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Det rapporteras flitigt i media om att sjukskrivningar pga. av utbrändhet fortsätter att öka under 

2000-talet, att människor i Sverige har svårt att få ihop sin tillvaro på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Målet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka om en reduktion av arbetstiden 

påverkat arbetstagarens psykiska hälsa positivt. Studien bygger på en enkätundersökning och två 

uppföljande djupintervjuer riktade mot ett enda företag. Efter att ha sammanställt materialet har 

uppsatsens författare kunnat dra vissa slutsatser om kopplingen mellan arbetstidsförkortning och 

förbättrat psykiskt mående.   Resultatet visade att alla respondenter i studien upplevt en betydande 

positiv förbättring av sin psykiska hälsa och sitt välbefinnande.  
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Inledning 

Arbetstidsförkortning är ett ämne som diskuteras flitigt i både arbetslivet och i den 

politiska debatten.  Några betraktar arbetstidsförkortning som en del av lösningen på såväl den 

allt för höga arbetslösheten, som på den höga sjukskrivningsstatistiken. Andra menar att sänkt 

normalarbetstid skulle innebära minskad produktivitet, minskat löneutrymme samt göra det 

svårare för individen att få rätt till en heltidstjänst. Antalet långtidssjukskrivningar har under de 

senaste åren fortsatt att öka i Sverige, särskilt de med psykiska orsaker. Att arbeta heltid i 

Sverige, betyder att en arbetsvecka omfattar 40 timmar. Det innebär att varje arbetsdag bör 

innefatta ca 8 timmars arbetstid.  

Vad de ekonomiska konsekvenserna av en reducerad arbetsdag, med bibehållen 

heltidslön, skulle innebära har diskuteras flitigt, såsom lägre arbetslöshet, lägre 

bruttonationalprodukt, svenska företag skulle förlora sin konkurrenskraft internationellt samt risk 

för att inflationen skulle stiga. 

Vidare finns det en del praktiska utmaningar kring hur en förkortad arbetstid på ett 

lämpligt sätt ska fördelas över veckan. Författaren har i denna framställning valt, av tidsskäl, att 

endast fokusera på de eventuella effekter en reduktion av arbetstiden skulle kunna få på 

individens psykiska hälsa såsom mindre stress och mer kreativitet.  

Bakgrund 

Tidigare forskning som var mest relevant i förhållande till denna studie var den forskning 

som främst genomförts i Sverige, men även forskning genomförd i andra länder har inkluderats. 

Detta för att dessa tidigare forskning är de som mest specifikt berört fenomenet 
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arbetstidsförkortning. På grund av att det tidigare forskningsunderlag som specifikt berört 

arbetstidsförkortning var begränsad, så inkluderades även artiklar som behandlade effekterna av 

heltid kontra deltidsarbete. Dessa artiklar tolkades som relevanta för denna typ av studie, med 

hänsyn till den begränsade mängden vetenskaplig forskning inom arbetstidsförkortningsområdet 

så inkluderades även relevanta Statens offentliga utredningar (SOU). 

8-timmars arbetsdag som standard i Sverige 

Den så kallade 8-timmarsdagen som begrepp, härstammar från medeltiden. Vid en 

överblick historiskt världen över, så har arbetsdagen generellt sett omfattat dygnets ljusa timmar, 

frånräknat den tid som behövdes för att äta, sköta sin hygien och för att förflytta sig. Därmed har 

en genomsnittlig arbetsdag varat ungefär 10 – 12 timmar (Åkerstedt, 2010). Under 

industrialismen ökade arbetets belastning markant på individen, vilket av hälsoskäl gjorde det 

orimligt att utföra lika långa arbetspass som tidigare. Detta ledde till att Sverige införde den så 

kallade 8-timmarsdagen, med en ledig dag i veckan, år 1919. Sedan 1950-talet har lagstiftarna i 

Sverige inte fäst något avseende vid arbetstidsrelaterade hälsoaspekter i utformandet av 

arbetstidslagstiftningen. Istället har 8-timmarsdagen tolkats som en så genomgripande 

förbättring, att det inte finns något motiv för ytterligare reglering av arbetstiden genom 

lagstiftning. Det är därför som det idag inte finns något i arbetstidslagen som begränsar 

arbetspassets varaktighet (Åkerstedt, 2010). Däremot reglerar Arbetstidslag (1982:673) i 13 och 

14 § hur lång dygnsvila samt veckovila en arbetstagare bör ha, dessa paragrafer kan frångås via 

upprättande av kollektivavtal med berörd facklig organisation. Vidare i lagen regleras även rätten 

till obetald rast i 15§, men i efterföljande paragraf 16§ kan raster avtalas om till måltidsuppehåll. 

Däremot ska arbetsgivare bereda möjlighet för arbetstagare att ta pauser utöver rasterna enligt 

17§ i Arbetstidslagen (1982:673).  
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Essemyr (2002) menar att det inte har skett några större förändringar gällande 

veckoarbetstiden sedan 1973. Essemyr anger tre grunder för dem som ställer sig positivt till 

arbetstidsförkortning. Den första grunden är att den ökande stress och psykologiska ohälsan i 

arbetslivet, kan minskas via reducerad arbetstid. Det andra grunden är genus och jämställdhet, 

där den allt skarpare konflikten mellan familj och arbete beror på obalansen mellan privatliv och 

arbete, vilket leder till att många väljer att bli föräldrar senare i livet än tidigare. Detta resulterar i 

ett allt lägre barnafödande i Sverige. Essemyr menar att en arbetstidsreducering skulle kunna 

vara en dellösning på dessa alltför låga födseltal. Den tredje grunden, som Essemyr menar att 

främst Miljöpartiet står bakom, är att om en reducering av arbetstiden genomförs på rätt sätt 

skulle det bli möjligt att sprida ut sysselsättningen mer jämnt på hela befolkningen, och på så sätt 

minska den totala arbetslösheten i Sverige. Essemyr lägger fokus på hur en arbetstidsförkortning 

skulle kunna genomföras i Sverige och pekar på tre olika sätt. Det första förslaget är att öka 

ledigheten genom att utöka semesterveckorna från fem till sex veckor, och ge arbetstagaren rätt 

att fritt disponera den lediga tiden i form av utökad semester, kortare vecka, eller enstaka timma 

under veckan.  Det andra sättet är att successivt genomföra en lagstadgad ändring av 

arbetstidslagen genom att först reducera arbetsveckan till 35 timmar, för att sedan sänka 

ytterligare till 30 timmar per vecka. Det tredje sättet Essemyr föreslår är att reducera 

beskattningen på arbete och att avskaffa dagens arbetstidslagar för att ge individen en ekonomisk 

frihet och möjlighet att själv reducera sin arbetstid.   
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Arbetstidsförkortning 

Arbetstidsförkortning är ett skandinaviskt fenomen, främst är det Sverige och Norge som 

använder det som begrepp. Inom det engelska språket finns inget motsvarande begrepp eller 

uttryck. Det närmaste som skulle kunna vara liknande uttryck på engelska översätts ungefär till 

”reduced work hours”. Vilket ligger under samma definition som när man Sverige talar om 

artbetstidsreducering. I arbetstidsreduceringsdebatten syftar gemeneman till en reducerad 

standardarbetstid från åtta timmars arbetsdag till sex timmars arbetsdag. Inom resten av Europa 

och västvärlden är ”reduced work hours” mer en minskning av den generella arbetstiden med en 

viss procent grad eller själv vald deltidsarbete, inte en sänkning av arbetstidens heltidsnorm.   

Svenska offentliga uppdrags rapporter inom området arbetstidsförkortning 

Frågan är enligt Bergold (2002), om det finns någon vetenskaplig grund för att en 

arbetstidsförkortning skulle påverka den psykiska hälsan positivt? I sin rapport skriver Bergold 

att ”det stora hotet mot vår välfärd är idag den växande ohälsan i arbetslivet. 

Långtidssjukskrivningarna har ökat lavinartat under de senaste åren, de samhällsekonomiska 

kostnaderna ökar drastiskt, många personer i arbetslivet upplever att de inte förmår att arbeta på 

grund av sin hälsa, och riskerar i vissa fall att slås ut från arbetslivet” (s 47).  Åkerstedt (2001) 

menar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att en reduktion av arbetstiden skulle ge 

några positiva hälsoeffekter. Däremot leder arbetstidsförkortningen definitivt till positiva effekter 

inom det sociala livet. Åkerstedt understryker att det krävs mer god forskning på området, därför 

saknas slutsatser om hur arbetstidens längd faktiskt påverkar hälsa och välmående. Han 

framhåller också att den forskning som hittills gjorts inte har visat helt tillförlitliga resultat, då 

den rent metodologiskt oftast har lämnat mer att önska. Åkerstedt tar upp ett par risker med en 

arbetstidsförkortning. Dels menar han att vissa yrkesgrupper kan få ökade krav genom att de ska 
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förväntas hinna utföra mer arbete per tidsenhet, vilket ökar dessa yrkesgruppers stressnivå. Den 

andra risken är att arbetspassets längd i flera fall kan komma att öka till 12-timmars pass. Detta 

som en konsekvens av att många personer sannolikt kommer att välja att ha en extra ledig dag i 

veckan istället för att sprida ut sin ledighet under flera arbetsdagar. Arbetstidsförkortning skulle 

kunna fungera för de grupper som själva kan bestämma sitt arbetstempo, men bli ett problem för 

dem vars antal arbetsuppgifter är styrda av arbetsgivaren (Åkerstedt, 2001).  I sin rapport menar 

Bergold (2002) alla sidor försöker ge sin egen bild av verkligheten när det kommer till om 

arbetstidsförkortning faktiskt påverkar hälsa eller inte. Han frågar sig hur uppfattningarna kan 

vara så skilda mellan de olika åsiktsgrupperna. Detta särskilt då alla grupper hävdar att deras 

uppfattning har vetenskaplig grund. Svaret på frågan menar Bergold, är förmodligen att 

forskningen på området överlag är eftersatt, och att det finns ytterst lite forskning som verkligen 

kartlagt sambanden mellan arbetstidsförkortning och hälsa på ett systematiskt sätt. Bergold gör 

bedömningen att debattörernas definitioner på hälsa skiljer sig åt, och att de definitioner som är 

lämpliga för diskussionen är fysiologisk hälsa, psykosocial hälsa och välbefinnande. Han lyfter 

fram att de två första är enklare att mäta, men att välbefinnande för individen är en nog så viktig 

faktor som även den måste lyftas fram i diskussionen. Enligt Bergold tycks det finnas en teori 

om att tre huvudaspekter utgör arbetstidens relevans för hälsa och välmående. Dessa tre aspekter 

är arbetstidens varaktighet och förläggning, samt det inflytande som personalen själva har över 

sin arbetstid och dess förläggning. Bergold konstaterar att det idag inte går att påvisa några som 

helst betydande effekter av hur en reduktion av arbetstiden påverkar hälsa och välbefinnande rent 

medicinskt, men att det går att se positiva effekter för arbetstagarnas egna upplevda hälsa och 

välbefinnande. Bergolds slutsats blir: ”Utifrån vad forskningen i dag säger om 

arbetstidsreformers påverkan på hälsan kan man sluta sig till att varken sänkningar av arbetstiden 
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eller andra typer av arbetstidsmodeller gör oss friskare, däremot kan de leda till att individen mår 

bättre” (SOU 2002:49, s 71).  

Svensk forskning inom området arbetstidsförkortning 

Bildt, Åkerstedt, Falkenberg, et al., (2007) genomförde en omfattande studie inom den 

offentliga sektorn i början av 2000-talet för att undersöka arbetstidsförkortningens effekter på 

hälsan. För att de ekonomiska effekterna inte skulle påverka resultatet fick deltagarna behålla 

samma lön som tidigare. Studien genomfördes med en kontrollgrupp, vilka fortsatte att arbeta 

heltid. Resultatet av studien visade att deltagarna upplevde en tydlig förbättring av sin 

självupplevda hälsa som en konsekvens av arbetstidsförkortningen. De upplevde positiva 

effekter gällande sinnestillstånd, stressnivåer, trötthet och sömn. Men de största effekterna visade 

sig i det sociala livet, då deltagarna fick mer fritid och därmed tid över i större utsträckning för 

vänner och familj. Studien visade att livskvaliteten ökade, men det gick inte att säkerställa att det 

fanns ett samband mellan arbetstidsförkortningen och några objektivt mätbara positiva 

hälsoeffekter. Forskarna menar att de hade behövt en mycket längre studie för att kunna ge några 

vetenskapliga bevis på detta samband. Trots detta verkade det kunna finnas tendenser till att 

många år med förkortad arbetstid i form av 6 timmars arbetsdag skulle kunna leda till positiva 

hälsoeffekter. Dessa effekter skulle i sin tur kunna leda till minskad sjukfrånvaro, men även 

dessa antaganden behöver verifieras genom vidare forskning. 

Åkerstedt, Olsson, Inger, et al., (2001) och Olsson (1999) genomförde en studie för att 

undersöka vilka effekter på hälsa och välmående en arbetstidsförkortning skulle generera. Deras 

studie innefattade två grupper inom den offentliga sektorn där majoriteten av studiedeltagarna 

var kvinnliga. I experimentgruppen påvisades att den förkortade arbetstiden påverkade samtliga 

respondents självupplevda hälsa positivt, då faktorer som till exempel sömnkvalitet, mental 
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trötthet och stressnivå tydligt hade förändrats till det bättre. Framför allt kände deltagarna att 

deras sociala liv påverkades positivt, de kunde tillbringa mer tid med vänner och familj vilket i 

sig lett till ett ökat välmående. Olsson (1999) genomförde personliga intervjuer med deltagarna 

och fick på så sätt en uppfattning om deras enskilda tankar om arbetstidsförkortningen. Det 

deltagarna yttrade var bland annat: ”Man har blivit effektiv, att man jobbar mer, att man kommer 

i tid och framför allt att man minskat sjukskrivningarna./……../Ja, nu när det är 6-timmars 

arbetsdag jobbar man mer för man vet att 6 timmar inte är så långt och då är man mer aktiv, man 

gör mer liksom….man blir inte trött heller….” (Olsson, 1999, s.76). I kontrollgruppen kunde de 

inte se några förändringar, och forskarna drog därför slutsatsen att en kortare arbetstid främst ger 

effekter på det sociala livet och det egenupplevda välbefinnandet. De framhöll även frågan om 

att arbetstidsförkortning och dess effekter ständigt debatteras, men trots det finns det bristen på 

relevant forskning, vilket är ett problem. Också vid denna studie kunde forskarna se behovet av 

längre pågående studier för att kunna fastslå eventuella hälsoeffekter av arbetstidsförkortning. 

Von Thiele Schwarz, Lindfors och Lundberg (2008) genomförde en studie för att 

undersöka vilka hälsorelaterade effekter motion och arbetstidsförkortning kombinerat kunde 

generera. Hälften av deltagarna med förkortad arbetstid skulle utföra medel- till 

högintensivträning under de timmar som de fick minska sin arbetstid. Den andra hälften fick 

istället utökad fritid. Forskarna kontrollerade deltagarnas självupplevda hälsa och deras 

hälsoparametrar vid fyra tillfällen, och de kom fram till att försöket hade en liten och varierande 

effekt på deltagarnas hälsa. Effekterna av enbart arbetstidsförkortning var inte tillräckligt 

signifikanta för att det skulle vara möjligt att dra någon slutsats på vetenskaplig grund. 

Deltagarna själva upplevde mycket positiva effekter av den kortare arbetstiden. Forskarna kunde 

se större positiva effekter hos deltagarna som hade arbetstidsförkortning i kombination med 
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motion, vilket berodde på att de fysiska hälsoparametrarna kunde mätas på ett mer tydligt sätt. 

Alla deltagarna med arbetstidsförkortning upplevde att de arbetade mer effektivt på jobbet. 

Orsaken till detta kunde inte avgöras med säkerhet i studien. 

Internationell forskning inom området arbetstidsförkortning 

Mellan 1996 och 1998 genomfördes en studie i Finland av Anttila, Nätti och Väisänen 

(2005) med syfte att undersöka hur balansen mellan arbete och familj påverkas av en kortare 

arbetstid. Majoriteten av deltagarna fick sänkt lön under experimenttiden. Studien visade på både 

positiva och negativa effekter. Ur familjesynpunkt såg man många positiva effekter vid sex 

timmars arbetsdagar. Deltagarna upplevde att de fick mer egen tid, en minskad stressnivå, och 

mer tid för dagliga hushållssysslor mm. En negativ effekt var att deltagarna kände skuldkänslor 

och att de upprepande gånger var tvungna att legitimera sin lediga tid inför andra. Detta eftersom 

samhällets norm är att heltidsarbete är värdefullt och att ledighet dagtid ses som tecken på 

oföretagsamhet. 

Under år 2000 sänktes den lagstadgade normalarbetstiden för heltid i Frankrike från 40 

timmars arbetsvecka till 35 timmars arbetsvecka. Fagini och Letablier (2004) genomförde en 

studie för att se eventuell påverkan på föräldrars förmåga att kombinera föräldraskap och arbete. 

Resultatet visade att cirka 60 procent av de tillfrågade ansåg att det var lättare att kombinera 

familjeliv och arbete.  Många av föräldrarna tyckte det var positivt med den nya flexibiliteten 

och att de på ett bättre sätt kunde planera arbetsveckans utseende. De uppgav bland annat att det 

var lättare att forma livet efter barnens aktiviteter, vilket av föräldrarna upplevdes som något 

mycket positivt. Den subjektiva stressnivån minskad, och deltagarna i studien fick mer kvalitets 

tid med familj och vänner, vilket i sig gav en känsla av ökat välbefinnande. Studien visade störst 

positiva effekter hos dem som arbetade fasta kontorstider. De föräldrar som inte upplevde att 
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arbetstidsförkortningen underlättat för balansen mellan familjeliv och arbete, uppgav att de 

istället kände en ökad stressnivå. Dessa respondent menade att de i och med 

arbetstidsförkortningen inte hade fått minskade arbetsuppgifter, utan endast kortare tid att utföra 

dem på, vilket istället ledde till en ökad press på arbetet.  Många föräldrar sa även att de tog med 

sig mer av arbetet hem och arbetade på lördagar eller söndagar istället, vilket i sin tur hade större 

negativ påverkan på familjelivet än tidigare. Forskarna drog slutsatsen att det generellt sett fanns 

en positiv effekt på balansen mellan föräldraskap och arbete när 35 timmarsveckan infördes i 

Frankrike, men att det också kunde få negativa effekter i de fall individens arbetsbelastning var 

oförändrad. 

Gareis och Barnett (2002) genomförde personliga intervjuer med heltids och 

deltidsarbetande kvinnliga läkare med syftet att undersöka skillnader i den psykiska hälsan i 

förhållande till deras arbetstider. Intervjuerna innehöll frågor som berörde arbetstid, stress, 

psykologisk ohälsa, schema, krav från arbetsgivaren, arbetsuppgifter, hushållets inkomst, 

familjesituation och arbetslivserfarenhet inom sjukvården. Forskarna hittade inga tydliga 

skillnader mellan de heltidsarbetande och deltidarbetande rörande deras psykiska hälsa och 

stressnivåer. Däremot kunde de se att arbetsschemats utformning hade en avgörande roll. De 

respondent som själva kunde ha inflytande på arbetstidens förläggning, upplevde en markant 

skillnad på sina stressnivåer. 

Samma studie resulterade i en andra artikel som publicerades 2005. Fokus låg denna gång 

på att undersöka arbetstillfredsställelse vid heltid kontra deltidsarbete. 

Barnett, Gareis och Carr (2005) tolkade resultatet från intervjuerna som att kvinnorna inte 

blev lika stressade av kraven från arbetsgivaren om det fanns goda familjerelationer i hemmet. 

Kvinnorna som arbetade deltid hade en god balans mellan arbete och familjeliv. De 
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deltidsarbetande kvinnorna höll överlag en högre kvalitet på arbetet och var effektivare. 

Forskarna såg så positiva resultat av deltidsarbetet att de förordade samtliga arbetsgivare att 

implementera program för arbetstidsförkortning. 

Hosking och Western (2008) fastställer i en studie att den standardiserade arbetstiden i 

Australien har minskat de senaste 5 åren. I undersökningen tittade de på hur icke standardiserad 

arbetstid påverkade familjelivet. Exempel på typer av arbetstider som de tittade på var 

timanställning, korttidsanställningar, och övriga icke standardiserade arbetstider så som kvälls- 

och nattskift. Forskarna kunde inte se en minskad konflikt mellan arbete och familj hos personer 

som arbetade med en icke standardiserad arbetstid. Istället blev konflikten mellan arbete och 

familj större ju fler arbetstimmar en respondent arbetade. De som arbetade heltid hade svårt att få 

tiden att räcka till, vilket ledde till ökad stress. Forskarna kunde även se stora skillnader mellan 

könen, av kvinnorna arbetade 62 procent deltid vilket kan jämföras med männen där endast sex 

procent arbetade deltid. 60 procent utav kvinnorna hade fast anställning medan 81 procent utav 

männen hade fast anställning.  

Kajitani, McKenzie och Sakata (2016) testade de kognitiva funktionerna på arbetande 

medelålders män och kvinnor i Australien och fann att kognitiva funktioner så som minne och 

problemlösningsfärdigheter minskade när studiedeltagarna arbetade mer än 22-30 timmar per 

vecka. Kvinnors optimala arbetstid för kognitiva funktioner låg mellan 22-27 timmar per vecka 

och männens låg på 25-30 timmar per vecka.  
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Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka arbetstidsförkortningens effekter på 

individens psykiska hälsa, vid implementering av arbetstidsförkortning. Syftet var att genom en 

kvalitativ fallstudie granska effekterna hos företag som självmant valt att implementera 

arbetstidsförkortning.  

Forskningsfrågor 

I studier gjorda av Anttila, Nätti och Väisänen (2005) samt Fagini och Letablier (2004) 

framkommer det att också finns negativa aspekter av en arbetstidsförkortning. Vissa individer 

uppgav en ökad stressnivå, då arbetsuppgifterna inte minskade i förhållande till arbetstiden. 

Många av de som var föräldrar valde i större utsträckning än tidigare att ta med arbete hem. 

Några kände även en ökad press i sociala sammanhang, då de ofta kände ett behov av att 

legitimera sin ökade lediga tid i sina privata relationer. Därmed blir det intressant att undersöka 

om personer med förkortad arbetstid upplever några positiva och/eller negativa effekter samt 

påverkan av den privata sociala tillvaron. Åkerstedt (2001) menar att det inte finns några 

vetenskapliga belägg för att en reduktion av arbetstiden skulle ge några positiva hälsoeffekter. 

Däremot leder reduktion av arbetstiden definitivt till positiva effekter i det sociala livet. Även 

Bildt och Åkerstedt et al., (2007) kom i sin studie fram till att det var de sociala effekterna som 

främst påverkades av arbetstidsförkortningen, och något som deltagarna själva upplevde ökade 

livskvaliteten. Det bidrog till intresset för hur personer upplever att arbetstidsförkortning 

påverkar deras hälsa och välbefinnande? Hur uppskattas det att arbeta kortare arbetsdagar med 

bibehållen lön? Vad finns det för positiva/ negativa effekter? Hur påverkas balansen mellan 

arbetsliv och privatliv?  
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Metod 

För att kunna undersöka de frågor som ställts genomfördes en kvalitativ studie baserad på 

ett frågeformulär samt intervjuer. 

Urval 

Inför denna studie fanns kännedom om fem företag som redan hade implementerat 6-

timmars arbetsdag. Förfrågan gjordes till dessa företag om de ville delta i studien, men endast ett 

företag anmälde intresse. Därmed genomfördes studien utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval, 

men även till en viss del också det som kallas ett målinriktat urval. Bryman (2011) menar att 

bekvämlighetsurvalet består av respondent som ”för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren” (s.194). Det målinriktade urvalet är däremot ”av strategiskt slag och inbegriper ett 

försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör med andra 

ord sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna 

(problemformuleringen)” (Bryman 2011, s 434).  
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Respondenter 

Sex respondent från deltagande företag svarade på frågeformuläret. För att få en djupare 

förståelse för dessa svar så genomfördes också två kompletterande intervjuer via telefon. Under 

telefonintervjuerna användes en semistrukturerade intervjuguide som stöd.  

Tabell 1. Antal respondenter 

  Kön Ålder Småbarnsförälder Telefonintervju 

Respondent 1 Kvinna 35-40 Ja Nej 

Respondent 2 Kvinna 25-30 Nej Nej 

Respondent 3 Kvinna 30-35 Ja Ja 

Respondent 4 man  25-40 Ja Nej 

Respondent 5 man  60-65 Nej Ja 

Respondent 6 man  35-40 Nej Nej 

 

Val av undersökningsmetod  

Den analysmodell som valdes var en forskningsmetod med en deduktiv ansats där 

författaren grupperade vissa nyckelfraser i olika teman. Tematisk analys av intervjuerna och 

enkäterna är en metod för att sammanställa data (Bryman, 2011). Data av liknande karaktär 

delades upp i olika klasser och detta skapade på så sätt olika teman. Enligt Bryman (2011) gör 

detta att man behåller ett rikt material och får det i en koncentrerad form.  

En kvalitativ studie fokuserar på att beskriva människors upplevelser. En sådan studie 

omfattar ofta ett starkt begränsat antal personer som beskrivs i motsvarande mer detalj. Eftersom 

det var intressant att identifiera eventuella effekter på individens psykiska hälsa efter en 
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arbetstidsförkortning så genomfördes en kvalitativ studie för att få en mer djuplodande bild av 

enskilda individers uppfattningar.   

För att knyta ihop teori och empiri finns det två olika tillvägagångssätt, deduktion och 

induktion (Jacobsen, 2002). Det deduktiva tillvägagångssättet går ut på att man går från teori till 

empiri, för att se om verkligheten stämmer överens med den teoretiska referensramen (Jacobsen, 

2002). För att skapa en teoretisk referensram användes litteratur som vetenskapliga artiklar och 

offentliga utredningar. Med detta som grund togs det fram en enkät, som även har använts som 

en slags intervjuguide. Empirin har tillsammans med den teoretiska referensramen och den valda 

analysmodellen legat till grund för de analyser och slutsatser som har gjorts. 

Utformning av frågeformulär 

För att komma fram till vilka frågor som var mest lämpliga att ställa för att få ett så gott 

resultat som möjligt, grundades frågeformuläret i studien på vilka slutsatser som tidigare 

forskningen har gjort. Frågorna utformades som öppna frågor, för att få så uttömmande och 

riktiga svar som möjligt.  

För intervjun med deltagare utformades ett frågeformulär där det undersöktes hur länge 

respondenten haft förkortad arbetstid, om personen har haft 8-timmars arbetsdag innan denne 

började med förkortad arbetstid. För att kunna analysera eventuella upplevd påverkan av 

arbetstidsförkortningen formulerades frågor kring negativa och positiva effekter. Då tidigare 

forskning indikerat att arbetstidsförkortning kan ha inverkan på den sociala tillvaron utformades 

frågor kring balans av arbetsliv och privatliv, samt påverkan av socialt liv. I avsikt att studera 

eventuella effekter på hälsan formulerades en fråga kring påverkan av den mentala hälsan. För 

att säkerställa om arbetstidsförkortning uppskattas av respondent utformades även en fråga om 

att återgå till 8-timmars arbetsdag. Se bilaga 1 
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Av geografiska skäl kunde det inte genomföras några intervjuer öga mot öga med 

deltagarna. Fokus lades därför på att utveckla ett frågeformulär utifrån frågorna som 

formulerades för den ursprungligt tilltänkta intervjumetoden för att få ett större antal 

respondenter. 

Forskningskvalitet 

Begreppen reliabilitet och validitet används ytterst sällan i den kvalitativa forskningen 

(Bryman 2011). Istället ligger fokus på tillförlitlighet och äkthet. Istället kan tillförligheten 

värderas med hjälp av fyra kriterier, nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, samt en 

möjlighet till att kunna styrka och bekräfta.  

Trovärdighet, i detta sammanhang, handlar dels om hur väl data och analysprocessen 

svarar upp mot undersökningens syfte. Dels att rapportera resultatet i studien till de personer som 

är inblandade i studien. På så sätt har deltagarna möjlighet att godkänna resultatet som forskaren 

fått fram eller komma med förslag på korrigeringar. För att uppnå den första delen så är det 

viktigt att öppet redovisa vilken metod som använts, att välja lagom stora meningsbärande 

enheter, visa hur väl kategorier och tema täcker data, och visa representativa citat. Kravet för 

trovärdigheten möttes i denna del genom att den valda metoden gjorde det möjligt för författaren 

att hitta en lämplig mängd meningsbärande enheter, samt att valda teman bidrog till att uppsatsen 

syfte kunde förverkligas.  c 

Graden av överförbarhet betyder i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

sammanhang och grupper. För att underlätta överförbarhet så är det betydelsefullt att ge en klar 

och tydlig beskrivning av kultur och sammanhang – t ex val och kriterier för urval, datainsamling 

och analysprocess. En utförlig och noggrann presentation av resultatet tillsammans med lämpliga 

citat ökar överförbarheten. Kravet på överförbarhet möttes genom valet av insamlingsmetod, 
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nämligen genom både en enkät och semistrukturerade intervjuer. Detta bidrog till en möjlighet 

att undersöka deltagarnas attityder och upplevelser mer på djupet och ta fram lämpliga citat. 

Citaten har citerats ordagrant och inte ändrats, detta för att återge en så sannhetsenlig bild som 

möjligt. 

För att kunna möta kravet för pålitlighet enligt Bryman (2011) ska alla steg som tas under 

studiens gång redovisas på ett noggrant sätt. Han menar också att det alltid ska finnas en 

öppenhet så det finns möjlighet för andra att kunna granska och kritisera. För att möta det fjärde 

kravet, det att kunna understryka samt konfirmera resultaten, krävs det enligt Bryman (2011) en 

kännedom om sin förförståelse, vilken alltid påverkar i någon grad. Förförståelse ska förstås som 

forskarens egna åsikter och fördomar om objektet för sin forskning. Detta är viktigt för 

objektiviteten, så det gäller att vara medveten om vilka åsikter, värderingar, fördomar med mer 

som är ens egna, för att på så sätt minska risken för felaktigheter i resultatet. Därför lades lite 

extra krut på att formulera ett så neutral frågeformulär/intervjuguide som möjligt, samt på att 

hålla frågorna öppna och inte ledande.  

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om huruvida forskaren har agerat i god tro. 

Forskaren får alltså inte ha blivit påverkad av sina personliga värderingar eller den teoretiska 

inriktningen (Bryman, 2011). Under analysprocessen diskuterade datainsamlingsledarna 

regelbundet med varandra om vår analys verkligen var respondenternas åsikter eller 

datainsamlingsledarnas åsikter för att minimera att datainsamlingsledarna skulle färga 

informationen från respondenterna med sina egna åsikter. 

Distribution 

Vid distribuering av enkäten har VD:n på företaget vidarebefordrat frågeformuläret till 

samtliga anställda. Varje anställd fick välja om de ville fylla i enkäten och sedan skicka svaren 
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direkt till datainsamlingsledarna. Detta för att garantera deltagarna att alla svar skulle behandlas 

konfidentiellt.  

Analys 

När svaren på frågeformuläret kom in, delades svaren in 3 gemensamma teman som är i 

stor vikt för god psykologisk hälsa, där respondenterna uttryckte liknande information och 

åsikter. Dessa teman var, balans mellan arbetsliv och privatliv, arbetstid och stress, samt ork och 

kreativitet. Sedan analyserades även om det fanns avvikande information från respondenterna.  

Den avvikande informationen undersöktes om det kunde härledas till ålder, kön eller 

föräldraskap.     

Metodproblematik 

Svårigheter med trovärdighet är att återge resultatet till respondenterna. Detta har pga att 

författaren inte haft någon kontakt med respondenterna efter det att resultaten i studien 

sammanställts. En annan svårighet är överförbarheten då det är en fallstudie. Därmed kan de 

slutsatser som dras endast vara överförbar till viss del. Studien har undersökt flera respondenters 

tankar och upplevelser, vilket har inneburit ett antal olika infallsvinklar på själv 

forskningsfrågan. Studien inkluderar åsikter från såväl kvinnor som män i skilda åldrar. 

Begränsningen är att studien enbart omfattar ett företag och därmed inte kan göra några anspråk 

på hur resultatet skulle se ut på andra arbetsplatser.  

Problematik med att uppnå tillräcklig pålitlighet har motverkats genom att författaren har 

försökt att inte missuppfatta svaren vid intervjuerna, detta genom att spela in intervjuerna och 

transkribera dem noga i efterhand.  Pålitligheten i studien stärktes genom att redogöra för alla 

moment i forskningsprocessen. 
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Möjligheten att styrka och konfirmera har stärkts genom att författaren genomgående har 

medveten om risker att tolkning av svar på frågor kan påverkas av personliga värderingar i denna 

studie. Vidare har den teoretiska inriktningen varit till grund för analysen av resultatet.   

Etiska överväganden  

Något som togs stor hänsyn till var de faktorer som gjorde det möjligt att utföra 

frågeformuläret och intervjuerna på ett etiskt korrekt sätt. Ett av de viktigaste förhållningssätten 

som beaktades var individsskyddskravet. Enligt Bryman (2011) ställs alltid forskningskravet mot 

individsskyddskravet när någon form av forskning ska genomföras. I datainsamlingen var 

individkravet överordnat forskningskravet. Individkravet innebär att ingen individ får komma att 

utsättas för något som kan orsaka psykisk eller fysisk skada, förnedring eller förödmjukelse. 

Forskarkravet innebär att det ska bedrivas forskning som är inriktad på väsentliga frågor.  

Därför valdes att prioritera individskyddet, detta eftersom datainsamlingsledarna inte 

hade fått tillåtelse att röja någon av deltagarnas identitet och dels värderade en god behandling av 

respondenterna högre än möjligheten att kunna redovisa största möjliga detaljgrad på det 

insamlade forskningsmaterialet. Vid funderingar kring forskningskravet lyftes bland annat frågor 

som: på vilket sätt är forskningen samhällsnyttig? Finns det problem som går att förstå och 

åtgärda bättre med forskning? Bidrar denna forskning verkligen till en viktig utveckling? I detta 

fall handlar det om människor som ska förbli välmående genom en sund balans mellan jobb och 

fritid, en fråga som författaren upplever vara av yttersta vikt och där tillräcklig forskning saknas.  

För att upprätthålla en god etik under studiens genomförande, valdes vissa etiska 

principer, såsom informations-, samtyckes-, konfidens- samt nyttjandekravet. För att kunna 

tillgodose informationskravet menar Bryman (2011) att alla eventuella respondent ska få en 

fullständig information om att deltagande är helt frivilligt. Detta leder till samtyckeskravet, vilket 
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ger respondenterna rätten att styra om de vill medverka eller inte, samt rätt till att inte besvara 

alla frågor som ställs. En ångerperiod ska också finnas, om någon respondent vill ta tillbaka 

något/några av sina svar. I denna uppsats valdes det att avpersonifiera deltagarna, genom att inte 

skriva ut exakt ålder på deltagarna, och utelämna deras yrke. Detta för att minimera risken för 

någon utomstående som läser uppsatsen ska kunna identifiera enskilda respondenter. Samtliga 

respondenter blev informerade av att de under en viss tid efter att enkäter och intervjuer 

genomförts, kunde dra tillbaka sin medverkan och att informationen som de bidragit med i så fall 

skulle uteslutas från denna uppsats. 

Kravet på konfidens syftar till att hantera den data, som samlats in på ett professionellt 

sätt så att obehöriga inte kan komma åt råmaterialet (Bryman, 2011). Nyttjandekravet innebär att 

insamlat datamaterial enbart får nyttjas för just den specifika undersökningen. Detta innebär att 

författaren inte kan använda insamlad data, och implementera den i ett helt annat sammanhang 

(Bryman, 2011). För att tillgodose dessa krav informerades alla respondent om studiens syfte och 

vilka steg som den skulle innefatta. Detta gjordes genom att skicka e-post till samtliga 

respondenter. I mailet informerades alla om att ett deltagande i studien var helt frivilligt, samt att 

data och personuppgifter skulle behandlas helt konfidentiellt.   

Resultat 

I denna studie kunde författaren se att deltagarna generellt sett var mycket positivt 

inställda till arbetstidsförkortningen.  En av deltagarna uttryckte: ”Jag är mer positiv. Jag har mer 

ork. Jag trivs på jobbet och går dit varje morgon och ser fram emot att jobba.” (Respondent 2) 

Majoriteten av deltagarna i studien anser att de har fått ökat välbefinnande ”Jag mår mycket 

bättre. Jag är en lyckligare person nu.”(Respondent 3) 
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Ålder och kön 

Det noterades att ålder och kön påverkade hur arbetstidsreduktionen uppfattades av 

individen. En manlig respondent, som även var en av de äldsta deltagarna tyckte inte att det 

fanns några direkta effekter på det sociala livet av arbetstidsreduktionen. En ung kvinna som inte 

hade bildat familj än, tyckte att det fanns positiva effekter, men hon poängterar det inte på 

samma sätt som kvinnorna som hade barn. Författaren kunde utläsa att kvinnor som har ett större 

ansvar för familjelivet upplevde fler positiva effekter, då de hade mer tid att lägga på sina barn 

och sig själva, exempelvis träffa vänner och bekanta samt träning. Överlag upplevde de 

respondenter som hade barn att de fick de mer tid för familjen.  

En manlig respondent såg det som mycket positivt, han uttryckte sig på följande sätt: ”jag 

vill att mina barn ska lära känna mig. Du vet, annars blir det att fröknarna på dagis träffar mina 

barn mer än de träffar mig. Så vill inte jag ha det. Min sambo jobbar också 80 procent så våra 

barn måste inte vara på dagis så mycket.” (Respondent 4)  

En annan mamma som var ensam vårdtagare för sina barn sa ”Jag hinner lämna barnen på 

dagis och skolan och sen komma till jobbet i tid utan stress. Jag hinner laga mer riktig mat och 

inte bara kasta ihop något snabbt. Mycket positivt eftersom jag är både skild och ensamstående.” 

(Respondent 3) 

Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Respondenterna i studien känner att de genom arbetstidsreduktionen har fått en förbättrad 

balans mellan privat liv och arbetsliv ”Jodå, jag känner ju som tidigare sagt att jag har mer energi 

över när jag kommer hem så jag känner att jag kan ha det sociala och privata liv jag vill ha utan 

att behöva kompromissa.” (Respondent 2) Ännu en respondent i studien på frågan om han har 

sett några positiva effekter av arbetstidsreduceringen svarar” Absolut, jag slipper kliva upp tidigt, 
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något väldigt positiv när man inte är en morgonmänniska, och jag kommer ändå hem i tid till 

middag och har tid över till vad jag än känner för att göra.” (Respondent 6) På frågan om de 

tycker att deras sociala liv har påverkats säger en ”Inte direkt, mina vänner arbetar fortfarande 

samma tider så vi umgås på samma sätt som tidigare.” (Respondent 5). Medan andra tycker att 

det har stora effekter på det sociala livet då de får mer ork och tid över till att vara sociala. 

Arbetstid och stress 

Samtliga respondent i studien hade tidigare arbetat 8 timmar per dag, och samtliga 

respondent har angett att de har fått minskade stressnivåer. En kvinna svarar att hon har arbetat 

heltid hela sitt liv tills hon fick barn ”jag gick ner i tid för att hinna vara mer med mina barn. 

Detta resulterade i att jag fortfarande skulle hinna med en heltid på min deltid, så när det blev 

stressigt på jobbet så kände jag det som om jag inte räckte till någonstans” (Respondent 3) De 

deltagarna i studien som var föräldrar var balansen mellan familjeliv och arbetslivet en stor 

stressfaktor. En kvinna sa att efter att hon hade börjat med förkortad arbetstid ”känner att jag 

räcker till både på jobbet och hemma - slipper det dåliga samvetet att jag inte hinner med varken 

det ena eller det andra.” (Respondent 1) 

På frågan om man skulle vilja gå upp tillbaka till 8 timmars arbetsdagar, så var det tydligt 

att ingen av deltagarna önskade detta. Några respondent berättade att de ibland jobbade övertid 

(så att arbetsinsatsen översteg 6 timmar per dag) men att det var så pass sällan att det var ett 

obetydligt problem. En av deltagarna i studien uppgav att även om hon skulle byta företag till ett 

med 8 timmars arbetsdag, skulle hon fortsätta att arbeta deltid, då hon såg så stora fördelar med 

att arbeta 6 timmar per dag. ”jag skulle välja att jobba deltid trots att jag skulle få det svårt att få 

ekonomin att gå ihop. Detta mycket för att jag inte vill att mina barn ska vara så länge på dagis 

och fritids, jag vill spendera min tid med dem.” (Respondent 3) Det fanns en svarsrespondent 



 

23 

som angav att arbetstidsreduktionen stundtals kunde leda till ökad stress då hon ibland upplevde 

att hon behövde göra samma uppgifter på en kortare tid. ”Det är så klart lite stressigare ibland 

eftersom författaren inte kan spä ut arbetet under två timmar till, och ibland leder detta till lite 

övertid, men knappast mer övertid än någon annat företag” (Respondent 2), senare svarade 

samma person att hon inte skulle vilja gå upp i arbetstid.”  Absolut inte, varför skulle någon vilja 

det?” (respondent 2), hon ansåg att fördelarna med arbetstidsförkortningen övervägde de fåtal 

stressade stunder av att arbeta övertid.  

Arbetstidreduktion ger ökad kreativitet och ork 

De flesta av deltagarna såg arbetstidsförkortningen som ett sätt till att få ökad ork ” Jag 

hinner återhämta mig varje dag. Jag är pigg och redo att arbeta direkt på morgonen” (Respondent 

6) Det fanns även några som ansåg att de både kände en ökad motivation- samt en ökad 

kreativitet när de arbetar kortare dagar ” Under bara 6 timmar har jag heller inga problem att 

hålla kreativiteten och motivationen uppe för hela arbetsdagen.” (Respondent 5) en kvinna säger 

även att hon aldrig hade klarat att varat kreativ i 6 timmar och om hon hade fått en längre 

arbetstid hade hon inte fått något bättre resultat i sitt arbete, utan hon hade snarare endast suttit 

av dessa extra timmar.  Detta är relativt genomgående i svaren då vissa av svarspersonerna 

arbetar med ett yrke där de behöver vara kreativa. 

Företagets ledning svarade i enkäten:  

Företagets personal hinner med livspusslet. Småbarnsföräldrar hinner med familjen och hemmet, och 

slipper, eller åtminstone minskar, på det dåliga samvetet att inte räcka till varken på jobbet eller hemma. 

Samtliga anställda hinner varva ner efter jobbet, laga och äta bra mat, umgås med vänner, träna, vila och 

ladda batterierna. Detta gör att personalen kan börja varje arbetsdag utvilade och redo för att arbeta. I det 

långa loppet är författaren övertygade om att detta kommer att minska, eller helt ta bort, 

långtidssjukskrivningar. 
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Andra effekter enligt företaget 

Företaget poängterar att deras 6 timmars arbetsdagar har resulterat i ett positivt Employer 

Branding vilket hjälper dem att hitta bra kompetens:  

Ett bevis på att vår personal mår bra är att deras släktingar och vänner söker jobb här. Det visar att 

personalen pratar väl om företaget, något de inte skulle göra om de inte trivdes. Det är inte bara 

släktingar och vänner till personalen som söker jobb hos oss, författaren får även in ansökningar 

kontinuerligt, vare sig författaren annonserar att författaren söker personal eller inte. Det finns många 

orsaker till varför man vill jobba hos oss, 6 timmars arbetsdag är en av orsakerna. Detta gör att fler 

personer söker till oss och på så vis har författaren större chans att hitta guldkornen, personerna som är 

riktigt duktiga, som brinner för det som företaget gör på samma sätt som ägarna brinner för sitt 

företag.  

Analys  

Syftet med denna studie var att undersöka arbetstidsförkortningens effekter på individens 

psykiska hälsa, efter implementering av arbetstidsförkortning på ett företag. Nackdelen med en 

enkät märktes tydligast i det inte fanns någon möjlighet att ställa följdfrågor till deltagarna. 

Samtidigt kunde det ses som positivt med frågeformuläret, eftersom den gav deltagarna 

möjlighet att i lugn och ro fundera på sina svar och på så sätt inte missa något viktigt. 

Effekter på det sociala livet 

Att det finns positiva sociala effekter av reducerad arbetstid är all tidigare forskning 

författaren tagit del av överens om. Att ha mer tid över för vänner och familj har i många fall 

varit något klart positivt för individens välbefinnande i denna studie. Detta stämmer överens med 

den forskning Bildt och Åkerstedt et al., (2007) gjort där det var de sociala effekterna som främst 

påverkas av arbetstidsförkortning, och något som deltagarna själva upplevde ökar livskvaliteten. 

Gareis och Barnett (2002) påvisade att kvinnor som arbetade deltid hade en mycket god balans 

mellan arbete och familj. Även Hosking och Western (2008) kunde i sin forskning se att 

deltidsarbetande föräldrar upplevde en minskad konflikt mellan arbete och familj. Det kan finnas 
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fall där de sociala effekterna av arbetstidsförkortningen upplevs som negativ, vilket Anttila, Nätti 

och Väisänens (2005) forskning visat, där det framkom att en del upplevde en social press i och 

med att de fick legitimera sin lediga tid.  

I författarens studie fanns inga liknande tendenser att respondenterna kände att de 

behövde legitimera sin lediga tid. De var däremot mycket positiva till arbetstidsreduktion och 

ansåg att de fick en god balans mellan arbetsliv och privatliv samt att de upplevde en bättre hälsa 

som resultat av arbetstidsreduktionen.  

Stress och kognitiva funktioner 

I litteratur kartläggningen kunde författaren finna att förkortad arbetstid oftast leder till en 

minskad stressnivå för individen, men att den i vissa fall enligt Fagini och Letabliers (2004) 

kunde leda till ökad stressnivå, eftersom att arbetsbelastningen inte minskade i och med 

arbetstidsreduceringen. I de fall som samma mängd arbete skulle utföras på kortare tid, var 

risken för negativ stress och arbete i hemmet stor enligt Fagini och Letabliers.  

I författarens studie uppdagades en respondent som stundtals kände sig stressad på grund 

utav arbetstidsreduktionen, men respondenten ansåg att fördelarna med reducerad arbetstid 

övervägde de korta perioderna med ökad arbetsmängd. Många utav respondenterna angav även 

att de hade bättre kreativitet som effekter at arbetstidsreduktionen vilket är samma effekter som 

Kajitani och McKenzie et al., (2016) kunde se i deras forskningsstudie om kognitiva funktioner. 

Kön och jämställdhet 

I tidigare forskning utgör kvinnor majoriteten av studiedeltagare. Varför är intresset större 

för att undersöka kvinnors hälsa kopplat till en reduktion av arbetstiden än männens? Hade 

forskningen fått ett annat resultat om det hade ingått fler män i studierna? Vad är de bidragande 

faktorerna till att kvinnor är positiva till deltidsarbete? Väljer kvinnor i större grad än män att 
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prioritera familjen mer än arbetet när det uppstår en arbetsfamiljekonflikt? Därmed kopplar 

många forskare arbetsreducering till en genusfråga och jämlikhetsfråga. Man kan även se 

tendensen att kvinnor självmant, utan en statlig arbetsreduktion, tar initiativ till arbetsreduktion, 

detta fenomen kan man se i dagens Sverige. Media målar upp detta som något negativt och kallar 

det för deltidsfällan då det har betydande negativ påverkan på den framtida pensionen.  Man kan 

även utläsa samma benägenhet till att självmant reducera sin heltidstjänst i Australien, där 62 

procent utav kvinnorna var deltidsarbetande, respektive sex procent utav männen arbetade deltid.  

Även i författarens studie är det främst kvinnor som poängterar hur stora effekter 

arbetstidsreduktionen fått, det hade varit intressant att se eventuella effekter av 

arbetstidsreduktion i en mer mansdominerad arbetsmiljö. Däremot så framkom det i studien att 

en av de manliga respondenterna upplevde positiva effekt för familjelivet, då både han och 

partner kunde tillbringa mer tid med sina barn. Detta var en kombination av att han gick ner i 

arbetstid med bibehållen lön och partnern utnyttjade rättighet till förkortad arbetstid enligt 

Föräldraledighetslag (1995:584). 

Politisk debatt 

Framförallt med tanke på antalet SOU rapporter framgår det att frågan om 

arbetstidsförkortning är högst aktuell i den politiska debatten, och synen på vad en reducering av 

arbetstiden har för effekter på hälsan är tämligen partibunden, och ser klart olika ut. Bergold 

(2002) menar att det blir problem när forskningen tolkas på olika sätt beroende på vem som tittar 

på resultaten, något som leder till att samtliga partier anser sig ha vetenskapliga belägg för sina 

egna ståndpunkter. Han menar också att politikerna inte är överens om ur vilken synvinkel som 

hälsan ska betraktas. Det blir problematiskt när partierna definierar hälsa på olika sätt och 

använder begrepp som fysiologisk hälsa, psykosocial hälsa och välbefinnande i diskussionen. 
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Ledningen för det företag som författaren har undersökt poängterade att det finns mycket goda 

effekter för både individen och företaget i stort att ha reducerade arbetstider.  

Ledningen på företaget poängterar att arbetstidsreduktion visade sig vara ett bra sätt för 

företaget att arbeta med Employer branding, eftersom att många söker sig till dem efter 

införandet av arbetstidsförkortningen. Men att denna positiva effekt endast kommer att vara så 

länge som det är unikt för få företag.  

Studie med skilda resultat 

Barnett, Gareis och Carr (2005) återanvände samma data i sin analys och författaren 

ställer oss frågade till hur samma data som har analyserats av samma forskare plus en ytterligare, 

vid det senare analystilfället, kan leda till två så skilda resultat.  Speciellt när de i det första 

analys tillfället inte hittar några nämnvärda positiva effekter av deltidsarbete, utan att de endast 

ser positiva effekter utifrån om studiedeltagarna kan påverka sitt arbetstidsförläggning. Vid det 

andra analystillfället hittar de så goda resultat att de vill rekommendera samtliga sjukhus att 

genomföra en arbetstidsreduktion.  
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Sammanfattning 

Samtliga respondenter säger att de fått en bättre balans mellan privatliv och arbetsliv. De 

flesta av respondenterna I denna studie kunde författaren se att deltagarna generellt sett var 

mycket positivt inställda till arbetstidsförkortningen.  Majoriteten av deltagarna i studien anser 

att de har fått ökat välbefinnande och minskade stressnivåer. Författaren kunde även se att ålder 

och kön påverkade hur arbetstidsreduktionen uppfattades av individen. De kvinnor som har ett 

större ansvar för familjelivet, i studien, upplevde flest positiva effekter.  

Deltagarna upplevde såg arbetstidsförkortningen som ett sätt till att få ökad ork. Det fanns 

några som ansåg att de både kände en ökad motivation- samt en ökad kreativitet när de arbetar 

kortare dagar. Detta är relativt genomgående i svaren då flera av svarspersonerna arbetar med ett 

yrke där de behöver vara kreativa. I denna studie kunde författaren hitta en respondent som 

stundtals kände sig stressad på grund utav arbetstidsreduktionen, men respondenten ansåg att 

fördelarna med reducerad arbetstid övervägde de korta perioderna med ökad arbetsmängd. Det 

allra tydligaste resultatet var att ingen av deltagarna ville återgå till en 8 timmarsarbetsdag. Det 

mest förvånande för oss var att i litteraturen fanns bl a en undersökning från Finland där personer 

som arbetade 6 timmars arbetsdagar var tvungna att inför sina vänner och släktingar motivera 

varför de hade valt mer ledig tid dag än tidigare. I enkätundersökningen framkom att vissa då 

och då kände ökad stress att hinna klart med samma mängd arbetsuppgifter som tidigare på 

kortare tid.  
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Vidare forskning 

Enligt tidigare forskning och SOU rapporterna finns det inte tillräckligt med god 

forskning för att kunna dra några slutsatser om hur en reduktion av arbetstiden påverkar den 

psykiska hälsan (Bildt och Åkerstedt et al 2007; Åkerstedt 2001; Åkerstedt, Olsson, Ingre, 

Holmgren och Kecklund 2001; Bergold 2002; Olsson 1999; Von Thiele Schwarz, Lindfors och 

Lundberg 2008) Dessutom menar Åkerstedt (2001) och Bergold (2002) att den lilla forskning 

som gjorts på området oftast inte är tillräckligt systematiskt genomförd, och använder sig av 

tveksamma metoder. Bildt och Åkerstedt et al (2007) uttrycker själva i sin slutsats att deras 

forskningsstudie borde ha pågått under en betydligt längre tid för att det skulle vara möjligt att 

med större säkerhet kunna mäta vilka effekter en reduktion av arbetstiden skulle ha i ett mer 

långsiktigt perspektiv. Då det aldrig genomförts någon långsiktig forskningsstudie, så finns det 

inga vetenskapliga belägg för vilka långsiktiga effekter arbetstidsförkortning har. Bildt och 

Åkerstedt et al menar att det är tydligt att det krävs fler och framförallt längre studier för att 

kunna dra några korrekta slutsatser om arbetstidsförkortning har några märkbara effekter på 

hälsan.  Det kan noteras att en stor andel av dagens forskning är genomförd på 

kvinnodominerade arbetsplatser. I författarens studie var hälften av deltagarna män, vilket är mer 

balanserat än tidigare forskning.   

Det finns många frågor rörande begreppet arbetstidsförkortning som skulle behöva redas 

ut ytterligare. Till dessa hör främst frågor rörande ekonomi. Vilka effekter skulle en 

omorganisation få på ekonomin? Vem skulle våga göra ett långsiktigt test? Finns det några 

vinster och förluster för samhället? 
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Underlaget i studien är begränsad, men det finns ett värde i att genomföra studier av detta slag 

som gjorts, trots att studien inte kan presentera några generellt giltiga resultat. Det här kan 

bidraga till fortsatt forskning, resultatet i denna uppsats kan med fördel användas som 

utgångspunkt. Uppsatsen redovisar relevanta kopplingar mellan tidigare forskning inom olika 

forskningsområden och den forskning författaren har tillfört. Författaren skulle gärna se fortsatt 

forskning som genomförs i en  mer mansdominerad arbetsmiljö. 
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Bilaga 1 Frågeformulär 

Hej! 

Vi är två studenter som läser personalprogrammets sista termin på högskolan i Jönköping. Just 

nu skriver vi vår C-uppsats, där vi undersöker hur, och om en reduktion av normalarbetstiden 

påverkar den mentala hälsan. Vi kommer ta vår examen inom området psykologi, och därför 

fokuserar vi våra frågor på detta område. Svara gärna så utförligt som möjligt på våra frågor, då 

det är svårt för oss att ställa följdfrågor som vid en intervju. Har du ingen möjlighet att svara 

utförligt är vi givetvis tacksamma för ett ja eller nej också. Förhoppningsvis kan vår uppsats på 

något sätt bidra till debatten om arbetstid, och väcka intresse hos andra studenter att börja studera 

området. 

Tusen tack för din (reducerade)- tid! 

Mvh, Sara Morheden och Elisabet Rundström 

 

 

Kön:  

Ålder: 

1. Hur länge har du arbetat med reducerad arbetstid, det vill säga 6-timmars arbetsdag?  

 

2. Har du tidigare arbetat normalarbetstid, det vill säga 8- timmars arbetsdag? 

 

3. Har du märkt av några positiva effekter av att arbeta 6-timmars dagar? 

 

4. Har du märkt av några negativa effekter av att arbeta 6-timmars dagar? 

 

5. Upplever du att balansen mellan arbetsliv och privatliv har förbättrats med 6 timmars 

dagar? 

 



 

b 

6. Har ditt sociala liv påverkats något efter att arbetstiden förkortats? 

 

7. Upplever du att arbetstidsförkortningen har påverkat din mentala hälsa? 

Om ja, på vilket sätt? 

 

8. Tycker du att arbetstidsförkortningen har påverkat ditt välbefinnande? 

Om ja, på vilket sätt? 

 

9. Om du har möjligheten, skulle du välja att återgå till 8-timmars arbetsdag? 

 

10. Finns det något du vill tillägga?



 

 

 


