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The purpose of this study is to identify the employers' attitudes concerning working time 

reduction, and find answers to whether they see it as a realistic alternative for the future. In 

order to succeed in achieving our goal, we have used a qualitative method with an inductive 

approach. We have interviewed five representatives from different companies in order to 

investigate what they think about work time reduction as a phenomenon. The result shows that 

employers see both advantages and disadvantages of working hours reduction. The biggest 

obstacles to the implement of working hours reduction that our informants see are the 

companies' lack of knowledge, a sense of uncertainty and the risk of financial losses. The 

advantages that they see are especially that working hours reduction can increase the balance 

between work and leisure, benefit gender equality in society and that it is a way for employees 

to be able to work all the way to retirement, even when the retirement age increases. The result 

also shows that employers see even more flexibility in the future and that they do not currently 

see sufficient need for shorter working days in order for it to be a priority issue for their 

company. On the other hand, if the sickness rate increases, they can see reduction of working 

hours as an alternative even in their organizations. 
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Abstrakt 

 

Denna studies syfte är att identifiera arbetsgivares attityder kring arbetstidsförkortning, samt 

finna svar på om de ser det som ett realistiskt alternativ inför framtiden. För att lyckas uppnå 

vårt syfte har vi utgått från en kvalitativ metod med ett induktivt synsätt. Vi har intervjuat fem 

representanter från olika företag för att undersöka hur de ser på arbetstidsförkortning som 

fenomen. Resultatet visar att arbetsgivare både ser för- och nackdelar med 

arbetstidsförkortning. De största hindren mot att införa arbetstidsförkortning som våra 

informanter ser är företagens okunskap, känsla av osäkerhet samt risken för ekonomiska 

förluster. Fördelarna som de ser är framförallt att arbetstidsförkortning kan öka balansen mellan 

arbete och fritid, gynna jämställdheten i samhället samt att det är ett sätt att orka arbeta högre 

upp i åldrarna när pensionsåldern höjs. Resultatet visar även att arbetsgivare ser ännu mer 

flexibilitet i framtiden och att de idag inte ser tillräckligt stort behov av kortare arbetsdagar för 

att det ska bli en prioriterad fråga för deras företag. Om sjuktalen däremot ökar kan de se 

arbetstidsförkortning som ett alternativ även i deras organisationer. 

 

 

Nyckelord: arbetstidsförkortning, arbetstid, sex timmars arbetsdag, framtidens arbetstid 
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1. Inledning  

I det första kapitlet introduceras ämnet till studien där kort historik, samhällsdebatt och hälsa 

i arbetslivet presenteras. Vidare ges exempel på försök och tester som genomförts med 

arbetstidsförkortning följt av vår problemdiskussion. Kapitlet avslutas med studiens 

forskningsfråga och syfte, vilket är att identifiera arbetsgivares attityder kring 

arbetstidsförkortning. 

Åtta timmars arbetsdag kan idag ses som en självklar norm som sällan ifrågasätts. Frågan om 

arbetstidsförkortning med full lönekompensation har dock länge diskuterats. Så tidigt som år 

1919 argumenterades det för ett införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i 

Storbritannien (Vernon, 1919). Vid denna tid gjordes även studier av Vernon (1920) som visade 

att en förkortad arbetsdag minskar tröttheten bland arbetstagare samtidigt som produktiviteten 

ökar. Under de hundra år som följt sedan Vernons tid har det fortsatt bedrivas forskning kring 

ämnet runt om i världen (Sanne, 1995; Bildt 2007a). Trots det lever normen om åtta timmars 

arbetsdag kvar, med skillnaden att vi idag arbetar fem dagar per vecka istället för sex (SOU 

2001:91). Samtidigt har många företags lönsamhet och effektivitet skjutit i höjden (Paulsen, 

2017), mycket tack vare datoriseringen och teknikutvecklingen (Parviainen et al., 2017). Många 

som arbetar heltid idag sliter ut sig (Mangell, 2016) medan andra går helt utan arbete (Galte 

Schermer, 2019). Det är en ekvation som verkar vara svår att få ihop. 

 

1.1 Kort historik över arbetstidens utveckling 

Åtta timmars arbetsdag har för de flesta yrkesgrupper varit lagstadgat i Sverige sedan år 1920. 

Under denna tid arbetade man dock sex dagar per vecka, vilket resulterade i en arbetsvecka på 

48 timmar. Anledningen till att arbetstiden förkortades till 48 timmar i veckan var bland annat 

för att göra det tryggare för arbetarna, då de flesta arbetsskador uppstod under de sista 

arbetstimmarna. Ett annat argument för att korta ner arbetsveckan var att arbetarna skulle få 

mer tid till att umgås med familj och vänner. Nästa arbetstidsförkortning skedde år 1957 då 

arbetstiden sänktes succesivt och landade år 1973 på 40 timmars arbetsvecka, vilket kvarstår än 

idag. Inför den här förändringen genomfördes studier och analyser bland både arbetsgivare och 

arbetstagare om vad som ansågs viktigast; högre lön eller kortare arbetstid. Slutsatsen blev då 

att för de flesta var den lediga tiden av större betydelse än högre lön (SOU 2001:91). Beslutet 

att sänka arbetstiden motiverades med att produktionstakten ökat så mycket att det var möjligt 

att öka levnadsstandarden för det svenska folket genom att ge dem mer fritid (SOU 1968:66). 
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Sedan dess har Sveriges Riksdag fått in flera nya lagförslag om förändringar och utredningar 

har gjorts när det kommer till arbetstimmar, men än så länge har inga ändringar skett (SOU 

2001:91; SFS 1982:673). 

 

1.2 Samhällsdebatt kring arbetstidsförkortning 

Frågan om att sänka arbetstiden ytterligare diskuterades redan år 1973 när arbetsveckan på 40 

timmar infördes och tanken hos samtliga riksdagspartier, förutom Moderaterna, var då att 

fortsätta sänka arbetstiden successivt (Sanne, 1995). Trots det har inte mycket hänt sedan 70-

talet och arbetstidsförkortning är inte längre en prioriterad fråga i Riksdagen (Isidorsson, 2001). 

Under senare år har det dock genomförts ett flertal studier om arbetstidsförkortning framförallt 

inom vård och omsorg. Flera av dessa visar på positiva hälsofördelar med exempelvis minskad 

stress och bättre återhämtning (e.g. Schiller et al., 2017b; Barck-Holst et al., 2017). Frågan som 

debatteras flitigast i samhället är därför inte huruvida det är bra för de anställda med kortare 

dagar, utan snarare hur det ska finansieras och hur det skulle påverka företagen. I 

samhällsdebatten hörs förespråkare för kortare arbetsdagar som menar att det långsiktigt kan 

löna sig genom minskade kostnader för sjukskrivningar samt högre skatteintäkter när fler 

kommer ut i arbete (Magnusson, 2016). Andra menar att det absolut kommer att kosta, men att 

det är något som skattebetalarna och företagen i så fall får vara beredda att betala för, då de 

positiva effekterna för välbefinnandet är så stora (Bergold, 2013).  

 

Kritiker anser istället att statskassan skulle minska dramatiskt och att det är orimligt att 

skattebetalarna ska behöva betala mer i skatt för att anställda ska få mer fritid (Magnusson, 

2016). Flera förespråkare för näringslivet menar att en kraftigt reducerad arbetstid skulle slå 

hårt mot företagandet i Sverige eftersom de menar att det skulle leda till en sämre tillväxt. 

Dessutom finns farhågor om att kompetensbristen kommer att bli större då det redan idag är 

svårt att få tag på människor med relevant utbildning. Vissa kritiker menar också att en 

lagstadgad arbetstidsförkortning skulle göra mer skada än nytta, speciellt för småföretag som 

inte har samma ekonomiska förutsättningar som större företag. De anser därför att företag själva 

ska få bestämma om arbetstidsförkortning ska genomföras eller ej, snarare än att göra det 

obligatoriskt genom lagstiftning för samtliga företag (Svenskt Näringsliv, 2006). 
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1.3 Försök med arbetstidsförkortning 

Arbetstidsförkortning kan handla om både kortare arbetsdag med bibehållen lön och kortare 

arbetsdag med lägre lön, likt deltidsarbete (Sanne, 2007). Flera olika typer av försök och 

implementeringar av arbetstidsförkortning har gjorts genom historien, både av enskilda företag, 

kommuner och länder. Nedan beskrivs tre olika exempel på arbetstidsförkortning där införandet 

och lönefrågan hanterats på olika sätt. I USA lyckades företaget Kellogg’s att införa sex 

timmars arbetsdag redan under 1930-talet (Negrey, 2012). Växjö Kommun gjorde ett försök på 

1990-talet där arbetstagarna själva fick välja om de ville anta erbjudandet om 

arbetstidsförkortning eller ej (Lund, 2000). Nederländerna avskaffade i början av 2000-talet 

heltidsnormen, vilket innebar att fler människor fick möjlighet att frivilligt arbeta deltid 

(Andersson, 2015; Söderberg, 2007). 

 

1.3.1 Kellogg’s sex timmars arbetsdag  

Ett av de mest kända försöken när det kommer till arbetstidsförkortning är från det amerikanska 

företaget Kellogg’s. De påbörjade sitt försök med sex timmars arbetsdag år 1930, under den 

stora depressionen. Under denna tid var arbetslösheten hög i USA, vilket var Kellogg’s ägares 

huvudanledning till att sänka arbetstiden bland sin personal från 40 till 30 timmar i veckan. 

Förutsättningen för denna förändring var dock att bonusen både för övertid och nattarbete drogs 

in samt att arbetarnas lunch slopades. Istället tillkom en bonus för hur produktiv personalen var 

under sin arbetstid för att få arbetet utfört så effektivt som möjligt när arbetstiden förkortades. 

Deras strategi var lyckad under hela depressionstiden och arbetstagarna var nöjda med de nya 

arbetsförhållandena. Under början av 1940-talet byttes dock ledningen ut. Den nya ledningen 

ansåg att arbetstidsförkortningen var allt för dyr. Efter en kamp med fackförbunden och 

anställda återgick Kellogg’s år 1943 till åtta timmars arbetsdag. Dock var det många av de 

anställda som då valde att gå ned till deltid stället, för att på så vis få fortsätta att arbeta sex 

timmar om dagen, trots sämre lön. Många av de anställda kämpade länge för ett återinförande 

av arbetstidsförkortningen, till en början med hjälp av fackföreningar och därefter själva. Det 

var en kamp som de anställda till slut gav upp under år 1984 (Negrey, 2012). 

 

1.3.2 Växjömodellen 

Ett försök att införa arbetstidsförkortning på Växjö Kommun gjordes mellan år 1996 och 1998. 

Försöket innebar att de anställda själva fick välja mellan att gå ned i tid eller att få fortsatt 

löneförhöjning. Anledningen till att genomgå denna förändring var bland annat att kommunen 
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ville erbjuda sina anställda en bättre livskvalitet och flexibilitet, samtidigt som det gav de 

anställda frihet att själva välja mellan tid och pengar. En annan anledning var att de som hade 

ett stressigt yrke skulle få mer tid till att vila upp sig. De arbetstagare som valde att gå ned i tid, 

gjorde valet huvudsakligen för att få mer ledig tid till att göra något annat än att arbeta, sådant 

som de tidigare inte haft tid till att göra. Ytterligare skäl till att anta erbjudandet om 

arbetstidsförkortning var för att orka arbeta ända till pensionen och för att undvika 

sjukskrivningar (Lund, 2000). Även om försöket med arbetstidsförkortning upphörde under år 

1998 lever delar av det fortfarande kvar på Växjö Kommun. När de kommunanställda har fyllt 

61 år, får de erbjudande om att sänka sin arbetstid med 20% (Malmberg et al., 2003) i utbyte 

mot att löneökningen uteblir under de resterande åren innan pensionen. Med andra ord har de 

kvar samma lönebelopp tills de går i pension om de antar erbjudandet (Malmberg et al., 2003; 

Växjö kommun, 2019). 

 

1.3.3 Nederländernas avskaffande av heltidsnormen 

År 2000 skedde en förändring i Nederländernas lagstiftning som innebar att arbetstagare på 

företag med över tio anställda fick rätten att styra över sin arbetstid. Det betydde att 

arbetsgivaren endast skulle få neka sina anställdas önskemål om arbetstidsförkortning om 

speciella skäl förelåg (Andersson, 2015). Tanken på att avskaffa heltidsnormen i Nederländerna 

fanns redan på 1980-talet när arbetslösheten i landet var hög. Genom att låta arbetstagarna gå 

ned till deltid fick fler människor möjlighet till arbete. Under 1990-talet uppstod 

arbetskraftsbrist, genom att erbjuda deltid ville man därför locka fler kvinnor och mödrar till 

att arbeta (Söderberg, 2007). Enligt Andersson (2015) har lagändringen fått en positiv effekt på 

jämställdheten. Fler kvinnor har återgått till sitt arbete samtidigt som fler män valt att arbeta 

färre timmar i veckan för att på så vis få mer tid till att umgås med sina barn. Vidare menar 

Andersson att möjligheten till deltidsarbete kan vara en anledning till att arbetslösheten i 

Nederländerna idag är låg. De brukar även ses som ett av de lyckligaste folken i världen, vilket 

tros bero på färre heltidsarbetande arbetstagare. 

 

De här tre exemplen visar på en stor variation när det kommer till hur införandet kan gå till 

samt anledningarna bakom ett införande. I Nederländerna skedde arbetstidsförkortningen helt 

utan lönekompensation, medan både Kellogg’s och Växjö kommun kompenserade sina 

medarbetare med större delen av lönen. Det som vi syftar på i denna studie är dock 

arbetstidsförkortning med full lönekompensation, alltså med oförändrad lön, om det inte tydligt 

framgår något annat. 
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1.4 Hälsa i arbetslivet 

Medicinsk forskning visar att den psykiska ohälsan kraftigt har ökat de senaste 25 åren (Svenska 

Dagbladet, 2018). Antalet människor som lider av utmattningssyndrom är högre än någonsin 

och det är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Många människor känner 

sig slutkörda då arbetet och hushållssysslorna upptar större delen av deras vakna tid (Mangell, 

2016). Så många som 25% av de svenska arbetstagarna upplever att de inte klarar av att 

balansera arbete och fritid (Statistiska centralbyrån, 2019). En av orsakerna till ett stressigt liv 

är att många känner att pressen att prestera i arbetslivet ständigt ökar, samtidigt som 

bemanningen ofta är lägre. Det leder till att tempot på våra arbetsplatser blir högre och högre 

(Johansson, 2015). Även sömnproblem och svårigheter att återhämta sig på sin fritid är ett 

resultat av långvarig stress (Schiller et al., 2017b). Det kan resultera i att man blir mindre 

fokuserad på sitt arbete, vilket hämmar effektiviteten, men även ökar risken för olika typer av 

arbetsskador (Svenska Dagbladet Näringsliv, 2017).  

 

Kostnaderna för sjukfrånvaro och rehabilitering ökar för företagen och för hela samhället. 

Kritik har riktats mot att det i stor utsträckning saknas förebyggande arbete och att de åtgärder 

som finns först blir aktuella när någon väl blir sjukskriven. De höga sjukskrivningstalen är 

därmed en av de stora utmaningarna för många organisationer (ibid.). Enligt Arbetsmiljöverket 

skördar arbetsrelaterad stress dessutom fler liv än arbetsplatsolyckor. De menar att varje år 

avlider över 500 personer i Sverige till följd av ett stressigt arbetsliv (Tun Hedfors, 2019). 

Forskning visar att ett sätt att komma tillrätta med denna utveckling kan vara att minska 

arbetstiden. Flera studier visar att kortare arbetsdagar kan leda till bland annat minskad 

arbetsbelastning och stress samt mer tid för återhämtning (e.g. Barck-Holst et al., 2017; Schiller 

et al, 2017a; Lorentzon, 2017). 

 

1.5 Problemdiskussion 

Det här sammantaget leder till att frågan om arbetstidsförkortning ständigt är aktuell. De 

stigande sjukskrivningstalen talar för att något måste göras åt vårt allt mer stressade arbetsliv. 

Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2000:22) menar att allt för många människor sliter ut sig, 

vilket resulterar i bland annat höga kostnader för samhället och lägre genomsnittliga 

pensionsåldrar. Dock poängterar de att det är viktigt att införandet av arbetstidsförkortningen 

sker på ett sätt som inte leder till att arbetsbelastningen ökar, eftersom det snarare skulle öka 

risken för utbrändhet och stress. Det här styrks av en studie gjord av Fagnani & Letablier (2004) 
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som visar att om medarbetarna upplever att arbetsuppgifterna inte hinns med, tar de istället med 

sig arbetet hem. Det leder då till att de anställda får svårare att koppla av och ännu mindre tid 

för familjen. Arbetsbelastningen och stressen för medarbetarna kan därför istället öka om 

arbetstidsförkortningen inte införs på rätt sätt. De flesta studier som gjorts kring 

arbetstidsförkortning visar dock på positiva effekter på arbetstagarnas hälsa. Under rätt 

förutsättningar verkar arbetstidsförkortning därmed gynna de anställda, både fysiskt och 

psykiskt. 

 

Ett flertal studier har även undersökt effekterna av arbetstidsförkortning på företag och andra 

organisationer. Vissa studier som gjorts visar att minskad arbetstid kan vara lönsamt för 

organisationer. Till exempel har Olsson (1999a) studerat ett tillverkningsföretag i Finland som 

gick från ett traditionellt åttatimmars-skift till två sextimmars-skift. De ökade på så sätt både 

sin produktionshastighet och sin vinst, trots att de var tvungna att anställda sju nya medarbetare. 

Bergström & Olofsdotter (2000) är dock mer kritiska till att arbetstidsförkortning skulle ge ökad 

lönsamhet åt företag i allmänhet. De menar att alla organisationer har olika förutsättningar och 

arbetstidsförkortning fungerar därmed inte på samma sätt på alla arbetsplatser. De poängterar 

att just arbetsplatser som arbetar i skift är speciellt lämpade för kortare arbetsdagar, eftersom 

arbetet där kan delas upp på ett sätt som ökar produktionen.  

 

Historiskt sett har arbetstiden bara minskat, vilket gjort att vi ägnat en allt mindre del av våra 

liv åt arbete. Det är en utveckling som nu är på väg att brytas. Inom en snar framtid kommer 

pensionsåldern höjas, vilket innebär att vi kommer behöva arbeta längre (Regeringen, 2019). 

Det betyder att vår livsarbetstid nu successivt istället kommer att öka, samtidigt som allt fler 

människor sliter ut sig. För att människor ska orka arbeta ännu högre upp i åldrarna behöver vi 

tänka igenom dagens arbetsliv och hitta alternativa lösningar. Därmed kan arbetstidsförkortning 

ses som ett än mer aktuellt område för närmare studier.  

 

Debatten kring att sänka arbetstiden har länge varit en fråga om för- och nackdelar när det 

kommer till pengar och människors hälsa. Den politiska diskussionen har ofta varit onyanserad, 

där den ena sidan enbart sett kostnader och den andra sidan varit övertygad om att en 

arbetstidsförkortning kommer betala sig självt. Det blir därför viktigt att komma bort från den 

svartvita bilden och ta reda på vad arbetsgivarna själva anser om frågan. Med tanke på att det 

ändå verkar finnas många fördelar med arbetstidsförkortning kan man fråga sig hur det kommer 

sig att så få organisationer testat att minska arbetstiden. Det blir därmed relevant att undersöka 
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arbetsgivares attityder till arbetstidsförkortning samt var det största motståndet ligger. Ofta hör 

man arbetsgivare som menar att arbetstidsförkortning inte är aktuellt på grund av att det kostar 

för mycket. Det blir därför intressant att undersöka om så är fallet eller om det även finns andra 

orsaker till att arbetstidsförkortning inte ses som ett alternativ. Grey (2012) menar att vi 

människor ofta fastnar i våra egna normer på ett sätt som gör att vi inte kan se några andra 

valmöjligheter, bortom det vi ser som självklarheter. Det är när vi ifrågasätter dessa normer 

som en verklig förändring kan ske. Först när man undersökt vilka farhågor och hinder som finns 

mot ett införande av kortare arbetsdagar, kan man ta reda på om det är ett realistiskt alternativ. 

Är sex timmars arbetsdag en verklighetsfrånvänd utopi eller lösningen på flera av dagens och 

framtidens problem? 

 

1.6 Problemformulering 

Denna diskussion leder oss till våra forskningsfrågor som lyder: 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser arbetsgivare när det kommer till arbetstidsförkortning? 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera vad arbetsgivare på olika typer av företag har för 

attityder när det kommer till arbetstidsförkortning. Genom att studera arbetsgivare som idag har 

åtta timmars arbetsdag vill vi undersöka om arbetstidsförkortning ses som ett realistiskt 

alternativ inför framtiden.  
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2. Tillvägagångssätt 

I det andra kapitlet redogör vi för de metodologiska val vi ställts inför genom processens gång. 

Här förklaras vår kvalitativa strategi, induktiva forskningsansats samt undersökningsdesign. 

Avslutningsvis redogör vi för studiens forskningskvaliteter. 

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Forskningsproblemets karaktär 

Denna studie behandlar arbetsgivares attityder kring arbetstid och arbetstidsförkortning på olika 

företag där arbetstiden idag är åtta timmar. Fenomenet arbetstidsförkortning känns aktuellt dels 

för att fler människor mår dåligt och sjukskrivs på grund av sitt arbete, dels för att det blir allt 

vanligare att medarbetare förväntas vara flexibla och ha flexibla arbetstider. Denna flexibilitet 

bidrar till att gränsen mellan arbetstid och fritid suddas ut, vilket innebär att fler arbetstagare 

tar med sig arbetet hem. Det gränslösa arbetet gör att många människor får svårt att skilja mellan 

arbete och fritid, vilket riskerar att ge negativa konsekvenser på samhället. Det kan ge 

ekonomiska påfrestningar när mer sjukersättning behöver betalas ut och dessutom försämras 

många människors livskvalitet. Våra arbetstider verkar stå inför stora förändringar, frågan är 

bara på vilket sätt de kommer att förändras. Vi vill därför med denna studie undersöka vad 

arbetsgivarna har för åsikter och attityder när det kommer till arbetstiden och förändringarna av 

denna, med speciellt fokus på möjligheterna med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. 

 

2.1.2 Forskningsprocess 

Processen startade med att vi utifrån forskningsproblemets karaktär utformade ett första förslag 

på problemformulering som vi ville arbeta utifrån. Genom att tidigt formulera en 

forskningsfråga gav vi vår studie en önskad riktning, samtidigt såg vi oss inte tvingade att hålla 

fast vid denna forskningsfråga utan kunde anpassa den under processens gång (Bryman & Bell, 

2017). Vår problemformulering ledde oss till en induktiv ansats eftersom vi inte hade några på 

förhand givna hypoteser som vi ville testa på empirin, utan snarare ville hitta begrepp och 

hypoteser utifrån vår empiri. Den induktiva ansatsen innebar alltså att vi utgick från vår 

insamlade empiri för att skapa nya insikter (Yin, 2011). Gerring (2012) menar dock att en studie 

ytterst sällan är helt induktiv eller deduktiv, utan snarare är en studie övervägande induktiv eller 

deduktiv. Det innebär att vi inte helt behövt gå efter de induktiva riktlinjerna utan där det varit 

lämpligt har vi kunnat luta oss mot andra ansatser. Processen fortsatte med att vi samlade in 

empirisk data. Med hjälp av den insamlade empirin ville vi ta reda på hur arbetsgivare inom 
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olika branscher ser på arbetstid samt deras attityder och åsikter när det kommer till 

arbetstidsförkortning.  

 

Genom vår undersökning ville vi ta fasta på våra informanters åsikter och attityder, vilket med 

fördel görs genom en kvalitativ studie (Yin, 2011). Vi ansåg att intervjuer var den typ av 

datainsamling som bäst uppfyllde vårt syfte och valde därför detta tillvägagångssätt. För att få 

ut så mycket data som möjligt ville vi ha djupgående intervjuer och möjlighet att fånga nyanser 

i informanternas svar för att sedan kunna analysera och tolka dessa (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Vi har därmed utgått från informanternas perspektiv, till skillnad från en kvantitativ metod där 

utgångspunkten istället ligger hos forskaren (Alvesson & Sköldberg, 2018). En kvalitativ studie 

bygger på icke-numerisk data, medan en kvantitativ bygger på siffror och statistik (Eliasson, 

2018). Kvalitativ forskning utgår i regel från ett tolkande synsätt, vilket innebär att fokus ligger 

på hur deltagarna inom forskningsprojektet själva upplever och tolkar sin verklighet (Bryman 

& Bell, 2017). Det stämmer väl överens med vår studie, då vi inte var ute efter att ge en statistisk 

bild av hur arbetsgivare i allmänhet ser på arbetstid, utan snarare ville gå ner på djupet kring ett 

fåtal utvalda informanters åsikter och attityder kring ämnet.  

 

Yin (2011) påpekar att det tidigare fanns ett motstånd inom den kvalitativa forskningen mot att 

genomföra en litteraturgenomgång innan insamlandet av empirisk data för analys. Det ansågs 

att forskaren skulle vara så fri från förutfattade meningar som möjligt, för att säkerställa att 

forskaren kunde ta emot informanternas synsätt och meningar utan att vara färgad av tidigare 

kunskaper. Yin menar istället att en initial litteraturgenomgång är viktig för alla typer av studier, 

då man bland annat bör visa på studiens relevans och existensberättigande genom att gå igenom 

vilka liknande studier som gjorts tidigare. Även Bell & Waters (2016) menar att det är viktigt 

att forskaren läser in sig ordentligt på ämnet innan datainsamlingen startar. Vi såg därför inget 

hinder mot att göra en litteraturgenomgång redan tidigt i vårt arbete, för att skapa oss en 

uppfattning om vad som redan fanns dokumenterat och studerat om vårt ämne. Därmed 

genomförde vi en grundlig undersökning av vad vi kunde hitta för tidigare studier. Vi såg då 

att det fanns gott om forskning kring hur arbetstidsförkortning fungerar i praktiken och vilka 

konsekvenser det för med sig. Därmed kunde vi utgå från denna information för att kartlägga 

hur arbetstidsförkortning kan nyttjas i olika typer av organisationer samt vad 

arbetstidsförkortning gett för konsekvenser för dessa. Genom detta arbete kunde vi även se 

vilka luckor som fanns och som kändes viktiga att fylla genom närmare studier. Vi kom då fram 

till att de flesta studier om arbetstidsförkortning studerar hur det fungerar efter en 
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implementering, men att det till stor del saknades studier utifrån de organisationer som fortsätter 

att ha “vanliga” arbetstider, det vill säga merparten av alla organisationer i Sverige idag. Vi 

valde därför att rikta in oss på de organisationer som inte har infört arbetstidsförkortning och 

reviderade vår problemformulering utefter det.   

 

2.2 Undersökningsdesign 

2.2.1 Datainsamling 

Primärdata är sådant som vi själva har samlat in och sammanställt genom vårt empiriska 

material (Skärvad & Lundahl, 2016). Vår primärdata har vi tagit fram genom personliga 

intervjuer med representanter för olika arbetsgivare, såsom chefer med personalansvar och HR-

personal.  Det är viktigt att noggrant planera intervjuerna i förväg för att säkerställa att 

intervjuerna bringar den typ av information som man är ute efter (Ekholm & Fransson, 2002). 

Vi började därför med att diskutera med varandra vad det var vi ville ha ut av intervjuerna och 

vad vi var intresserade av att veta. Utefter detta skapade vi sedan ett antal frågeområden 

baserade på vår problemdiskussion och problemformulering. Dessa frågeområden var dagens 

arbetstid, personalomsättning, ohälsa i arbetslivet, sjukfrånvaro samt arbetstidsförkortning. 

Dessutom inledde vi varje intervju med bakgrundsfrågor om informanten och dess företag. 

Efter att forskarna konstaterat vad de vill ha ut av sina intervjuer är det lämpligt att utföra en 

provintervju för att se hur väl intervjun uppfyller sitt syfte (ibid.; Lantz, 2013). Vi valde därmed 

att hålla en provintervju med en egenföretagare som inte ingår i vår studie. På så sätt kunde vi 

testa hur intervjun fungerade i praktiken, om intervjupersonen förstod alla våra frågor samt om 

frågorna gav oss den typ av information som vi behövde för att studien skulle få hög 

trovärdighet. Provintervjun visade sig vara väl investerad tid, då vi fick upp ögonen för olika 

begrepp som kunde vara svåra att förstå samt att vi kom in på intressanta delar som vi inte 

tidigare hade tänkt på att fråga om. 

 

Larsen (2009) menar att en risk med intervjuer är att intervjupersonerna far med osanning. Detta 

då intervjuer inte sker genom anonymitet, till skillnad från en enkätundersökning, vilket kan 

göra att informanten vill visa sig som en i mängden eller svarar det som den tror att intervjuaren 

vill höra. Larsson (2010) menar att den risken kan vara extra stor i studier som undersöker just 

informanternas åsikter och attityder, likt vår studie gör. Dessutom kan det vara komplicerat att 

intervjua företrädare från organisationer, då de vill upprätthålla en positiv bild av sitt företag 

och dess normer. Det gäller som intervjuare att komma in bakom denna yta, annars riskerar 
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intervjuerna att bli betydelselösa och tunna. För att lyckas med det är det viktigt att intervjuaren 

bygger upp ett förtroende mellan sig själv och informanten, eftersom det ofta resulterar i 

öppenhet och ärlighet. Det är också av stor vikt att informanten förstår vad intervjuaren talar 

om. I och med detta, var vi noggranna med att förklara vad vi menade med olika begrepp, också 

för att säkerställa att vi hade samma innebörd i nyckelbegrepp som exempelvis 

arbetstidsförkortning. Vi började även intervjuerna med mer allmänna frågor för att senare gå 

in på svårare ämnen kring attityder och värderingar. På så sätt hann informanten bli bekväm 

med situationen och med oss innan de ställdes inför de mer komplicerade delarna. Vi upplevde 

att våra intervjuer gav oss bra och mycket information samt att våra informanters svar var både 

öppna och ärliga.  

 

I enlighet med god forskningsetik informerade vi intervjupersonerna innan påbörjade intervjuer 

om vilka vi är, vad vårt syfte med uppsatsen är samt lite kortfattat om vår forskningsmetod och 

planering (Grønmo, 2006). Ekholm & Fransson (2002) menar dessutom att genom att tydligt 

beskriva syftet med intervjun minimeras risken för missförstånd samtidigt som det blir lättare 

för intervjupersonen att förstå frågorna som ställs. Vi förklarade även att deltagandet var helt 

frivilligt, att de hade rätt att vara anonyma samt att de fick avbryta sin medverkan när som helst 

under processen. Då kandidatuppsatser är offentliga handlingar, informerade vi samtliga 

informanter om att vår uppsats kommer att publiceras (Grønmo, 2006). Intervjuerna spelades 

in för att senare transkriberas, vilket gjorde det enklare för oss att använda materialet korrekt. 

 

2.2.2 Urval 

Intervjupersonerna företrädde både offentlig och privat sektor, då vi ville undersöka hur 

arbetstidsförkortning som fenomen kan te sig inom olika typer av organisationer i samhället. 

Två av våra informanter är företrädare för kommunala bolag och två för privata bolag. Ett bolag 

från varje sektor är ett större bolag, med ca 100-300 anställda. De övriga två är mindre bolag 

med ca 10-20 anställda. Två av informanterna är kvinnor och två är män. Utöver dessa fyra 

informanter har vi även genomfört en intervju med en företrädare för ett konsultföretag som 

arbetar med att hjälpa organisationer att implementera arbetstidsförkortning. Han kunde därmed 

bidra med värdefull information om hur de företag han varit i kontakt med tänker kring 

arbetstidsförkortning. Det gav oss fördelen att han kunde sammanfatta hur många företag ser 

på arbetstidsförkortning, eftersom han diskuterat frågan med flera arbetsgivare. Samtidigt var 

vi tvungna att ha i åtanke att han givetvis var extra positivt inställd till arbetstidsförkortning då 
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hans affärsidé går ut på att få fler företag att införa kortare arbetsdagar.  De informanter vi har 

intervjuat är följande: 

• Michael: Driftschef och arbetsledare på ett kommunalt bostadsbolag, med ca 20 

anställda. 

• Sofia: Personalchef på ett kommunalt bostadsbolag, med ca 100 anställda. 

• Ebbe: Företagsägare och VD på ett privat bolag inom säkerhetsbranschen, med ca 10 

anställda. 

• ”Linnéa”: HR Business Partner på ett privat bolag, med ca 300 anställda. 

• Andres: Företagsledare på ett privat konsultbolag. 

För en närmare beskrivning av våra informanter, se Bilaga 1.  

 

Intervjupersonerna blev kontaktade på två olika sätt. Två personer kontaktades via mail och 

resterande tre via telefon. En av våra informanter, Ebbe, är anhörig till en av forskarna, vilket 

vi var medvetna om kan leda till en ökad risk att svaren anpassas efter vad han trodde att vi 

ville höra. Vi upplevde dock inte detta som ett problem då det snarare verkade leda till att han 

kunde vara ännu mer öppen om sina åsikter.  En annan risk som uppstår när forskarna känner 

intervjupersonen är att de kan anpassa tolkningen efter vad de tror att informanten menar, 

istället för vad hen faktiskt säger under intervjun. Vi fick därför vara extra noggranna med att 

hålla oss till det material vi samlat in och inte utgå från några förutfattade meningar eller tidigare 

samtal. 

 

2.2.3 Analys och tolkning 

Efter insamlandet av det empiriska materialet måste det bearbetas och sorteras, för att få ut 

kategorier med ämnen som sedan går att analysera och tolka. Vi använde oss av färgkodning 

och letade efter nyckelord för att hitta likheter och skillnader i informanternas olika svar och på 

så sätt kunde vi upptäcka mönster och extra intressanta delar av materialet (Bell & Waters, 

2016). Lindlof & Taylor (2011) förklarar att det inte är ovanligt att en intervjufråga leder till 

svar som innehåller flera olika ämnen i ett. Genom att använda sig av koder kan man, enligt 

Miles et al. (2014) på ett smidigt sätt dela upp intervjumaterialet och kategorisera det i flera 

olika grupperingar. Det gör det enklare att hantera materialet och välja ut vad som är relevant. 

Bell & Waters (2016) skriver att det inte är själva nyckelorden i sig som är av störst betydelse, 

utan vad dessa ger uttryck för och innebär. I Bilaga 2 finner ni vårt kodningsschema med de 

kategorier och teman som vi fått fram genom vår empiri. 
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Efter genomförd kodning var det dags att börja tolka materialet. Genom att leta efter det som 

är gemensamt mellan de olika informanternas svar kan man hitta mönster som man sedan går 

vidare med för att hitta saker som tyder på något generaliserbart (Larsson, 2010). Därmed 

började vi med att titta på dessa likheter, men även på intressanta skillnader i informanternas 

svar och unika, utmärkande delar. Vi kopplade sedan dessa mönster till olika relevanta teorier 

och jämförde vad informanterna sagt med vad tidigare forskare kommit fram till. På så sätt fann 

vi två större teman för vår studie; Arbetstidsförkortning och företagsekonomi samt 

Arbetstidsförkortning och samhällsaspekter. Larsen (2009) beskriver att tolkningen vid en 

kvalitativ studie bör ske så genuint som möjligt. Det innebär att föra informantens verklighet 

vidare utan att analysera och göra för mycket egna tolkningar. Det kan dock vara av betydelse 

att reflektera över hur informanten agerat när frågan ställts, om hen exempelvis har verkat 

tveksam eller nervös, något som skulle kunna inverka på informantens svar på frågan. Enligt 

Hellevik (2002) handlar det också om att inte formulera sina intervjufrågor så att de blir ledande 

mot ett visst svar. Intervjupersonen måste känna att frågan är öppen för egna tankar och att man 

får svara som man själv tycker. 

 

2.3 Kvalitetskriterier 

2.3.1 Tillförlitlighet 

Det finns enligt Bryman & Bell (2017) två viktiga delar när det kommer till en studies 

tillförlitlighet. Den första är att forskarna följer de regler som är uppsatta kring forskningen. 

Den andra rör att forskarna redovisar resultatet av studien för de personer som varit delaktiga. 

På så sätt säkerställs det att forskarna har uppfattat allt korrekt och därmed inte råkat förvränga 

något av det som informanterna delgivit dem. Vi har genom hela studien varit noggranna med 

att efterfölja de regler som finns när det gäller forskning och forskningsetik. Dessutom har vi 

sänt vår färdiga uppsats till samtliga av våra informanter för att de ska kunna opponera sig om 

det är något de inte tycker stämmer överens med verkligheten. Vi anser därmed att vår studie 

har en hög tillförlitlighet. 

 

2.3.2 Överförbarhet 

En studies överförbarhet handlar om huruvida en studies resultat går att föra över till en annan 

kontext alternativt i samma kontext men vid en annan tidpunkt. Eftersom kvalitativ forskning 

ofta har som mål att ha ett djup snarare än en bredd, blir det ytterst viktigt att det empiriska 
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materialet forskarna samlar in är fylligt, tätt och detaljrikt (Bryman & Bell, 2017). Enligt Larsen 

(2009) kan forskningsresultat inom samhällsvetenskapen inte vara en sanning för alla, utan det 

handlar snarare om att hitta tendenser och benägenheter till olika fenomen. Speciellt svårt att 

generalisera är det vid just en kvalitativ studie. Larsson (2010) menar att ju fler olika fall som 

inkluderas i en studie, desto större generaliserbarhet kan skapas. Vid en enstaka fallstudie, till 

exempel på en enda organisation, kan det vara svårt att påstå att det finns något generellt i 

materialet som går utanför just det specifika fallet. Det innebär att en studie som innefattar flera 

olika fall kan dra slutsatser som är mer allmänt giltiga, om flera respondenter visar sig ha 

liknande synsätt inom vissa områden. De mönster man kan hitta kan därmed troligtvis säga 

något även om hur det ser ut inom andra organisationer. I vår studie har vi fem olika företag 

inräknade, vilket förbättrar överförbarheten jämfört med en enstaka fallstudie. Studien hade 

dock givetvis kunnat vinna på att inkludera fler organisationer. Vi har försökt skapa större 

fyllighet i materialet genom att inkludera både små och stora företag, samt både privata och 

kommunala bolag. Enligt oss har dessa fem företag gett oss tillräckligt med information för att 

kunna svara på vår forskningsfråga, även om överförbarheten hade blivit större om vi hade 

inkluderat fler företag. Det var inte helt enkelt att lyckas få tag på företag som var villiga att 

tala om arbetstidsförkortning och dessutom hade vi inte obegränsat med tid för att hitta företag. 

Vi anser därför att överförbarheten i vår studie ligger på en medelnivå. 

 

2.3.3 Pålitlighet 

Ely et al. (1993) förklarar att det är av stor betydelse att forskare inom kvalitativa studier är 

trofasta och pålitliga genom hela forskningsprocessen. Det innebär bland annat att tolkningar 

av resultat ska ske i överensstämmelse med informanternas uppfattningar utan att förvrängas 

och att granskning sker av egna antaganden och slutsatser. Målet med studien är att kunna 

förmedla trovärdiga resultat och uppmärksamma nya upptäckter. Bryman & Bell (2017) menar 

att pålitlighet handlar om att vara transparent genom hela forskningsprocessen och därmed 

redogöra för alla delar och val forskarna har ställts inför. Vårt metodkapitel syftar därmed till 

att öka studiens pålitlighet och vi anser att vi redogjort för samtliga delar av vår 

forskningsprocess.  

 

2.3.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Eftersom en absolut objektivitet inte går att uppnå inom den här typen av forskning är det viktigt 

att forskarna säkerställer att de agerat i god tro. Det innebär att det ska vara tydligt genom 
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studien att forskarnas egna åsikter och värderingar inte medvetet har påverkat resultatet eller 

tolkningen av materialet (Bryman & Bell, 2017). Då ämnet för vår uppsats är omgärdat av 

många starka åsikter har det varit extra viktigt att vi hela tiden tänkt på att hålla oss objektiva 

till ämnet, vilket vi även tycker att vi lyckats med. 

 

2.3.5 Källkritik 

När forskare väljer ut sin litteratur är det viktigt att de väljer det som är mest relevant för just 

det fenomen som studeras. Det kan också vara av betydelse att välja litteratur som är högre i 

källhierarkin, för att visa på mer trovärdighet (Jesson et al., 2011). Vi har därför i första hand 

valt att använda oss av artiklar som är peer reviewed, vetenskapligt granskade, då de enligt 

Jesson et al. (2011) är högst upp i hierarkin över bra och tillförlitliga källor. Utöver dessa 

artiklar har vi även använt oss av information som företag själva har lagt upp om sitt arbete med 

arbetstidsförkortning, samt tidningsartiklar med reportage om sådana organisationer. Vi har 

därför varit noga med att tydligt skriva ut att det är företagens egna åsikter och synsätt.  

 

2.3.6 Forskningsetik 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen har det utvecklats ett flertal normer för att 

säkerställa att forskningen som bedrivs är etiskt korrekt. En viktig aspekt inom forskningsetiken 

är att forskningen som bedrivs ska vara originell och därmed inte endast vara en upprepning av 

det som redan gjorts av andra forskare (Grønmo, 2006). För att säkerställa att denna norm 

efterföljdes började vi vårt arbete med att noggrant undersöka vad det fanns för tidigare studier 

kring vårt ämne. Vi upptäckte då att det fanns många undersökningar som behandlade 

effekterna av arbetstidsförkortning hos anställda. Vi hittade även en del forskning kring hur det 

kan påverka en organisation när det kommer till effektivitet, produktivitet och trivsel på 

arbetsplatsen. Därmed ansåg vi att det var svårt att komma med så mycket ny kunskap när det 

kommer till själva implementeringen av arbetstidsförkortning, i alla fall med tanke på omfånget 

av vår uppsats. Det ledde oss vidare till att fundera över varför inte fler organisationer inför 

arbetstidsförkortning, med tanke på de många fördelar som verkar vara förknippade med det. 

Här upplevde vi en brist på tidigare forskning och vi kände därför att det var ett ämne som 

uppfyllde kravet på originalitet. Därmed valde vi att utföra vår studie utifrån organisationer som 

idag arbetar åtta timmar om dagen. 

 

Eftersom vi har inhämtat information från människor och organisationer i vår studie tillkom det 
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fler forskningsetiska normer som vi var tvungna att ta hänsyn till. För det första det 

informations- och samtyckeskrav som vi beskrivit under rubriken Datainsamling. Utöver dessa 

finns det även ett konfidentialitetskrav, vilket innebär att personuppgifter och data ska hanteras 

på ett säkert sätt för att förhindra att obehöriga får tillgång till materialet. Nyttjandekravet 

handlar om att vi som forskare endast ska använda vårt empiriska material i forskningssyfte 

(a.a.). 
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3. Arbetstidsförkortning och företagsekonomi 

I det tredje kapitlet presenteras studiens första tema som är arbetstidsförkortning och 

företagsekonomi. Mycket av vårt empiriska material berör företagens ekonomi, eftersom 

ekonomin är ett av de viktigaste ansvarsområdena för arbetsgivare. Det blev därmed en 

självklarhet att ha med detta som ett eget tema i uppsatsen. Kapitlet utgår från det empiriska 

material som samlats in, vilket sedan sammankopplas med och tolkas genom relevanta teorier. 

3.1 Produktivitet och ekonomiska förutsättningar 

3.1.1 Effektivt arbete 

Varken Sofia, Ebbe eller Linnéa bedömer att deras anställda skulle hinna med att utföra samma 

mängd arbete under kortare tid.  

 ”Vi har ju vissa öppettider och så vidare om man tänker på kundcenter dom behöver

 ju vara bemannat och det är ett visst antal samtal som kommer in och det är rätt

 många arbetsordrar, reparationer och så vidare i fastigheterna. Sen på vissa

 avdelningar så är vi rätt slimmade som det är så nej.”  

- Sofia  

Sofia menar att de fortfarande skulle ha lika mycket att göra om arbetstiden sänktes. Till viss 

del tror hon dock att det skulle gå att effektivisera om de såg över arbetssätten. Vi anser att det 

är intressant att tre av företagen menar att de inte skulle kunna effektivisera sitt arbete tillräckligt 

mycket för att klara av en arbetstidsförkortning, då alla utom ett av företagen vi har intervjuat 

har en stor del av arbetsstyrkan som arbetar med kontorsarbete. Det är på just dessa typer av 

tjänster där det enligt Paulsen (2014) förekommer mest ineffektivt arbete, vad han kallar tomt 

arbete och där det kan vara svårt att hålla koncentrationen och den mentala uppmärksamheten 

uppe under åtta timmar. Enligt både Paulsen (2017; 2014) och Dale (2012) går cirka 25% av 

våra arbetsdagar åt till annat än att arbeta, vilket innebär att det finns stora möjligheter att 

effektivisera arbetet. Flera studier och försök visar också att effektiviteten på just den typen av 

arbetsplatser gynnas av arbetstidsförkortning, bland annat en studie gjord på 

Socialförvaltningen i Östersund (2016). Forskarna i studien undersökte effekterna av att införa 

sex timmars arbetsdag under en period på sex månader. Arbetstagarna fick under testperioden 

fortsätta ha samma mängd arbetsuppgifter samtidigt som de fick behålla sin heltidslön. 

Arbetstagarnas egna förväntningar på försöket var bland annat att bli mer effektiva och utveckla 

sina arbetsmetoder. Alla var dock inte helt hänförda av beslutet utan var oroliga över att de 

skulle behöva stressa för att hinna med sitt arbete. Resultatet av försöket visade att arbetstagarna 

hade lyckats effektivisera sitt arbete genom att bland annat ändra arbetssätt. Några arbetstagare 
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upplevde dock stress, men endast under vissa perioder. Innan försöket var det 57,2% av 

arbetstagarna som upplevde att de hann utföra alla sina arbetsuppgifter. Det var en siffra som 

efter försöket hade ökat till 75,1%. Ett annat exempel är Toyota i Mölndal (Toyota Center 

Göteborg, u.å.) som införde sex timmars arbetsdag med bibehållen lön redan år 2002, och har 

det så än idag. De menar att under sina arbetsdagar är de 35% mer effektiva än sina kollegor 

som arbetar åtta timmar. Liljeborg (2017) skriver att på reklambyrån Oss i Visby var 

anledningen till att införa arbetstidsförkortning att de ville öka kreativiteten bland medarbetarna 

på företaget. Efter att de hade arbetat sex timmar om dagen under ett år menar de att personalen 

upplevde att de klarade av att utföra fler arbetsuppgifter än de tidigare hade gjort under en 

arbetsdag på åtta timmar. 

 

Ebbe har dock svårt att se hur de skulle kunna effektivisera arbetet på hans företag: 

 “Ja för vår del så sitter du inne på kontoret så skulle vi få minutiöst jaga dom

 varenda minut över va är du, va gör du, när är du klar och så vidare, det är ju den

 biten. Det är den enda effektiviseringen jag kan se man kan göra, att man ligger på

 dom som en rem hela tiden. Det blir ingen gynnsam situation jag skulle nog se rätt

 mycket mörker i den.” 

- Ebbe 

Vi håller med Ebbe om att det skulle vara negativt för medarbetarna om en arbetstidsförkortning 

skulle innebära att han måste vaka över dem som en hök. Det skulle snarare störa medarbetarnas 

arbete genom att de tvingas svara på chefernas ständiga frågor. Istället för att öka effektiviteten 

skulle det snarare hämma den. Dessutom är känslan av att vara under ständig kontroll säkert 

något som kan skada motivationen hos de anställda.  

 

Michael tror däremot att de skulle hinna med ungefär samma mängd arbete fast under kortare 

tid om de omstrukturerade arbetet lite. De har en tydlig organisation, vilket han tror underlättar 

prestationen. Många av de företag som Andres varit i kontakt med som har infört 

arbetstidsförkortning menar att när de införde sex timmars arbetsdag insåg de att medarbetarna 

blev mer effektiva. Det blev också en motivationsfaktor, att arbetstagarna ville visa att de 

klarade av arbetet under sex timmar eftersom det var något som de verkligen ville behålla.  

 “För det är bara två timmar, de är som sagt ingen jätteförändring egentligen, men

 för individen så kan de betyda allt.”  

 - Andres 

Andres berättar att många medarbetare klarade till och med att öka sin arbetsinsats till följd av 

den ökade motivationen. Han menar även att när man ser på hur mycket vi producerar idag 
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jämfört med för bara 30-40 år sedan så är det dessutom radikalt mycket mer i och med all 

robotisering och IT. Aronsson & Malmquist (2004) skriver att produktivitet handlar om den 

insats som arbetstagare bidrar med till företaget. Ju bättre arbetstagaren presterar, desto högre 

blir produktiviteten. Olsen (2002) menar dock att produktivitet är mer än det rent ekonomiska, 

det innefattar också kvaliteten av på de varor och tjänster som företaget erbjuder. Carlgren 

(2019) förklarar att produktivitet är ett mått på hur mycket som produceras varje arbetad timme, 

med andra ord mäter den effektiviteten hos företag och andra organisationer. Genom att dela 

värdet på varorna eller tjänsterna som produceras med antalet nedlagda timmar får man fram 

hur effektiviteten ser ut. För att lönerna ska kunna höjas krävs det alltså att produktiviteten ökar. 

Produktiviteten i Sverige ökar ständigt, men det varierar beroende på bland annat om det är 

hög- eller lågkonjunktur. Under de senaste tio åren har produktiviteten dock ökat relativt lite 

jämfört med tidigare, mycket beroende på finanskrisen på slutet av 00-talet. Samtidigt leder 

teknikutvecklingen och den ökade utbildningsnivån till att arbetet ständigt effektiviseras, vilket 

bidrar till att produktiviteten ökar på lång sikt. Enligt Statistiska centralbyrån (2016a) har 

Sveriges ekonomi och därmed BNP mer än femdubblats sedan 1950-talet. Paulsen (2017) 

skriver att sedan den senaste sänkningen av arbetstiden år 1978, då den femte semesterveckan 

infördes, har Sveriges produktivitet fördubblats. Med tanke på detta anser vi att det är märkligt 

att vi fortfarande arbetar lika mycket idag som vi gjorde då. Anledningen bakom beslutet att gå 

ned till 40 timmars arbetsvecka var dessutom att politikerna ansåg att den ökade produktiviteten 

skulle användas till att öka välmåendet bland Sveriges befolkning (SOU 1968:66). Idag tycks 

dock dessa tankar inte finnas kvar längre, trots att effektiviteten ständigt ökar. Effektivitet är 

enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) ofta målbaserat där syftet är att använda så lite resurser som 

möjligt för att nå sitt mål. Det handlar alltså om att inte bruka onödiga resurser, både när det 

kommer till kapital och arbetskraft, utan att nyttja det på ett optimalt sätt. Grey (2012) kritiserar 

synsättet att effektivitet alltid är det viktigaste målet för företag och menar istället att man bör 

byta ut målrationaliteten mot värderationalitet. Han frågar sig varför man alltid talar om 

effektivitet utifrån vad som är effektivt för företagsägare och så sällan om vad som är effektivt 

för resten av de som påverkas av företaget, exempelvis kunder och anställda. Inte heller anser 

han att man kan utgå från att effektivitet alltid är något positivt och eftersträvansvärt. 

 

Raster och pauser 

Michael och Sofia berättar att det går åt mellan 45 till 50 minuter på sådant som inte är effektivt 

arbete, exempelvis fika och småprat. Michael säger att det inte är önskvärt att förlora så mycket 

tid, men att det är naturligt.  I arbetstidslagen (SFS 1982:673) regleras hur raster och pauser ska 



 

20 

 

förläggas under arbetsdagen. Rast innebär sådan tid där arbetstagaren har rätt att lämna 

arbetsplatsen. I vissa speciella situationer får lunchrasten bytas ut mot måltidsuppehåll, så 

kallad betald lunch. Då har arbetstagaren inte rätt att lämna arbetsplatsen, utan måste äta sin 

lunch på plats. Enligt arbetstidslagen ska arbetstiderna förläggas så att arbetstagarna inte arbetar 

mer än maximalt fem timmar i följd, sedan har de rätt till rast. Rasternas längd är inte reglerat 

mer än att de ska vara acceptabla med hänsyn till arbetssituationen. Utöver raster har 

arbetstagarna även rätt till pauser. Det är kortare avbrott i arbetet som alltid sker under betald 

arbetstid. Det är arbetsgivaren som har ansvar att se till att medarbetarna har tid och möjlighet 

att ta ut sina raster och pauser. Linnéa berättar att de är generösa när det kommer till fikapauser: 

”Fika är superviktigt hos oss.” 

- ”Linnéa” 

De bjuder därför på frukost varje morgon och medarbetarna har möjlighet till fikapaus både på 

för- och eftermiddagen. Både Sofia och Linnéa anser att rasterna blir ett tillfälle för de anställda 

att socialisera sig med varandra och över de olika avdelningarna. Stroebaek (2013) menar att 

fikapauser idag ses som en självklarhet och är ett sätt för kollegor att regelbundet umgås och 

socialisera sig med varandra över en kopp kaffe på arbetsplatsen. Det blir en avkopplande paus 

från arbetet där man kan prata om annat än bara arbetsrelaterade ämnen. Det är framförallt 

under rasterna och pauserna som man kan lära känna sina medarbetare och på så vis göra 

arbetsatmosfären trivsam. Sooyeol et al. (2017) menar att pauser ger möjlighet till att enklare 

be sina kollegor om stöd och hjälp i såväl privata som arbetsmässiga situationer. Även om raster 

ger tid åt att umgås med sina kollegor ser Michael rasterna snarare som en oönskad spilltid i det 

produktiva arbetet. Ett införande av arbetstidsförkortning ser han därför som ett bra alternativ 

för att motverka denna spilltid och på så vis också öka effektiviteten. Både Michael och Linnéa 

upplever att medarbetarna är väldigt noga med att vara i tid till rasten och att de anser att det 

står skrivet i sten att man ska gå på fika klockan nio, så då bara lämnar alla och går. Det är dock 

inte alltid lika noga med att avbryta rasten på utsatt tid och därför blir rasterna ofta något längre 

än vad som är bestämt. Sooyeol et al. (2017) menar att om pauserna är för långa, kan det få 

negativ effekt genom att istället skapa stress hos arbetstagarna om de känner att de inte hinner 

med arbetet.  Vi menar därför att det kan vara en svår balansgång mellan för lite och för mycket 

raster, något som kan vara svårt för arbetsgivare att avgöra. Det kan också vara individuellt hur 

mycket rast en person behöver och klarar av utan att bli stressad. Eftersom arbetstidslagen inte 

reglerar hur långa pauserna ska vara är de inte heller till hjälp när det kommer till att avgöra 

detta. Idag säger både Michael och Linnéa istället att de har en målsättning att ha rast vid 
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speciella tidpunkter, men att det inte är en självklarhet att arbetet ska avbrytas vid just dessa 

klockslag. Medarbetarna kan därför behöva skjuta lite på pauserna och ta dem när det finns 

möjlighet.  

 

Ebbe säger istället att det inte ska finnas någon onödig tid bland hans tekniker och säljare, utan 

de ska arbeta effektivt under hela arbetsdagen. De har en timme varje dag som spenderas på 

lunchrast och fikapauser. Hur man lägger upp sina pauser och raster är sen upp till 

medarbetaren. Andres menar att mycket tid går åt till ineffektivt arbete. Genom att införa 

arbetstidsförkortning kan man istället för att gå och ta den där fikan i en halvtimme, sen sitta 

och slösurfa en halvtimme innan lunch, arbeta effektivt i tre timmar före lunch och tre timmar 

efter, sen får man gå hem. Många arbetstagare han pratat med berättar att de sitter av de sista 

två timmarna och bara väntar på att få gå hem: 

 “Varför ska du sitta kvar där i två timmar när du inte har någonting att göra för

 att det är ändå ingen idé att starta något nytt projekt när de är två timmar kvar.” 

- Andres 

Olika undersökningar som Paulsen (2017) nämner, visar att många som arbetar heltid idag går 

sysslolösa flera timmar varje dag eftersom det saknas arbetsuppgifter. I och med den 

teknologiska utvecklingen har mycket av arbetsuppgifterna ersatts med datorer och annan 

teknisk utrustning, vilket gjort att medarbetarna får mycket tid över. Paulsen menar därmed att 

det aldrig funnits så lite att göra på arbetsplatserna, samtidigt som vi håller fast vid att arbeta 

lika många timmar. Arbetet blir på så sätt ett självändamål, något som ska utföras bara för att 

det är så det “ska” vara, vilket leder till att våra arbetsliv förlorar betydelsefullt innehåll. Det 

blir istället fyllt av det han kallar tomt arbete, vilket kan leda till bland annat slöa och uttråkade 

medarbetare. Det här gör att skillnaden mellan de som sliter ut sig inom bland annat vård och 

omsorg, och de som sitter stilla framför en datorskärm blir extra stor. Enligt Dale (2012) 

uppskattar en större del av arbetsgivarna att deras anställda endast klarar av att vara produktiva 

75% av en arbetsdag på åtta timmar. Vissa menar till och med att det är lägre än så. Andelen 

ineffektivt arbetet hos Sofia, Michael och framförallt Ebbe kan därmed ses som liten, vilket 

innebär att om dessa uppskattningar stämmer så finns det inte så mycket tomt arbete att dra ned 

på, något som Paulsen (2014) menar ofta är fallet inom mer fysiskt aktiva arbeten. Därmed är 

det rimligt att tro att de tekniker och vaktmästare som arbetar ute i verksamheterna arbetar mer 

intensivt än deras säljare och kontorspersonal. Det skulle därför kunna vara ett hinder mot att 

införa arbetstidsförkortning på deras arbetsplatser, om inte arbetet kan effektiviseras på annat 

sätt. Även vad Andres säger om att medarbetarna sitter och väntar på att få gå hem passar in på 
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Paulsens teori, då han menar att det tomma arbetet kan leda till att medarbetarna blir slappa. En 

sådan känsla bland medarbetarna tror vi både kan smitta av sig på de andra medarbetarna och 

riskerar att prägla stämningen på arbetsplatsen överlag, därmed riskerar motivationen att 

sänkas. Genom att korta ned på arbetstiden kan arbetet istället fyllas med meningsfulla 

arbetsuppgifter och därmed kan effektiviteten och motivationen istället öka, vilket den gjorde 

på bland annat Toyota i Göteborg och Socialtjänsten i Östersund. Det kan dock vara svårt att 

uppskatta hur mycket tid som verkligen går åt till annat än arbete. Speciellt eftersom de flesta 

arbetstagare som maskar på arbetet troligtvis försöker dölja det för sina arbetsgivare. Det är 

därmed rimligt att anta att våra informanters uppskattningar snarare är ett minimum av hur det 

egentligen ser ut. 

 

3.1.2 Ekonomiska effekter av arbetstidsförkortning 

Både Ebbe och Linnéa ser pengar som det största hindret mot att införa arbetstidsförkortning 

på deras arbetsplatser. De ser även kostnader som huvudanledningen till att det är så få andra 

företag som testat arbetstidsförkortning, vilket även Sofia håller med om. De menar att om 

arbetstiden sänks så kvarstår fortfarande kostnaderna och man måste ha intäkter som täcker 

dessa, annars skulle det bli svårt att överleva som företag.  

 “Jag har inte skapat ett företag idag för att tjäna mindre, jag har inte skapat

 företaget för att folk ska få jobba hos mig.” 

- Ebbe 

Linnéa säger att företag har byggt upp sin verksamhet och modell utifrån en ungefärlig kostnad 

där bland annat personal ingår. Hon ser därför arbetstidsförkortning som enbart en ökad 

personalkostnad. Sänkt arbetstid skulle innebära att man behövde anställa fler och hon undrar 

varifrån de pengarna skulle komma. Troligtvis genom att höja priser mot kunderna och då 

kanske tappa kunder, vilket är något hon ställer sig tveksam till att man vill göra. Hon menar 

också att kommer det dåliga tider behövs det att folk jobbar och då behöver man veta hur man 

ska förhålla sig till det. Det här stämmer in på statistiken som Carlgren (2019) sammanställt att 

vid lågkonjunktur minskar produktiviteten hos företagen, vilket innebär att de kan behöva 

arbeta hårdare för att klara av tillfälliga svackor. Det här är dock ett problem som enligt Olsen 

(2002) skulle kunna kringgås genom att ge arbetsgivarna större möjlighet att anpassa 

arbetstiderna utefter verksamhetens behov. Arbetsgivarna skulle då ges större möjligheter att 

anpassa arbetstiderna efter toppar och dalar i arbetsbehovet eller införa säsongsbetonad 

arbetstid, där arbetstagarna arbetar mer intensivt under vissa perioder av året samtidigt som 
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deras medelarbetstid sänks. Det kan dock gå emot arbetstagarnas viljor, men skulle innebära en 

godtagbar kompromiss mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

 

Ebbe kan på grund av kostnaderna inte se några fördelar alls med arbetstidsförkortning, i alla 

fall inte som upplägget är just nu: 

 ”De jag känner spontant de skulle va en genuin katastrof för oss att gå ner till sex

 timmar.” 

- Ebbe 

Han menar att samtidigt som han ska betala lön för de två timmar som hans anställda inte är på 

plats, drar han inte in några pengar under denna tid. Det blir på så vis ett prestationstapp. 

Forslund (1996) menar att en lagstadgad arbetstidsförkortning skulle leda till stora kostnader 

genom kraftiga produktionsstörningar, främst genom uppkomsten av fler flaskhalsar i 

produktionen. Även Marimon & Zilibotti (2000) har genom sin forskning kommit fram till att 

en generell arbetstidsförkortning skulle innebära att produktionen minskar. De poängterar att 

det inte går att förutsätta att företag kommer att ersätta den förlorade tiden genom att anställa 

fler medarbetare. De tror snarare att företagen kommer kompensera minskningen av antalet 

timmar med en minskning av produktionen. I en långtidsutredning (SOU 1980:52) som gjordes 

år 1980 konstaterades det dock att man hade arbetstidsförkortningen under 1970-talet att tacka 

för att 500 000 fler arbetstillfällen fanns på arbetsmarknaden, jämfört med vad det skulle funnits 

om arbetstidsförkortningen inte hade genomförts. Bergström & Olofsdotter (2000) poängterar 

att man måste tänka på att alla företag är olika och att det därmed inte går att säga om 

produktiviteten kommer att öka eller minska för företag i allmänhet. För vissa företag kan en 

arbetstidsförkortning därmed ge bättre lönsamhet, medan det för andra kan leda till stora och 

kostsamma produktionsstörningar. Anxo & Lundström (1998) anser att det är en god idé att 

rekrytera ny personal för att arbetstidsförkortningen inte ska medföra något direkt 

produktionsbortfall.  

 

Linnéa menar att de redan har ett väldigt bra förmånspaket med exempelvis förstärkt 

föräldrapenning och pensionsavsättningar. Hon undrar därför vad arbetstidsförkortning skulle 

ge ytterligare: 

 “Då skulle man räkna det som en förmån och då är frågan vad skulle det ge mer i

 förhållande till vad vi redan har idag och vad det kostar.” 

- ”Linnéa” 
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Just att det skulle bli dyrt är också det argument vi oftast hör mot arbetstidsförkortning. Det är 

en farhåga som vi mycket väl kan förstå, eftersom företag i allmänhet brukar sträva efter att 

hela tiden öka sin lönsamhet och vinst. Ett införande av arbetstidsförkortning ses därför som ett 

hot mot målet att öka vinsterna. Grey (2012) menar dock att företag bör utgå ifrån en 

värderationalitet istället för målrationalitet när de strävar efter att uppnå sina mål.  Vi menar att 

med det synsättet kan företag istället se arbetstidsförkortning som en vinst, då det kan gynna 

andra värden än enbart de ekonomiska, såsom de anställdas hälsa och välmående. På så sätt kan 

även de ekonomiska målen uppnås, tack vare att personalen orkar och kan arbeta hårdare. 

Samtidigt är det givetvis ingen vinst för de anställda om företaget går i konkurs. Därmed är det 

även viktigt att arbetstidsförkortningen är ekonomiskt hållbar. Speciellt för små företag kan det 

säkert vara svårt att våga testa eftersom de oroar sig för att förlora mycket pengar och därmed 

är det inget man varken vill eller kan riskera. Dock skriver Liljeborg (2017) att reklambyrån 

Oss i Visby, med endast fem anställda, lyckades införa arbetstidsförkortning och lönsamheten 

ökade trots två timmar mindre arbetstid om dagen. Det samma blev fallet på Toyota (Toyota 

Center Göteborg, u.å.). De menar att införandet av sex timmars arbetsdag lett till ökad 

lönsamhet, vilket gjort att de inte förlorat någonting på de kortare arbetsdagarna. De har sparat 

in pengar tack vare att de inte behövt investera i nya lokaler och fler maskiner, istället ser de 

till att vara effektiva i arbetet och använda sina resurser maximalt. Redan under de första två 

åren ökade både deras försäljning och vinst med 25-30% per år. Siffrorna har planat ut nu, 17 

år senare, men fortfarande ökar de lite för varje år. Istället för att minska det produktiva arbetet 

lyckades de alltså öka det, vilket talar för att intäkterna inte behöver minska vid 

arbetstidsförkortning, utan de kan till och med öka. Däremot menar Bergström & Olofsdotter 

(2000) att förutsättningarna inte är detsamma för alla organisationer. Ett exempel är 

Svartedalens äldreboende i Göteborg som Lorentzon (2017) har studerat. De införde sex 

timmars arbetsdag under en försöksperiod på 23 månader. För att minska arbetsbördan tillsattes 

femton nya undersköterskor. Försöket kostade Göteborgs stad 12,5 miljoner kronor, dock 

minskade a-kassan sina kostnader med sex miljoner kronor genom att fler människor fick 

arbete.  

 

Det här visar att en sänkning av arbetstiden kan bli väldigt kostsamt för vissa organisationer, 

medan det kan ge ökad vinst för andra. Det är ett problem som Andres ser, att i de branscher 

där många sliter ut sig och behovet av arbetstidsförkortning därför är som störst, kan det också 

vara svårast att få det att gå ihop ekonomiskt. Det kan därför till en början behövas hjälp från 

staten eller kommunen för att kunna anställa fler för att stötta upp i verksamheten. Det handlar 
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om arbetsplatser där man måste arbeta aktivt under hela sin arbetsdag och där det måste täckas 

upp med personal hela tiden. Ofta är det arbeten där man arbetar med människor, såsom inom 

vård och omsorg. Barck-Holst et al. (2017) menar att begränsade resurser kan göra det svårt för 

organisationer att införa arbetstidsförkortning, speciellt inom offentlig sektor. De menar dock 

att kostnaderna till följd av stress och psykisk ohälsa gott och väl kan vara ännu högre. 

Dessutom riskerar kvaliteten av arbetet att sänkas om personalen inte mår bra, vilket ytterligare 

ökar kostnaderna. Därmed menar de att det långsiktigt kan vara lönsamt med 

arbetstidsförkortning. Det skulle dock krävas hjälp från staten för att på ett effektivt sätt och 

utan nedskärningar införa reducerad arbetstid inom offentlig sektor. 

 

Michael ser däremot inte kostnaden som något större problem i hans organisation och ser därför 

inga direkta ekonomiska hinder mot ett införande av arbetstidsförkortning. Han tror att det 

skulle lösa sig eftersom de skulle hinna göra allt arbete ändå, genom ökad effektivitet. Andres 

startade sitt konsultföretag på grund av att han såg ett behov bland företag att få hjälp vid 

implementeringen av arbetstidsförkortning. Det behövdes hjälp att räkna på vad det skulle 

kosta, hur man skulle lägga upp organisationsförändringen på ett effektivt sätt samt visa vilka 

vinster man kunde få av förändringen. Han menar att många företag anser att 

arbetstidsförkortning bara är till för medarbetarnas skull och att det gröper ur företagens vinster. 

Det är något som bekräftas av Ebbe som säger att han har försökt komma på vem det egentligen 

skulle gynna och vad poängen med arbetstidsförkortning är. Han tror inte att konceptet är 

framlagt av arbetsgivarsidan utan snarare av arbetstagarna. Samtidigt menar han att om syftet 

med arbetstidsförkortning är att gynna verksamheten på ett bra och tydligt sätt så kan han tänka 

sig att ändra uppfattning om det. Andres poängterar dock att cheferna på de företag som har 

infört sex timmars arbetsdag vill tjäna pengar precis som alla andra. 

 “Dom gör ju inte det som någon välgörenhet, utan dom insåg att ja men här finns

 pengar att hämta, det finns vinster för företaget” 

- Andres 

Ett företag som ser vinsterna med arbetstidsförkortning är marknadsföringsföretaget Brath i 

Örnsköldsvik och Stockholm. De valde redan från start att ha sex timmars arbetsdag för 

samtliga anställda, då de var övertygade om att medarbetare som mår bra kan skapa ett bättre 

företag (Bråth, u.å.b). De är dock noga med att poängtera att det inte innebär att de har ett lugnt 

tempo på sin arbetsplats, snarare tvärtom. De har höga krav på sina medarbetare och förväntar 

sig topprestationer (Brath, u.å.). De arbetar därför väldigt hårt och effektivt när de väl arbetar, 

för att de på så sätt ska kunna gå hem tidigare utan att företaget förlorar på det (Bråth, u.å.b). 
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Tillgänglighet 

Michael, Sofia, Ebbe och Linnéa ser alla försämrad tillgänglighet och försämrade öppettider 

som ett hinder mot att införa arbetstidsförkortning. Det förväntas av kunderna att personal är 

på plats på arbetsplatsen under de vanliga arbetstiderna. Linnéa tar exemplet med en reception, 

den går inte bara att stänga två timmar tidigare utan personalen måste vara kvar och kontaktbara 

under öppettiderna. Något som till stor del påverkar ett företags produktivitet är enligt Olsen 

(2002) organisationers öppettider och drifttider. Det är därför en viktig aspekt när det kommer 

till arbetstidsförkortning. Inom vissa branscher kan det bli problematiskt att införa 

arbetstidsförkortning, då det skulle resultera i att tillgängligheten försämrades. Han menar att 

genom ökad flexibilitet kan dessa problem dock kringgås, exempelvis genom att införa 

skiftarbete. Det blir då möjligt att istället öka tillgängligheten och drifttiden genom att 

medarbetarna får arbeta vid olika tidpunkter på dygnet.  

 

Ebbe menar att det enda sättet att på något vis få arbetstidsförkortning att fungera hos dem 

skulle vara att införa skiftarbete, för att täcka upp den tid som annars skulle försvinna. Det är 

något som även Michael är inne på då han anser att skiftarbete hade varit ett bra alternativ för 

deras företag. Genom att införa treskift hade de kunnat utöka tillgängligheten och öppettiderna 

med en timme mer på morgonen och en till på eftermiddagen. Då är det vissa som arbetar 

morgon som har hand om förberedelserna inför dagen och några som arbetar senare på 

eftermiddagen som kan fånga upp de kunder som inte är nåbara under dagtid. Samtidigt har de 

på så vis full bemanning under de mest hektiska timmarna mitt på dagen. Det var den här 

strategin som Markusson (2017) skriver att en operationsavdelning på Mölndals sjukhus 

använde sig av när de införde arbetstidsförkortning. De lyckades öka både sin tillgänglighet och 

drifttid genom att införa sex timmars arbetsdag med treskift. Genom att ta in fler sjuksköterskor 

utökade de sina öppettider och kortade därmed ned på kötiderna eftersom de kunde utföra fler 

operationer per dag. Samma tankegångar låg bakom Toyotas (Toyota Center Göteborg, u.å.) 

beslut att införa kortare arbetsdagar. Bakgrunden till beslutet var att de under en tid haft problem 

med alltför långa köer och väntetider, vilket lett till besvikna kunder och medarbetare som 

kände sig otillräckliga. Först tänkte de bygga ut sina lokaler för att öka sin kapacitet, men det 

skulle innebära väldigt stora investeringar. De började därför undersöka om de kunde öka sin 

effektivitet på något annat sätt. Det var då de kom på idén om att istället för att arbeta åtta 

timmar om dagen, införa tvåskift bland verkstadspersonalen. På så sätt kunde de använda sina 

befintliga lokaler, fast under fler timmar varje dag. Deras tvåskift fungerar på så sätt att 
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medarbetarna arbetar förmiddag varannan vecka och eftermiddag varannan, med en halvtimmes 

rast varje dag. De får extra betalt för övertid, men däremot betalar de inte längre ut något extra 

för obekväma arbetstider. Genom införandet av tvåskift har de förlängt sina öppettider med 23 

timmar, varje vecka. Kötiderna har kortats ner rejält och tillgängligheten gentemot kunderna 

har ökat. Det är något som uppskattas av kunderna, som nu kan åka till verkstaden innan eller 

efter deras egna arbeten. Till en början var det bara ett test, men eftersom resultatet blev så 

lyckat så permanentades de nya arbetstiderna. När Toyota Göteborg år 2008 öppnade en ny 

anläggning i Bäckebol så fick även medarbetarna där sex timmars arbetsdag. Tre av de 

organisationer som vi har intervjuat, har arbetstagare som arbetar som antingen 

fastighetsskötare eller tekniker. Dessa har alltså arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som 

liknar verkstadspersonalen på Toyota. Rimligtvis bör det därmed vara lämpligt att införa skift 

även på deras arbetsplatser och på så sätt utöka tillgängligheten samt utnyttja resurser i form av 

exempelvis verktyg och bilar maximalt. 

 

3.2 Personalekonomi 

3.2.1 Rekrytering 

Både Michael och Ebbe säger att de har en väldigt låg personalomsättning. Hos Sofia och 

Linnéa är den däremot högre. Linnéa berättar att deras personalomsättning har legat på 12-13% 

under de senaste åren. Framförallt är det på grund av att andra bolag inom koncernen har dragit 

i deras medarbetare. Möjligheten att byta jobb inom koncernen har dock minskat, vilket har 

gjort att personalomsättningen nu ligger på en mer normal nivå. Sofia förklarar att de arbetar 

mycket med att få ner sin personalomsättning, bland annat genom att ha avslutningssamtal med 

arbetstagare som säger upp sig. Detta för att kunna analysera orsakerna till uppsägningen och 

se trenderna som varit under åren för att motverka det negativa och bygga vidare och utveckla 

det positiva.  

 

Michael säger att de har ganska billiga rekryteringar. Ebbe berättar att den första delen av deras 

rekryteringar är väldigt billig, på grund av att de får hjälp med den biten av sitt moderbolag. 

När väl den nya medarbetaren ska börja arbeta, då kostar det desto mer. Då ska de utbildas, 

skolas in och få arbetskläder, vilket gör att det lätt rinner iväg kostnadsmässigt. Johanson & 

Johrén (2018) beskriver att oftast är den enda synliga kostnaden själva annonseringskostnaden 

(beroende på hur företagen redovisar), men rekrytering innebär mycket mer ekonomiskt än bara 

det som syns i redovisningen. Dessa dolda kostnader kan vara bland annat arbetstid som tas 
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från det dagliga arbetet, att hålla i intervjuer, introduktionskurser, inskolning i tjänsten och 

fadderskap. Kostnaderna kan variera beroende på vilken person som anställs, hur mycket 

erfarenhet personen har och därmed vilken grad av hjälp som krävs i början. Det är inte ovanligt 

att en rekrytering kostar ett par hundratusen, och vid vissa tjänster till och med över en miljon. 

Både Sofia och Linnéa upplever att deras rekryteringskostnader är höga och det läggs ned 

mycket tid i rekryteringsprocessen.  

 

Michael, Sofia, Ebbe och Linnéa upplever att de idag har tillräckligt med personal. Michael 

menar dock att de skulle kunna slimma organisationen något. Därför anser han inte att de skulle 

behöva anställa fler för att täcka upp om de kortade ned på arbetstiden. För Sofia, Ebbe och 

Linnéa skulle ett införande av arbetstidsförkortning däremot innebära att de skulle behöva 

anställa ytterligare personal för att täcka den förlorade arbetstiden. Hur många som skulle 

behöva anställas varierar mellan företagen. Ebbe anser att han skulle behöva anställa en till två 

tekniker. Eftersom Ebbe har relativt billiga rekryteringar tolkar vi det som att just den kostnaden 

antagligen inte skulle vara så påtaglig, värre skulle det antagligen vara att finansiera deras löner 

och övriga fasta personalkostnader, eftersom det handlar om ett litet företag. Det är intressant 

att Ebbe anser att de eventuellt skulle behöva anställa två till tekniker, eftersom det innebär att 

de skulle behöva ersätta den förlorade arbetstiden med 200%. Det leder till att vi kan utgå från 

att företaget redan idag hade mått bra av att anställa en till tekniker, trots att han menar att de 

är tillräckligt med anställda idag. Då han bara anser att de skulle behöva anställa fler tekniker 

tolkar vi det som att övriga delar av personalstyrkan skulle klara att gå ned till sex timmars 

arbetsdag utan att det blir något större prestationsbortfall. Vi tolkar det därför som att det är på 

teknikersidan som det stora problemet för företaget skulle uppkomma. Linnéa menar att de 

skulle behöva kompensera fullt ut då flera av deras roller kräver att man är tillgänglig vissa 

tider. Det skulle därmed innebära att de skulle behöva anställa cirka 100 nya medarbetare. Vi 

menar att i kombination med deras höga rekryteringskostnader skulle det bli oerhört dyrt för 

företaget. I och med att hon samtidigt har berättat att de är generösa när det kommer till 

fikapauser och de verkar lägga ned en stor del av arbetstiden på fika kan man dock ifrågasätta 

om det verkligen skulle krävas en så stor utökning av personalstyrkan. Det handlar dock om 

prioriteringar och frågan blir om de anställda helst vill fortsätta att ta långa fikapauser eller om 

de hellre vill arbeta mer effektivt och gå hem två timmar tidigare. Sofia tror att de skulle behöva 

rekrytera 10-15% mer personal. Det ser vi som både ett mer rimligt antagande och som en mer 

överkomlig summa, då det skulle motsvara 10 till 15 nya arbetstagare. Sofia menar också att 

det inte behöver vara en nackdel med fler medarbetare, utan att det snarare handlar om att mer 
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personal ger ökade personalrelaterade kostnader samt ökat administrationsarbete kring 

löneutbetalningar och pensionsavsättningar. Olsen (2002) menar att om ett företag behöver 

anställa fler medarbetare till följd av arbetstidsförkortningen kan det dock uppstå problem på 

grund av att lokalerna behöver utökas eller att det behövs fler arbetsredskapredskap, vilket 

försämrar produktiviteten och lönsamheten. 

 

Kompetens 

Michael säger att de har lätt för att hitta medarbetare med rätt kompetens, medan Sofia och 

Linnéa upplever kompetensbrist inom vissa områden. Hur kompetensen ser ut i en organisation 

kan enligt Döös (2004) visa hur konkurrenskraftigt ett företag är. Ju mer kompetens som finns 

i en organisation, desto effektivare kan arbetet bli, vilket kan bidra till att företaget blir 

framgångsrikt. Även om en enskild person kan vara kompetent nog att utföra sitt arbete med 

goda resultat och dessutom presterar högre än vad som förväntas, kan det fortfarande komma 

situationer som denne inte klarar av att lösa. Det är därför inte en självklarhet att kompetens 

bara är individuellt, utan snarare kan kompetens bildas genom samarbete. Johanson & Johrén 

(2018) menar att de anställdas kompetens är viktig då deras bidrag till företaget bör vara högre 

än kostnaden för dessa. Det innebär att företaget inte ska förlora några pengar på att ha personen 

anställd utan snarare tvärtom ska intäkterna öka. Eftersom Michaels företag inte har några 

problem att få tag på kompetens tolkar vi det som att företaget inte skulle ha några problem att 

utöka sin personal om det skulle behövas. Detta eftersom de både har enkelt att hitta kandidater 

med rätt kompetens och har en låg rekryteringskostnad. Värre skulle det antagligen bli med de 

fasta personalkostnaderna, då personal är dyrt.  

 

Linnéa berättar att de generellt sett har ett extremt högt antal sökande till sina lediga tjänster. 

Till en vanlig tjänst som exempelvis en administratörstjänst så kan de få in 200 ansökningar 

bara på någon vecka. Det är dock inte alla som söker som har rätt kompetens och det kan vara 

svårt att sålla bland 200 ansökningar. Denna siffran tror vi skulle höjas ytterligare om de inför 

arbetstidsförkortning då företaget kan bli ännu mer attraktivt, vilket var precis det som skedde 

på Toyota. Tack vare att ryktet spred sig om Toyotas (Toyota Center Göteborg, u.å.) kortare 

arbetsdagar så menar de att de får in många fler jobbansökningar. Även flera av de anställda 

menar att den reducerade arbetstiden helt klart var en av anledningarna till att de sökte arbete 

hos dem. Dessutom är det ett viktigt skäl till att de stannar kvar länge och är trogna sin 

arbetsgivare. De menar att det skulle krävas ett väldigt bra jobberbjudande för att de skulle 

tacka ja till en annan tjänst. Lite samma förhoppning menar Barck-Holst et al. (2017) att man 
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hade bland socialarbetarna i Östersund. Socialtjänsten hade svårt att både rekrytera personal 

samt behålla dem, till följd av den höga arbetsbelastningen som yrket innebär. Genom att sänka 

arbetstiden och behålla heltidslönen menar de att de kan locka fler att söka sig till deras 

organisation. I och med att Linnéa menar att de nästan får in för många ansökningar som läget 

ser ut idag, ser vi därför att det kan tala emot ett införande av arbetstidsförkortning, i alla fall 

så länge som arbetstidsförkortning inte införs av fler organisationer. Linnéa tror inte heller att 

det skulle vara svårt att hitta folk med rätt kompetens. Snarare tror hon att det skulle ge 

möjlighet att få in fler kompetenta medarbetare. Både Johanson & Johrén (2018) och Döös 

(2004) visar på de vinster som kan frambringas av en bra rekrytering. Genom att få in fler 

kompetenta medarbetare i sin organisation kan arbetet bli effektivare och arbetsbelastningen 

kan minska för övrig personal. Det är på grund av dessa vinster som Bogislaus & Andersson 

(2007) anser att rekrytering kan ses som en investering för företagen. Linnéa menar dock att 

det ibland kan ta lång tid och vara svårt att få tag på personer med mycket smala 

specialistkunskaper, som dessutom är villig att flytta till Sverige. Vi anser att ett löfte om sex 

timmars arbetsdag säkert kan göra fler från utlandet villiga att flytta hit, men eftersom det 

handlar om personer med extremt smala specialistområden så finns det inte så många sådana 

personer i världen. Därmed skulle arbetstidsförkortning troligtvis inte göra så stor skillnad i 

deras jakt på specialistkompetens. Linnéa är övertygad om att kortare arbetsdagar skulle locka 

ännu fler att söka sig till företaget, men frågar sig dock om det är rätt medarbetare som lockas 

av den anledningen. Enligt flera undersökningar från både Sifo och SFI som Paulsen (2017) 

refererar till, säger sig en majoritet av Sveriges befolkning vara för en arbetstidsförkortning och 

att de hellre vill ha mer fritid än högre lön. Därmed menar vi att det är troligt att det finns en 

stor del av dessa personer som skulle passa även på Linnéas organisation. Att man önskar mer 

fritid behöver enligt oss inte betyda att man inte gillar att arbeta hårt, utan att snarare att man 

även ser andra saker i livet som viktiga, något som även Brath (Bråth, u.å.b) är inne på. De 

menar att trots att man trivs på sin arbetsplats och tycker om sitt arbete så anser de flesta 

människor att det även finns annat som man också vill prioritera och hinna med.  

 

Andres menar att företagen som infört arbetstidsförkortning vittnar om att de får tag på mer 

kompetenta medarbetare på grund av att det blivit mer populärt att arbeta hos dem, vilket lett 

till fler ansökningar. Enligt Ekelund (2016) finns det många som hävdar att koncept som sex 

timmars arbetsdag kan vara en stark konkurrensfördel, då fler arbetstagare söker sig till 

organisationen. I en tid där begrepp som exempelvis employer branding blir allt viktigare har 

vissa organisationer redan införlivat arbetstidsförkortning (Bråth, u.å.a). De anser därmed att 
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det kan ge långsiktiga vinster för många organisationer (VA.se, 2017). Det är något som 

bekräftas av Siriusgatans förskola i Bergsjön, en förort till Göteborg. De hade väldigt svårt att 

locka medarbetare till sin verksamhet och valde då att införa sex timmars arbetsdag. De menar 

att plötsligt var det väldigt många kandidater som ansökte om att få arbeta hos dem (Gabrielson, 

2017). Sofia berättar att de har svårt att få tag på nya medarbetare inom vissa områden. Det 

råder kompetensbrist bland personer som kan arbeta med byggprojekt och de har därför två 

vakanser som de försökt tillsätta under lång tid utan att lyckas. För hennes företag skulle därför 

ett införande av arbetstidsförkortning enligt oss kunna vara en konkurrensfördel och på så vis 

locka fler projektledare till företaget. Dock är en av nackdelarna med arbetstidsförkortning som 

många ser att kompetensbristen kan komma att öka, om alla organisationer i Sverige inför 

arbetstidsförkortning samtidigt. Vinsterna i form av employer branding försvinner om alla 

organisationer gör samma sak för sina anställda. Om arbetstidsförkortning skulle införas i hela 

Sverige samtidigt skulle det därför bli svårt för Sofias företag eftersom de skulle behöva ännu 

fler medarbetare till sin projektavdelning. 

 

3.2.2 Sjukfrånvaro 

Både kort- och långtidssjukfrånvaron hos Sofia, Michael, Ebbe och Linnéa är låg och ingen av 

dem ser den som ett problem. Det är positivt att de har så pass friska företag då Liukkonen 

(1994) menar att sjukfrånvaro, speciellt vid korttid, utgör stora ekonomiska kostnader för 

många företag. Johanson & Johrén (2018) förklarar att det beror på att arbetsgivaren endast gör 

ett avdrag på lönen med 20%, vilket innebär att arbetstagaren får 80% av sin lön vid 

korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron kan vara maximalt två veckor, därefter övergår 

frånvaron till långtidssjukfrånvaro. En vanlig uppskattning av vad en dags korttidssjukfrånvaro 

kostar arbetsgivaren är cirka 10% av arbetstagarens månadslön. Vid långtidssjukfrånvaro 

betalar dessutom arbetsgivaren ofta ut 10% av lönen under de tre första månaderna. Enligt 

Castasús et al. (2012) är det inte ovanligt att en sjukskrivning på ett halvår kostar i genomsnitt 

100 000 kronor för arbetsgivaren. När Reklambyrån Oss i Visby (Liljeborg, 2017) införde 

arbetstidsförkortning var sjukfrånvaron dock inget problem. De såg snarare reducerad arbetstid 

som en möjlighet för deras anställda att öka sin kreativitet och få mer fritid. Vi menar därför att 

höga sjuktal inte behöver vara den enda anledningen till att införa arbetstidsförkortning utan 

istället kan det vara ett sätt att få fler att bli inspirerade till att utföra sitt arbete effektivare. 

Linnéa berättar att trots att sjukskrivningstalen på företaget är låga, så är de något högre inom 

vissa områden, speciellt inom en del av företaget som de just nu håller på att bygga upp och där 

de växer mycket. Där har de just nu lite växtvärk och de har inte heller hunnit få en helt tydlig 
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organisation, vilket lett till att vissa mått lite sämre. Innan de har hittat alla 

specialistkompetenser så har vissa även fått arbeta lite dubbelt. Det skulle enligt oss innebära 

att om de inför arbetstidsförkortning riskerar stressen på denna avdelning att öka ytterligare. 

Detta eftersom de då kommer att behöva ännu fler medarbetare, vilket kan ta tid att rekrytera. 

Samtidigt skulle medarbetarna få mer tid till återhämtning vilket kan minska den skadliga 

effekten av stressen. Vidare tror Linnéa att det även kan finnas en dold sjukfrånvaro bland de 

medarbetare som inte har någon reglerad arbetstid och som arbetar mycket hemifrån. Det är 

svårt att veta om de faktiskt arbetar hemifrån eller om de är sjukfrånvarande.  

 

Michael tror inte att sjukskrivningstalen skulle påverkas av en arbetstidsförkortning. Ebbe tror 

inte att sjukskrivningstalen skulle förändras till det bättre, kanske snarare till det sämre. Linnéa 

anser att sjukskrivningarna skulle öka för de anställda som har ett mer flexibelt arbete, alltså 

utan reglerade arbetstider. Hon menar att själva otydligheten kring hur de ska förhålla sig till 

arbetet skulle ge negativa effekter, speciellt på korttidssjukskrivningarna. Sofia tror dock att 

sjukfrånvaron skulle minska om de införde arbetstidsförkortning. Det håller Andres med om 

och berättar att flera av företagen som infört arbetstidsförkortning vittnar om att deras sjuktal 

har minskat efter implementeringen. Bildt (2007a) genomförde under åren 2005-2006, på 

uppdrag av regeringen, en studie där drygt 400 personer inom offentlig sektor fick testa på 

arbetstidsförkortning under cirka 1,5 år. Försöket studerades med utgångspunkt i de anställdas 

hälsa och jämfördes med en ungefär lika stor referensgrupp som behöll sina vanliga arbetstider 

(Bildt & Falkenberg, 2007). Studien visade att sjukfrånvaron var lägre hos försöksgruppen, 

vilket dock inte främst berodde på att den blev lägre i försöksgruppen utan att den ökade i 

referensgruppen. De menar därför att arbetstidsförkortning möjligen kan förebygga en hög 

sjukfrånvaro, men att det inte verkar förbättra nivåerna, i alla fall inte kortsiktigt (Åkerstedt et 

al. 2007). Försöket på Svartedalens äldreboende i Göteborg resulterade däremot i lägre 

sjukfrånvaro hos de anställda. Försöksgruppen hade en sjukfrånvaro på 3,4 veckor mindre än 

referensgruppen (Lorentzon, 2017). Brath har till och med en förhoppning om att 

arbetstidsförkortning ska kunna eliminera långtidssjukskrivningarna på grund av stress helt och 

hållet (Bråth, u.å.b). Detta tolkar vi som att arbetstidsförkortning i alla fall inte ökar antalet 

sjukskrivningar och att det åtminstone kan motverka den ökande andelen 

långtidssjukskrivningar i Sverige. Det innebär att informaternas oro över att sjukskrivningarna 

skulle öka vid ett införande av arbetstidsförkortning är överdriven. 
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Stress och ohälsa 

Varken Michael, Sofia eller Ebbe upplever stress och psykisk ohälsa bland sina medarbetare 

som ett problem. Det ser vi som positivt, speciellt eftersom Folkhälsomyndigheten (2018) 

rapporterar att den psykiska ohälsan ständigt ökar i Sverige och idag är ett stort 

folkhälsoproblem. Enligt en undersökning utförd av Wise Group (2014) anser dessutom nästan 

en fjärdedel av Sveriges befolkning att de är ganska eller mycket olyckliga. Sofia och Ebbe 

upplever att deras personal får tillräckligt med tid för återhämtning, medan Michael och Linnéa 

inte riktigt kan svara på det. Michael försöker underlätta så mycket som möjligt för sin personal, 

men poängterar också att människan äger mycket av sin hälsa själv, något som Linnéa håller 

med om. Hon menar att ansvaret inte bara ligger hos arbetsgivaren, utan medarbetarna har även 

ett ansvar själva att sköta om sin egen hälsa så att de klarar av sitt arbete. Johansson (2017) 

bekräftar att stress och utmattningssyndrom inte alltid beror på arbetssituationen, utan det kan 

lika gärna bero på saker i ens privatliv. Ofta är det dessutom en kombination av både arbetslivet 

och privatlivet som gör att en person blir utmattad. Enligt en undersökning som Hjärnfonden 

(2017) refererar till menar 76% av de patienter som söker för stressrelaterade besvär att deras 

stress beror på en kombination av arbetet och privatlivet. Motsvarande siffra för de som menar 

att det enbart är arbetet som gjort dem stressade är 20% och 4% menar att det enbart har med 

aspekter i privatlivet att göra. Johansson (2017) säger därför att som arbetstagare är det viktigt 

att ta sig tid till att vila upp sig, speciellt under särskilt stressiga tidpunkter. Även god sömn är 

viktigt för att minska risken för utmattning. Arbetstagare har också ett ansvar att berätta för 

chefen om de upplever att arbetssituationen är för stressig. Vi håller med om att stress och 

psykisk ohälsa långt ifrån alltid handlar om arbetet i sig, dock tror vi att mer fritid kan ge mer 

tid för att ta hand om sig själv, sina relationer och sitt hushåll, vilket kan skapa bättre 

förutsättningar för människors välmående. Samtidigt ser Linnéa det som en utmaning att 

försöka hålla nere stressen och arbetsbelastningen så att de anställdas hälsa ligger på en bra 

nivå, speciellt eftersom deras arbetssituation har förändrats: 

 “Vi har ju kostnadskrav på oss på ett annat sätt […] än vad vi nånsin har haft innan.

 Det är liksom nya tider.” 

- ”Linnéa” 

Det har inneburit att de inte i lika stor utsträckning har ersatt ny personal när någon slutat, vilket 

gjort att stressen ökat under det senaste året. När hon talar med andra företag så känns det dock 

inte som att det är värre på deras arbetsplats än på andra ställen, det verkar vara ungefär likadant 

överallt. Det här stämmer väl överens med Mangell, (2016), som påpekar att stressen i 

arbetslivet har ökat. Stress och utmattningssymtom är idag den vanligaste orsaken till 
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sjukskrivningar i Sverige, vilket enligt oss innebär att det är ett problem som måste tas på allvar. 

Enligt Hjärnfonden (2017) lider 4-13% av Sveriges befolkning idag av utmattningssyndrom 

och kvinnor står för 76% av alla drabbade. Mellan åren 2010-2016 ökade antalet 

långtidssjukskrivningar i Sverige med hela 80%, av dessa är nästan 60% en följd av stress och 

psykisk ohälsa. Johansson (2017) menar att utmattningssyndrom ofta beror på ett stressigt och 

ansträngande arbetsliv i kombination med otillräcklig tid för återhämtning. Om man har svaga 

möjligheter att själv påverka sin arbetssituation blir stressen ofta svårare att hantera.  Även om 

personen inte själv upplever stressen som ett problem kan hen till slut kollapsa. Det handlar 

därmed inte om huruvida man trivs på jobbet, utan snarare om hur pass intensivt arbetet är samt 

hur mycket återhämtning man får. Arbetsgivaren måste se till att arbetssituationen och tempot 

inte skadar medarbetarna, genom att se till att arbetsmiljön förebygger stress och psykisk 

ohälsa. Johansson (2015) menar att vi hela tiden pressas till att arbeta snabbare och snabbare. 

Det här är enligt oss problematiskt på många olika sätt. Inte bara är det ett problem för den 

enskilde arbetstagaren utan även för företagen som får höga sjukskrivningskostnader. Även för 

samhället och skattebetalarna är sjukskrivningar kostsamma i och med att 

långtidssjukskrivningar finansieras av staten. Ebbe menar att det kan vara speciella uppdrag 

som kan vara lite mer ansträngande och där man kan behöva pressa lite hårdare, men när det är 

klart så lugnar det ner sig igen så personalen kan återhämta sig. Enligt Engström (2018) klarar 

människor av stressiga perioder då och då, förutsatt att man får tid till återhämtning. Om 

stressen däremot blir ett normaltillstånd skadar det oss, vilket ofta är fallet vid allt för hög 

arbetsbelastning. Det här innebär alltså att så länge medarbetarna får tid till återhämtning mellan 

varven så är den typ av stress som finns på Ebbes företag inte skadlig, förutsatt att uppdragen 

inte varar allt för länge. Linnéa ser ett problem i att medarbetarna ständigt är uppkopplade: 

 ”För det är ju alltid det här ständiga uppkopplandet och va tillgänglig hela tiden.

 Trots att vi försöker säga att vi har arbetstider och så, men många är lojala.” 

- ”Linnéa” 

Andres håller med om det problemet och påpekar att om man får ett jobbmail till mobilen så 

kan man inte låta bli att svara trots att man egentligen är ledig. Han menar att det därför är 

många idag som tar med sig arbetet hem, tack vare att mycket finns lättillgängligt via våra 

mobiler och datorer. Det leder till att många arbetar mer än åtta timmar om dagen. Det menar 

även Sarker et al. (2012) som påpekar att den nya teknologin med bland annat smartphones, 

gjort det möjligt för anställda att vara kontaktbara och arbeta dygnet runt. Det kan vara positivt 

genom att det skapar flexibilitet, då det inte behövs något direkt arbetsschema utan man kan 
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arbeta hemifrån den tid det passar en själv. De menar dock att det inte bara har positiva effekter 

utan det kan även ställa andra typer av krav. Får man exempelvis ett mail till sin telefon känner 

man sig ofta tvingad att kolla om det är något viktigt och svara om det behövs. Det innebär att 

en ledig dag eller kväll snabbt kan övergå till att bli några minuters eller till och med timmars 

arbete. Idag förväntar sig många chefer och kollegor att man ska svara på meddelanden trots att 

man är ledig, även om det är mitt i natten. Grönlund (2007) förklarar att den fria arbetstiden 

ofta ses som ett sätt att motverka stress i arbetslivet. Hennes studie visar dock att den grupp 

arbetstagare som har möjlighet att bestämma över sina arbetstider, är också de som arbetar mest 

övertid. Enligt Yun et al. (2012) har möjligheten att kunna arbeta vart man än befinner sig, 

bidragit till att människor i genomsnitt arbetar 250 timmar mer per år än vad de tidigare gjort. 

 

Samtliga informanter tror att det finns en risk att stressen på arbetsplatsen ökar vid ett införande 

av arbetstidsförkortning. Ebbe menar att han skulle bli tvungen att pressa sina medarbetare 

hårdare till att presterade mer. De skulle nämligen fortfarande behöva dra in lika mycket pengar 

som idag för att företaget skulle överleva. Michael tror istället att det främst är initialt som det 

skulle bli mer stressigt, innan medarbetarna vet om det kommer fungera eller ej. Vi har märkt 

att tron att arbetet ska bli mer stressigt vid arbetstidsförkortning är ganska vanlig. Så var det till 

exempel på socialförvaltningen i Östersund (Socialförvaltningen Östersunds kommun, 2016) 

där flera av arbetstagarna var övertygade om att arbetstidsförkortning skulle öka stressen. Det 

var dock en oro som visade sig vara obefogad, då de flesta av medarbetarna upptäckte att 

stressen inte blev värre efter arbetstidsförkortningen. I och med att människor klarar stress bra 

så länge de får tillräckligt med återhämtning (Engström, 2018), anser vi att risken att stressen 

ökar är låg. Med två timmar extra fritid per dag går enligt Schiller et al. (2017b) i genomsnitt 

en timme åt till extra tid för vila och återhämtning. Det tolkar vi som att även om stressen till 

och med skulle öka något under arbetsdagarna, så kan det troligtvis motverkas tack vare den 

extra tiden för återhämtning. Bergold (SOU 2002:49) menar istället att risken för att stressen 

på arbetsplatsen ökar är stor vid en arbetstidsförkortning. Det är därför av stor vikt att man 

anpassar arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna efter de nya arbetstiderna, för att det ska ge 

önskad förbättring av hälsan bland de anställda.  

 

Michael menar att det hade underlättat mycket om initiativet till arbetstidsförkortningen hade 

kommit från arbetstagarna själva istället för från ledningen. Då hade stressen nog istället kunnat 

minska. Han tror dock att han själv hade fått arbeta mer aktivt som planerare för att hjälpa 

medarbetarna att strukturera upp och prioritera sina arbetsuppgifter för att undvika att de blir 
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stressade. Det är också viktigt att han som ledare är observant på eventuella stressfaktorer, för 

att tidigt kunna fånga upp om det är någon som inte mår bra. Även Andres menar att det är 

viktigt att arbetsgivaren är lyhörd i början av förändringen och tydligt går igenom vad man har 

för förväntningar på deras prestationer. Det är också bra att prata med sina medarbetare om de 

tror att det är rimligt att de klarar av arbetsuppgifterna när arbetsdagen blir två timmar kortare. 

Medarbetarna måste också känna sig trygga i att kunna gå till sin chef eller ledning om de inte 

tycker att det fungerar. Tanken är ju inte att de ska slita ut sig. Det är en förändring som alla 

ska vinna på, inte bara arbetsgivaren. Han tror dock att alla branscher skulle må bra av att korta 

ned på arbetstiderna och han ser ett stort behov av det. Just att det är en win-win-situation är 

något som flera av företagen som infört arbetstidsförkortning berättar om. Exempelvis menar 

Brath (Bråth, u.å.b) att deras arbetstagare mår bättre då de har tid för vila, fritid, familj och 

vänner, samtidigt som de har personal på plats som har ork och klarar av att arbeta effektivt i 

ett högt tempo under de sex timmar som de är på plats.   

 

Linnéa tror att stressen skulle minska för vissa medan den skulle öka för andra. De som jobbar 

med kontorsarbete skulle troligtvis gynnas av det förutsatt att de får färre arbetsuppgifter. Hon 

tror också att arbetstidsförkortning skulle passa de som arbetat mycket och slitit under några år. 

De som däremot reser mycket i arbetet tror hon skulle bli mer stressade av att hinna med när 

deras kunder kräver att de är tillgängliga under vissa timmar. Hon säger också att 

arbetstidsförkortning skulle vara passande på tyngre organisationer som industrier och 

liknande. Sofia tror att det främst finns en risk att det blir stressigt för de anställda som är själva 

i sina ansvarsområden, eftersom de inte har några kollegor som kan hoppa in och göra deras 

arbete om de skulle vara lediga eller gå hem tidigare. Arbetet står då stilla till nästa arbetsdag. 

Hon tror därför att det skulle vara enklare för personalen på kundcenter där medarbetarna gör 

samma saker och kan byta av varandra. Hon tror även att det är dessa medarbetare som skulle 

gynnas mest av att sänka arbetstiden, eftersom de har ett stillasittande jobb. Generellt sett tror 

hon att välmåendet skulle öka av en arbetstidsförkortning och att samhället i allmänhet skulle 

må bra av det. Hon tror även att återhämtningen bland personalen skulle bli mycket bättre 

eftersom antalet timmar fritid utökas. Bildts (2007a) studie visar att när det kommer till den 

självupplevda hälsan var skillnaderna stora mellan försökspersonerna och referensgruppen. De 

med kortare arbetstider upplevde sin hälsa betydligt bättre efter arbetstidsreduktionen, medan 

de i referensgruppen låg kvar på ungefär samma nivå under hela försöket. Bland annat upplevde 

de med kortare arbetstider färre stressymptom samt minskade kroppsliga besvär från bland 

annat nacke, händer, ben och ländrygg. Även hur bra man upplevde sina dagar förbättrades 
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kraftigt. Det psykiska välbefinnandet hade dock försämrats i båda grupperna, men mer avsevärt 

hos dem i referensgruppen (Bildt & Ingre, 2007). Sömnen förbättrades hos de som fick testa på 

arbetstidsförkortning, både vad gäller kvalitet och längd. I genomsnitt sov försökspersonerna 

24 minuter längre inför arbetsdagar och upplevde också att de var piggare under dagarna (Ingre 

et al. 2007). Nästan exakt samma siffror kom Schiller et al. (2017a) fram till i sin långtidsstudie; 

sömnen bland försökspersonerna hade förlängts med 23 minuter i genomsnitt per natt och färre 

upplevde att de var trötta på dagarna. Även deras studie gjordes inom offentlig sektor där 

arbetstiden sänktes med 25% under en 18-månadersperiod. Den positiva effekten på sömnen 

kunde främst rapporteras från de arbetstagare som innan försöket hade svårt att sova. I 

Lorentzons (2017) studie på äldreboendet Svartedalen upplevde hälften av arbetstagarna att de 

fortfarande hade krafter kvar när de kom hem från arbetet, något som skilde sig stort från 

referensgruppen där endast 7% hade ork kvar efter en arbetsdag. Dessutom intygar flera av de 

organisationer som har infört kortare arbetsdagar att hälsan och återhämtningen bland 

medarbetarna har blivit bättre, bland annat Brath (Bråth, u.å.b) och Svartedalen (Lorentzon, 

2017). Brath ser det som en självklarhet att mår de anställda bra så arbetar de också bra. 

Medarbetarna hinner med familj och vänner och därmed undviker de känslan av att känna sig 

otillräckliga och tidspressade. Genom att de får tillräckligt med återhämtning så kommer de 

pigga till arbetsplatsen och orkar att arbeta koncentrerat under de sex timmar de är där. De 

menar att en arbetsdag på åtta timmar gör att tempot på arbetet blir lägre samtidigt som de 

anställda är tröttare, vilket på dubbelt sätt drar ned på prestationen (Bråth, u.å.b).  

 

Det håller dock inte Ebbe med om, han menar istället att hans medarbetare redan får tillräckligt 

med återhämtning redan idag. Idén med att man gick ned till åtta timmars arbetsdag var ju för 

att vi skulle få tillräckligt med tid för återhämtning, med tanke på slagorden: åtta timmar arbete, 

åtta timmar fritid, åtta timmar sömn. Om medarbetarna inte får tillräckligt med återhämtning 

tror han därför inte har med arbetstiden att göra, utan då är det andra aspekter man får titta på. 

Trots att Ebbe är negativt inställd till arbetstidsförkortning som fenomen så poängterar han att 

när det kommer till skiftarbete så skulle arbetstidsförkortning kunna vara ett alternativ att titta 

närmare på, eftersom det är tungt med så varierande arbetstider. Ett yrke som Barck-Holst et al. 

(2017) beskriver som både stressigt och mycket påfrestande är socialt arbete. De gjorde därför 

en studie på tre socialkontor i Sverige för att se hur hälsan hos de anställda påverkades av ett 

införande av arbetstidsförkortning. Studien resulterade inte bara i att stressen bland 

arbetstagarna minskade utan även att de upplevde bättre sömn, minskad trötthet och att färre 

drabbades av utmattningssyndrom. Slutsatsen som drogs var att arbetstidsförkortning kan vara 
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ett bra tillvägagångssätt för att minska stressen bland arbetstagarna. Även hos Toyota (Toyota 

Center Göteborg, u.å.) uppskattades de kortare arbetsdagarna av både medarbetare och kunder. 

Stressen sjönk bland personalen, samtidigt som både sjukfrånvaron och personalomsättningen 

minskade.  
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4. Arbetstid och samhällsaspekter 

I det fjärde kapitlet presenteras det andra temat som är arbetstidsförkortning och 

samhällsaspekter. Det här temat föll sig naturligt efter att vi intervjuat våra informanter, då 

arbetstid inte endast handlar om företagen utan påverkar hela samhället. Även här 

sammankopplas det empiriska materialet med teori som är relevant för ämnet. Parallellt med 

detta sker även vår tolkning av materialet. 

4.1 Familjeliv och arbetsliv 

4.1.1 Worklife balance 

Michael, Sofia, Ebbe och Andres ser samtliga att arbetstidsförkortning kan underlätta balansen 

mellan arbete och privatliv. Negrey (2012) förklarar att balansen mellan arbetet och familjelivet 

påverkar till stor del vårt välmående och tillfredsställelse när det kommer till såväl arbetet som 

familj och fritid. Olsson (1999b) menar att hur vi bedriver tiden på fritiden påverkar därefter 

vårt mående på arbetsplatsen. Michael menar att arbetstidsförkortning kan underlätta för de som 

har barn, det kan vara skönt för dem att kunna komma hem tidigare och ha mer tid för att umgås 

med barnen. Det är något som både Sofia och Andres håller med om. Fagnani & Letablier 

(2004) genomförde en studie kring huruvida arbetstidsförkortning kunde underlätta livet för 

småbarnsfamiljer i Frankrike. De kom dock fram till att det är viktigt hur införandet av 

arbetstidsförkortningen går till om det ska gynna småbarnsföräldrar. Om man känner att man 

inte hinner med sitt arbete under den förkortade arbetsdagen tar man istället hem arbetet. Det 

skulle i så fall leda till att barnen får föräldrar som är fysiskt där, men ändå inte fullt närvarande, 

vilket vi ser som väldigt negativt. Vidare menar Michael att det även för de äldre kan vara skönt 

att komma hem lite tidigare, eftersom man kanske inte har samma energi som de yngre: 

 “Är man ung så har man mycket att göra och är pigg, men är man gammal så har

 man lite och göra men är trött.” 

- Michael 

Han tror därför att arbetstidsförkortning är positivt oavsett var i livet man befinner sig. Hobson 

(2015) menar till och med att en majoritet av både män och kvinnor väljer sitt arbete utefter att 

få en bra balans mellan arbete och fritid. Genom att ha ett välbalanserat arbetsliv med tid för 

fritid, ger det stora möjligheter till att använda sin fritid till saker som gynnar ens välbefinnande 

och livskvalité. Det ger också ökad möjlighet till att skapa nya relationer och utveckla de redan 

befintliga. I Lunds (2000) studie om Växjömodellen hade de anställda olika syften och mål som 

de ville uppnå genom att sänka sina arbetstider. Försöket sågs till viss del uppfyllt då många 
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respondenter menade att de fick mer tid att umgås med familj och vänner. Det medförde också 

att fler fick tid till återhämtning och kunde börja trappa ned mot pensionen. De som upplevde 

arbetstidsförkortningen som positiv var framförallt de som arbetade på avdelningar där 

ytterligare personal rekryterades för att minska arbetsbelastning. Vissa medarbetare upplevde 

dock inte arbetstidsförkortningen som odelat positiv. De kände inte att de fick en ökad fritid 

eller att de kunde utnyttja den mer, då deras arbetsbelastning inte lindrades. Speciellt gällde 

detta på de avdelningar där ingen ytterligare personal rekryterades. Snarare blev det tvärtom, 

de anställda hade fortfarande lika mycket arbete att utföra, men nu under en kortare tid. Det var 

något som bland annat ledde till avundsjuka, eftersom några fick mindre arbetsbelastning 

medan andra fick slita mer. Vi menar därmed att arbetstidsförkortning inte verkar vara mer 

lämpad för en viss grupp människor utan det kan gynna egentligen vem som helst, så länge det 

genomförs på ett effektivt sätt. 

 

Fortsättningsvis berättar Michael att det alltid finns vissa människor som ska hinna med mer än 

andra. Människor förvaltar och förbrukar sin fritid på väldigt många olika sätt. Det beror mycket 

på hur man är som person, hur man utnyttjar sin fritid. Det är något som Linnéa ser som 

problematiskt. Hon tycker att många anställda har lagt över ansvaret lite på arbetsgivaren, att 

de inte själva tar ansvar över sitt privatliv. Hon förklarar att det inte går att arbeta 100% på 

jobbet och 120% hemma. Något måste offras där hemma för att klara av att arbeta heltid och 

på så vis klara av att balansera livet. Varför det är många som inte tar sitt ansvar tror hon har 

att göra med att människor generellt idag ska göra mer på sin fritid än vad de tidigare har gjort. 

Tar medarbetarna inte det ansvaret idag tror hon inte heller att de skulle göra det om de arbetade 

färre timmar. Det här går dock emot vad Wise Group (2014) kom fram till i sin undersökning. 

Resultatet visade visserligen att fler människor upplever sig stressade på fritiden än på arbetet. 

29% av Sveriges kvinnor och 20% av männen upplever väldigt hög stress på arbetet, medan 

33% av kvinnorna och 26% av männen uppger att deras fritid är mycket stressig. Dock beror 

stressen på fritiden oftast på arbetssituationen, medarbetarna känner av ett krav på att de ska 

vara tillgängliga även under fritiden. Dessutom upplever många att arbetstiden inte räcker till, 

vilket innebär att de tvingas fortsätta arbeta när de kommer hem. Gränsen mellan arbete och 

fritid håller på att suddas ut alltmer, vilket leder till att det blir svårt att separera stressen på 

fritiden från stressen i arbetslivet. 30% av arbetstagarna säger sig därför inte hinna med det de 

önskar på fritiden. Även Hobson (2015) menar att när fler arbetstagare ges möjlighet att arbeta 

hemifrån blir det svårare att balansera arbete och fritid när hemmet inte längre är en fristad fri 

från arbete. Det som Linnéa säger är dock något vi ofta hör, att vi idag har större krav på oss att 
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leva spännande och intressanta liv, vilket kan leda till känslor av stress. Det är dock inget som 

vi lyckats hitta några vetenskapliga belägg för.  

 

Sofia ser dock en fördel i att man kan få en aktivare fritid. Hon menar att mår man bra på fritiden 

smittar det av sig på arbetet och att man kan göra ett bättre arbete om man har mer tid hemma 

och kan ägna sin tid åt träning, familj och fritidsintressen. Barck-Holst et al. (2017) såg i sitt 

försök inom socialtjänsten att medarbetarnas helger blev mer aktiva, eftersom de inte i lika stor 

utsträckning behövde användas till vila och återhämtning. Det Sofia säger stämmer också in på 

vad Brath (Bråth u.å.b) säger om att deras arbetstagare har tid att ta hand om sig själva, vila och 

umgås med familj och vänner. När de sedan kommer till arbetet har de därmed ork och lust att 

verkligen vara effektiva. Det är dessutom något som både Negrey (2012) och Olsson (1999b) 

kommit fram till i sin forskning, att hur medarbetarna har det på fritiden smittar av sig på hur 

väl de kan prestera på arbetet. Ebbe håller med om att hur man mår privat påverkar hur man 

fungerar på arbetsplatsen. Skulle någon av hans anställda ha det tufft hemma är han därför 

öppen för att betala för att den anställde ska vara lite ledig och reda ut problemet för att därefter 

kunna komma tillbaka till jobbet igen. Han menar att det är en bättre strategi som arbetsgivare 

än att korta ned på arbetsdagar. Det är en intressant idé, och något som vi anser skulle kunna 

gynna både arbetstagare och arbetsgivare. Det kan dock vara svårt att dra gränsen för vilken 

arbetstagare som kan behöva vara ledig och vilken som inte behöver det. Det riskerar antagligen 

att skapa avundsjuka på arbetsplatsen om någon känner sig orättvist behandlad av chefen. 

Samtidigt ger det mer flexibilitet, precis som Olsen (2002) är inne på då han menar att en ökad 

flexibilitet skulle kunna underlätta införandet av arbetstidsförkortning. På det här sättet skulle 

det dock vara arbetsgivaren som fick ställa upp för arbetstagarna vid tidpunkter då extra stöd 

behövs.  

 

Samtidigt anser Ebbe att eftermiddagen ofta är den jobbigaste delen av arbetsdagen och att det 

därför skulle kunna underlätta om man fick gå hem tidigare. Han är dock inte övertygad om att 

två timmar extra fritid om dagen skulle göra så stor skillnad. Han tror inte direkt att det skulle 

gynna ens självförverkligande, inte heller att det skulle bidra till att man fick en lugnare tillvaro. 

Det här är dock något som större delen av forskningen motsäger, så länge införandet av 

arbetstidsförkortningen sker på ett lämpligt sätt för att inte öka arbetsbelastningen. Till exempel 

visar Schiller et als. (2017b) studie att sex timmars arbetsdag förbättrar balansen mellan arbete 

och fritid, inte bara under en kortare period utan även långsiktigt. De kom i sin studie fram till 

att av de två timmar extra fritid medarbetarna fick varje arbetsdag, användes ungefär en till 
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hushållsarbete och en till avkoppling. Det i sin tur ledde till att under lediga dagar minskade 

tiden som medarbetarna lade ned på hemarbete och de fick därmed betydligt mer tid för vila 

och fritidsaktiviteter. Även Bildts (2007a) studie visar att försökspersonerna upplevde en stor 

förbättring av balansen mellan arbetet och familjelivet. I denna studie ökade istället det obetalda 

hemarbetet på lediga dagar, till följd av den genomförda arbetstidsförkortningen. Samtidigt 

ansåg försökspersonerna att det obetalda hemarbetet blev mycket mindre fysiskt krävande för 

dem (Bildt, 2007b) och att de fick mer egentid. Framförallt gav arbetstidsförkortningen 

möjlighet att se över tidsanvändningen och lägga mer tid på det som ansågs viktigt (Larsson & 

Bildt, 2007). Resultatet av Fagnani & Letabliers (2004) studie i Frankrike visar att drygt hälften 

av försökspersonerna ansåg att en sänkning av arbetstiden var positiv för deras worklife 

balance. Resterande respondenter ansåg däremot att det antingen inte blev någon skillnad eller 

att det till och med blev sämre. De som påverkats negativt menade att de inte hade upplevt 

någon minskad arbetsbelastning, snarare tvärtom då de fortfarande hade lika mycket 

arbetsuppgifter som tidigare och ingen ytterligare personal tillsattes. Det medförde att de istället 

tog hem arbetet och fortsatte arbeta även efter arbetstid. Även om en kortare arbetsdag 

medförde mer tid till familjen, menade flera försökspersoner att stressen på jobbet gjorde att de 

inte orkade vara “mentalt” med sin familj. 

 

Jämställdhet 

Andres menar att i branscher där det krävs att man arbetar mycket för att kunna klättra i 

karriären kan man behöva offra familjelivet eller fritiden. Det är något han tycker är synd och 

något han tror skulle försvinna om arbetstidsförkortning införs. Michael har inte tänkt på 

huruvida arbetstidsförkortning kan vara ett sätt för att öka jämställdheten i samhället, men 

berättar efter att ha funderat att de har någon eller några kvinnor som arbetar deltid. Det här kan 

vi tolka som att det tas så för givet att kvinnor oftare arbetar deltid, att man inte ens tänker på 

det. McCrea et al. (2011) menar att arbetstidsförkortning, i form av deltid, länge har varit ett 

sätt för kvinnor, speciellt mödrar, att enklare kunna balansera arbetsliv och privatliv. Samtidigt 

som dessa mödrar ofta tar hand om det mesta arbetet i hemmet, väljer fäderna istället att arbeta 

ytterligare timmar för att försörja familjen. Ebbe kan inte heller svara på om det skulle gynna 

jämställdheten. För de som har barn menar han att det är logiskt att mamman är hemma mer 

den första tiden eftersom mamman då behövs mer än pappan. Men därefter bör pappan göra 

precis lika mycket. Enligt Statistiska centralbyrån (2011) är det fler kvinnor än män som tar det 

största ansvaret för barnen. Det är därför glädjande att Ebbe ser det som en självklarhet att han 

som man ska ta lika mycket ansvar för barnen som en kvinna.  Larsson & Bildt (2007) menar 
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dock att kvinnor i Sverige fortfarande inte har samma förutsättningar som män, varken i 

arbetslivet eller hemmet. I regel är kvinnor oftare sjukskrivna och går oftare i förtidspension, 

vilket leder till att de får en sämre löneutveckling, arbetar mer deltid och får sämre pensioner. 

Sofia, Linnéa och Andres tror att arbetstidsförkortning skulle kunna öka jämställdheten i 

samhället. Både Sofia och Andres tror att arbetstidsförkortning skulle ge fler kvinnor 

möjligheten att gå från en deltidstjänst till att börja arbeta heltid, vilket skulle gynna 

lönesättningen och därmed minska lönegapet mellan kvinnor och män. På så vis skulle det bli 

ett mer jämställt samhälle.  

 ”Jag tror att jämställdheten har blivit mycket bättre men säkert kanske att både

 mannen och kvinnan är hemma mer, kan hjälpas åt mer hemma [vid

 arbetstidsförkortning] generellt är det väl så att kvinnorna ändå jobbar mer deltid i

 högre utsträckning än män, det kommer man säkert ifrån då det tror jag.” 

- Sofia 

Larsson & Bildt (2007) påpekar att det framförallt är kvinnor som går ner i deltid för att klara 

av balansen mellan yrkeslivet och familjen. De menar även att kvinnor oftare än män skjuter 

fram sitt avancemang i karriären för att kunna vara hemma mer med barnen. Det tror även 

Larsson (2007) som menar att en förändring av arbetsveckans längd skulle kunna leda till ett 

mer jämställt föräldraskap.  Fler kvinnor skulle då kunna gå upp från deltid till heltid utan att 

känna att de inte hinner med sina barn, vilket på så vis skulle gynna jämställdheten i samhället. 

En arbetstidsförkortning skulle också innebära att även papporna kunde ta mer ansvar för hem 

och barn. Larsson menar att kvinnorörelsen har haft ett så stort fokus på att få fler kvinnor att 

arbeta heltid, att de därmed förbisett de verkliga behoven hos småbarnsfamiljer, nämligen att 

få tiden att räcka till. Andres menar att kvinnor ofta hamnar i den så kallade kvinnofällan, då 

de tar det största ansvaret över hemmet och exempelvis hämtar och lämnar barnen på skolan. 

Det gör att de inte i lika stor utsträckning som männen har möjlighet att arbeta heltid. Sofia 

menar att om man sänker arbetstiden till sex timmar om dagen får både mannen och kvinnan 

mer tid och kan hjälpas åt med hushållssysslorna. Det är något som Jansson (2017), Olsson 

(1999b) och Larsson (2007) alla tre ser som ett problem, att det framförallt är kvinnor som drar 

det tyngsta lasset när det kommer till hemmet och familjen. Jansson (2017) menar att det främst 

är kvinnor som upplever att långa arbetsdagar gör det svårare att klara av att utföra ett gott 

arbete och därefter ta hand om hemmet. Hon menar att en förklaring till att fler kvinnor än män 

har svårt att balansera livet är att det än idag är kvinnor som står för den största delen av det 

obetalda hemarbetet och skötseln av barnen. Arbetsbördan för kvinnor blir därmed väldigt hög 

genom att de “dubbelarbetar”. Larsson & Bildt (2007) påpekar att det har skett en utjämning av 
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hemarbetet sedan 1990-talet, i takt med att fler kvinnor arbetar heltid. Dock beror utjämningen 

inte främst på att männen idag utför mer hushållsarbete, utan snarare på att kvinnorna gör 

mindre. Olsson (1999b) menar att den här snedvridningen är en stor anledning till att det 

framförallt är kvinnor som ser positivt på arbetstidsförkortning. Detta då kortare arbetstid ökar 

möjligheten till fritid och därmed också en ökad självreglering av hur fritiden ska spenderas. 

Negrey (2012) skriver att när Kellogg’s i USA började gå tillbaka från sex timmars arbetsdag 

till den vanliga åttatimmarsdagen, var det fler kvinnor än män som kämpade för att behålla den 

kortare arbetstiden. Det var även fler kvinnor än män som valde att fortsätta arbeta sex timmar 

om dagen, men då med sänkt lön. Detta medförde att arbetstidsförkortning började nedvärderas 

då det förknippades med att vara ett kvinnligt fenomen och för de som inte orkade arbeta heltid. 

Resultatet av Bildts studie (Larsson & Bildt 2007) visar att arbetstidsförkortning i vart fall inte 

minskar jämställdheten, utan snarare att det kan bidra till att den traditionella könsuppdelningen 

jämnas ut något, när det kommer till ansvarsfördelningen över hem och familj. 

 

4.2 Framtidens arbetstid 

4.2.1 Orka arbeta högre upp i åldrarna 

Michael anser att de medarbetare som arbetar på kontoret kommer att klara den höjda 

pensionsålder utan problem, medan de som arbetar mer fysiskt kan få svårt att klara att arbeta 

längre än till 65 års ålder. De har en hel del tunga lyft och annat kroppsarbete. Han poängterar 

dock att det till stor del även beror på individuella förutsättningar från början. Linnéa berättar 

att de har några stycken som passerat 65 år och som valt att fortsätta arbeta tills de fyller 67 år. 

Hon tror därför inte att det skulle vara något större problem för medarbetarna att orka arbeta 

högre upp i åldrarna. I vissa roller där man har lite mer ansvar kan det nog vara svårare att orka 

arbeta ända till pensionen. Exempelvis för de som reser mycket i arbetet kan det bli påfrestande, 

vissa reser så mycket som två veckor i månaden.  Vissa kan därför be om att få andra roller mot 

slutet av arbetslivet. Hon tror också att många slutar arbeta vid 65 års ålder just för att de inte 

behöver arbeta längre, men hade de behövt det så hade de nog klarat av det. Sofia säger att som 

tempot ser ut idag så är det tveksamt om deras anställda orkar arbeta 40 timmars vecka när 

pensionsåldern höjs. Mycket beror på om man får var frisk eller inte, men speciellt tufft tror 

hon att det skulle bli för de som arbetar med tyngre arbeten såsom reparatörer. Enligt Statistiska 

centralbyrån (2016b) var det år 2015 drygt 200 000 anställda som fortfarande arbetade trots en 

ålder på 66-74 år, vilket är en ökning med 36% sedan år 2010. En vanlig anledning till att 

fortsätta arbeta trots nådd pensionsålder är att man inte har råd att gå i pension eller att man är 
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egenföretagare. Cox (2019) skriver att den äldre generationen idag är piggare än vad deras 

föregångare någonsin varit, men menar samtidigt att det absolut inte är alla som orkar arbeta 

när de blir äldre. Har man ett fysiskt krävande arbete kan det vara svårare att klara av, och han 

menar därför att någon form av arbetstidsförkortning är ett sätt för dessa att orka. Det är även 

viktigt att se över arbetsuppgifterna för att minska arbetsbelastningen så mycket som möjligt så 

att människor orkar arbeta längre. 

 

Michael tror inte att arbetstidsförkortning skulle leda till att fler skulle orka arbeta högre upp i 

åldrarna. Det tror däremot Sofia, Ebbe och Andres som menar att det kan vara en lösning för 

att klara av den höjda pensionsåldern. Eftersom pensionsåldern snart höjs (Regeringen, 2019), 

anser vi att ett införande av arbetstidsförkortning kan vara en lösning för att få fler äldre att orka 

fortsätta att arbeta. Socialdemokraterna Omanovic & Nilsson (2018) poängterar att eftersom 

det redan är många som sliter ut sig på grund av sitt arbete, behöver någonting förändras för att 

dessa ska orka och klara av att fortsätta arbeta, även i en högre ålder. Hagen & Elinder (2018) 

skriver att Sverige införde den allmänna pensionen år 1913, den delades då ut till arbetare som 

fyllt 67 år. Pensionsåldern sänktes sedan till 65 år under 1976. Drygt 40 år senare meddelar 

Regeringen (2019) att Sverige nu står inför en ny ändring av pensionsåldern. Denna gång sker 

dock inte en sänkning utan förändringen innebär att vi återgår till en pensionsålder på 67 år. En 

av anledningarna till höjningen är den ökade medellivslängden som successivt ökar. Enligt 

mätningar ökar medellivslängden i genomsnitt 3,5 timmar varje dag. Enligt Lunds (2000) studie 

av Växjömodellen var de äldre arbetstagarnas förhoppning om kortare arbetsdagar just att de 

skulle orka arbeta ända fram till pensionen. Andres säger att politikernas argument om att höja 

pensionsåldern på grund av att människor lever längre idag, inte är relevant för alla. Han menar 

att medellivslängden har ökat bland de rika medan den istället sjunkit bland de fattiga. Enligt 

en studie av Hederos Eriksson et al. (2018) lever högavlönade arbetstagare i genomsnitt längre 

än de lågavlönade arbetstagarna. För kvinnor skiljer det sju år medan det för männen är nio år. 

Andres menar att de fattiga är också de som ofta tvingas arbeta mycket, med hög 

arbetsbelastning och låg lön. Han menar därför att en högre pensionsålder kommer göra det 

ännu mer ojämlikt och orättvist. Den höjda pensionsåldern är ett steg i fel riktning, nu ska vi 

jobba ännu mer istället för att minska på arbetstiden. Även Ebbe är tveksam till beslutet om att 

höja pensionsåldern. Han förstår tanken ur en samhällsaspekt, att vi lever längre och är friskare. 

En del tjänster kan dock vara svåra att utföra när man blir äldre, vilket gör det svårt. Han tycker 

därför att pensionsåldern gärna hade fått ligga kvar där den ligger idag. Sen skulle han gärna se 

att det skulle vara mer frivilligt, att arbetstagaren själv ska få göra valet om hen vill arbeta högre 
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upp i åldern. Låt människor få styra mer över sitt eget liv istället för att lagstadga om allt. Han 

tror att många vill arbeta längre, att gå i pension och lämna sin arbetsplats resulterar ju ofta i att 

man förlorar en stor del av sin sociala samvaro. Då tycker han att det är bättre att man får välja 

att gå ned till exempelvis halvtid när man fyllt 65 år, förutsatt att arbetsgivaren fortfarande har 

behov av en. Han förespråkar därför att det ska finnas en diskussion mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Enligt lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80) har en arbetstagare rätt att 

behålla sin tjänst till dess att hen fyllt 67 år. Vill arbetsgivare inte att den anställde ska arbeta 

kvar på företaget längre än så, kan en uppsägning ske. Om den anställde har exempelvis en 

månads uppsägningstid, måste arbetsgivaren säga upp sin anställde en månad innan denne fyllt 

67 år. Annars fortsätter tjänsten att vara tillsvidare och arbetstagaren kan inte bli uppsagd utan 

giltiga skäl. I och med att fler och fler blir äldre och äldre ser vi dock att det skulle vara svårt 

att hålla kvar vid den rådande pensionsåldern, pengarna räcker helt enkelt inte till när fler blir 

pensionärer. Därmed är en förhöjd pensionsålder inget vi kan komma ifrån, snarare kommer 

den antagligen höjas fler gånger i framtiden. 

 

Både Sofia och Linnéa ger de äldre medarbetarna möjlighet att korta ned på arbetstiden. Sofia 

säger att de uppmuntrar sina äldre anställda att gå ned i sysselsättningsgrad om de känner att 

det behövs och om verksamheten tillåter det. Linnéa berättar att de redan idag har 

arbetstidsförkortning med full lönekompensation för de som börjar närma sig pensionen. De får 

då möjlighet att gå ned i arbetstid och fortsatt få samma lön, löneökningar samt 

pensionsavsättningar. Deras upplägg är att vid 62 år har medarbetaren möjlighet att gå ned i 

arbetstid och det kompenseras med 20% av lönen. Det innebär att om någon går ned till 80% 

så får denne fortfarande 100% av lönen, väljer personen istället att gå ned till 50% så får denne 

70% av lönen. När man sedan fyller 63 år kompenserar företaget med 25% och efter 64 år 

kompenserar de istället med 30%. Det är ett väldigt tacksamt upplägg som uppskattas och 

utnyttjas av många medarbetare. Tanken bakom erbjudandet är just att vissa kanske inte orkar 

arbeta lika mycket under hela arbetslivet, speciellt i vissa roller. Många av deras arbetstagare 

har dessutom arbetat hos dem under många år, vissa så länge som i 50 år: 

 “Vi ser att om man har jobbat hos oss och varit väldigt lojal så ser vi det som en del

 i att vi tackar för alla åren. Vi har väldigt många som har jobbat i kanske 30, 40, 50

 år på --- som är i den åldern nu då.” 

- ”Linnéa” 

Det blir dessutom ett sätt att säkerställa att de orkar att arbeta ända fram till pensionen. Att både 

Sofia och Linnéa erbjuder sina äldre medarbetare möjlighet att gå ned i arbetstid ser vi som 
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positivt då det innebär att de är måna om sina medarbetares hälsa och att de samtidigt vill att de 

ska orka arbeta fram till pensionen. Det är en utveckling som vi tror kommer att fortsätta och 

som dessutom kan bli nödvändig för att arbetstagarna ska orka med hela arbetslivet. Ebbe 

berättar att det aldrig har varit någon som gått i pension hos dem och att han själv är äldst på 

företaget, han vet därför inte riktigt hur de skulle hantera det. Han tycker dock att det är en lite 

knepig situation. Om man låter någon gå ned i arbetstid så tar man inkomster från företaget, 

speciellt om det handlar om en tekniker då det är främst de som drar in pengarna. En säljare 

hade därför varit enklare att låta gå ned i arbetstid. Eftersom han är mån om att hans tekniker 

ska arbeta heltid, tolkar vi det som att han har ett behov av att vara varsam om dessa. Speciellt 

eftersom det är ett fysiskt yrke som innebär tyngre arbetsbelastning och därmed också kan vara 

svårare för äldre att orka med. Om han dock ser det som enkelt att hitta ersättare för dessa, kan 

det vara mer ekonomiskt att byta ut dem när de inte orkar arbeta lika mycket. Vi frågar oss dock 

om inte deras erfarenhet och vana i arbetet är ett skäl att ha kvar dem så länge som möjligt och 

därmed erbjuda dem att gå ned i tid när det behövs. 

 

4.2.2 Framtidens arbetsmarknad 

Arbetslivet kommer fortsätta att bli mer flexibelt, tror Sofia, Michael, Ebbe och Linnéa. De tror 

att det kommer övergå till att människor arbetar ännu mer hemifrån eller vart man än befinner 

sig. Som Sarker et al. (2012) skriver så har telefoner och datorer gjort det möjligt för anställda 

att ta med arbetet hem, vilket gör arbetet mer flexibelt. Linnéa berättar att de redan idag har 

väldigt flexibla arbetstider. De har två olika typer av anställningsformer. Den första har väldigt 

goda möjligheter till flex, 2,5 timme på morgonen och 3,5 timmar på eftermiddagen samt över 

lunch. Den andra anställningsformen har inga reglerade arbetstider utan det bygger helt på eget 

ansvar. Av dessa förväntas det att de vissa veckor arbetar mer för att det krävs i verksamheten, 

men att de ser till att kompensera detta genom att arbeta mindre under andra veckor. Dessa 

medarbetare måste själva ha koll på arbetstidslagen och se till att de exempelvis får rätt 

dygnsvila. Arbetar de 45 timmar ena veckan så ska de själva se till att ta ut ledighet under 

veckan därpå. De får ingen övertids- eller reseersättning utan kompenseras istället med högre 

fast lön samt fem extra semesterdagar. Det handlar om de medarbetare som har lite mer 

komplexa roller och som reser mycket i arbetet. Hon tror att detta är en utveckling av 

arbetstiderna som kommer fortsätta. Även Catasús et al. (2012) tror att framtidens arbeten 

kommer vara mindre fokuserade på själva arbetstiden. Istället kommer det vara mer inriktning 

mot själva arbetet. De menar att tiden i sig inte kommer att vara det viktiga, utan snarare att 

arbetsuppgifterna blir utförda. En stor anledning till det är att fler och fler arbetssysslor nu kan 
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utföras på andra ställen än på arbetsplatsen, tack vare teknik såsom datorer och telefoner. 

Tidigare har det krävts att man tillbringar sin tid på arbetsplatsen för att det är där ens 

arbetsredskap finns, numera kan många istället arbeta hemifrån. Det innebär att tiden på så vis 

blir mindre viktig. De menar dock att även om denna utveckling kommer fortsätta så gäller det 

inte alla yrken, många kommer fortfarande kräva att man befinner sig på arbetsplatsen. Linnéa 

kan dock även se nackdelar i att arbetet blir friare när man slutar stämplar in och ut. Det kommer 

göra det svårare för arbetsgivare att hinna se tecken på att hälsan sviktar och kan då medföra att 

långtidssjukskrivningarna ökar. Det här ser vi givetvis som ett stort problem, då det är 

arbetsgivaren som har ansvaret att se till att arbetstagarna inte far illa av arbetet. Om 

arbetsgivaren inte träffar sina medarbetare blir det betydligt svårare att veta hur dessa mår. 

Enligt Linnéa måste företagen därför bli mer virtuella med exempelvis möten via skype där 

man ser varandra. Det menar Sofia kommer öka då det kommer börja handla mer om hållbarhet, 

fler möten kommer ske digitalt och så även utbildningar och föreläsningar för att undvika långa 

resor.  

 

Ebbe tror att det redan har utkristalliserats rätt mycket, vilka som kan arbeta hemifrån och vilka 

som inte kan det. Det här anser vi är en intressant och viktig iakttagelse, då det talas väldigt 

mycket om att arbetslivet kommer bli mer flexibelt och att fler och fler kommer arbeta hemifrån. 

Det är långt ifrån alla som har den möjligheten, dessutom är det ofta inom de fysiskt mest 

krävande arbetena som man oftast måste vara på plats. Det är något som inte kommer att 

förändras, då exempelvis vårdpersonal eller Ebbes tekniker inte heller i framtiden kommer ha 

möjlighet att arbeta hemifrån. Ebbe hoppas att det kommer bli ännu mer flexibilitet, eftersom 

det är något som han älskar. Han tycker att arbetstagarna och arbetsgivarna bör ges ett större 

spelutrymme istället för att tvinga dem till olika saker genom lagstiftning. Samtidigt tycker han 

att det finns en poäng i att alla får det likadant, på så sätt blir det mer jämlikt. 

 

Michael, Sofia och Andres tror att en anledning till att så få företag har testat att införa 

arbetstidsförkortning handlar om rädsla, det som är nytt är skrämmande. Det är inte så många 

företag som har testat det ännu, man vet därför inte riktigt vad det innebär. Det måste vara 

någon som tar första steget och vågar hoppa. Vi ser dock att flera företag och organisationer 

både har testat och infört det permanent på sina arbetsplatser. Kanske behövs det därför 

uppmärksammas ännu mer för att fler arbetsgivare ska nappa på idén att testa. Är det fler företag 

i ens närhet som tar chansen att våga och gör ett försök tror vi att fler företagare runtomkring 

väljer att hoppa på tåget. Michael menar att det ju är en spekulation att de ska hinna utföra sitt 
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arbete på kortare tid, de vet ju inte säkert, vilket skapar osäkerhet. Det är inte tillräckligt 

undersökt än, för att motverka denna osäkerhet. Vi ser att inte heller det här är riktigt sant, 

eftersom det redan har utförts en mängd studier kring hur arbetstidsförkortning fungerar i 

praktiken. Snarare handlar det antagligen om att företag kan vara oroliga för hur det faktiskt 

skulle fungera i just deras organisation. Frågan är dock hur mycket ännu fler studier skulle 

minska den osäkerheten. Sofia säger att ytterligare ett hinder är att om det inte skulle fungera 

hade det kunnat bli svårt att gå tillbaka till det gamla igen: 

 “Det krävs nog en djupare analys och ett grundligt arbete för att kunna lägga upp

 det på ett bra sätt och se nyttan av det.” 

- Sofia 

 Det är något som vi såklart menar är relevant. Om det är arbetstagarna som tycker att det inte 

fungerar, hade det nog inte varit några större problem att gå tillbaka till hur det var förut. Är det 

däremot arbetsgivaren som inte får ihop det ekonomiskt och därför vill återgå kan det nog leda 

till ett missnöje bland medarbetarna. Andres vill tro att marknaden är mogen för den här typen 

av organisationsförändring, men att det kan behövas lite knuffar från olika håll. Han ser ett 

problem i att det inom politiken har fått en prägel av att vara en vänsterfråga, eftersom vänstern 

är de enda som driver frågan om arbetstidsförkortning. Vissa företag som han pratat med anser 

därför att arbetstidsförkortning är “vänsterflum” och tar det därför inte seriöst. Han tror dock 

att det största motståndet mot arbetstidsförkortning ligger i okunskap, att man tror att det aldrig 

kommer fungera. Det har varit samma sak genom hela historien. När man införde åtta timmars 

arbetsdag så sa man att det aldrig kommer att fungera, hur ska vi kunna utföra lika mycket 

arbete på bara åtta timmar? Idag kan vi dock konstatera att Sverige klarat att gå ned till 40 

timmar per vecka utan större problem. Sedan 1978 har dessutom produktiviteten fördubblats i 

Sverige enligt Paulsen (2017). Andres ser att det framförallt är inom mer kreativa och 

innovativa företag som intresset för arbetstidsförkortning finns. Det är typiska företag som vill 

testa nya saker och tänker lite annorlunda. Många andra branscher är nog lite mer åt det andra 

hållet, att de vill hålla fast vid hur det alltid har varit, det bara “ska” vara så. Han tycker att det 

känns gammaldags att man ska sitta kvar på jobbet de sista två timmarna “bara för att”. Det är 

själsdödande på något vis. Vi har alltid arbetat åtta timmar, vilket blir ett argument för att vi 

ska fortsätta göra det, för så har det alltid varit. Han menar dock att ibland behöver man tänka 

lite nytt. Det här är precis samma sak som Paulsen (2017) menar när han säger att arbetet blir 

ett självändamål och att det därför töms på mening. Grey (2012) ser ett problem i att vi tar saker 

och ting så självklara att vi inte ser några alternativ. Han menar att dessa saker inte alls måste 
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vara på ett visst sätt, utan att vi bör ifrågasätta de normer som vi ser som självklara. När vi väl 

förstår att saker går att förändra, kan vi skapa många fler möjligheter att forma vår tillvaro och 

våra liv. 

 

Michael säger att det inte direkt finns några hinder mot att införa arbetstidsförkortning på deras 

arbetsplats. Det är framförallt okunskapen som hindrar dem i så fall, det skulle krävas en 

ordentlig djupanalys. Han ser dock inte ett införande av sex timmars arbetsdag som en 

självklarhet. Han hör inte så mycket prat om det, varken från de som är för eller emot. Det är 

många som verkar tycka att det är en intressant tanke, men det är inte en tillräckligt het fråga. 

Han tror inte att behovet är tillräckligt stort än så länge för att det ska bli prioriterat. Det fungerar 

rätt bra som det är idag: 

 “Människan är lat av naturen, vi förändrar inte om vi inte behöver.” 

- Michael 

Han menar dock att frågan kanske borde prioriteras högre, för att de i alla fall ska vara 

förberedda inför framtiden. Inte heller Linnéa ser det som något de kommer prioritera under de 

närmaste åren, eftersom de inte har några bekymmer när det kommer till arbetstiderna. I 

dagsläget ser hon därför inte något behov på kontoret för denna typ av organisationsförändring. 

 “[...] möjligtvis i framtiden om vi ska fortsätta mot samma håll att alla ska vara

 uppkopplade hela tiden, då kan det mycket väl va så att vi ser att hälsan blir en så

 hög kostnad för oss att vi ändå måste in med dom pengarna, då kan det mycket väl

 vara intressant [...] en förmån för att folk ska må bra.” 

- ”Linnéa” 

Även om hon menar att arbetstidsförkortning skulle vara något att tänka på om sjuktalen skulle 

stiga, anser vi att arbetstidsförkortning lämpligtvis borde införas i förebyggande syfte. Tanken 

är ju inte att sjuktalen ska behöva öka innan man agerar utan vi bör ständigt arbeta för att 

förhindra att de uppstår. Även om Linnéas organisation i dagsläget inte själva har problem med 

sjukskrivningar så hade de på grund av den växande ohälsan kunnat se ett behov på 

samhällsnivå. Även Sofia är inne på det här med behov när hon förklarar att de anställda på 

företaget redan har det rätt förmånligt när det kommer till arbetstider. Bland annat ökar antalet 

semesterdagar ju äldre man blir och vissa anställda har fyra dagar arbetstidsförkortning per år 

som de kan ta ut antingen i timmar eller dagar. Dessutom finns flexen att använda sig av. 

Samtidigt menar hon att det är många på företaget som inte tar ut sina sparade semesterdagar 

och har hög flex, vilket kan vara ett problem. Med tanke på den eskalerande stressen och 

psykiska ohälsan i Sverige idag ser vi det som väldigt oroande att medarbetarna inte tar chansen 
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att få den lediga tid som de har rätt till. I motsats till detta menar Linnéa att vi just nu går mot 

en generation där det är mer tal om rättigheter än om skyldigheter. Tidigare har kulturen varit 

att man gör saker tillsammans, att man ger och tar. Det är något som nu har börjat skifta, 

medarbetarna ser till att vara lediga det de har rätt till att vara. Hon menar att när det väl kommer 

till situationer där det behövs att man hjälps åt och kämpar lite extra, då är det inte lika populärt. 

Det kan göra ett införande av arbetstidsförkortning svårt för arbetsgivaren. Vi ser det istället 

som ett sundhetstecken att medarbetarna ser till att ta hand om sig själva och tar den 

återhämtning som de behöver, speciellt i skenet av de stigande problemen med psykisk ohälsa 

i Sverige. Samtidigt är det givetvis problematiskt om medarbetarna inte är samarbetsvilliga och 

arbetar som ett team. Det är något som Brath (Bråth, u.å.b) dock menar att deras medarbetare 

gör, tack vare att de kommer utvilade till arbetet och att de vet att en förutsättning för att 

arbetstidsförkortningen ska fungera är att alla arbetar extra hårt. Generationsfrågan är något 

som även Andres talar om. Han menar att i de äldre generationerna anses det coolt att jobba 

mycket, men att många unga idag har en helt annan syn på arbete. Många värdesätter sin fritid 

mer idag och väljer därför att jobba mindre. Det tycker vi låter sunt då pensionsåldern successivt 

kommer öka vilket innebär att yngre arbetstagare kommer att behöva arbeta ännu längre än vad 

pensionsåldern är idag. De som arbetar tolv timmar om dygnet kommer troligtvis inte att klara 

att arbeta ända fram till pensionen, det finns en gräns för alla. 

 

Ebbe varken tror eller hoppas att arbetstidsförkortning kommer införas i framtiden: 

 “Det finns inte, det går inte och det är helt förkastligt.” 

- Ebbe 

Vidare säger han att han till och med kommer sälja sin verksamhet eftersom det skulle bli allt 

för svårt att vara arbetsgivare: 

 “Ärligt till de scenariot sex timmars arbetsdag då säljer jag firman då vill jag inte

 vara företagare här längre i det här landet då packar jag ihop hellre, då får det va.”  

- Ebbe 

Det ser vi givetvis som oroande om företagare ser arbetstidsförkortning som ett så stort hot mot 

deras verksamhet. Ebbe säger att det dessutom skulle krävas väldigt tydliga regler och att det 

skulle ta tid att få det tillräckligt inkört. Han anser att det bör vara upp till varje enskilt företag 

hur de vill ha det. Risken om man inför arbetstidsförkortning är att man efter ett tag vänjer sig 

vid det och plötsligt arbetar man bara effektivt i fem timmar varje dag istället. Det är samma 

sak med lönen. Om han plötsligt får 10 000 kronor mer i månadslön så blir han ju jätteglad, 

men när han vant sig vid det skulle han inte märka någon skillnad längre. Vi anser att han har 
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en poäng i att människor har lätt för att vänja sig och därefter återgår till det gamla mönstret. 

Det är dock något som inte visats sig på Toyota (Toyota Center Göteborg, u.å.) där man nu haft 

sex timmars arbetsdag i sjutton år. Efter så lång tid fortsätter företagets lönsamhet att öka, vilket 

vi menar tyder på att arbetstagarna fortsätter att arbeta effektivt även under den sista timmen av 

arbetspasset. Linnéa är lite inne på samma sak när hon berättar att vissa medarbetare som har 

arbetat länge hos dem ser deras generösa personalpolitik som en självklarhet, eftersom de är så 

vana vid det. Michael menar att det hade underlättat om arbetstidslagen ändrades, så att man 

inte måste ha lunchrast efter fem timmar. De hade då kunnat ha en kortare paus, men i övrigt 

arbeta effektivt i sex timmar. Han menar också att det hade varit lättare om hela samhället 

kortade ned arbetstiderna samtidigt, eftersom alla då får samma förutsättningar exempelvis när 

det gäller öppettider och tillgänglighet. Han säger att ett alternativ skulle kunna vara att de som 

arbetar med de mer fysiska arbetsuppgifterna på företaget skulle kunna gå ned till sex timmars 

arbetsdag, medan de som arbetar på kontoret fortsätter med de vanliga arbetstiderna. Det 

behöver ju inte vara hela företaget som ställer om. Precis så här är det på Toyota. Det är 

verkstadspersonalen på Toyota (Toyota Center Göteborg, u.å.) som arbetar sex timmar, de som 

arbetar med exempelvis administration och försäljning arbetar fortfarande åtta timmar om 

dagen. De menar att det hade varit svårt att införa skift även för dessa och poängterar att Toyota-

modellen antagligen inte passar lika bra på alla typer av arbetsplatser. Det är därför något som 

vi absolut kan se som ett alternativ, eftersom det är de med fysiska arbeten som framförallt kan 

vara i behov av kortare arbetsdagar och mer tid för återhämtning. Samtidigt är även 

stillasittande jobb krävande, fast på andra sätt. 

  

Sofia anser att de avgörande faktorerna för att få arbetstidsförkortning att fungera på företaget 

är att man prioriterar att göra rätt saker och att det är rätt person på rätt plats. Det är också viktigt 

att man tydligt har förmedlat ut vad som förväntas av de anställda så att de kan jobba effektivt. 

Även hon tror att rasterna skulle behöva justeras något, att de blir kortare. Andres tror inte att 

arbetstidslagen kommer att ändras, i alla fall inte till en början. I så fall först efter att fler större 

företag har infört kortare arbetsdagar. Han tror snarare att det kommer bli en dominoeffekt. Fler 

och fler företag kommer att införa sex timmars arbetsdag och till slut kommer de andra 

företagen inte våga hålla kvar vid åttatimmarsdagar eftersom de då kommer att hamna efter: 

 “Det kommer inte vara någon som vill jobba på ett ställe där man behöver jobba i

 åtta timmar när de flesta andra jobbar sex liksom.” 

- Andres 
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Det har stått still väldigt länge nu, han tror att förr eller senare måste något hända. Han tycker 

därför att det är dags för nästa arbetstidsförkortning nu. För de företag som implementerat det 

har det fungerat bra. Han önskar att fler hade vågat prova, det finns inget att förlora mer än att 

eventuellt behöva avsluta försöket om det verkligen inte skulle fungera: 

 “Man vinner mycket bara på att testa.” 

- Andres  
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5. Slutsatser 

I det avslutande kapitlet kommer vår forskningsfråga besvaras genom flera delslutsatser. 

Vidare reflekteras det kring uppsatsens betydelse i ett vidare hållbarhetsperspektiv. 

Avslutningsvis redogörs det för våra tankar och idéer kring vidare forskning. 

 

5.1 Produktivitet och ekonomiska förutsättningar 

I många organisationer krävs det att arbetet blir mer effektivt för att kortare arbetsdagar ska 

fungera. En nackdel med arbetstidsförkortning som många arbetsgivare verkar se är därför att 

de inte tror att de ska hinna med en lika stor mängd arbete under kortare tid. Med andra ord 

anser de att medarbetarnas prestationer idag ligger på en maximal nivå. Flera studier som vi har 

tagit del av motsäger dock detta, då de dels visar att det inte är möjligt för en människa att vara 

koncentrerad i åtta timmar varje dag, dels att de flesta arbetstagare bara arbetar effektivt i cirka 

75% av tiden en vanlig arbetsdag. Hur stor del av arbetsdagen som går åt till annat än arbete, är 

något som verkar underskattas av arbetsgivarna. Det är förståeligt då de arbetstagare som ägnar 

sin arbetstid åt annat än att arbeta troligtvis försöker dölja det för arbetsgivaren. Det kan dock 

ses som positivt att arbetsgivarna vill se det bästa i sina medarbetare men det tyder också på ett 

något naivt synsätt. I det fall att det finns mer tomt arbete än vad arbetsgivarna vet om hade ett 

införande av arbetstidsförkortning troligtvis kunnat effektivisera arbetet genom att plocka bort 

denna onödiga tid. Om arbetsgivarnas uppskattningar ändå stämmer så finns det inte så mycket 

tomt arbete att dra ner på, vilket innebär att ett införande av arbetstidsförkortning kan bli 

problematisk om det inte går att effektivisera arbetet på något annat sätt. Samtidigt verkar raster 

och pauser av flera ses som en viktig del av arbetsdagen och fikat ses som socialt viktigt. Ett 

införande av arbetstidsförkortning skulle innebära att pauserna till viss del dras in för att arbetet 

ska hinnas med, vilket skulle minska möjligheten att socialisera sig på arbetsplatsen. Genom 

det riskeras också sammanhållningen att försämras mellan kollegorna. Införandet av 

arbetstidsförkortning blir därmed en prioriteringsfråga om vad som anses vara mest givande; 

att ha fika på arbetsplatsen eller komma hem tidigare på dagen? 

 

Pengar ses som ett av de största hindren mot att införa arbetstidsförkortning. Har ett företag inte 

intäkter som täcker kostnaderna blir det svårt att överleva. Arbetstidsförkortning kan därmed 

upplevas som ett hot mot ekonomin. Dock är det inte alla arbetsgivare som ser kostnaderna som 

ett hinder. I vår studie var det främst de privata bolagen som var oroliga för att det skulle bli 

dyrt, medan de kommunala bolagen inte ansåg att pengarna skulle vara det största hindret. Vi 
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trodde från början att de ekonomiska farhågorna skulle vara det som mest fokus skulle ligga på 

och blev därför förvånade över att det faktiskt inte är det som oroar mest hos alla. Vissa menar 

dock att arbetstidsförkortning bara gynnar arbetstagarna och att det därför inte är en fråga för 

arbetsgivaren. Poängteras bör dock att det finns stora skillnader mellan privata och kommunala 

bolag. Givetvis kan det vara mer problematiskt och oroande för privata bolag att riskera 

minskade intäkter och högre kostnader, eftersom de har mer att förlora på det än de kommunala 

bolagen. En enda felsatsning kan skapa stora ekonomiska problem och i värsta fall leda till 

konkurs. Hos de privata bolagen sågs pengarna som det absolut största hindret mot 

arbetstidsförkortning. Vi hade dock trott att även de kommunala bolagen skulle oroar sig 

mycket för den ekonomiska biten, eftersom det ofta skrivs om alla besparingar och 

nedskärningar som förekommer inom den kommunala verksamheten.  

 

Ett annat stort hinder som arbetsgivare ser är att arbetstidsförkortning riskerar att försämra både 

tillgängligheten och öppettiderna för deras kunder. Skiftarbete är en lösning som flera 

arbetsgivare ser på detta problem, vilket de menar istället kan öka flexibiliteten, tillgängligheten 

och drifttiden. Enligt flera av de företag som har infört kortare arbetsdagar kan det dessutom 

vara ett sätt att använda resurserna på ett smartare och mer effektivt sätt. Genom att införa 

skiftarbete kan de utnyttja resurserna under fler timmar varje dag, utan att behöva göra några 

nya investeringar. Det är därmed ingen välgörenhet som enbart är till för att gynna 

medarbetarna, utan det är en affärsstrategi som är tänkt att förbättra företagens position på 

marknaden. Är syftet att öka lönsamheten och vinsterna kan det tilltala även de mest negativt 

inställda arbetsgivarna. Samtidigt är skiftarbete inte något som passar alla typer av 

yrkeskategorier, exempelvis för de som är ensamma om ett visst ansvarsområde kan det bli 

problematiskt. Om det ska fungera kan det därför krävas att man delar på ansvaret. Enligt oss 

är en förutsättning för att arbetstidsförkortning ska kunna införas och gynna både medarbetare 

och företag givetvis att det går ihop sig ekonomiskt. Om företaget går i konkurs på grund av 

införandet av arbetstidsförkortning gynnar det varken företag eller anställda. Det är därför 

väldigt viktigt att arbetstidsförkortningen är ekonomiskt hållbar och det är enligt oss där den 

största utmaningen ligger.  

 

5.2 Personalekonomi 

Arbetstidsförkortning kan innebära att man behöver rekrytera fler medarbetare, vilket kan bli 

dyrt om rekryteringskostnaden är hög. Det är en farhåga hos arbetsgivarna att behöva anställa 

fler eftersom personal kostar mycket pengar, både rekryteringen och de fasta 
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personalkostnaderna. Många anser att de behöver täcka upp för den förlorade arbetstiden, 

medan andra menar att de skulle klara sig på den personal som de har idag. Även här verkar 

flera företag dock ha en något överdriven oro, då de menar att de skulle behöva kompensera 

fullt ut eller till och med över hundra procent. Vi tolkar det som att det finns en tendens att 

arbetsgivare överdriver de negativa siffrorna. Det kan möjligen bero på att de har en negativ 

inställning till arbetstidsförkortning som fenomen och att de därmed undermedvetet förstorar 

upp problemen. Eftersom det verkar gå åt mycket tid till fika och annat som inte är arbete, så 

bör de rimligtvis inte behöva kompensera den förlorade tiden fullt ut vid en 

arbetstidsförkortning.  

 

Flera arbetsgivare kan se en fördel med att arbetstidsförkortning kan locka fler arbetstagare att 

söka sig till organisationen och därmed kan de få in fler kompetenta medarbetare. Trots dessa 

fördelar ifrågasätts det vad det är för typ av människor som lockas av arbetstidsförkortning. 

Vissa menar att det finns en risk att de kandidater som söker kanske förväntar sig att det ska 

vara ett slappt arbete eftersom man arbetar färre timmar. Så behöver dock inte vara fallet, bara 

för att arbetstagare är intresserade av att ha mer fritid, betyder inte det automatiskt att de skulle 

underprestera på arbetet utan snarare att de vill prioritera andra saker också. Eftersom det är 

kompetensbrist inom vissa områden kan arbetstidsförkortning vara ett sätt att minska denna. 

Skulle dock alla organisationer införa arbetstidsförkortning samtidigt skulle kompetensbristen 

troligtvis istället öka vilket skulle vara negativt, speciellt för de företag som har svårt att hitta 

viss kompetens. Det skulle också leda till att de organisationer som infört arbetstidsförkortning 

som del i sin employer branding-strategi förlorar detta värde när alla gör samma sak. 

 

Många av företagen verkar oroa sig för att sjukfrånvaron och stressen skulle öka vid ett 

införande av arbetstidsförkortning, åtminstone initialt. Det verkar vara en obefogad rädsla, då 

de flesta studier som har genomförts på området visar att sjukfrånvaron antingen ligger kvar på 

samma nivå eller också sänks. Dessutom är återhämtningen det som är allra viktigast när det 

kommer till hur mycket stress en människa klarar av. Arbetstidsförkortning innebär visserligen 

inte att det är ett lågt tempo på arbetsplatsen, snarare verkar det vara tvärtom, men medarbetarna 

ges mer tid att vila upp sig mellan varven. Trots att företagen har låg sjukfrånvaro i dagsläget, 

anser vi att arbetstidsförkortning kan vara ett sätt att förebygga en ökad sjukfrånvaro, speciellt 

med tanke på hur mycket sjukskrivningarna i Sverige har eskalerat på senare år. Det är dock 

troligt att företag inte tar ett sådant beslut förrän det verkligen krisar.  
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Flera av arbetsgivarna tror att arbetstidsförkortning framförallt skulle kunna gynna de som har 

ett fysiskt krävande arbete. Även de som arbetar på kontor tror de troligtvis skulle gynnas 

eftersom de har ett stillasittande arbete som också tröttar, fast på ett annat sätt. De som har 

arbetat mycket intensivt under några år skulle antagligen må bra av att arbeta lite mindre. De 

som framförallt skulle riskera att bli mer stressade är istället de som är själva i sitt 

ansvarsområde, eftersom de inte kan få hjälp av andra om arbetsbelastningen skulle öka. Vissa 

av arbetsgivarna tror att välmåendet i samhället överlag skulle öka av arbetstidsförkortning.  

 

5.3 Familjeliv och arbetsliv 

Många arbetsgivare verkar tro att arbetstidsförkortning kan underlätta medarbetares balans 

mellan arbetslivet och privatlivet. För att det dock ska vara gynnsamt för personalen, krävs det 

att arbetsbelastningen inte ökar och att de hinner utföra sina arbetssysslor under arbetstiden utan 

att man behöver ta med arbetet hem. Vissa arbetsgivare menar dock att ansvaret inte bara ligger 

hos företagen utan att arbetstagaren själv har ett stort ansvar när det kommer till att orka med 

sitt arbete. Forskning menar dock att när människor är stressade på sin fritid har det ofta med 

arbetet att göra, att de har krav på sig att vara tillgängliga även när de är lediga. Det finns också 

en skepsis bland arbetsgivarna mot att två timmar extra ledighet per dag egentligen skulle göra 

så stor skillnad. De menar att ökad fritid innebär att man också kommer göra mer på sin fritid 

och därmed fortsätta stressa. Flera studier visar dock det motsatta och att arbetstidsförkortning 

är ett effektivt sätt för att få bättre balans mellan arbetsliv och fritid. 

 

Det verkar framförallt vara kvinnliga arbetsgivare som tror att arbetstidsförkortning skulle 

kunna öka jämställdheten i samhället. De tror att fler kvinnor skulle kunna gå upp till heltid, 

vilket skulle minska lönegapet mellan män och kvinnor. Dessutom skulle både mannen och 

kvinnan få mer tid och därmed få möjlighet att hjälpas åt mer med hushållssysslorna, vilket 

skulle minska risken att kvinnor hamnar i den så kallade “kvinnofällan”. Vi menar inte 

nödvändigtvis att det skulle innebära att männen tar mer ansvar, men arbetsbördan skulle 

underlättas för de kvinnor som idag “dubbelarbetar”.  

 

5.4 Framtidens arbetstid 

Många arbetsgivare verkar se den höjda pensionsåldern som problematisk. Det är dock inget vi 

kan komma ifrån, då det är ett faktum att ju fler pensionärer det blir, desto mer pengar krävs 

det för att finansiera deras pensioner. Frågan handlar därför inte så mycket om huruvida 
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pensionsåldern bör höjas eller ej, utan snarare om hur man ska få fler att orka arbeta ända till 

pensionen. Arbetsgivarna tror att de som arbetar på kontor och dylikt antagligen kommer att 

klara den höjda pensionsåldern, medan de som har mer fysiskt krävande arbeten och de som 

har större ansvar på arbetsplatsen kan få det svårare. Dagens höga tempo gör det dock tveksamt 

att de flesta skulle klara att arbeta mycket längre än till 65 år. Arbetstidsförkortning ses därför 

som en möjlig lösning för att vi ska klara av att arbeta högre upp i åldrarna. Redan idag låter 

vissa arbetsgivare sina äldre medarbetare gå ned i arbetstid, vissa dessutom med full 

lönekompensation. 

 

Arbetslivet kommer troligtvis att bli ännu mer flexibelt och fler kommer kunna arbeta hemifrån. 

Fokuset på själva arbetstiden kommer antagligen bli mindre och troligtvis kommer det bli fler 

som får friare och mer oreglerade arbeten. Det kommer innebära mer frihet men också mer 

ansvar för arbetstagarna, att se till att de får rätt tid för återhämtning. Det gör det även svårare 

för arbetsgivarna att kontrollera att deras medarbetare mår bra. Samtidigt så påverkas det sociala 

även av att man arbetar hemifrån. När man sitter hemma blir det inte heller några sociala 

fikapauser, vilket kan leda till att fler känner sig ensamma i samhället. Dessutom talar det emot 

att det är så viktigt med fika som många ändå hävdar. Vi kan därför fråga oss hur viktigt det 

egentligen är med fika på arbetsplatsen? Även om arbetslivet går mot att bli mer flexibelt 

kommer det inte ske för alla. Det kommer fortfarande vara många arbeten som kräver att 

medarbetarna är fysiskt på arbetsplatsen. Vi anser att det kan skapa ännu större ojämlikhet 

mellan arbetare och tjänstemän, eftersom de flesta antagligen hade velat ha möjlighet att arbeta 

hemifrån ibland. Dessutom blir de som måste vara på arbetsplatsen mellan vissa tidpunkter 

varje dag utsatta för mer kontroll av sina arbetsgivare, vilket kan upplevas som negativt av 

många. 

 

Flexibilitet verkar vara något som många uppskattar och som många arbetsgivare strävar efter. 

Samtidigt ser de vissa farhågor med det, exempelvis att det blir svårare att upptäcka tecken på 

att någon mår dåligt och det riskerar att bli mer stressigt i och med att medarbetarna känner ett 

krav på att ständigt vara tillgängliga. Det här är något som vi ser som ett stort problem i 

samhället, ett problem som dessutom kommer att växa. Det gränslösa arbetet gör att det blir 

svårare att koppla av och att känna sig “riktigt” ledig. I det långa loppet är vi övertygade om att 

detta kommer behöva regleras tydligare.  
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De flesta av företagen i vår studie menar att den största anledningen till att så få företag har 

testat att införa arbetstidsförkortning är okunskap och osäkerhet. Det var ett resultat som vi inte 

hade väntat oss, då vi trodde att det var kostnaderna som skulle vara den största farhågan bland 

företagen. Dock kan givetvis denna osäkerhet delvis bero på en oro över att inte få det att gå 

ihop ekonomiskt, vilket innebär att kostnaderna säkert är inbakat i detta hinder. Vi ser dessutom 

detta resultat som lite märkligt eftersom det ändå finns ett antal företag som med framgång haft 

kortare arbetsdagar i många år. Det innebär att även om det har visat sig fungera på andra 

företag är det inte säkert att man vågar tro att det kommer fungera på ens egna arbetsplats. Det 

verkar därför behövas mer lättillgänglig information om hur arbetstidsförkortning kan 

implementeras på ett effektivt och ekonomiskt hållbart sätt.  

 

Dessutom menar arbetsgivarna att behovet inte är tillräckligt stort i dagsläget och de ser inga 

bekymmer när det kommer till arbetstiderna. Däremot om hälsan blir ett problem så kan det bli 

aktuellt att titta närmare på arbetstidsförkortning. Det är intressant att inget av de företag vi 

pratat med, som idag arbetar åtta timmar, ser ett behov av arbetstidsförkortning, samtidigt som 

långtidssjukskrivningarna i Sverige har ökat med 80% på bara sex år. Dessutom är 96% av alla 

fall av utmattning arbetsrelaterade, oftast är det dock en kombination av arbetslivet och 

privatlivet som gör att man blir slutkörd. Vi anser att det här är en utveckling som måste tas på 

största allvar. De höga sjukskrivningstalen är inte bara en katastrof för den enskilde individen, 

utan även en stor kostnad för hela samhället.  

 

En ytterligare nackdel med arbetstidsförkortning som arbetsgivare upplever är att arbetstagare 

riskerar att vänja sig och efter ett tag återgå till sina gamla mönster igen och inte arbeta lika 

effektivt. Det är absolut en farhåga som är rimlig. Samtidigt har produktionen ökat mycket 

sedan 40-timmarsveckan infördes i Sverige. Senaste sänkningen av arbetstiderna i Sverige 

motiverades just med att det svenska folket skulle få ta del av den stora produktionsökningen. 

Därför ser vi det som märkligt att sänkta arbetstider inte längre ses som ett alternativ. Vi verkar 

ha fastnat i normen om att det ska vara som det alltid har varit; precis som vi gjorde för hundra 

år sedan.  

 

5.5 Reflektion kring Hållbarhet  

Vår studie handlar till stor del om social hållbarhet, då den delvis behandlar ämnet hur vi ska 

kunna komma tillrätta med problemen med de eskalerande sjuktalen och den allt större psykiska 
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ohälsan i Sverige idag. Vi ifrågasätter även den målrationalitet som råder som ideal inom många 

svenska företag, då effektivitet ses som det största målet för företag. Genom att istället utgå 

från värderationalitet hade vinsterna med arbetstidsförkortning synts på ett betydligt klarare 

sätt, då saker som etik och social hållbarhet hade fått ett större och tydligare fokus. Utöver det 

handlar uppsatsen också om ekonomisk hållbarhet, vilket kan vara ett problem vid införandet 

av arbetstidsförkortning. När det kommer till ekologisk hållbarhet har Sanne (2007) ett något 

kontroversiellt synsätt på arbetstidsförkortning. Han påpekar att vårt sätt att producera och 

förbruka naturresurser är totalt ohållbart och att det krävs radikala förändringar för att komma 

till rätta med problemen. Han anser därför att vi måste dra ned på produktionen och sluta 

tillverka sådant som det egentligen inte finns något behov av. Det faktum att vi inte längre har 

samma behov av arbete bör ses som en möjlighet istället för ett hot. Han menar därför att vi 

måste ifrågasätta normen om att ekonomisk tillväxt alltid är ett överordnat mål. Vidare säger 

han att många människor idag har så mycket pengar över att de kan spendera dessa på att köpa 

onödiga saker. Om fler skulle gå ned i arbetstid, skulle överkonsumtionen därmed kunna 

minska dramatiskt. Istället skulle dessa människor få mer ledig tid där de kan göra vad de själva 

vill. Han förespråkar därmed inte i första hand en arbetstidsförkortning med full 

lönekompensation, utan menar att det bästa för miljön vore om människor fick ut mindre i lön. 

 

5.6 Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi stött på fler aspekter av vårt fenomen som hade varit intressanta att 

studera närmare, men som dock inte ryms inom denna studie. För det första visar ett av våra 

resultat att den sociala samvaron riskerar att försämras till följd av att ett införande av 

arbetstidsförkortning troligtvis leder till färre och kortare fikapauser. Det var något som våra 

informanter upplevde som ett problem. Samtidigt arbetar fler och fler hemifrån, vilket är en 

utveckling som antagligen bara kommer fortsätta. Det riskerar dock att leda till ännu större 

försämring av den sociala aspekten av arbete. Det hade därför varit intressant att undersöka hur 

den sociala samvaron påverkas både av arbetstidsförkortning och av att arbeta hemifrån. 

 

Vårt resultat visar även att ett av de största hindren som arbetsgivarna såg var att de upplevde 

en brist på kunskap och osäkerhet kring huruvida arbetstidsförkortning faktiskt skulle kunna 

fungera på deras företag. Det verkar därför finnas ett stort behov av fler studier om hur 

arbetstidsförkortning kan implementeras på ett effektivt sätt, både inom kommunala och privata 

bolag. Det finns redan mycket forskning kring vad arbetstidsförkortning ger för effekter på 

olika organisationer, men det skulle behövas mer studier om hur införandet går till på bästa sätt.   
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Arbetsprocess 

 

Vår arbetsprocess har flutit på smidigt och vi har samarbetat bra med varandra. Vi båda har 

varit lika delaktiga i samtliga delar av uppsatsen och därmed har vi bidragit lika mycket till 

studiens resultat. Arbetet har innefattat hårda ansträngningar, samtidigt som vi aldrig har glömt 

bort att ha roligt tillsammans. Vi vill därför avslutningsvis tacka varandra för ett gott och 

underhållande samarbete som inkluderat trevliga resor, många skratt samt långa kvällar och 

nätter.   
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Bilaga 1 – Presentation av informanterna 

 Informant  

1 

Informant 

2 

Informant 

 3 

Informant 

4 

Informant  

5 

Namn Michael Sofia Ebbe ”Linnéa” Andres 

Position Driftschef med 

personalansvar 

Personalchef Företagsägare, 

VD 

HR Business 

Partner 

Företags-

ledare 

Sektor Kommunalt 

bostadsbolag 

Kommunalt 

bostadsbolag 

Privat bolag 

inom säkerhets- 

branschen 

 

Privat bolag Privat 

konsultbolag 

 

Antal anställda Ca 20 st Ca 100 st Ca 10 st Ca 300 st  

Könsfördelning Jämn 

könsfördelning 

Mansdominerat Mansdominerat Jämn 

könsfördelning 

 

Genomsnittlig 

ålder 

40-45 år 46 år 35-40 år 47 år  

Arbetstider Hälften flex, 

hälften 

7.00-16.00 

7.30-16.30 med 

en timmes flex, 

samt utökad flex 

på fredagar 

8.00-17.00, med 

flexkonto 

+/- 10 timmar 

Hälften flex 

6.30-9.00 och 

14.30-18.00, 

hälften oreglerat 

med eget ansvar 

 

Sjukfrånvaro > 2% 3,2% Låg 2%  

Personal- 

omsättning 

Låg 11,7% Medel Medel  
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Bilaga 2 – Kodningsschema 

Citat Nyckelord Kategori Tema 

“Fika är superviktigt hos oss.” Fika, rast, effektivitet, 

prestation, tillgänglighet, 

hinna med, skift 

Effektivt 

arbete 

Arbetstidsförkortning 

och 

Företagsekonomi 

“Jag har inte skapat ett företag 

idag för att tjäna mindre, jag 

har inte skapat företaget för att 

folk ska få jobba hos mig.” 

Kostar, vinst, höja priser, 

pengar, tjäna, tappa 

kunder, löner 

Ekonomiska 

effekter 

“Sen har vi också inom 

projektdelen asså dom som 

jobbar med byggprojekt, det är 

väldigt svårt att hitta rätt 

kompetens där för det är en 

bristkompetens och där har vi 

två vakanser som vi har haft 

länge det är tufft att hitta rätt 

kompetens så det är också en 

utmaning.” 

Uppsägning, 

personalomsättning, 

vakanser, kompetens, 

ansökningar 

Rekrytering 

”För det är ju alltid det här 

ständiga uppkopplandet och va 

tillgänglig hela tiden. Trots att 

vi försöker säga att vi har 

arbetstider och så, men många 

är lojala.” 

Korttids, långtids, stress, 

psykisk ohälsa, hälsa, 

ständigt uppkopplad, 

arbetsbelastning, 

återhämtning 

Sjukfrånvaro 

“Är man ung så har man 

mycket att göra och är pigg, 

men är man gammal så har 

man lite och göra men är trött.” 

Fritid, trötthet, ledig, 

balans, hinna med, barn, 

jämställdhet 

Work life 

balance 

Arbetstidsförkortning 

och 

Samhällsaspekter 

“För jag tror att många vill 

jobba längre, det är inte bara, 

att gå i pension och lämna sin 

arbetsplats, alltså det sociala 

försvinner ju för många.” 

Äldre, pension, orka 

med, hela arbetslivet, 

arbeta länge Pension 

“Jag tror att vi kommer bli mer 

flexibla med arbetstiderna. På 

gott och ont.” 

Flexibilitet, arbeta 

hemifrån, eget ansvar, 

generation, arbetstidslag,  

Framtid 

“Människan är lat av naturen, 

vi förändrar inte om vi inte 

behöver.” 

Rädsla, skrämmande, 

osäkerhet, våga, 

förändra, ta första steget, 

se nyttan 

Normer 

 


