 



 

25 
 

Besluten fattas högre upp i organisationen, vilket gör att kortare arbetsvecka med all 

säkerhet inte genomförs på grund av att det skulle innebära en stor omstrukturering 

för organisationen. 

 

Enligt Mintzberg (1983) förklarar centralisering respektive decentralisering hur 

maktfördelningen upplevs i organisationen. En hög grad av centralisering innebär att 

maktfördelningen är väldigt centrerad i toppen av organisationen. Det här medför att 

organisationsledningen innehar den största makten när det kommer till beslutsfattande inom 

organisationen. Att ha en centrerad makt i en organisation skapar en tydlig överblick för 

ledningen och underlättar därmed koordineringen i organisationen. Centralisering kan även 

resultera i en mer trögrörlig och oflexibel organisation som får svårt att anpassa sig till 

förändringar i omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Decentralisering är istället raka 

motsatsen till centralisering, eftersom det innebär att makten i organisationen är mer jämnt 

fördelad. Det innebär vidare att våra informanter som mellanchefer, vilka har en lägre 

befattning i hierarkin, skulle ha en större möjlighet att kunna påverka beslutsfattandet i 

organisationen. Dock kan en centraliserad organisation innebära att medarbetarna har stor 

handlingsfrihet inom vissa områden medan de i vissa frågor är starkt bundna av den 

överordnade ledningen (Bolman & Deal, 2013). Det här verkar vara fallet med våra 

informanter, genom att informanterna förklarade att de hade en viss beslutsrätt när det kom 

till sin avdelning, men när det gällde större beslut krävdes det ett godkännande högre upp i 

hierarkin. Att ha en centraliserad verksamhet kan tolkas utifrån informanternas svar vara en 

anledning till att det blir svårare att införa förkortad arbetstid.  

 

Trots centraliseringens trögrörlighet och oflexiblilitet finns det faktorer inom graden av 

styrning som bidrar till att det skulle kunna vara lättare att implementera förändringar. Det är 

enklare för en person att fatta ett beslut och sedan måste hela organisationen anpassa sig efter 

det, gentemot om det är flera individer som försöker möjliggöra sina intressen och få sina 

åsikter hörda. Informant fem, sex och sju beskriver det dock som svårt att införa förkortad 

arbetstid på sin arbetsplats och förklarar att det behövs en samhällelig förändring för att det 

ska lyckas. Centraliseringen kan vara en anledning till den här upplevelsen. I och med att 

verksamheten är uppbyggd utifrån att besluten tas uppifrån, kan det skapa känslan att 

mellancheferna inte har möjligheten att få sin röst hörd. För att ledningen skall ta till vara på 

upplevelserna hos sina medarbetare krävs det ett upplevt behov av förändring som till 

exempel ett stort missnöje bland medarbetarna. Det krävs vidare att det finns tillgång till 
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tänkbara lösningar (Cortell & Petersson, 1999). Om makten är centraliserad finns inte samma 

möjlighet för medarbetarna att genomföra en förändring om inte ledningen anser att 

förändringen är nödvändig. I det här fallet verkar upplevelsen vara att kostnaden som en 

förkortad arbetsvecka innebär, överskuggar de positiva effekterna av införandet för 

ledningen. Det kan anses vara förståeligt genom att ledningen har ett ansvar gentemot både 

aktieägare, samhälle och de anställda, eftersom deras främsta fokus är att möjliggöra för en 

lönsam verksamhet (Morgan, 1999). En centraliserad makt som i våra informanters fall kan 

därmed vara en nackdel, i och med att deras upplevelser hamnar i skymundan och 

bortprioriteras.  

 

Huruvida organisationer är decentraliserade eller centraliserade och om det är positivt 

respektive negativt för ett införande av förkortad arbetstid är därmed oklart. Tydligt är att 

medlemmarnas upplevelser och påverkan på beslut får snabbast genomslagskraft vid 

decentraliserade organisationer, eftersom ledningen ofta arbetar närmare verksamheten i de 

här organisationerna. Samtidigt kan en decentraliserad organisation med många åsikter att ta 

hänsyn till vid beslutsfattande, skapa en oenighet angående förkortad arbetstid. Det här är 

något som informant tre, fyra och sju berör när de påpekar att för att lyckas med införandet av 

förkortad arbetstid anser de att genomförandet behöver genomsyra hela organisationen, och 

inte bara i vissa delar av den. Den decentraliserade organisationen riskerar därmed att klyvas 

med de olika åsiktssidorna på varsin kant. I liknande fall hade istället en centraliserad 

organisation som tagit beslut om förkortad arbetstid, snarare krävt ett införande hos samtliga 

medlemmar. Därmed handlar deras arbete snarare om att få medlemmarna inom 

organisationen att anamma det nya arbetssättet och inse fördelarna med det. Samtidigt har 

fenomenet förkortad arbetstid troligtvis uppstått till följd av upplevelser hos medarbetare. De 

här upplevelserna kan vara svårare att synliggöra för en centraliserad organisation där det inte 

är ovanligt att beslut tas långt ifrån själva verksamheten. Resonemanget ovan leder till 

funderingar kring vilken typ av styrning som främst underlättar ett införande av förkortad 

arbetstid. En återkommande tanke som finns hos informanterna i och med att de arbetar inom 

centraliserade organisationer är att beslut krävs på högre nivåer i samhället, och därmed ett 

centraliserat beslut. Samtidigt är det enklare för mindre organisationer där ledningen arbetar 

närmre verksamheten att ta till sig av upplevelser från sina medarbetare. Första steget mot 

förkortad arbetstid torde därför bli enklast att införa för mindre organisationer där 

medlemmarnas upplevelser och värderingar inte skiljer sig mycket åt samtidigt som beslut 

snabbt kan implementeras. Frågan om centraliserad eller decentraliserad styrning underlättar 
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vid införandet av förkortad arbetstid kan därmed snarare till viss del avgöras av storleken på 

organisationen. Samtidigt underlättar gemensamma värderingar hos medarbetarna såväl 

beslutsfattande samt införandet av förkortad arbetstid.  

3.5 Produktivitet och Teknologi 

Informant ett och två menar på att åtta timmars arbetsdag har blivit en norm som i sin tur har 

resulterat i  att organisationernas produktivitetskrav av varor och tjänster har anpassats till 

den rådande arbetstiden. Det skulle innebära att det blir svårt att sänka arbetstiden ännu mer 

med tanke på den kapitalism som har byggts upp i samhället idag. För i stort sett allt idag 

handlar om vinning och att mäta produktiviteten enligt Grey (2009). Informant fem pratar om 

hur effektiviseringar i olika moment, bland annat i form av att teknologiska lösningar ständigt 

ökar produktiviteten. Att produktivitetskraven ökar till följd av det här menar informanten 

beror på att de resurser som frigörs läggs på andra effektiviseringar när de istället kunde 

läggas på arbetstidsförkortning. Vad som driver organisationer till att eftersträva ständiga 

förbättringar och effektivitetsbesparingar går att koppla till informant sju och dennes tankar 

om digitaliseringens påverkan på sättet att arbeta. Informanten berättar här om hur mail och 

telefonering påverkat tjänstemännens sätt att arbeta över tid. Tidigare planerades möten i god 

tid i förväg och informationen som skulle delges på mötena var tvungen att förberedas, 

skrivas ut och faxas eller postas för att nå fram i tid. Ett citat som representerar den känslan 

väl var, ”Nu för tiden är det så lätt att skicka information och boka möten, så frågan är om vi 

har för mycket möten”. Idag förväntas det istället att du som tjänsteman ska vara ständigt 

uppkopplad och kontaktbar samt uppdaterad med den senaste informationen inför dina 

möten. Citatet är ett tydligt exempel på hur digitaliseringen har medfört en ökad pådrivning 

av produktiviteten.   

 

Informant tre, fyra, fem och sju nämner alla kopplingen mellan organisation och samhälle 

och hur organisationer styrs och påverkas av samhällets ökade krav på service och 

tillgänglighet. Särskilt informant fem och sju närmar sig resonemanget ovan om en 

anpassning gentemot sin omgivning medan övriga främst drar paralleller till krav. Informant 

sju berättar om tanken på att med hjälp av förkortad arbetstid öka statusen och efterfrågan på 

arbeten inom exempelvis sjukvården, vilket i längden skulle leda till fler vårdmedarbetare 

som bidrar till bättre hälsa i samhället i stort. Tankegångar likt de här kan kopplas till 

konkurrensfördelar likt de som nämns i Porter och Kramers artikel från 2011 som handlar om 

shared value. Där beskriver författarna att organisationer kan skapa möjligheter för delat 

värde genom återvinning, omdefiniering av vad som anses produktivt i sin värdekedja samt 



 

28 
 

möjliggöra lokalt samarbete (Porter & Kramer, 2011). Med det här menas att organisationers 

produktivitet och tillväxt, använd och nyttjad på rätt sätt, kan skapa värde inte bara för sig 

själva utan även för samhället och övriga inblandade aktörer. Om det därmed finns en vilja 

hos mellanchefen att införa en förkortad arbestid. Kan det vara ett resultat av eftersträvan att 

skapa bättre sociala villkor genom att de frigjorda resurserna nyttjas på ett sunt sätt. 

Resonemanget vittnar på det här viset om att chefer förstår att ett utnyttjande av CSR eller 

hållbarhetsarbete gynnar samhället i stort, samtidigt som det kommer resultera i fördelar för 

organisationen sig självt. Att de här tankegångarna finns hos informanterna visar tydligt på att 

den anpassning Porter och Kramer talar om, och som uppstått till följd av bland annat 

Friedmans (1970) tankar om ansvar, i allra högsta grad påverkar hur organisationer fungerar. 

Att förkortad arbetstid nu har uppkommit som ett debatterat ämne kan därmed innebära en 

möjlighet för organisationer att anpassa sig till eventuella stundande arbetstidsförändringar 

och skaffa sig konkurrensfördelar. 

 

Ett ständigt lyssnande öra gentemot samhället och utvecklingen i densamma med såväl CSR 

som digitalisering ställer krav på mellanchefen i en roll mer kopplad till organisationen i sig 

själv. Ständig utveckling i samhället ställer frågor till organisationen och mellanchefen 

huruvida beslut ska fattas. En tydlig aspekt träder fram i intervjumaterialet när det kommer 

till teknologiska hjälpmedel vilket påverkar sättet att arbeta inom organisationen. Informant 

tre, fyra, sex och sju berör alla digitaliseringens påverkan på hur vi arbetar och hur det har 

förändrat arbetssituationen genom åren. Informant tre och fyra diskuterar fenomenet extra väl 

och berättar hur den enes tidigare arbetsuppgifter inom bankväsendet förändrades radikalt till 

följd av internetbanken och bankdosan. Innovationer likt bankdosan är något som kan kallas 

disruptiv teknologi, vilket är en term som syftar till att benämna radikala tekniska 

förändringar som påverkar strategier och affärsmodeller (Kotler & Caslione, 2010). När 

disruptiva teknologier och innovationer uppstår innebär det förändring på marknaden och 

organisationer behöver förhålla sig till de här förändringarna för att inte tappa 

marknadsandelar. Informant tre och fyras resonemang kring huruvida bankdosan förändrade 

kundbeteendet, är ett tydligt exempel på hur disruptiva teknologier kan påverka en 

organisations arbetsmetoder. I och med förändringen behövdes det inte heller avsättas 

resurser till kontant och faktura-hantering utan banken kunde istället effektivisera andra 

uppgifter. Dock hade det en negativ inverkan på andelen fysiska banker som behövdes. I 

situationer likt den ovan nämnda står mellanchefen inför svåra förändringar som i sin tur 

påverkar sättet organisationen arbetar på. Utifrån informant tre, fyra, sex och sju kan det vara 
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i situationer likt den ovan nämnda som möjliggör för mellanchefen att påverka arbetstidens 

förläggning. 

 

Informanternas tankar ovan speglar till stor del Paulsens (2010) tankar och idéer angående 

produktivitet och arbete. Han menar att människan trots disruptiva teknologier fortsätter att 

effektivisera och producera ännu mer. Han påpekar vidare att trots uppfinningar som besparar 

in hundratals arbetstillfällen inom organisationer, fortsätter människor att arbeta mer samt 

kräva det. Anledningen tror han ligger i de ramar samhället sätter upp i form av institutioner 

såsom skola och utbildning. De här institutionerna lär oss att ständigt prestera vårt bästa 

vilket vi sedan tar med oss in i arbetslivet. Arbetet har vi i sin tur för att tjäna pengar, men när 

automatiseringar och teknologier skapar effektivitet och produktivitet väljer människan inte 

att arbeta mindre när vi har möjligheten, utan kräver istället rätten att arbeta utefter samma 

princip som tidigare. Anledningen tror Paulsen (2010) sitter i rädslan för att bli utbytt, till 

förmån för automatiseringar, i kombination med de samhälleliga ramar som formar 

människans beteende till att anpassa sig till normen att arbeta. Meningslösa arbeten skapas 

därav enligt Paulsen (2010) i syfte att dels förse arbetstagaren med lön och dels för att 

organisationen följer de institutionella och politiska ramarna för att uppnå legitimitet. 

Människan får lön och blir inte ersatt av automatiseringen utan får enbart ändrade 

arbetsuppgifter, ofta i syfte att effektivisera ännu mer. Organisationen vidhåller på det här 

viset sin produktivitet och legitimitet gentemot samhällets önskan, att skapa arbetstillfällen.  

 

Informant fem beskriver komplexiteten för situationen på följande vis “Samhället borde hitta 

lösningar för förkortad arbetstid”. Paulsens resonemang ovan i kontrast till informant fem:s 

citat ligger väl i tiden då mellanchefer ställs inför fler och fler utmaningar och krav från 

samhället att förhålla sig till. Tankarna går att förstå som att även om en mellanchef vill 

införa förkortad arbetstid så rimmar det illa med rådande normer och institutioner i samhället 

och löper därmed risk att misslyckas. Dock skapar Paulsens tankar en debatt kring vem som 

faktiskt tillfredsställs mest av dessa meningslösa arbeten, individ eller organisation. 

mellanchefens ansvar når ut till båda de här grupperna och tydliggör för oss att en förändring 

av arbetstiden kräver hjälp på traven, med hjälp av disruptiva teknologier och förändringar i 

våra institutionella ramar. 
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3.6 Kostnader  

Något som är nära kopplat till frågor om produktivitet är kostnader, vilket var ett 

återkommande samtalsämne hos samtliga informanter när det gäller införandet av förkortad 

arbetstid. Mellanchefer står som ansvariga både för att deras respektive avdelning ska 

generera ekonomisk vinning såväl som att de har ett ansvar över personalens välbefinnande 

(Sveningsson & Alvesson, 2010). Enligt informant ett och två är ekonomiaspekten ett stort 

problem när det kommer till förkortad arbetsvecka. Av den enkla anledningen att många 

organisationer enbart fokuserar på kostnaderna när det kommer till att införa förkortad 

arbetsvecka. Det här istället för att se vad en förkortad arbetsvecka faktiskt skulle innebära i 

form av positiva effekter som minskad sjukfrånvaro. Därmed skapas det en dragkamp om 

organisationens resurser, samt hur de bäst bör användas och där finns mellanchefen som en 

möjlig slutgiltig beslutstagare. Motsättningen mellanchefer ställs inför kan på det här viset 

skapa ett intresse för hur de resonerar angående förkortad arbetstid då oro kring kostnader 

och produktivitet ställs mot engagerad och välmående personal (Ibid). 

 

Den ständiga kampen en mellanchef för angående sitt ansvar ur både ekonomiskt och 

personalmässigt avseende går att förstå utifrån informant sex tankar om förkortad arbetstid. 

Informanten belyser att vid ett eventuellt införande av förkortad arbetstid skulle det säkert 

möta mycket motstånd på grund av att ”Vissa pekar på de ekonomiska faktorerna, alltså att 

det blir en kostnad”. Berättelsen och uttalandet vittnar om att mellanchefen, trots en positiv 

inställning till förkortad arbetstid, även har andra intressenter än de anställda att förhålla sig 

till. Begreppet CSR, Corporate social Responsibility, handlar om en organisations 

samhällsansvar och kan belysa på vilket sätt organisationen för en ständig kamp mellan 

ekonomiska och sociala samhällsaspekter. CSR innehåller tre olika typer av ansvarstagande 

vilka är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande (Grankvist, 2009). Vi kommer 

dock enbart belysa ekonomiskt och socialt ansvar. En av de som främst bidragit till synen på 

organisationers ansvar gentemot samhället är Milton Friedman. Han beskriver i en av sina 

artiklar från 1970 hur organisationers ansvar enbart bör handla om att maximera sin vinst och 

därigenom bidra till en viss social trygghet för medlemmar inom organisationen (Friedman, 

1970). Utifrån Friedmans tankar borde därmed informant sex citat vi läste ovan, inte hamna i 

en situation där det behövs förhålla sig till två olika parter. Informantens ansvar är istället att 

enbart skapa ekonomiskt maximerad vinning. Genom att organisationer agerar med mer 

socialt ansvarstagande än så, menar Friedman att organisationen och dess ledning sviker 

aktieägarna och missbrukar det ansvar som ledningen har att faktiskt skapa en så lönsam 
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organisation som möjligt (Ibid). Informant fem och sju anser dock att ett hållbarhetsarbete i 

samspel med sin omgivning kan komma att gynna samhället i stort och därigenom också 

organisationer inom densamma.  

 

CSR kan därmed, utifrån Friedmans tankar, ha uppkommit som ett slags svar på ett allt mer 

kapitalistiskt synsätt i samhället. Människor inom organisationer blev, dock mer medvetna 

och började kräva mer av organisationer i form av socialt och samhälleligt ansvarstagande. På 

senare tid har dock CSR ofta ersatts av ett hållbarhetsbegrepp då det upplevs krävas olika 

typer av CSR beroende på typen av organisation. Porter och Kramer (2006) beskriver det här 

förhållandet som ett sätt för organisationer att använda sig av ett anpassat CSR arbete. Det 

används för att uppnå bästa möjliga matchning mellan organisationen och sitt omgivande 

samhälle och därigenom skapa sig konkurrensfördelar gentemot övriga aktörer på 

marknaden. Genom ett väl anpassat arbete kan därigenom sociala aspekter bidra till ökad 

effektivitet och produktivitet hos organisationen som då blir en stark, ständigt aktuell aktör på 

marknaden. Flera studier pekar även på de ekonomiska fördelarna som kan uppstå vid ett väl 

utvecklat CSR-arbete (Wu, 2006). Informanternas berättelser om förkortad arbetstid vittnar 

dock ändå om en viss rädsla för ett införande av densamma. Exempelvis tar informant ett, 

två, tre, fyra och sex upp tydligheten i de negativa ekonomiska konsekvenserna som uppstår 

när en medarbetare får bibehållen lön men ska arbeta två timmar mindre än innan. Även 

informant tre, fyra, fem och sju berör de tydliga kostnaderna och har svårt att tro på att en 

arbetsdag kan förbli lika produktiv med en förkortning på två timmar. Informant sex inser 

även att en friskare personal kan reducera kostnader i form av färre sjukskrivningar. 

Samtidigt tror informanten att mängden arbete kommer att påverkas negativt med en 

förkortning av arbetsdagen och att den kostnaden skulle överstiga eventuella besparingar.  

 

Utifrån informanternas berättelser kan vi därmed tolka fenomenet förkortad arbetstid som ett 

anpassat hållbarhets- eller CSR-arbete för att uppnå legitimitet gentemot sin omgivning. 

Dock har inte fenomenet fått fäste på arbetsmarknaden, vilket vi tolkar som att det finns en 

stor rädsla för kostnader som tros bottna i en okunskap hos arbetsgivarna. Mellanchefens roll 

får genom de här tankegångarna en motsättning genom att beslut som tas för organisationens 

bästa på sikt skapar lönsamhet och trygghet för arbetstagarna och deras ekonomiska 

välmående. Samtidigt har mellanchefen utifrån såväl CSR- och hållbarhetsarbetet som 

arbetsmiljölagen, ett ansvar över medarbetarnas hälsa och fysiska välmående (SFS 1977:1 

160). Historiskt har arbetsplatsen varit en trygg och fast punkt vilket människan associerat sig 
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med och ofta behållit under större delen av sitt liv. Sennett (1998) menar i sin bok The 

corrosion of character att det här förfarandet förändrats med tiden. Han menar att 

utvecklingen i samhället ställer högre krav på medarbetares flexibilitet, bland annat på grund 

av teknologins utbredning över större geografiska områden. Det här har möjliggjort vidare 

samarbeten såväl nationellt som internationellt. Att byta jobb ofta och ständigt utveckla dig 

själv med nya uppdrag har blivit den nya normen. Tvärtemot under industrialiseringens 

storhetstid då fabriken i samhället försåg samtliga invånare med arbete (Ibid). Genom att syna 

arbetsgivares och organisationers handlande utifrån Sennett´s tankegångar går det att förstå 

det som att samhällsutveckling har påverkat organisationernas arbetsmodeller. 

Arbetsmodellerna har i sin tur fått medarbetare inom organisationerna att arbeta på andra vis. 

Exempelvis genom mer kommunikativa roller och utveckling. Samtidigt ökar andelen 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa i enorm hastighet (Regeringen, 2015) vilket medfört att CSR- 

och hållbarhetsarbetet fått fäste.  

3.7 Hälsoaspekter 

Alla sju informanter anser att förkortad arbetsvecka är något som har blivit mer positivt med 

tiden. Det här på grund av att under de senaste åren har det förekommit ett prioriteringsskifte 

hos människan. Idag jobbar vi för att leva istället för att leva för att jobba som människan 

gjorde tidigare (Hein, 2012). Samtidigt menar Sennett (1998) att människan identifierar sig 

mycket med det arbete man har. Den första frågan man ofta får eller ställer till personer man 

nyss träffat är “vad arbetar du med?” och svaret blir “jag är brandman” eller “jag är ekonom”. 

Vi är så pass inpräntade i att arbetet är något viktigt, vilket resulterar i att arbetet blir viktigt 

för identiteten. Det här i sin tur skapar en stress kring att faktiskt lyckas på sitt arbete för gör 

man inte det har man misslyckats som person. Att människor fortfarande identifierar sig med 

sitt arbete samtidigt som man värderar fritiden i en högre grad än tidigare. Kan vara en stor 

förklaring till den ökade stressnivån i samhället.  

 

Att införa förkortad arbetsvecka borde enligt många studier innebära att man får mer tid med 

sin familj och vänner och att man därmed skulle få en bättre work- life balance.  Work - life 

balance innebär hur väl individen lyckas balansera de olika roller som uppstår i vardagen 

både i hemmet och på arbetet (Kaliath & Brough, 2008). Dock är alla informanter skeptiska 

till att en förkortad arbetsvecka är svaret på work-life balance och att det skulle resultera i 

mindre stress än i nuläget. De anser därför att stress är ett stort problem och skulle kunna vara 
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en anledning till varför inte fler organisationer inför förkortad arbetsvecka. Exempelvis säger 

informant ett: 

 

I nuläget är det väldigt stressigt då arbetsbelastningen är väldigt hög, och jag tror 

tyvärr att arbetsbelastningen enbart skulle öka vid förkortad arbetsvecka då 

medarbetarna skulle vara tvungen att ta hem arbetet vilket skulle resultera i en ännu 

högre stressnivå. 

 

Informant två är inne på samma resonemang då hen säger att “förkortad arbetstid skulle göra 

att arbetsmängden skulle bli för hög under arbetstid, vilket skulle göra att jag skulle bli 

tvungen att ta med arbetet hem”. På det här viset uppstår en work- family conflict, vilket 

innebär att arbetet och fritiden hamnar i en konflikt med varandra. (Greenhouse & Beutell, 

1985). Därmed försvåras införandet av förkortad arbetsvecka ytterligare då kraven på att 

hinna med samma mängd arbete på färre timmar uppstår, samtidigt som en ökad mängd 

arbete på fritiden innebär mindre tid över med familjen. Den här ansträngda relationen mellan 

arbete och privatlivet kommer i slutänden göra att de negativa känslorna som tas med från 

arbetet medför en negativ inverkan på relationen med sin familj. Enligt Barnett, Carr och 

Gareis (2005) resulterar det här i att det uppstår en högre stressnivå då arbetskraven och de 

rådande förutsättningarna inte stämmer överens med den privata livssituationen. Det 

informant nummer två säger gör i sådant fall att själva syftet med förkortad arbetsvecka, 

vilket är att uppnå en bättre balans mellan arbete och fritid skulle motarbetas vid ett införande  

av kortare arbetstid. Det här på grund av att gränserna mellan arbetstid och fritid skulle bli 

ännu mer diffusa än tidigare. Ett införande av förkortad arbetstid skulle därmed resultera i att 

work- family konflikten skulle bli värre, och att den psykiska ohälsan i organisationerna samt 

i samhället enbart skulle öka. 

 

Enligt Barnett & Gareis (2005) visar deras studie att personers förmåga att ha kontroll över 

sin egen arbetstid, och hur den skulle kunna förläggas har en inverkan på deras psykiska hälsa 

och stressnivå. Theorell (1993) påvisar också det här faktumet genom en krav- kontroll- 

stödmodell. Grundtanken med den här modellen är att den har olika grader av inverkan på 

personens psykiska behov beroende på personens kontrollnivå. Krav- kontroll - stöd 

modellen bygger på tre komponenter. Krav som exempelvis kan innebära de 

produktivitetskrav som medarbetarna kan uppleva. Kontroll handlar om i den utsträckning 

individen har möjlighet att fatta sina egna beslut och ha kontroll över sitt arbete. Den sista 
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komponenten stöd pratar om i vilken grad du som medarbetare upplever att du får stöd och 

guidning av din chef eller dina kollegor. Upplevs det finnas en hög grad av stöd kommer det 

här enligt Theorells modell (1993) att innebära att din stressnivå blir lägre. För våra 

informanter innebär den här modellen i vilken mån de upplever att de kan hantera de krav 

som finns både från ledning och anställda, samt i vilken grad de själva styr över sitt arbete 

och har kontroll över sin situation samt hur pass väl de upplever stöd från ledningen.  

 

Den här modellen kan förklara varför vissa informanter såg det som en omöjlighet att införa 

förkortad arbetstid. I och med att informanterna upplever en otydlighet i vilka krav de har på 

sig. Informant sju nämner detta tydligt när hen säger “att kraven på många arbetsplatser är 

väldigt höga, samtidigt som det kan finnas en otydlighet i arbetsbeskrivningarna, och därmed 

vad som ligger inom ramen för arbetsuppgifterna”. Även informant ett, två, tre, fyra och sex 

upplever att det är svårt att hinna med sina arbetsuppgifter i och med att det finns en 

otydlighet i deras arbetsbeskrivning som mellanchefer. En annan faktor kan också vara att 

mellancheferna befinner sig i en situation där de slits mellan två perspektiv, då dem behöver 

tillgodose både ledningens samt de anställdas behov. Därigenom behöver mellancheferna 

kraven från ledningen om att ha ett lönsamhetsperspektiv och det andra från medarbetarna 

som vill att deras hälsa och välmående är i fokus. Får då inte informanterna tillräckligt med 

stöd från ledningen i sitt arbete skapar det stress vilket kan vara en anledning till att inte 

införa förkortad arbetstid. Informant ett och två nämner även att införandet av förkortad 

arbetsvecka skulle innebära att de måste prova något nytt och mister en del av den kontroll de 

nu besitter över sitt arbete, vilket ökar stressnivån. Det kan även vara så att den högra graden 

av styrning i informanternas organisationer förstärker upplevelsen av maktlöshet och låg 

kontroll i rollen som mellanchef. Enligt Marmont (2006) kan känslan av maktlöshet samt 

saknaden av kontroll resultera i en försämrad psykisk hälsa.   

 

Avsaknaden av byråkrati och därmed tydliga regler och ramverk kan även det vara 

anledningen till känslan av otydlighet i arbetsbeskrivningen hos informanterna. Enligt Weber 

är regler viktiga för att främja administrativ effektivitet och få en mer effektiv organisation 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Kritiken mot det här resonemanget kan dock vara att byråkratin 

hämmar förmågan till flexibilitet och kreativt skapande i organisationen (Grey, 2009). För att 

organisationer ska kunna införa förkortad arbetstid krävs det dock att informanterna ger upp 

en del av den flexibilitet som de tidigare haft till följd av att de behöver effektivisera sitt 

arbete. Det kommer att krävas mer planering och tydligare struktur för att lyckas. Det här är 
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något som informant två och tre är medvetna om då de själva säger att “Effektiviteten från 

dig själv i typ möten kommer kräva väldig effektivitet och förberedelser och noggrann 

planering”. De är dock osäkra på om de kommer att klara av det på grund av att de får mindre 

tid att hantera oförutsedda händelser vilket kommer leda till mer stress. För att klara av att 

hantera den stress som det faktiskt kan komma att innebära gäller det att informanterna, som 

mellanchefer, får det stöd som krävs av ledningen (Theorell, 1993). Det kan tolkas utifrån 

informanternas berättelser att deras verksamheter är centraliserade och att cheferna därmed är 

svårare att nå och att det stöd som krävs för att kunna implementera något nytt saknas. Det 

finns även en känsla av avsaknad av kontroll hos mellancheferna. Att mellancheferna 

upplever sig maktlösa kan då skapa mindre engagemang och en olust till att gå till arbetet. 

Det är också av stor vikt att mellancheferna upplever att de får tillräckligt med belöning för 

den ansträngning som de lägger ner på arbetet (Ibid). Att ha för många olika faktorer att ta 

hänsyn till kan skapa en känsla av för mycket krav som gör det svårt för våra informanter att 

kunna tänka sig att det är rimligt att införa förkortad arbetstid. I och med att det kan resultera 

i stress och psykisk ohälsa (Marmot, 2006). 

 

Arbetet som mellanchef på kontor är ett komplext jobb som kräver mycket av dem. Som 

tidigare nämnt slits mellancheferna mellan två olika ansvarsområden och känner ofta att de 

inte riktigt räcker till. Mellancheferna har även ett ständigt fokus på att finnas tillgängliga för 

sina anställda men även för ledningen. Informant sex beskriver upplevelsen av att arbeta i ett 

öppet kontorslandskap: 

 

Mycket runt omkring mig som bidrar till att jag ofta blir störd, till exempel kollegor 

och anställda som frågar grejer och jag upplever därför att jag blir mer effektiv om jag 

arbetar hemifrån.  

 

Även informant ett, två, tre, fyra och sex beskriver ofta att deras fokus blir lidande på 

arbetsplatsen då de frekvent överhör saker som man inte egentligen inte behöver ta del av. 

Deras upplevelse är också att det ibland är svårt att fokusera på arbetsplatsen och att deras 

effektivitet därmed inte är så hög som den skulle kunna vara. De här informanterna är också 

de som nämner effektivitet som ett problem till varför de inte inför förkortad arbetstid. Deras 

upplevelse är att de inte kan effektivisera sitt arbete och tror att det är svårt att införa 

förkortad arbetsvecka. Informant fem och sju upplever, i motsats till de andra informanterna, 

inte att den effektivisering som skulle krävas vid ett införande är ett problem med att införa 
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en förkortad arbetstid. De ser istället flera olika delar som de skulle kunna effektivisera. Till 

exempel ser de sättet vi använder mejl idag och den information vi hela tiden matas med och 

hur många pauser vi har under dagen som något som skulle kunna effektiviseras. De ser även 

att deras egen prestation skulle kunna effektiviseras genom att man genomsyrar ett nytt tänk i 

organisationen och får en tydligare arbetsfördelning. Anledningen till att informanterna ser så 

pass olika på om man kan effektivisera sig och huruvida det skulle vara ett problem för 

förkortad arbetstid skulle kunna bero på hur pass sociala de är som individer. Har de ett stort 

behov utav att socialisera sig med sina kollegor kräver det fler raster där det finns möjlighet 

till att vara social. Det kan också vara att de personer som inte är särskilt sociala lättare 

upplever att dem blir störda av sina kollegor och anställda runt omkring sig. Resonemanget 

skulle kunna kopplas samman med det informant tre och fyra säger om att dem upplever att 

de har svårt att koncentrera sig stundtals på grund av att de överhör saker i deras omgivning. 

 

En annan aspekt ur det här är att de informanter som känner att de inte kan införa förkortad 

arbetsvecka till följd av effektivisering alla sitter i ett öppet kontorslandskap. Enligt 

Danielsson (2010) och Christiansson och Eiserman (1998)  är öppna kontorslandskap något 

som skapar en sämre upplevd hälsa jämfört med de som arbetar i cellkontor. Att ha cellkontor 

istället för ett öppet kontorslandskap är något som enligt Arbetsmiljöverket (2010) skapar en 

bättre koncentration för de anställda. De som sitter i ett öppet kontorslandskap blir oftare 

också störd av andra kollegor, vilket stöds av våra informanters berättelser. Analysen av det 

skulle kunna vara att det öppna kontorslandskapet skapar en stress för informanterna som gör 

att de inte alls är lika effektiva som de skulle kunna vara. Om de istället hade suttit i ett 

cellkontor där det hade varit lättare att koncentrera sig hade de kanske upplevt att det hade 

gått att effektivisera vissa saker då de i mindre utsträckning hade varit i behov av pauser. 

Enligt Björk Bovin och Ståhl (2009) kan det öppna kontorslandskapet resultera i nedsatt 

koncentration. Det öppna kontorslandskapet ökar därmed upplevelsen av psykisk trötthet 

efter en dag på arbetet då medarbetaren hela tiden aktivt får anstränga sig för att stänga ute 

alla störande ljud. Det öppna kontorslandskapet kan också resultera i att våra informanter blir 

mer stressade av störande ljud och risken finns att man stör varandra. Som mellanchef där 

dem slits mellan olika viljor kan upplevelsen även vara att de blir alltför lätta att nå ifall dem 

sitter i ett öppet kontorslandskap. Därmed förloras det fokus på sitt arbete, genom att 

mellanchefen hela tiden behöver vara tillgänglig för att lösa oförutsedda situationer. Det här 

är något som informant ett och två reflekterar kring, då de nämner att deras arbetsdag oftast 

innehåller ett flertal oförutsedda händelser som de behöver ta hand om. Samtidigt som man 
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har de dagliga arbetsuppgifterna att sköta. Balansen mellan att hantera oförutsedda händelser 

och att hinna med sina arbetsuppgifter är något som skapar mycket stress hos informanterna, 

vilket i sin tur speglar deras upplevelse om att det är svårt att införa förkortad arbetstid. En 

mellanchef som redan är stressad på grund av höga och olika krav från ledningen och de 

anställda, blir mer stressad av att sitta öppet där man är mer i riskzon för att utsättas för 

störande moment som gör att man tappar fokus. Det här resulterar i en ond cirkel där man 

upplever att man inte hinner med tillräckligt och blir stressad. Ett öppet kontorslandskap där 

man ständigt är tillgänglig för andra skapar en stress som kan leda till psykisk ohälsa, vilket 

skapar en upplevelse av att inte räcka till. När informanterna redan nu har en känsla av att 

inte hinna med blir steget till att förkorta arbetstiden väldigt svår. För mellanchefer skapar 

därmed ett öppet kontorslandskap ett problem med införandet av en förkortad arbetsvecka.  

4. Slutsatser  

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser gällande de kategorier som hindrar 

mellanchefer att införa förkortad arbetsvecka. I slutet av kapitlet presenterar vi även förslag 

till vidare forskning. 

4.1 Besvarande av syfte  

Utifrån vårt empiriska material har vi kunnat identifiera kategorierna gemenskap och 

tillhörighet, normer, legitimitet, styrning, produktivitet och teknologi, kostnader samt 

hälsofaktorer som problem när det kommer till att införa en förkortad arbetstid. I och med 

identifieringen av problem inom de här kategorierna anser vi att vi har uppfyllt vårt syfte som 

var att identifiera problem som mellanchefer förutsätter försvårar möjligheten att införa en 

kortare arbetsvecka.  

4.2 Mellanchefens komplexa situation  

Mellanchefens roll har genom studiens gång visat sig ha en komplex karaktär där flera 

faktorer påverkar deras val och handlande. Problem som försvårar ett införande av förkortad 

arbetstid återfinns därmed inom flertalet olika kategorier samtidigt som de ständigt påverkar 

varandra. Ett slående citat för kategorin normer är det från informant nummer två som säger: 

“Vi har alltid arbetat på det här sättet”. Normer har utifrån analysen konstaterats skapa 

trygghet och en känsla av att göra rätt hos informanterna. De normer som en mellanchef med 

personalansvar har att förhålla sig till återfinns dessutom på flertalet olika nivåer i samhället 

och bidrar därmed till att försvåra införandet av förkortad arbetstid. Till exempel har det 
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konstaterats att lagstadgade beslut tidigare har föranlett förändringar av arbetstiden och att det 

därför anses svårare att genomföra det idag när inget sådant beslut finns. Det här påvisar att 

institutionella nivåer i samhället på exempelvis politisk nivå i hög grad styr organisationers 

handlande och vad som anses legitimt. Därmed hämmas mellanchefens handlingsutrymme av 

vilka typer av förändringar som kan införas på operativ nivå, och därigenom blir förändringar 

såsom förkortad arbetstid svårare att införa. 

 

Normerna återfinns även direkt i organisationerna och på deras arbetsplatser i form utav de 

arbetsmetoder och den arbetsmiljön som är relativt homogen bland tjänstemän. Den här 

homogeniteten skapar därigenom en trygghet och ett kollektivt handlande som bidrar till 

legitimitetsskapande för organisationen i sin helhet. Problem vi har lyckats identifiera med 

förkortad arbetsvecka utifrån det här visat sig vara att tjänstemannayrkets självgående 

karaktär med fri förläggning av din arbetstid samt kontorslandskapets uppbyggnad, inte 

lämpar sig för implementeringen av förkortad arbetsvecka. Det här beror på att informanterna 

förutsätter att en implementering kommer att kräva en sådan stor effektivitetsbesparing att 

tydliga förhållningssätt och regler kring förläggning av arbetstid kommer att krävas. Det 

konstateras även att det öppna kontorslandskapet som flertalet informanter arbetar i, riskerar 

att hämma effektiviteten genom störningsmoment i form av till exempel kollegor. Det här 

skulle resultera i en ökad stressnivå vid ett införande av förkortad arbetstid. Utifrån ovan 

förda resonemang kan vi konstatera att vår uppfattning om att tjänstemannayrkets karaktär, i 

form av att du äger dina arbetsuppgifter, lämpar sig bäst för ett införande av förkortad 

arbetstid visade sig vara felaktig. Tvärtemot verkar informanterna anse att flexibiliteten 

resulterar i otydlighet i form av planering och otydlig arbetsbeskrivning, vilket i sin tur 

resulterar i dålig struktur. Den här otydligheten som finns samtidigt som kravbilden skulle 

förbli densamma skulle göra att stressnivån och den allmänna psykiska hälsan skulle 

försämras enligt informanterna. Exempelvis säger några informanter att ett införande av 

förkortad arbetsvecka skulle öka stressen samtidigt som tiden med familjen skulle minska, då 

man skulle vara tvungen att ta med sig arbetet hem. Det här gör att tiden mellan arbete och 

fritid blir mer diffust än tidigare. De här anledningarna gör det därmed svårt för 

mellancheferna att tro att ett införande av förkortad arbetsvecka ska bli möjlig.  

 

Det visar sig också utifrån informanternas berättelser att det råder en viss rädsla för att införa 

förkortad arbetstid inom tjänstemannasektorn på grund av arbetssättet. Tjänstemannayrkets 

karaktär präglas som tidigare nämnts av en viss frihet och det har tolkats som viktigt för 
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yrkesgruppen att få råda över sin egen arbetsdag. Rädslan för att införa 

arbetstidsförkortningen grundar sig därmed på att mellanchefen riskerar att minska 

möjligheten till gemenskap och tillhörighet för tjänstemännen på arbetsplatsen. Såsom det ser 

ut idag tolkar vi det som att tjänstemännens arbetsdag tillåter ett visst mått av empty labour 

för att skapa motivation och fylla ett socialt behov. Genom att förkorta arbetsdagen med två 

timmar men samtidigt kräva samma produktivitet, skulle därmed andra krav ställas på 

effektiviteten hos medarbetarna. Gemenskapen och tillhörigheten riskerar därav att minska i 

organisationerna vilket i sin tur utgör ett problem, då mellancheferna anser att det är en viktig 

del i både kulturskapandet men även i deras dagliga arbete. Det här på grund av att de anser 

att det är viktigt att vara ute i verksamheten och prata med sina medarbetare. 

 

Vi kan även konstatera utifrån informanternas svar att graden av styrning i organisationen 

kan ha en negativ inverkan på hälsan. Enligt informanterna är deras organisationer väldigt 

centraliserade, vilket kan förstås utifrån det faktum att alla organisationer är stora. Det här gör 

att informanterna upplever att deras roll som mellanchef hamnar i ett form av mellanläge, där 

de måste lyssna på sina medarbetare samt ledningen. I och med att ledningen har det sista 

ordet upplever informanterna en känsla av maktlöshet i sin roll, vilket i sin tur leder till en 

ökad stressnivå samt en försämrad psykisk hälsa. Utifrån det här kan vi utläsa att det är svårt 

att införa en förkortad arbetsvecka som mellanchef, då besluten fattas på en strategisk nivå 

istället för på den operativa nivån. Vi kan även utläsa att ett stort problem kan vara att 

ledningen i en centraliserad organisation sitter för lång ifrån kärnverksamheten, vilket gör det 

svårt att se de behov som finns längre ned i organisationen. Samtidigt som centraliserade 

organisationer är mer trögrörliga än exempelvis decentraliserade organisationer, blir det en av 

faktorerna till att det tar längre tid att bryta sig ut från de strukturella ramarna, som under en 

lång tid har präglat organisationen. På det här viset kan normer sägas ha skapats genom att 

strukturerna i organisationen fått sådant starkt fäste.      

 

Att besluten sker på en strategisk nivå istället för både den operativa nivån kan också vara en 

stor anledning till att ett införande av förkortad arbetsvecka inte sker, det här på grund av att 

ledningen enligt informanterna har ett för stort fokus på ekonomisk vinning och lönsamhet. 

Det här är ett resultat av att de rådande normerna som har drivit på det kapitalistiska synsätt 

organisationerna har idag, genom det faktum att organisationerna konstant behöver finnas 

tillgängliga för sina kunder. I och med det här är det ett bekymmer för informanterna att 

införa en förkortad arbetsvecka, med tanke på att dagens organisationer har för mycket av ett 
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ekonomitänk. Utifrån vissa informanter framkommer det också väldigt tydligt att det 

kapitalistiska synsättet har gjort att de flesta ledningarna har en viss okunskap när det 

kommer till vad ett införande av förkortad arbetsvecka faktiskt skulle innebära. Både i 

välmående, men också i ekonomiska besparingar. För det är lätt för organisationsledningarna 

att skapa kalkyler på vad ett införande av förkortad arbetsvecka faktiskt skulle resultera i 

kostnader i och med att medarbetarna skulle tjäna lika mycket, fast med två timmars mindre 

arbete varje dag. Det är inte lika lätt att göra kalkyler på vad förkortad arbetstid faktiskt 

skulle generera i form av minskad sjukfrånvaro samt ökad motivation. Den här okunskapen 

högre upp i organisationen bidrar därmed till att det blir svårt för mellancheferna att införa 

förkortad arbetsvecka. det kan även handla om en ovilja som finns hos ledningen på den 

strategiska nivån, då dem inte vill riskera att införa en förkortad arbetsvecka, då det skulle 

bryta den norm samt det legitimitetsskapande som organisationen har byggt gentemot 

samhället samt sina intressenter genom att ha fokus på ekonomisk avkastning. 

 

Organisationernas fokus på kostnader kan också vara en förklaring till att informanterna anser 

att produktivitetskraven är ett problem gällande ett införande av förkortad arbetstid då de 

ständigt ökar i samhället. Efter att ha analyserat informanternas berättelser kan vi fastslå att 

teknologi, och särskilt disruptiv teknologi, utgör anledning till att produktivitetskraven 

ständigt ökar. Det är dock konstaterat att det är vid genombrott, skapade av disruptiva 

teknologier, som möjligheten till förändrade arbetsmetoder finns. Teknologier skapas för att 

underlätta arbetsmetoder och få en effektivare organisation. Samtidigt nyttjas inte 

effektivitetsbesparingen till att faktiskt underlätta för de anställda i form av förkortad 

arbetstid. Istället spenderas resurserna på att ytterligare öka produktiviteten och lönsamheten 

vilket i sin tur driver fram nya disruptiva teknologier. På det här viset ställs mellanchefer 

inför vägvalet vid hur man bör nyttja disruptiva teknologier. Antingen till att öka 

produktivitet och därmed uppnå de kapitalistiska kraven, eller att satsa dessa resurser på att 

öka sina medarbetares välbefinnande med hjälp av metoder som förkortad arbetstid. Utifrån 

informanternas berättelser framgår det att den kapitalistiska vägen ständigt väljs. Därmed 

anses produktivitet och teknologi vara ett problem vid införande av förkortad arbetstid då de 

ökar det kapitalistiska drivet i samhället. Vi kan även konstatera att användandet av 

teknologin, leder till en ökad stresskänsla, då det resulterar i ett behov av att hela tiden 

behöva vara uppdaterad med den senaste informationen.     
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4.3 Avslutning 

Rådande normer har konstaterats upprätthålla de institutionella ramarna och skapar legitimitet 

och trygghet för såväl individ som organisation. Tryggheten i att känna igen sig i de 

värderingar och arbetsmetoder som råder skapar därmed möjlighet till gemenskap och 

tillhörighet på arbetsplatsen såväl som i samhället i stort. Det här förfarandet stärker därmed 

rådande strukturer och arbetsmetoder än mer. Att bryta de här institutionella ramarna och 

strukturer med ett införande av förkortad arbetsvecka befaras därmed radera tryggheten och 

det legitimitetsskapande som både individ och organisation är beroende av i samhället idag. 

Anledningar till att mellanchefer därav inte inför förkortad arbetstid hänvisas därför till 

direkta konsekvenser såsom kostnader för organisationer samt hälsoaspekter för de anställda. 

Svaret har dock visat sig finnas på mer komplexa nivåer än så och det är tydligt att 

mellanchefen enskilt får problem med att införa förkortad arbetstid. De institutionella ramar 

som utgör vår verklighet behöver istället ifrågasättas och testas utifrån alla uppkomna 

kategorier med dess problem för att utläsa om förkortad arbetstid har en framtid eller inte. De 

mest framstående problemen som vi har identifierat inom respektive kategori är: 

 

- Gemenskap och tillhörighet: Förkortad arbetstid riskerar att minska möjligheten till 

social gemenskap. 

- Normer: Förkortad arbetstid blir problematiskt att införa på grund av att mellanchefer 

har normer på olika nivåer i både organisation och samhälle att förhålla sig till. 

- Legitimitet: Förkortad arbetstid hämmas av att institutionella nivåer och ramar i 

samhälle och organisation i väldigt hög grad styr hur organisationer arbetar och 

utvecklas. 

- Styrning: Förkortad arbetstid är ett så pass stort beslut att ta att det sker på strategisk 

istället för operativ nivå och därmed blir mellanchefens handlingsutrymme begränsat.  

- Produktivitet och teknologi: Förkortad arbetstid hämmas av att produktivitet och 

teknologi utvecklar varandra och resulterar i att öka det kapitalistiska 

förhållningssättet som präglar samhället idag.  

- Kostnader: Förkortad arbetstid genomförs bland annat inte på grund av okunskap till 

följd av ett för stort kostnadsfokus hos beslutsfattarna inom organisationen.  

- Hälsoaspekter: Förkortad arbetstid införs inte på grund av att tjänstemanna-yrkets 

karaktär samt arbetsmiljö riskerar att minska effektiviteten och öka stressnivån.  
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4.4 Studiens nytta  

Genom vår studie anser vi att vi har bidragit med ett tydliggörande av vilka problem 

mellanchefer kan se med att införa en förkortad arbetsvecka. Studien kan därmed bidra med 

väsentlig information till alla som planerar att införa förkortad arbetsvecka. Vidare kan 

studien även användas till att förstå mellanchefers komplexa situation i och inför större 

organisationsförändringar.  

4.5 Förslag till vidare forskning 

Med tanke på att vi använde oss av en kvalitativ metod, som begränsar möjligheten till 

generaliseringar, anser vi att det hade varit intressant om en liknande studie gjorts fast 

kvantitativ. För att se om våra informanters åsikter överensstämmer med den allmänna 

uppfattningen som finns hos mellancheferna angående förkortad arbetsvecka. Det hade även 

varit intressant att se studier utföras på organisationer som infört förkortad arbetsvecka, där 

våra kategorier testas för att se hur och om problem uppstått inom dessa områden även för 

dem. På det viset skulle sedan förslag till lösningar på uppkomna problem kunna identifieras 

och därmed skulle vår studie bidra till att en förändring av arbetstiden faktiskt blir verklighet.  
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90 (42), s. 3683-3686. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Yin, R.K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Wu, M.-L. (2006). Corporate social performance, corporate financial performance, and firm 

size: A meta-analysis. Journal of American Academy of Business. 8 (1), s. 163–171.  

 

 

https://www.regeringen.se/49baf0/contentassets/74d4e5ec0ae445969e2c67b45f5fdfd9/arbetstiden---pengarna-eller-livet
https://www.regeringen.se/49baf0/contentassets/74d4e5ec0ae445969e2c67b45f5fdfd9/arbetstiden---pengarna-eller-livet
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/s%C3%A5-bra-funkar-6-timmars-arbetsdag-1.196086


 

50 
 

6. Bilaga 

6.1. Presentation av informanter  
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Informant tre: Mellanchef med personalansvar inom tillverkningsindustrin   
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Informant fem: Mellanchef med personalansvar IT- förvaltningen Region Kalmar  

Informant sex: Mellanchef med personalansvar inom tillverkningsindustrin   
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