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SAMMANFATTNING 

Arbetstidsförkortning är ett omdebatterat ämne och dess för- och nackdelar argumenteras 

av politiker, forskare och media. Fokus ligger oftast på makroekonomiska effekter och 

anställdas hälsa. Syftet med denna studie är att förklara anställdas inställning till styrning 

genom arbetstidsförkortning. En litteraturstudie bestående av vetenskapliga artiklar bidrog 

till en teoretisk referensram. För att undersöka detta empiriskt tillämpades en enkät som 

besvarades av 882 anställda inom offentlig och privat sektor. Resultatet visar att rådande 

arbetsförhållanden inte nämnvärt påverkar anställdas inställning och styrkan av de 

förklarande faktorerna skiljer sig mellan olika yrkeskomplexiteter. Av dessa skillnader är 

vikten av tillfredsställelse extra intressant då det bara var yrken med låg komplexitet som 

tillgodosåg detta när de formade sin inställning till en förkortning. Därför bör 

organisationer bedöma vad som påverkar tillfredsställelsen och om styrning genom 

arbetstidsförkortning kan bidra till eller hämma dessa effekter. Giltigt för samtliga anställda 

är att inställningen grundar sig på deras uppfattning om arbetstidsförkortningens påverkan 

på arbetsförhållanden, yrkens karaktärsdrag och konsekvenserna förkortningen skulle 

medföra på anställdas privatliv. En arbetstidsförkortnings innebörd och hur stor betydelse 

den har är därför olika för anställda inom olika yrken. 

 

Nyckelord: Arbetstidsförkortning, inställning, styrning, motivation, organisatoriskt 

åtagande, tillfredsställelse, kompetensutveckling   



ABSTRACT 

The subject of shorter work days is a widely debated subject and its pros and cons are 

argued by politicians, scientists and media. The focus in these discussions is primarily on 

macro-economic repercussions and effects on employees’ health. The purpose of this study 

is to explain employees’ attitude towards management control through shorter work days. 

A literary study containing scientific articles contributed to a theoretical framework. To 

further examine employees’ attitude, a questionnaire was distributed and answers from 882 

employees within the public and private sector were collected. The result of the study 

shows that the current situation at work did not affect employees’ attitude toward shorter 

work days and the strength of the explaining factors varied between job complexities. 

Among these differences, the importance of job satisfaction is notable as only jobs with a 

lower complexity took satisfaction in consideration when they formed their attitude towards 

shorter work days. As such, organizations needs to assess what influences job satisfaction 

and if management control through shorter work days will contribute to or hamper these 

influences. The attitude towards an implementation of shorter work days can further be 

explained by employees’ perception of how a shorter work day would affect their situation 

at work, the characteristics of their work and how an implementation would affect their 

personal life. Hence, the meaning of shorter work days and its importance differs among 

employees in different types of jobs. 

 

Key words: Shorter work days, attitude, management control, motivation, commitment, 

job satisfaction, competence development 
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1 INTRODUKTION 

Det är snart 100 år sedan arbetsdagen lagstadgades till åtta timmar (NE, 2016) och debatten 

kring arbetstidsförkortning är aktuell inom media, politik och forskning (Bjørnskau, 1997; 

Malm, 2015, 2 mars; Nordin, & Reinfeldt, 2014, 8 september; Pettersson, 2016, 20 mars; 

von Thiele Schwarz, Lindfors, & Lundberg, 2008; Wergeland, Veiersted, Ingre, Olsson, 

Åkerstedt, Bjørnskau & Varg, 2003). Arbetstidsförkortning har främst diskuterats ur ett 

samhälls- eller hälsoperspektiv (ibid.) och företagsekonomiska effekter av ett införande har 

ofta lämnats därhän. Wrestler (2015) menar att 67 % av arbetstagarna i USA skulle välja ett 

arbete som gav mer fritid framför ett arbete som gav mer betalt. Detta tyder på att styrning 

genom monetär kompensation som en drivande faktor kan komma att förlora sitt syfte 

(ibid.). Anthony (1965) definierar styrning som en process där chefer säkerställer att 

resurser erhålls och används effektivt för att uppnå organisatoriska mål. Anställda är en 

resurs då de bidrar till att uppnå dessa mål. Arbetstidsförkortning är att likställa med 

styrning, eftersom en sådan skulle påverka hur anställda som resurs används. Med detta i 

åtanke blir det relevant att förklara arbetstidsförkortning ur anställdas perspektiv.  

 

Enligt Isidorsson (2001) är definitionen av arbetstid olika för alla individer och kan ses ur 

ett arbetstagar- respektive arbetsgivarperspektiv. Arbetstagarperspektivet avser tiden som är 

inkomstgrundande och arbetsgivperspektivet avser betald arbetstid (ibid.). Arbetstid har sitt 

ursprung i industrisamhället och dessförinnan var arbetet uppgiftsstyrt snarare än tidsstyrt 

(Thompson, 1967). På 1800-talet fick arbetarna börja rätta sig efter industrins arbetstider 

(ibid.). Thompson menar att anpassningen till bestämda tider skapade konflikter mellan 

arbetare och fabriksägare. Dessa diskussioner berörde inte mängden arbetstid, utan snarare 

existensen av den (ibid.). År 1919 kom den första lagen som reglerade arbetstiden till åtta 

timmar per dag och 48 timmar per vecka (NE, 2016). År 2016 tillämpas Arbetstidslagen 

(SFS 1982:673) där arbetstid per dygn, vecka och år regleras. Enligt Arbetstidslagens 5 § 

får en arbetsvecka högst uppgå till 40 timmar, vilket lagstadgades år 1974 och har sedan 

dess utgjort normen för en heltid (NE, 2016). 

 

Tidigare forskning har fokuserat på hälsoeffekterna av en förkortad arbetsdag (Bjørnskau, 

1997; von Thiele Schwarz et al., 2008; Wergeland et al., 2003). Dessa studier har 

varierande resultat och det är oklart om reducerad arbetstid skulle ha nämnvärd direkt 

effekt på exempelvis sjukskrivningar. Eurofound (2012) rapporterar att stressnivån ökar på 

grund av färre arbetstimmar vilket mest troligt kan leda till sämre förutsättningar för en god 

hälsa, samtidigt som anställda upplever en bättre livskvalitet tack vare ökad fritid. Rudolf 

(2014) menar att en kortare arbetsvecka inte har en betydande effekt på arbete och 

livstillfredställelse. Paulsen (2015) hävdar att anställda spenderar upp till tre timmar per 

dag med icke arbetsrelaterade aktiviteter, vilket innebär att färre arbetstimmar inte 

nödvändigtvis skulle ge negativa konsekvenser i form av en ökad stressnivå. Dessa 

motstridigheter speglas även inom politiken där frågan är polariserad.  

 

Under 2000-talet har förkortad arbetsdag debatterats flitigt, ofta från åtta timmar ned till sex 

timmar (Schyman & Schylter, 2010, 29 mars; Malm, 2015, 2 mars; Nordin & Reinfeldt, 

2014, 8 september). De politiska förespråkarna menar att arbetstidsförkortning kan bidra till 

ett mer jämställt samhälle, minskad arbetslöshet och bättre arbetstidsfördelning (Schyman 

& Schylter, 2010, 29 mars). Förespråkarna argumenterar även för den positiva 

hälsoaspekten det skulle medföra och Regeringskansliet (2000) nämner minskad stress och 
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färre sjukskrivningar som positiva effekter. Politiker som sätter sig emot en förkortning har 

främst ekonomiska argument som grundar sig i att det inte finns någon direkt bevisad 

effektivitetsökning vilket skulle betyda att lönekostnader skulle öka med 33 % utan 

resultatmässig gagn (Malm, 2015, 2 mars). Andra motargument inkluderar 

makroekonomiska effekter såsom minskade skatteintäkter och minskad konkurrenskraft 

internationellt (Nordin & Reinfeldt, 2014, 8 september). 

 

Utöver att samhället kan påverkas på olika sätt, innebär en arbetstidsförkortning även 

påverkan på den anställde. Dennes tid på arbetet minskar och därmed påverkas 

arbetserfarenheten. Forskning visar att kirurger som utfört fler antal operationer uppnår 

bättre slutresultat än kirurger med färre antal operationer (Schrag, Panageas, Riedel, 

Cramer, Guillem, Bach & Begg, 2002; Toomey, Teta, Patel, Ross & Rosemurgy, 2016). 

Utöver att erfarenheten är viktig så påverkas även anställdas prestationer av interna 

relationer och nätverk (Bolander, Satornino, Hughes, & Ferris, 2015). Ett flertal yrken 

tillämpar arbetserfarenhet i syfte att bygga kompetens hos nyutbildade. Detta innebär att 

individen, efter avslutad utbildning, får praktisk erfarenhet under en bestämd tid innan 

individen kan få en dokumenterad yrkestitel. Detta sker bland annat för elektriker där krav 

på lärlingstid på 1600 timmar finns för att den anställde ska få ett yrkesbevis i form av ett 

certifikat (ECY, 2016). För att elektrikern därefter ska uppnå olika behörigheter krävs 

ytterligare flera års praktisk erfarenhet (ELSÄK-FS 2013:1). Relevansen av erfarenhet 

speglas även av löneskillnaden mellan elektriker som har ett, två och tre års yrkeserfarenhet 

(Svenska elektrikerförbundet, 2016). För läkare krävs en allmäntjänstgöring under 18-24 

månader som kompletterar grundutbildningen med praktisk erfarenhet (Sveriges 

Läkarförbund, 2016). Vid godkänd allmäntjänstgöringen får läkaren en legitimation och 

kan därefter fortsätta med en specialisering (ibid.). Även inom revisorbranschen ställs det 

krav på praktisk utbildning under minst fem år innan individen får möjlighet att avlägga ett 

prov för att bli titulerad auktoriserad revisor (SFS 1995:665). Enligt Handelsanställdas 

fackförbund (2014) påverkas lönen inom flertalet branscher av den anställdes erfarenhet, 

något som signalerar dess värde. Ericsson, Krampe och Tesch-Römer (1993) menar att en 

individ som uppnått expertis inom ett område har nått den nivån till högre grad genom 

dedikerad övning snarare än genom talang. Detta uppmärksammades av Malcolm Gladwell 

(2008) som spekulerar i sin populärvetenskapliga bok, Outliers, att dedikerad övning är en 

avgörande faktor för expertis och framgång. Detta stöttas även av Schmidt, Hunter och 

Outerbridge (1986) och Avolio, Waldman och McDaniel (1990) som fann samband mellan 

tid på arbetet och prestation. Detta tyder på att vikt läggs vid ordspråket “övning ger 

färdighet” och möjligheten att praktiskt utöva och träna på yrkets arbetsuppgifter och 

därigenom bygga kompetens, kan således påverkas av en arbetstidsförkortning. 

 

Ett antal offentliga och privata aktörer har för nuvarande eller har tidigare haft förkortad 

arbetsdag (Pettersson, 2016, 20 mars). I många av dessa projekt har en kostnadsökning 

noterats, däremot är det oklart vilka de övriga effekterna är och hur de ska värderas relativt 

kostnadsökningen (Brevinge, 2015, 26 juli). Det längst pågående projektet ägde rum i 

Kiruna år 1989-2005 och avslutades på grund av kostnadsskäl (Kommunal, 2006). Det 

finns däremot ingen tillfredställande uppföljning av projektet vilket innebär att effekterna, 

även här, är tämligen oklara (ibid.). Förutom att arbetstidsförkortning kan ske på initiativ av 

politiker, kan förkortning införas med grund i lagstiftning eller avtal (Regeringskansliet, 

2000) alternativt på initiativ av organisationen själv. Det sistnämnda är vad denna studie 

ämnar undersöka. Toyota Center i Mölndal är en privat aktör där arbetstidsförkortning 
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infördes 2002 tillsammans med implementering av skiftgång, där företaget överlag upplevt 

positiva effekter i form av ökad effektivitet och optimerad lokalanvändning (Andersson 

Åkerblom, 2014, 10 april). Ytterligare en privat aktör är sökoptimeringsföretaget Brath som 

sedan grundandet 2012 har haft sex timmars arbetsdag med motiveringen att anställda mår 

och presterar bättre med en påföljd att företaget då blir starkare (Bråth, 2015, 4 december). 

Bråth menar att “Om vi jobbade åtta timmar så skulle arbetstempot sänkas och tid för 

återhämtning kortas. Det är just när vi varvar ner och låter vår kropp och hjärna återhämtas 

som några av våra bästa idéer kommer till”. Genom arbetstidsförkortning kan 

organisationer stötta och värna om sina anställda (ibid.). 

 

Organisatoriskt åtagande beskrivs av Allen och Meyer (1990) som den kraft som förenar 

den anställde med organisationen. Cropanzano och Mitchell (2005) menar att ett gott 

förhållande till organisationen skapar ett effektivt beteende hos anställda. Organisationer 

tillämpar styrning i syfte att uppnå detta beteende (Merchant & Van der Stede, 2011). 

Styrning kan, enligt Merchant och Van der Stede (2011), även tillämpas i syfte att påverka 

anställdas motivation. En motiverad arbetsstyrka är, enligt Dobre (2013) och Afful-Broni 

(2012), avgörande för en effektiv organisation. Motivation definieras av Ryan och Deci 

(2000) som individens benägenhet att ta sig för en handling, vilket sammanfaller med 

Dobres (2013) företagsvinklade definition som även inkluderar den anställdes agerande mot 

organisatoriska mål. Enligt Merchant och Van der Stede (2011) besitter anställda i 

organisationen handlingskraft och det är viktigt att säkerställa att de agerar för 

organisationens bästa. Styrning tillämpas för att påverka anställdas beteende och i slutändan 

uppnå organisationens mål (ibid.). Styrning som ämnar påverka anställdas inställning till 

sitt arbete benämns av Langfield-Smith (1997) som informell styrning. Eagly och Chaiken 

(2007) definierar inställning som en psykologisk tendens som ger sig uttryck genom att 

individen värderar en specifik faktor. En sådan inställning är stabil över tid och svår att 

förändra (Ajzen, 2001; Lines, 2005). Langfield-Smith menar att anställda i högre grad än 

tidigare är aktivt involverade i styrning av organisationen. Detta medför att anställdas 

inställning till styrning genom arbetstidsförkortning är av relevans i denna studie.  

 

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Studiens syfte är att förklara anställdas inställning till styrning genom arbetstids-

förkortning. Genom att uppnå syftet kan konkreta implikationer för styrning i 

organisationer ges och hur anställda därigenom kan påverkas. Genom att uppnå syftet kan 

studiens resultat bidra vid beslutsfattande om arbetstidsförkortning i organisationer. För att 

uppnå studiens syfte tas följande forskningsfråga fram:  

 

Hur påverkas anställdas inställning till styrning genom arbetstidsförkortning av rådande 

förhållanden och deras uppfattning om påverkan av arbetstidsförkortning? 

 

För att uppnå syftet utreds hur anställdas inställning till arbetstidsförkortning påverkas av 

rådande förhållanden och deras uppfattning om arbetstidsförkortningens påverkan. Detta 

utreds både teoretiskt och empiriskt. Rådande förhållanden omfattar dels anställdas rådande 

motivation, organisatoriska åtagande och tillfredsställelse men även yrkets 

komplexitetsnivå. Påverkan på anställda omfattas av påverkan på anställdas motivation, 

organisatoriska åtagande och kompetensutveckling. Baserat på studiens syfte och 

forskningsfråga tas hypoteser fram vilka framgår av teorikapitlet.   
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2 TEORI 

Den teoretiska referensramen innehåller teori som bidrar till att besvara frågeställningen. 

Kapitlet omfattas av teori om styrning, inställning, motivation, organisatoriskt åtagande, 

kompetensutveckling, tillfredsställelse och yrkeskomplexitet. Löpande presenteras de 

hypoteser som ämnas testas empiriskt. Kapitlet avslutas med en teoretisk modell. 

 

2.1 Styrning 

Anthony (1965) definierar styrning1 som en process där chefer säkerställer att resurser 

erhålls och används effektivt för att uppnå organisationens mål. Styrning fokuserar enligt 

Alvesson och Kärreman (2004) på vilka resultat som uppnås samt anställdas beteende och 

tankar. Vidare handlar styrning om att specificera, kontrollera och utvärdera anställdas 

handlingar (ibid.). Styrning är viktigt för en organisations överlevnad eftersom det 

tillhandahåller verktyg som används i syfte att uppnå organisatoriska mål (Merchant & Van 

der Stede, 2011). Macintosh och Quattrone (2010) menar att styrning måste anpassas till 

organisationen och dess kontext vilket omfattas av både externa och interna faktorer, något 

som benämns som situationsbaserad teori. Denna situationsbaserade teori innebär således 

att styrning som fungerar i en organisation och situation inte nödvändigtvis gör det i en 

annan (ibid.). McGregor (1960) menar att ledare, både medvetet och omedvetet, gör 

antaganden om anställdas motivation och driv. Anställda kan finna arbetet meningsfullt, 

otillfredsställande eller inte alls utvecklande. Baserat på vilket antagande de gör påverkas 

deras styrning och ledarskap (ibid.). McGregor menar att anställda som är lata och ogillar 

sitt arbete behöver direktiv och tvång för att arbeta. Om ledaren däremot gör antagandet att 

anställda gillar att arbeta, tillåts dessa att bland annat delta i styrning och beslutsfattande 

(ibid.). Merchant och Van der Stede menar att när styrning används korrekt har det 

inflytande på anställdas beteende, vilket i slutändan leder till att organisationens mål 

uppnås. Därmed är styrningens primära funktion att påverka och styra anställdas beteende i 

önskvärd riktning (ibid.). Att reglera arbetstid är därför att anses som styrning eftersom det 

syftar till att påverka anställdas beteende. 

 

Merchant och Van der Stede (2011) menar att det finns flera anledningar till att styra och 

kontrollera anställda. Anställda kan prestera otillräckligt om de inte vet vad organisationen 

vill att de ska bidra med (ibid.). Styrning handlar då om att informera anställda om hur de 

kan bidra till organisationens måluppfyllnad (ibid.). Merchant och Van der Stede menar 

vidare att även bristande motivation kan leda till att anställda inte presterar önskvärt. 

Bristande motivation kan grunda sig i att anställda agerar i självintresse och därmed inte i 

linje med organisationens mål (ibid.). Genom att använda styrning, såsom incitament, kan 

anställda motiveras till önskvärda prestationer (ibid.). Att den anställde saknar kunskap, 

kompetens eller erfarenhet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kan också vara en orsak 

till att styra och kontrollera (ibid.).  

 

Langfield-Smith (1997) samt Malmi och Brown (2008) menar att kategorisering av 

styrning varierar, från övergripande beskrivningar till att konkret beskriva styrning av 

anställdas beteende. Merchant och Van der Stede (2011) delar upp styrning i strategisk 

                                                 
1 Management control 
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styrning2 och operativ styrning3. Strategisk styrning fokuserar på omgivning, marknad och 

hur organisationen kan använda sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att bli 

framgångsrika på marknaden (ibid.). Operativ styrning fokuserar på interna processer och 

hur ledare ska påverka anställda att agera på önskvärt sätt (ibid.). Att fokusera på operativ 

styrning, framför strategisk styrning, tenderar att vara mer fördelaktigt för organisationen 

(ibid.). Langfield-Smith (1997) delar upp styrning i formell- respektive informell. Formell 

styrning bevakar, mäter och korrigerar aktiviteter och säkerställer att resultat uppnås, 

exempelvis genom budgetering, regler, utvärdering av prestationer och belöningskriterier 

(ibid.). Informell styrning utgörs av värderingar, normer, kultur och tradition, och 

utformningen sker inte lika medvetet som vid formell styrning (ibid.). Langfield-Smith 

(1997) och Ouchi (1979) menar att informell styrning är minst lika effektiv som formell. 

Otley (1980) menar att formell styrning kan vara beroende av informell styrning för att 

fungera optimalt. Arbetstidsförkortning kan tillämpas för att styra anställdas beteende, 

samtidigt som det är ett sätt att spegla organisationens värdering av anställda i form av 

deras välmående, tid för återhämtning och balans i livet. Arbetstidsförkortning kan härledas 

till att benämnas som både operativ- och informell styrning.  

 

2.1.1 Anställdas inställning till styrning 

Handlingskraften i organisationer ligger hos de anställda, därför är det viktigt att genom 

styrning, säkerställa att anställda agerar för organisationens bästa (Merchant & Van der 

Stede, 2011). Enligt Merchant och Van der Stede knyter styrning samman med psykologi 

och beteendevetenskap. Langfield-Smith (1997) menar att anställda i högre grad, jämfört 

med tidigare, aktivt involverar sig i styrning av organisationen. Enligt Lines (2005) formas 

anställdas inställning4 om en organisatorisk förändring i ögonblicket de får information om 

en sådan. Eagly och Chaiken (2007) definierar inställning som en psykologisk tendens som 

ger sig uttryck genom att individen utvärderar en specifik faktor. Inställning definieras av 

NE (2016) som individens värdering och uppfattning i en viss fråga. Enligt Lines är 

utformningen av inställning till förändring central för förändringsprocessen. När en 

inställning väl har formats kan den vara svår att ändra (Lines, 2005). Denna ihärdighet kan 

förklaras av att anställda är selektiva i vad för information de exponeras för (Festinger, 

1957). Vidare kommer anställda ihåg information som passar deras inställning bättre än 

information som går emot den (Hymes, 1986; Read & Rosson, 1982). Ihärdigheten kan 

även förklaras av att anställda kommer aktivt argumentera emot information som inte går i 

linje med deras inställning (Lines, 2005). Styrkan av en attityd till en organisatorisk 

förändring bestäms av hur betydande den anställda anser att förändringen är (Lines, 2005). 

Om förändringen anses vara av stor betydelse för den anställda kommer inställningen till 

den förändringen vara starkare (ibid.). Lines menar att anställda tenderar att föredra högre 

lön, mer intressanta jobb och mer fritid. Därav kommer de anställda ha en starkare positiv 

attityd gentemot förändringar som skulle medföra sådana effekter. Detta stärks utav Frijda 

och Mesquita (2000) som menar att en stark inställning ofta baseras på förändringar med 

stor personlig relevans. Enligt Ajzen (2001) är starka inställningar stabila över tid, svåra att 

förändra och förklarar beteende till stor grad. Detta, i kombination med Merchant och Van 

der Stedes (2011) syn på att styrning ämnar påverka anställda att ta sig an företagsmässigt 

fördelaktiga handlingar, tyder på att anställdas inställning till styrning är av relevans. 

                                                 
2 Strategic control 
3 Management control 
4 Attitude 
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2.2 Motivation 

Motivation är, enligt Ryan och Deci (2000), känslan av att vara manad att göra någonting. 

En motiverad anställd har enligt Dobres (2013) överensstämmande mål med organisationen 

och agerar i syfte att uppnå dessa. Självbestämmandeteorin skiljer på olika typer av 

motivation baserat på olika mål som ger upphov till en handling (Deci & Ryan, 1985). En 

grundläggande distinktion görs mellan intern och extern motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Intern motivation innebär, enligt Deci och Ryan (1985), att en individ känner sig motiverad 

att företa sig en handling då individen upplever att handlingen i sin natur är intressant eller 

underhållande. En majoritet hade däremot inte företagit sig aktiviteter inom sitt yrke utan 

att vara externt motiverade (Ryan & Deci, 2000). Detta innebär att organisatoriskt fokus 

bör ligga på extern motivation, dess beståndsdelar och hur den externa motivationen 

påverkas (ibid.). Extern motivation uppstår då handlingen anses leda till ett separat utfall, 

exempelvis lön, beröm och kunskap (ibid.). Vidare är det centralt att skilja på kontrollerad 

och självbestämd motivationsgrund (Gagné & Deci, 2005). Kontrollerad motivationsgrund 

innebär att den externa motivationen härstammar från en yttre, för individen, okontrollerbar 

faktor, exempelvis lön (ibid.). Självbestämd motivationsgrund innebär att den externa 

motivationen härstammar från individens inre och kontrolleras inte av någon yttre aktör, 

exempelvis karriärsrelaterad kompetensutveckling (ibid.). Självbestämmandeteorin 

värderar självbestämd motivations-grund högt och benämner det som viktigt att identifiera 

hur man får en anställd att, utan externa påtryckningar, företa sig en aktivitet (Gagné & 

Deci, 2005). Forskning visar att anställda upplever bättre utfall i form av positiva känslor, 

ansträngningsnivå, tillfredställelse och prestation när de agerar utefter en självbestämd 

motivationsgrund, jämfört med vid en kontrollerad motivationsgrund (Blanchard, Amoit, 

Perreault, Vallerand & Provencher, 2009; Pelletier, Fortier, Vallerand & Brière, 2001).  

 

2.2.1 Internalisering genom behovsuppfyllnad 

Processen att omvandla en kontrollerad motivationsgrund till en självbestämd 

motivationsgrund benämns som internalisering och sker genom att anställda anammar 

värderingar, attityder eller reglerande strukturer (Ryan & Deci, 2000). Att få anställda att 

anamma företagets värderingar, normer, kultur och tradition är enligt Langfield-Smith 

(1997) syftet med informell styrning. Enligt Gagné och Deci (2005) är det i organisationers 

intresse att stötta en internaliseringsprocess i sin styrning.  

 

Figur 2.1 illustrerar självbestämmandeteorins fyra kategoriseringar av extern motivation. 

När en individ är externt reglerad agerar den med intentionen att erhålla ett önskat utfall 

eller undvika ett oönskat (Ryan & Deci, 2000). Vid extern reglering är motivationsgrunden 

kontrollerad av en utomstående entitet (ibid.). Denna externa reglering av beteende 

benämns av Langfield-Smith (1997) som formell styrning som utförs genom budgetering, 

regler och belöningskriterier. Introjektion har en delvis kontrollerad motivationsgrund 

vilket innebär att individen företar sig en aktivitet för att forma utomståendes åsikt om en 

som individ (Gagné & Deci, 2005). Identifiering baseras på en delvis självbestämd 

motivationsgrund vilket innebär att en individ har identifierat den personliga vikten i ett 

beteende och har accepterat regleringen som sin egen (ibid.). Gagné och Deci menar vidare 

att vid integrering råder fullständigt självbestämd motivationsgrund. Individen har till helt 

anammat ett beteende som deras eget och anser det som en väsentlig del av sin identitet 

(ibid.). 
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Figur 2.1 Extern motivation baserat på självbestämmandeteorin 

Anpassad och översatt efter Gagné och Deci (2005, s.336) 

 

Internaliseringsprocessen kräver näring för att fungera optimalt (Gagné & Deci, 2005). 

Enligt Gagné och Deci består denna näring av uppfyllnad av tre behov - känsla av 

kompetens, självständighet och samhörighet. Gagné och Deci menar att något enbart är ett 

behov om uppfyllnad eller icke uppfyllnad påverkar individens inre välbefinnande. Ryan 

och Deci (2000) menar att uppfyllnad av dessa behov är avgörande för internaliserings-

processen. En arbetsmiljö som förespråkar uppfyllnad av de tre behoven resulterar i 

positiva utfall såsom ihärdighet, ökad prestation och välmående (Baard, Deci & Ryan, 

2004; Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov & Kornazheva, 2001; Gagné & Deci, 2005; 

Ilardi, Leone, Kasser, & Ryan, 1993). Organisationer borde följaktligen implementera 

styrning som av anställda anses främja uppfyllnad av de tre behoven (Gagné & Deci, 2005).  

 

Kopplat till de positiva utfallen som behovsuppfyllnad medför kan man förutspå att en 

individ inte nödvändigtvis vill spendera mindre tid på arbetet när de upplever motivation 

med en självbestämd motivationsgrund. Gagné och Deci (2005) nämner att den viktigaste 

anledningen till att undersöka motivation genom behovsuppfyllnad är att det ger en grund 

till att förutse vilka aspekter i en social kontext som stöttar internaliseringsprocessen och 

därigenom förbättrar motivationen hos individen. Detta kan likställas med hur en individ 

upplever styrningens påverkan på motivation i form av behovsuppfyllnad. 

Arbetstidsförkortning är att anses som styrning och således kommer anställda som förutspår 

att arbetstidsförkortning kommer ha en positiv påverkan på deras motivation även ha 

positiv inställning till styrning genom arbetstidsförkortning. 

 

H1a: Det finns ett negativt samband mellan rådande motivation och inställning till 

arbetstidsförkortning. 

 

H2a: Det finns ett positivt samband mellan påverkan på motivation och inställning till 

arbetstidsförkortning.  
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2.3 Organisatoriskt åtagande 

Allen och Meyer (1990) beskriver den kraft som förenar anställda med organisationen som 

organisatoriskt åtagande 5 . Eisenberger, Fasolo och Davis-LaMastro (1990) menar att 

anställda värderar i vilken omfattning organisationen bryr sig om deras välmående. När en 

arbetsgivare värnar om sina anställda på ett sätt som leder till fördelaktiga konsekvenser för 

de anställda skapas enligt Cropanzano och Mitchell (2005) en social utbytesrelation. 

Arbetstidsförkortning är informell styrning och Kleine och Weißenberger (2013) menar att 

tillämning av detta i syfte att påverka anställdas organisatoriska åtagande är effektivt. 

Genom fördelaktiga och rättvisa utbytesrelationer skapas ett effektivt beteende och 

anställdas attityder påverkas positiv (Cropanzano & Mitchell, 2005). En anställd som ser 

sin arbetsgivare som stöttande kommer sannolikt att återge den tjänsten (ibid.). När det 

upplevda organisatoriska stödet är högt är anställda mer benägna att frivilligt delta i 

aktiviteter utanför ordinarie arbetsuppgifter (Lynch, Eisenberger & Armeli, 1999; 

Moorman, Blakely & Niehoff, 1998). Andra effekter som kan uppstå är förbättrad 

prestationsförmåga (Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch, & Rhoades 2001; Randall, 

Cropanzano, Bormann & Birjulin, 1999) och minskad frånvaro (Eisenberger, Huntington, 

Hutchison, & Sowa, 1986). Lambert (2000) anmärker att en organisations förmåner till 

anställda inte kan anses vara konstanta, även när anställda tar del av samma förmåner. 

Anställda värderar förmåner olika, vilket medför att deras upplevda förpliktelser kommer 

att skilja sig åt (ibid.).  

 

Allen och Meyer (1996, 1990) presenterar olika typer av organisatorisk åtagande. 

Normativt åtagande innebär att anställda har en känsla av förpliktelse eller lojalitet 

gentemot organisationen. Varaktigt åtagande definieras som anställdas upplevda kostnad 

att lämna organisationen. Känslomässigt åtagande beskrivs som anställdas identifiering, 

emotionella koppling och engagemang i organisationen. Känslomässigt åtagande går, ur ett 

teoretiskt perspektiv, i linje med en självbestämd motivationsgrund (Gagné, Boies, 

Koestner och Martens, 2004; Gagné & Koestner, 2002). Gagné et al. (2004) fann en 

korrelation mellan känslomässigt åtagande och självbestämmandeteorins interna 

motivation, identifiering och introjektion. Vidare fann de ingen korrelation mellan 

känslomässigt åtagande och extern reglering. En självbestämd motivationsgrund kan främja 

ett organisatoriskt åtagande som inkluderar acceptans av organisatoriska mål, förpliktelser, 

upplevt engagemang och koppling till organisationen (ibid.).  

 

Av teorin framgår att organisatoriskt åtagande omfattas av anställdas relation och känslor 

för organisationen vilket förutspås påverka deras inställning till arbetstidsförkortning. 

Teorin visar även att styrning kan påverka graden av organisatoriskt åtagande. Det innebär 

att anställdas inställning till arbetstidsförkortning påverkas av deras tro om att denna typ av 

styrning kan påverka graden av organisatoriskt åtagande.  

 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan rådande organisatoriskt åtagande och 

inställning till arbetstidsförkortning. 

 

H2b: Det finns ett positivt samband mellan påverkan på organisatoriskt åtagande och 

inställning till arbetstidsförkortning. 

                                                 
5 Commitment 
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2.4 Tillfredsställelse 

Hackman och Oldham (1975) definierar tillfredställelse som i vilken grad en anställd är 

glad och nöjd med sitt arbete. Vidare definieras tillfredsställelse av Dubinsky och Hartley 

(1986) som en anställds känsla och attityd gentemot sitt arbete. Enligt Dubinsky och 

Hartley är anställdas tillfredställelse nära kopplat till graden av organisatoriskt åtagande 

och kan, likt varaktigt åtagande, påverka anställdas benägenhet att stanna i organisationen 

(ibid.). Balansen mellan anställdas privatliv och yrkesliv påverkar tillfredsställelsen 

(Kalliath & Kalliath, 2015). Ett yrkes anseende i samhället har ett positivt samband med 

yrkesstolthet och tillfredsställelse (Helm, 2013). Yrkesstolthet har vidare ett starkt positivt 

samband med tillfredsställelse (ibid.). Vidare tycks tillfredställelse bero på olika faktorer 

inom olika yrken, vilket stöttas av Loher, Noe, Moeller och Fitzgerald (1985) som fann ett 

samband mellan yrkets karaktärsdag och tillfredställelse. En studie av fångväktare visar att 

deras tillfredställelse främst beror på lön, möjlighet till befordran och positivt stöd från 

kollegor (Yang, Brown & Moon, 2011). Atefi, Abdullah och Wong (2014) fann att 

sjuksköterskors tillfredsställelse i störst grad förklarades av lön och känslan av att hjälpa 

patienter. Enligt Landon, Reschovsky och Blumenthal (2003) beror tillfredsställelsen hos 

läkare till stor del på graden av självbestämmande, medan lön endast var betydande för 

vissa typer av läkare. Vikten av självbestämmande i läkaryrket stöttas av Nylenna, 

Gulbrandsen, Forde och Aasland (2005). Baserat på innebörden av tillfredsställelse 

förutspås den således kunna påverka anställdas inställning till arbetstidsförkortning. 

 

H1c: Det finns ett negativt samband mellan rådande tillfredsställelse och inställning till 

arbetstidsförkortning. 

 

2.5 Kompetensutveckling 

Enligt Morrison och Brantner (1992) är mängden tid på arbetet bidragande då anställda ska 

lära sig arbetsuppgifter. Arbetsrelaterad erfarenhet definieras som den period anställda 

spenderat på arbetet (Schmidt et al., 1986; Avolio et al., 1990). Schmidt et al. menar att 

arbetsrelaterad erfarenhet i större grad påverkar anställdas kompetens än deras prestation. 

Däremot kommer en ökad kompetens i sin tur leda till att prestationen påverkas positivt 

(ibid.). Avolio et al. fann en korrelation mellan arbetserfarenhet och prestation. Prestation 

definieras av Avolio et al. som resultatet av en anställds kompetens, motivation och 

omgivningen som råder. Schmidt et al. menar att genom ökad arbetserfarenhet uppnås 

kunskaper, tekniker och metoder vilka förbättrar möjligheterna att prestera, oberoende av 

en ökad kompetens. De Bloom, Kinnunen och Korpela (2015) menar däremot att positiva 

prestationer kan uppnås genom att skapa goda förutsättningar för återhämtning.  

 

Då arbetstidsförkortning innebär att antalet arbetstimmar reduceras, kan det antingen ses 

som att arbetserfarenhet minskar eller att tiden för återhämtning ökar. En anställd förutspås 

således ha en negativ inställning till arbetstidsförkortning om denne anser att 

kompetensutvecklingen kommer påverkas negativt till följd av bland annat minskad 

arbetserfarenhet. En anställd förutspås istället ha en positiv inställning om denne anser att 

kompetensutvecklingen kommer att påverkas positivt till följd av ökad tid för återhämtning.  

 

H2c: Det finns ett positivt samband mellan påverkan på kompetensutveckling och 

inställning till arbetstidsförkortning. 
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2.6 Yrkeskomplexitet 

Enligt Cain (1980) är ett mått av yrkeskomplexitet något som sätter vikt i intellektuella krav 

och mångfald i arbetsuppgifter. Detta går i linje med Oswald, Campbell, McCloy, Rivkin 

och Lewis (1999) kategorisering av yrken utifrån vad de benämner specifik yrkesmässig 

förberedelse6. Oswald et al. menar att den nödvändiga mängden kunskap och färdighet som 

ett yrke kräver kan representeras av specifik yrkesmässig förberedelse. Specifik 

yrkesmässig förberedelse definieras av U.S. Department of Labor (1991, s. 8-1) som 

“mängden förgången tid som krävs av en typisk arbetare att lära sig tekniker, samla den 

information och utveckla den skicklighet som behövs för att uppnå genomsnittlig prestation 

inom en specifik arbetssituation”. Employment and Training Administration (1983) fann att 

validiteten av tester av individers kognitiva förmåga var avsevärt högre för yrken av en 

komplex karaktär, medan yrken med en lägre komplexitetsnivå fann mer validitet i 

psykomotoriska tester.  

 

Vidare har Schmidt et al. (1986) och Avolio et al. (1990) funnit en skillnad mellan yrkens 

komplexitet när det kommer till prestation och erfarenhet. Schmit et al. argumenterar för att 

det finns skillnader mellan komplexitetsnivåer vad gäller samband mellan kompetens och 

erfarenhet. Avolio et al. uppmätte en högre korrelation mellan prestation och erfarenhet i 

yrken som inkluderar en högre grad av komplexitet. Enligt den situationsbaserade teorin är 

olika typer av styrning lämplig i olika situationer (Macintosh & Quattrone, 2010). Schmidt 

et al. och Avolio et al. har påvisat en skillnad mellan olika yrkens komplexitetsnivåer. Detta 

tyder på att yrkeskomplexitet kan utgöra en faktor som förändrar styrnings effektivitet. 

Därmed förutspås samtliga hypotiserade sambands styrka variera mellan olika 

komplexitetsnivåer.  

 

H3a: Sambanden i H1a-c kommer variera beroende på yrkets komplexitet. 

 

H3b: Sambanden i H2a-c kommer variera beroende på yrkets komplexitet. 

 

2.7 Teoretisk modell 

Figur 2.2 sammanfattar teorin och de hypoteser som tagits fram. Baserat på teoretiska 

definitioner (Merchant & Van der Stede, 2011; Langfield-Smith, 1997) är 

arbetstidsförkortning styrning. Merchant och Van der Stede menar att styrning används för 

att påverka anställda och Langfield-Smith menar att anställda i hög grad är involverade i 

organisationens styrning. Därmed förväntas anställdas inställning till styrning vara av 

relevans. Anställdas rådande arbetssituation i form av motivation, organisatoriskt åtagande 

och tillfredsställelse förväntas prägla vad en arbetstidsförkortning skulle innebära och 

därmed anställdas inställning till styrningen. Av en anställd förväntad påverkan 

representeras av förväntad påverkan på motivation, organisatoriskt åtagande och 

kompetensutveckling. Förväntad påverkan hypotiseras ha ett samband med inställning till 

arbetstidsförkortning. Vidare förväntas yrkets karaktärsdrag i form av komplexitet medföra 

skillnader. 

                                                 
6 Specific Vocational Preparation 
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Figur 2.2 Teoretisk modell 
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3 METOD 

Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Det inkluderar hur litteratur och teori inhämtades, hur den empiriska 

undersökningen genomfördes och avslutningsvis en diskussion om metodens tillförlitlighet. 

 

3.1 Forskningsansats  

Utgångpunkten i denna studie var existerande teorier och tidigare forskning inom området 

motivation och styrning. Baserat på valda teorier utformades den teoretiska referensramen 

och hypoteser, vilka sedan undersöktes empiriskt. Denna forskningsansats benämns av 

Bryman och Bell (2013) som en deduktiv ansats. 

 

3.2 Metodsynsätt  

Metodsynsättet är ett verktyg för att uppnå studiens syfte. Syftet med studien var att 

förklara anställdas inställning till styrning genom arbetstidsförkortning och därmed 

präglades studien av ett analytiskt synsätt. Vid tillämpning av ett analytiskt synsätt menar 

Arbnor och Bjerke (2007) att metoden syftar till att förklara en objektiv verklighet och 

orsak-verkan-relationer. 

 

3.3 Forskningsstrategi 

En forskningsstrategi kan antingen utgöras av kvalitativ- eller kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) är begrepp viktiga i en kvalitativ 

forskning och generellt beskrivs den som induktivistisk, konstruktionistisk och tolkande. 

Detta skiljer sig från kvantitativ forskning som lägger fokus på kvantifiering och beskrivs 

generellt sett som deduktivistisk, objektivistisk och metoden bygger på en 

naturvetenskaplig modell (ibid.). I denna studie tillämpades en kvantitativ 

forskningsstrategi eftersom det ansågs lämpligt baserat på studiens syfte. Enligt Hair, 

Anderson och Tatham (1987) används kvantitativ data i syfte att identifiera och förklara 

subjekt vad gäller typ och omfattning. Genom att tillämpa en kvantitativ forskningsstrategi 

kunde en bredare förståelse för ämnet uppnås. Kompletterande kvalitativ data samlas in i 

syfte att fördjupa analys och slutsats. 

 

3.4 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar som låg till grund för den teoretiska referensramen inhämtades via 

Ebscohost och Science direct. Litteratursökning har genomförts vid universitetsbiblioteket 

på Luleå tekniska universitet med hjälp av sökdatabasen Libris som bidrog med 

information om tillämpbara böcker. Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfråga 

togs söktermer fram. Söktermer och antal träffar framgår av tabell 3.1. Genom 

kedjesökning i det erhållna materialet återfanns ytterligare relevanta och värdefulla källor. 

Ämnets relevans och debatt i samhället baserades på nyhetsartiklar, vilka hittades via 

sökmotorn Google och sökorden “6 timmars arbetsdag”, “arbetstidsförkortning” och 

“arbetstid” har använts. Litteratur om nuvarande och tidigare projekt har inhämtats via 

internet samt fallstudier. Definition av begrepp har inhämtats från vetenskapliga artiklar 

samt uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE). 
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Tabell 3.1 Sökord och antal träffar 

 

SÖKORD SÖKMOTOR ANTAL TRÄFFAR 

Arbetstid EBSCOhost 149 

Basic need scale + self determination 
theory 

EBSCOhost 170 452 

Commitment + motivation EBSCOhost 417 268 

Efficiency + practice EBSCOhost 1 670 741 

Employee + management control 
systems 

EBSCOhost 555 457 

Job complexity EBSCOhost 535 208 

Managament control systems EBSCOhost 3 673 902 

”Management control” EBSCOhost 47 345 

Motivation + organization EBSCOhost 856 402 

Practice makes perfect EBSCOhost 633 657 

Self determination theory EBSCOhost 4 457 372 

Self determination theory + organization EBSCOhost 266 101 

Shorter work days EBSCOhost 835 557 

Work hours + effect EBSCOhost 28 
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3.5 Empirisk studie 

För att uppnå studiens syfte genomfördes en kvantitativ empirisk undersökning i form av en 

enkätundersökning. Undersökningen bidrog med kvantitativ data om ett flertal variabler, 

vilka analyserades i syfte att finna samband och korrelationer (ibid.). Den empiriska 

studiens enkätformulär framgår i sin helhet av bilaga 1 och en förklaring av enkätens 

struktur framgår av tabell 3.2. Enkäten delades upp i två övergripande delar där den första 

delen syftade till att kartlägga respondentens rådande motivation, utbildning, 

organisatoriska åtagande, kön, ålder samt yrke och dess kompetenskrav. I denna del ingick 

avsnitt 1-4, vilket illustreras av tabell 3.2. Därefter följde en vinjett som innehöll ett 

scenario med arbetstidsförkortning. Respondenten skulle föreställa sig att 

arbetstidsförkortning införts på arbetet och sedan besvara den andra delen av enkäten, 

avsnitt 5-7. Den andra övergripande delen syftade till att undersöka hur anställdas 

motivation, organisatoriskt åtagande och kompetensutveckling skulle påverkas av en 

arbetstidsförkortning. Majoriteten av frågorna i den aktuella studien besvarades på en 

sjugradig Likertskala. Skalan har utvecklats av Rensis Likert och respondenten anger på 

skalan hur väl ett påstående stämmer in på dem (Loewenthal, 2001). Frågor som baserats på 

redan framtagna frågor har en bedömd intern reliabilitet genom det statistiska måttet 

Cronbachs alfa (α). Cronbachs alfa är den mest tillämpade bedömningen av reliabilitet 

enligt Hair, Black, Babin och Anderson (2010). Värdet på Cronbachs alfa sträcker sig 

mellan 0 och 1 och för att reliabiliteten skall anses vara godtagbar bör den uppvisa ett 

resultat över 0,60 (Hair et al., 2010; Loewenthal, 2001). 

 

 

Tabell 3.2 Enkätstruktur 

 

AVSNITT INNEHÅLL 

1: Bakgrund 

Kön, ålder, yrke 
Anställningssituation 
Högsta avslutade utbildningsnivå 
Erfarenhet inom yrket 

2: Yrkets upplevda komplexitet 

Krav på erfarenhet 
Förväntas kunna ge råd 
Frekvens av arbetsrelaterade utbildningar 
När man behärskar arbetsuppgifterna  

3: Relation till arbetsplatsen 
Tillfredsställelse 
Organisatoriskt åtagande 

4: Behovsuppfyllnad i rådande situation Behovsuppfyllnadsgrad 

5: Vinjett  

6: Påverkan av arbetstidsförkortning 
Påverkan behovsuppfyllnadsgrad 
Påverkan organisatoriskt åtagande 
Påverkan kompetensutveckling 

7: Inställning och betydelse 
Betydelse för individen 
Inställning till arbetstidsförkortning 
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3.5.1 Instrument 

Enligt Hair et al. (2010) handlar operationalisering om hur och med vilka instrument ett 

begrepp mäts. Arbetstidsförkortning operationaliserades som att arbeta 75 % av nuvarande 

arbetstid, exempelvis sex timmar per dag istället för åtta timmar, till bibehållen lön. 

Enkäten i sin helhet presenteras i bilaga 1 och i detta kapitel beskrivs vidare varje avsnitt. 

Definition av begrepp som tillämpades framgår av tabell 3.3. 

 

Tabell 3.3 Definition av begrepp 

 

BEGREPP DEFINITION REFERENS 

Arbetstid 
Tiden som för arbetstagaren är 
inkomstgrundande. 

Isidorsson (2001) 

Behovsuppfyllnad 
Uppfyllnad av tre basala psykologiska 
behov - känsla av kompetens, 
självständighet och samhörighet. 

Gagné och Deci (2005) 

Erfarenhet 
Den period individen spenderat på 
arbetet. 

Schmidt, Hunter och 
Outerbridge (1986); Avolio, 
Waldman och McDaniel (1990) 

Extern motivation 
Individens drivs av önskade externa 
utfall exempelvis lön, beröm och 
kunskap. 

Ryan och Deci (2000) 

Inställning 
Individens värdering och uppfattning 
i en viss fråga. 

NE (2016) 

Intern motivation 
Individen drivs av en aktivitet för 
dess inre tillfredställelse snarare än 
för ett separat utfall. 

Ryan och Deci (2000) 

Internalisering 
Processen att anamma värderingar, 
attityder eller reglerande strukturer. 

Ryan och Deci (2000) 

Kompetensutveckling 
Anställdas utveckling och förbättring 
av kompetens. 

NE (2016) 

Komplexitetsnivå 
I vilken utsträckning utbildning, 
övning och erfarenhet krävs för det 
specifika yrket. 

Oswald, Campbell, McCloy, 
Rivkin och Lewis (1999) 

Kontrollerad motivationsgrund 
Motivation som härstammar från en 
yttre, för individen okontrollerbar 
faktor. 

Ryan och Deci (2000) 

Motivation Att vara manad att göra någonting. Ryan och Deci (2000) 

Organisatoriskt åtagande 
Den kraft som förenar individen med 
organisationen. 

Allen och Meyer (1990) 

Självbestämd motivationsgrund 

Individen har identifierat vikten av en 
aktivitet och motivationen 
härstammar till störst del från en 
själv. 

Ryan och Deci (2000) 
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Styrning 
Processen att säkerställa att resurser 
används effektivt för att uppnå 
organisationens mål. 

Anthony (1965) 

Tillfredsställelse 
En anställds känsla och attityd 
gentemot sitt arbete. 

Dubinsky och Hartley (1986) 

 

 

3.5.1.1 Avsnitt 1 - Bakgrund 

Det första avsnittet i enkäten syftade till att kartlägga respondentens kön, ålder, 

anställningsform, yrke, utbildningsnivå och erfarenhet. Detta kunde användas för att 

segmentera respondenterna. Respondentens angivna yrke tillämpades för att bedöma yrkets 

komplexitetsnivå som antingen hög komplexitet eller låg komplexitet. Indelningen av yrken 

baserades på Oswald et al.s (1999) indelning av 12 000 yrken i 1112 olika grupper som 

sedan klassificerades i fem olika yrkeszoner. Dessa fem yrkeszoner framgår av tabell 3.4. 

 

Tabell 3.4 Yrkeszoner 

Anpassad och översatt efter Oswald et al. (1999, s. 24-26) 

 

 
  

För att jämföra yrken med hög respektive låg komplexitet kategoriserades yrkeszon 1-3 

som låg komplexitet och yrkeszon 4-5 som hög komplexitet. Vid indelning av 

respondenternas yrken tillämpades exempel och karaktärsdrag givna av Oswald et al. 

(1999) i syfte att möjliggöra en korrekt indelning. Vid osäkerhet eller för generella 

benämningar anammades den lägre graden av komplexitet. Detta blev endast relevant i 

distinktionen mellan yrkeszon 3 och 4 där gränsen mellan låg och hög komplexitet dragits. 
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Vissa generellt benämnda yrken identifierades på denna gräns, exempelvis “ekonom”. 

Dessa förkom i en sådan liten mängd att de skulle påverka resultatet av jämförelsen. 

 

3.5.1.2 Avsnitt 2 - Yrkets upplevda komplexitet 

Det andra avsnittet i enkäten syftade till att mäta hur komplex respondenten upplevde sitt 

yrke. Dessa frågor gick i linje med Oswald et al.s (1999) synsätt på komplexitet och 

undersökte i vilken utsträckning respondenten upplevde att dennes yrke kräver övning. 

Detta kan enligt Oswald et al. tala om hur komplex ett yrke är. Fråga 2.1 undersökte om 

lärlingsperiod tillämpas inom yrket, något som tidigare argumenterats för att kunna 

påverkas av en arbetstidsförkortning. Fråga 2.2 undersökte kompetensnivån i yrket då 

anställda med rådgivande yrke antas ha en högre komplexitetsnivå än yrken som inte kräver 

detta. Fråga 2.3 syftade till att undersöka krav på kompetensutveckling för att bibehålla 

kunskapsnivån. Fråga 2.4 undersökte hur komplex yrket ansågs vara baserat på anställdas 

uppfattning om hur länge det kan ta innan man kan anses ha en mycket god kunskap inom 

området. 

 

3.5.1.3 Avsnitt 3 - Relation till arbetsplatsen 

Det tredje avsnittet berörde frågor om respondentens situation på arbetet och mer specifikt 

respondentens tillfredsställelse och organisatoriska åtagande. Tillfredsställelse mättes 

genom fyra påståenden (3.3, 3.4), vilka baserades på Dubinsky och Hartley (1986) i 

kombination av egna framtagna påståenden (3.7, 3.8). Påståenden (3.1, 3.2, 3.5, 3.6) som 

mätte organisatoriskt åtagande baserades på Ganesan och Weitz (1996). De frågor som 

baserats på Ganesan och Weitz (1996) hade ett dokumenterat Cronbachs Alfa på 0,86. 

Frågorna som baserats på Dubinsky och Hartley (1986) hade ett dokumenterat Cronbachs 

Alfa på 0,73. Samtliga påståenden besvarades på en sjugradig Likertskala baserat på hur väl 

påståenden stämde in på respondenten. Skalan går från “-3 Stämmer inte alls” till “+3 

Stämmer fullständigt”. Ett neutralt svar kan ges genom att svara “0 Kan ej ta ställning”. 

 

3.5.1.4 Avsnitt 4 - Motivation i rådande situation 

Detta avsnitt syftade till att undersöka respondentens motivation på arbetet. För att 

operationalisera begreppet motivation användes behovsuppfyllnadsgrad. Individer upplever 

en högre grad av självbestämd motivationsgrund vid en hög behovsuppfyllnadsgrad av 

kompetens, självständighet och samhörighet (Kasser, Davey & Ryan, 1992). 

Behovsuppfyllnadsgraden mättes genom att använda en skala för psykologiska behov först 

tillämpad, i en arbetssituation, av Kasser et al. (1992). Denna skala har sedan använts ett 

flertal gånger i arbetssituationer (Baard et al., 2004; Deci et al., 2001; Ilardi et al., 1993) 

med varierande antal frågor (9-24) varav alla kopplar till behovsuppfyllnadsgrad. 

Respondenten fick ta ställning till hur väl 15 påståenden stämde in på dem på en sjugradig 

Likertskala vilket var densamma som tillämpades i avsnitt 3. Dessa 15 påstående mätte 

respondentens behovsuppfyllnadsgrad. Det innebär att mäta till vilken grad en respondents 

motivationsgrund är självbestämd kontra kontrollerad. Baard et al. (2004) dokumenterade 

en Cronbachs Alfa på 0,87 och Deci et al. (2001) dokumenterade värden på 0,83 och 0,89.  
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3.5.1.5 Avsnitt 5 - Arbetstidsförkortning 

I detta avsnitt presenterades en vinjett. En vinjett beskrivs av Alexander och Becker (1978) 

som en kort beskrivning av ett scenario, i detta fall en situation där arbetstidsförkortning 

införs på respondentens arbetsplats (bilaga 1). Genom att tillämpa en vinjett fick samtliga 

respondenter samma information och förutsättningar för att besvara efterkommande frågor 

(ibid.). Beskrivningen ska vara trovärdig, relevant och precis (ibid.). 

 

3.5.1.6 Avsnitt 6 - Påverkan av arbetstidsförkortning 

Det sjätte avsnittet syftade till att undersöka hur arbetstidsförkortning påverkar anställdas 

motivation, organisatoriska åtagande och kompetensutveckling relaterat till yrket. 

Påståenden som följde efter vinjetten handlade således om hur respondenten bedömer sig 

påverkas av att arbetstidsförkortning. Genom påståenden (6.4, 6.9, 6.14, 6.16) mättes 

påverkan på respondentens organisatoriska åtagande. Dessa påståenden baserades på redan 

framtagna frågor av Ganesan och Weitz (1996). Påverkan på kompetensutvecklingen inom 

yrket undersöktes genom påstående (6.5, 6.10, 6.15) vilka var egenformulerade. Syftet med 

att ha utgångspunkten i påverkan på kompetensutvecklingen hos nyanställda var att svaren 

inte skulle färgas av respondentens erfarenhet utan i större grad av yrkets komplexitet. 

Avslutningsvis mätte övriga påståenden i avsnittet påverkan på respondentens upplevda 

behovsuppfyllnad. Dessa baserades på redan framtagna frågor som även tillämpades vid 

bedömning av respondentens behovsuppfyllnadsgrad i avsnitt fyra. 

 

Respondenten besvarade påståendena på en sjugradig Likertskala och bedömde i vilken 

omfattning varje påstående skulle påverkas av en arbetstidsförkortning. Skalan gick från “-

3 minska kraftigt” till “+3 öka kraftigt”. Ett neutralt svar kunde ges genom att svara “0 

oförändrat”. 

 

3.5.1.7 Avsnitt 7 - Betydelse och inställning 

Enkätens avslutande del innehöll en öppen fråga där respondenten ombads redogöra för 

arbetstidsförkortningens betydelse för sig själv. Genom att respondenten själv beskriver 

detta undviks påverkan på respondentens svar. Respondentens inställning till 

arbetstidsförkortning besvarades även på en sjugradig Likertskala med svarsalternativ 

mellan “1 mycket negativ” och “7 mycket positiv”. Inställning till arbetstidsförkortning är 

betydande och stark då den berör lön och fritid (Frijda & Mesquita, 2000; Lines, 2005). 

Enligt Ajzen (2001) och Lines (2005) är en stark inställning svår att förändra. En individs 

inställning till styrning är en indikator för hur lyckad den kommer bli (Merchant & Van der 

Stede, 2011).  

 

3.5.2 Urval 

Kriteriet för en att en respondent skulle vara aktuell för att besvara enkäten var att denne 

var anställd. Utöver det kriteriet var det önskvärt att nå ett brett spektra av utbildningsnivå 

och yrken. Detta gav möjlighet att segmentera respondenterna och jämföra dessa mot 

varandra. För att nå ett sådant urval kontaktades Luleå tekniska universitet, 20 kommuner 

och 10 landsting, där ett önskemål om deras anställdas e-postadresser lades fram. Landsting 

och kommuner har en stor variation i anställningar och täcker yrken inom olika 

utbildningsnivåer. Denna källa till respondenter var således värdefull. Luleå tekniska 

universitet kontaktades i syfte att komma i kontakt med tidigare studenter vilka idag är 

anställda inom olika sektorer och yrkesområden. Tre kommuner, två landsting samt Alumn-

databasen från Luleå tekniska universitet bidrog med totalt 25 390 e-postadresser, varifrån 



19 

 

ett obundet slumpmässigt urval på 3000 e-postadresser kontaktades. Val av antal 

respondenter som kontaktades baserades på antagande om en svarsfrekvens på cirka 10 % 

och därmed en förväntat svarsantal på cirka 300. För att undvika att kontakta för 

undersökningen irrelevanta respondenter korrigerades informationen från Luleå tekniska 

universitet genom att radera kontakter som inte hade någon e-postadress, enbart hade en e-

postadress kopplat till sin studentanvändare och var över 65 år. Samtliga 25 390 e-

postadresser infogades i ett Exceldokument där varje adress tilldelades ett slumpmässigt tal 

mellan 0 och 1. Därefter sorterades talen från det minsta till det högsta och de 3000 e-

postadresserna som tilldelats lägst tal valdes ut. Loewenthal (2001) benämner detta som ett 

obundet slumpmässigt urval.  

 

I syfte att även undersöka bygg- och hantverksyrken kontaktades ytterligare respondenter. 

Varför denna grupp utgjorde en fokusgrupp grundar sig i lärlingstiden dessa yrken har, 

vilket ansågs kunna påverkas av en arbetstidsförkortning. Det finns inte någon större 

myndighet att kontakta i detta syfte och urvalet bland dessa var således inte möjligt att 

kontrollera på samma sätt som yrkesgruppen ovan. Ett alternativt tillvägagångssätt 

tillämpades genom att skapa en öppen länk som förmedlades via sociala medier, bland 

annat fackförbundet Byggnads Facebooksida. Således tillämpades ett bekvämlighetsurval 

(Loewenthal, 2001). 

 

3.5.3 Genomförande av enkätundersökning 

Enkäten framställdes och förmedlades via Education Survey Automation Suite (EvaSys), 

ett webbaserat enkätprogram som tillhandahålls av Luleå tekniska universitet. 

Förmedlingen genomfördes genom två tillvägagångssätt; e-post respektive länk. Till de e-

postadresser som samlats in skickades unika direktlänkar till respektive respondent. Dessa 

respondenter utgjordes av alumner från Luleå tekniska universitet, anställda från landsting 

och kommuner. För att nå ut till respondenter i byggbranschen skapades en direktlänk till 

enkäten, som sedan spreds till respondenter via egna kontakter och sociala medier. 

 
3.5.4 Analys av empiri 

Innan analys av empirin kunde utföras, genomfördes en sammanställning av det empiriska 

materialet. Detta skedde i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Sammanställningen innebar att svar kodades, omvända frågor vändes, yrken 

kategoriserades och frågor strukturerades upp baserat på kategori. Samtliga kategorier och 

frågor framgår av bilaga 2. Texten från den öppna frågan i enkätens avslutande del 

bearbetades genom att identifiera och koda nyckelbegrepp.  

 

Det sammanställda materialet från den empiriska undersökningen, tillsammans med den 

teoretiska referensramen, utgjorde grunden för analysen. Analysen fokuserade på att finna 

samband mellan variabler. Ett positivt samband existerar när två variabler ökar i takt med 

varandra (Hair et al., 2010). Vid ett negativt samband minskar en variabel i takt med att en 

annan variabel ökar (ibid). För att genomföra detta tillämpades analys av korrelationer 

mellan olika frågor och en regressionsanalys. Regressionsanalysen användes till 

hypotesprövning. Vidare har kommentarer från den öppna frågan om vad en 

arbetstidsförkortning skulle betyda för respondenten, använts för att förklara resultaten från 

hypotesprövning. 
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3.6 Trovärdighet 

Litteraturstudiens trovärdighet och tillförlitlighet har säkerställts genom att i största möjliga 

mån tillämpa vetenskapligt granskade artiklar. Utöver dessa har andra källor används, där 

varje källa bedömts kritiskt innan tillämpning. Vid kategorisering av yrkens 

komplexitetsnivåer tillämpades en myndighet (Employment Security Commission) som 

källa, vilket bedöms vara trovärdig och tillförlitlig trots att den inte är vetenskapligt 

granskad. 

 

Vid empirisk undersökning är frågan om dess reliabilitet aktuell, vilket kan beskrivas som 

hur trovärdiga, pålitliga och konsekventa de framtagna måtten är (Hair et al., 2010). Den 

inre reliabiliteten mäts, som tidigare nämnt och beskrivits, genom Cronbachs alfa (ibid.). 

Vid utformning av studiens enkät har reliabiliteten säkerställts genom att basera frågorna på 

tidigare studier med ett acceptabelt Cronbachs alfa. Enkäten, i det stora hela, baseras på 

tidigare framtagna och prövade frågor för att mäta samma begrepp innebär att validiteten 

ökarökar validiteten. Validitet beskrivs av Hair et al. som mätning av det relevanta i 

sammanhanget. 

 

För att säkerställa att frågorna framkom som tydliga och lättförståeliga skickades en 

pilotenkät ut till 25 respondenter med olika kön, ålder och yrke. Återkoppling från 

respondenterna bejakades till den grad det inte skulle frångå den ursprungliga enkätens 

(Kasser et al., 1992) frågeställningar. En del frågor togs bort från avsnittet “Rådande 

arbete” i syfte att skapa en kortare enkät. Frågor angående respondentens inställning till 

arbetstidsförkortning formulerades om då det krävdes ett förtydligande ur vilket perspektiv 

respondenten skulle utgå ifrån. Av svaren från pilotstudien framgick det att respondenternas 

svar varierade genom att argumentera för arbetstidsförkortning ur ett makroekonomiskt, 

företagsekonomiskt eller ett personligt perspektiv. Studien undersöker arbetstidsförkortning 

ur anställdas perspektiv, något som var viktigt att framföra för respondenterna. Utöver 

dessa ändringar gjordes även mindre omformuleringar av frågor för att öka tydligheten. 

 

Hur respondenten tolkar vinjetten påverkar vad de svarar på de efterföljande påståendena. 

Genom att beskriva ett verklighetstroget scenario undveks missförstånd och möjligheten att 

respondenterna tolkade vinjetten likadant ökade. Vidare utgör vinjetten ett fiktivt scenario 

vilket innebär att det är anställdas uppfattning om påverkan som förklaras, inte det verkliga 

utfallet av en arbetstidsförkortning. 

 

Frågor som berör arbete och arbetstidsförkortning kan bli mer känsliga att ställa om frågan 

kommer från arbetsgivaren jämfört med om den kommer från en oberoende part. För att 

undvika att påverka respondenters svar, skickades inte enkäten ut via arbetsgivare. Även 

om urvalsgruppen ansågs som lämplig och tillgänglig var det viktigt att ha i åtanke att 

majoriteten av respondenterna kommer från den offentliga sektorn. Den privata sektorn är 

inte representerad till lika stor del, något som kan komma att färga studiens resultat.  
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4 RESULTAT AV EMPIRI 

Kapitlet innehåller en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen. Kapitlet 

inleds med beskrivande statisk, följt av analys av korrelationer och hypotesprövning. 

Materialet och den teoretiska referensramen utgör sedan grunden för analys och slutsats. 

 

4.1 Beskrivande statistik  

I studien deltog totalt 882 respondenter. 702 av 3000 enkäter besvarades genom utskicket, 

vilket innebar en svarsfrekvens på 23,4 %. De övriga 180 enkäterna besvarades via den 

öppna länken. Könsfördelningen var kvinnor 51,4 % och män 48,6 %. Vad gäller 

yrkeserfarenhet hade 58,8 % 10 år eller mer. Resterande hade mindre än 10 års erfarenhet. 

Åldersfördelningen har en jämn spridning vilket framgår av tabell 4.1, detsamma gäller 

fördelningen på utbildningsnivå vilket framgår av tabell 4.2. Tabell 4.3 visar fördelning av 

yrkens komplexitet baserat på respondentens angivna yrke. 

 

Tabell 4.1 Åldersfördelning 

 

ÅLDER   

20 år eller yngre n = 12 1,4 % 

21 – 30 år n = 184 20,9 % 

31 – 40 år n = 174 19,7 % 

41 – 50 år n = 226 25,6 % 

51 – 60 år n = 198 22,4 % 

60 år eller äldre n = 88 10,0 % 

 

 

Tabell 4.2 Fördelning på utbildningsnivå 

 

UTBILDNING   

Grundskola n = 15 1,7 % 

Gymnasial utbildning n = 260 29,5 % 

Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år n = 146 16,6 % 

Eftergymnasial utbildning 3 – 4 år n = 228 25,9 % 

Eftergymnasial 5 år eller fler n = 233 26,4 % 
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Tabell 4.3 Fördelning av yrkens komplexitetsnivå 

KOMPLEXITETSNIVÅ   

Hög komplexitet n = 286 32,4 % 

Låg komplexitet n = 596 67,6 % 

Total n = 882 100,0 % 

 

Respondenternas uppdelning på yrkesområde respektive yrke framgår av tabell 4.4. I den 

vänstra kolumnen anges yrkesområdesindelningen som omfattar tre områden, ledare 

oberoende yrkesområde och ospecificerat område. Övrigt innehåller yrken som inte kunde 

platsa i någon av de andra kategorierna. Inom varje yrkesområde fanns ett antal specifika 

yrken vilket framgår av den högra kolumnen. Liknande yrken, exempelvis undersköterska 

och vårdbiträde, har sammanfogats. 

 

Tabell 4.4 Yrkesområde- och yrkesindelning 

 

YRKESOMRÅDE  
YRKE  

Vård och skola 34,1 % 

Lärare/pedagog 
Sjuksköterska/arbetsterapeut 
Undersköterska/vårdbiträde 
Läkare/psykolog 
Administratör/övrigt 

9,3 % 
9,1 % 
7,6 % 
3,6 % 
3,3 % 

Tjänstemän 31,7 % 
Ingenjör/tekniker 
Administratör/övrigt 
Ekonom/socionom 

12,7 % 
10,4 % 

8,6 % 

Arbetare 22,3 % 
Elektriker 
Rörmockare/snickare 
Arbetare övrigt 

13,6 % 
5,8 % 
2,9 % 

Ledare (oberoende område) 11,9 % Ledare 11,9 % 

Övrigt 1,1 % Övriga yrken 1,1 % 

 

Respondenternas inställning till arbetstidsförkortning framgår av tabell 4.5. 77,3 % av 

respondenterna har en positiv inställning (värde 5-7). De övriga respondenterna som har en 

neutral (värde 4) eller negativ inställning (värde 1-3) utgörs av totalt 22,7 %. Anställda med 

yrken med hög komplexitet tenderar att ha en mer negativ inställning till 

arbetstidsförkortning än yrken med låg komplexitet. Signifikansen av skillnader mellan 

medelvärden testas genom ett t-test (Hair et al., 1987). T-testet visar om skillnaden beror på 

slumpen eller om det verkligen finns en skillnad (ibid.). Av studiens t-test framgår att 

skillnaden i medelvärden är signifikant (p<0,00). Skillnaderna mellan medelvärden är 0,52 

och skillnaden mellan standard avvikelser är 0,12. 
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Tabell 4.5 Inställning till arbetstidsförkortning 

 

 
 

Respondenternas egen beskrivning av vad en arbetstidsförkortning skulle innebära för dem 

kodades baserat på vilka begrepp som användes. Resultatet av den kvalitativa data framgår 

av tabell 4.6 där respektive begrepp tilldelats en procent som anger hur många av alla 

respondenter som angett detta begrepp. Vid indelning på komplexitetsnivå anges procent i 

förhållande till antal respondenter i den aktuella gruppen. Procent som är fetmarkerade 

anger noterbara skillnader mellan segmenten. 105 respondenter valde att inte besvara 

frågan. Detta innebar en svarsfrekvens på 88,1 %. Av bilaga 3 framgår ett urval av 

respondenternas svar om vad en arbetstidsförkortning skulle betyda dem.  

 

Tabell 4.6 Begrepp vid beskrivning 

 

 TOTAL HÖG KOMPLEXITET LÅG KOMPLEXITET 

Fritid 36,5% 35,3% 37,1% 

Positiv prestation 19,7% 20,6% 19,3% 

Energi 17,5% 10,5% 20,8% 

Hälsa 17,5% 11,5% 20,3% 

Familj 16,6% 17,5% 16,1% 

Vila 11,9% 7,3% 14,1% 

Minskad stress 10,9% 8,7% 11,9% 

Ökad stress 8,7% 14,3% 6,0% 

Negativ prestation 8,6% 14,0% 6,0% 

Arbetsmiljö 5,1% 4,2% 5,5% 

 

1 -
mycket
negativ

2 3
4 -

neutral
5 6

7 -
mycket
positiv

Total 3,7% 3,5% 4,1% 9,4% 10,0% 14,1% 55,2%

Hög komplexitet 3,5% 6,3% 5,2% 11,2% 14,3% 18,2% 41,3%

Låg komplexitet 3,9% 2,2% 3,5% 8,6% 7,9% 12,1% 61,9%
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4.2 Korrelationer 

I syfte att studera samband mellan intervallvariabler tillämpas Pearsons r. Metoden ger en 

koefficient (r) mellan 0 (inget samband) och 1 (perfekt samband) (Hair et al., 1987). 

Koefficienten kan vara positiv eller negativ vilket visar sambandets riktning (ibid.). Utöver 

korrelationskoefficienten är det enligt Hair et al. (2010) även viktigt att ta hänsyn till 

signifikansnivån. Statistik signifikans (p) tillämpas som en teknik för att mäta om resultatet 

från stickprovet kan generaliseras till populationen (ibid.). En signifikansnivå på 0,05 

innebär att risken är fem på hundra att det inte finns något samband i populationen (ibid.). 

Med andra ord är det enbart i fem fall av hundra som korrelationen kunde ha uppstått av en 

tillfällighet. Hari et al. menar vidare att korrelationskoefficientens statistiska signifikans 

styrs av urvalets storlek och storleken på den aktuella koefficienten. Den högsta acceptabla 

signifikansnivån p < 0,05 (ibid.). Detta tillämpas även i denna studie och vidare anses en 

signifikansnivå på p < 0,01 som mycket bra.  

 

Av tabell 4.7 framgår en korrelationsmatris inklusive medelvärde och standardavvikelse för 

respektive frågekategori. Total statistik framgår men även statistik baserat på 

komplexitetsnivå. Medelvärde är värdet på det genomsnittliga svaret, vilket tas fram genom 

att den totala summan av alla värden divideras på antal värden (Hair et al., 2010). 

Standardavvikelse anger spridningen runt medelvärdet (ibid.).  

 

Tabell 4.7 Korrelationsmatris för respektive frågekategori 
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Samband mellan kategorier i rådande situation: Mellan kategorierna motivation, 

åtagande och tillfredsställelse finns positiva samband (0,45 - 0,48) med en signifikansnivå 

på p<0,01, vilket framgår av tabell 4.7. Det finns skillnader mellan yrken med olika 

komplexitetnivå. Sambandet mellan tillfredsställelse och motivation respektive åtagande är 

starkare för yrken med låg komplexitet, medan sambandet mellan åtagande och motivation 

är starkare för yrken med hög komplexitet. 

 

Samband mellan påverkan på motivation och rådande situation: Det finns ett svagt 

negativt samband (-0,15) mellan påverkan på motivation och åtagande vilket framgår av 

tabell 4.7. Detta skiljer sig åt mellan olika yrkens komplexitet då sambandet är starkare vid 

en låg komplexitet jämfört med vid en hög komplexitet. Sambanden är signifikanta. Mellan 

påverkan på motivation och tillfredsställelse finns ett negativt samband (-0,20). Även detta 

samband skiljer sig mellan yrkens komplexitet och sambandet blir starkare vid en låg 

komplexitet och svagare vid en hög komplexitet. Sambanden är signifikanta. 

 

Samband mellan kategorier kopplat till påverkan av arbetstidsförkortning: De 

starkaste positiva sambanden (0,59 - 0,71) i korrelationsmatrisen i tabell 4.7 finns mellan 

kategorierna som omfattar påverkan på motivation, åtagande och kompetensutveckling. 

Samtliga samband har en signifikansnivå på p<0,01. Yrken med låg komplexitet har ett 

starke samband än yrken med hög komplexitet. 

 

Samband mellan inställning och rådande situation: Ett litet samband finns mellan 

inställning och rådande motivation med en signifikansnivå på p<0,05. Mellan inställning 

och åtagande samt inställning och tillfredsställelse finns svaga negativa samband (-0,14; -

0,19), något som framgår av tabell 4.7. Vad gäller sambandet mellan inställning och 

åtagande är detta starkare i yrken med låg komplexitet. Sambandet har en signifikansnivå 

på p<0,01. Även sambandet mellan inställning och tillfredsställelse är starkare i yrke med 

låg komplexitet. Sambandet har en signifikansnivå på p<0,01. 

 

Samband mellan inställning och påverkan av arbetstidsförkortning: Samtliga 

kategorier som omfattar påverkan av arbetstidsförkortning har positiva samband (0,49 - 

0,52) till inställning, vilket framgår av tabell 4.7. Sambanden mellan inställning och 

påverkan på motivation respektive påverkan på åtagande är starkare för yrken med hög 

komplexitet. Sambandet mellan inställning och påverkan på kompetensutveckling är 

däremot starkare för yrken med låg komplexitet. Samtliga samband har en signifikansnivå 

på p<0,01. 

 

4.3 Hypotesprövning 

Vid genomförande av hypotesprövning tillämpas en multipel linjär regression. En multipel 

linjär regression är enligt Moore, McCabe och Craig (2014) en undersökning av statistiska 

samband mellan en beroendevariabel och flera förklarande variabler. Enligt Hair et al. 

(1987) tillämpas en multipel regression i de fall då en kvantitativ beroendevariabel 

förväntas vara relaterad till en eller flera kvantitativa oberoendevariabler. En 

oberoendevariabel är något som kan förklara förändringar i beroendevariabeln (ibid.). En 

multipel regression syftar till att förutsäga förändringar i beroendevariabeln (inställning) 

med hjälp av förändringar i oberoendevariabler (motivation, åtagande, tillfredsställelse, 
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påverkan på motivation, påverkan på åtagande och påverkan på kompetensutveckling) 

(ibid.). Denna metod tillämpas eftersom den är lämplig baserat på studiens hypoteser. 

Anställda är engagerade i organisationens styrning (Langfield-Smith, 1997). Anställdas 

inställning till styrning påverkar utfallet av den (Merchant & Van der Stede, 2011). En 

anställds inställning till en organisatorisk förändring som är betydande för den anställda är 

stark och svår att påverka (Lines, 2005; Ajzen, 2001). Styrning som ämnar påverka en 

anställds syn på sitt arbete benämns av Langfield-Smith (1997) som informell styrning. 

Införande av arbetstidsförkortning är informell styrning och en organisatorisk förändring. 

Baserat på detta kommer anställdas inställning till arbetstidsförkortning agera 

beroendevariabel. Resultatet från hypotesprövningen framgår av tabell 4.9. Enligt hypotes 

3a-b förutspås en variation i sambanden beroende på yrkens komplexitet. Detta testas 

löpande i modell 1 och 2 vilket framgår av tabell 4.8.  

 

Förklaringsgraden (R2) mäter omfattningen av variationen i beroendevariabeln som 

förklaras av oberoendevariablerna (Hair et al., 2010). R2 har ett värde mellan 0 och 1 och 

ett högre värde innebär att variationen i beroendevariabeln till en hög grad kan förklaras av 

oberoendevariablerna (ibid.). Beta-värdet anger sambandet mellan oberoendevariabeln och 

beroendevariabeln och antar ett värde mellan 0 och 1 (ibid.). Vidare kan värdet vara 

negativt eller positivt vilket anger sambandets riktning (ibid.). Beta-värdet tillåter direkt 

jämförelse mellan flera oberoende variablers förklaringsgrad av en beroende variabel 

(ibid.).  

 

Tabell 4.8 Hypotesprövning 

 

 
 

Modell 1 behandlar hypotes 1a-c vilket framgår av tabell 4.8. Hypotes 1a förutspådde ett 

negativt samband mellan rådande motivation och inställning till arbetstidsförkortning. 

Denna hypotes förkastas på grund av låg korrelation tillsammans med ett lågt 

signifikansvärde. Motivationen vid aktuell anställning påverkar således inte inställningen 

till en arbetstidsförkortning som tidigare hypotiserades. Hypotes 1b förutspådde ett negativt 

samband mellan organisatoriskt åtagande och inställning till arbetstidsförkortning. Av 
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tabell 4.8 framgår att denna hypotes förkastas på grund av låg korrelation tillsammans med 

en svag signifikans. Det organisatoriska åtagandet till ens arbetsplats påverkar således inte 

inställningen till en arbetstidsförkortning som tidigare hypotiserats. Hypotes 1c förutspådde 

ett negativt samband mellan tillfredställelse och inställning till arbetstidsförkortning. Denna 

hypotes kan inte förkastas då det finns ett negativt samband (-0,18, p<0,01) mellan 

tillfredsställelse och inställning till arbetstidsförkortning. Detta samband varierar kraftigt 

mellan komplexa (-0,04, icke signifikant) och mindre komplexa (-0,24, p<0,01) yrken. Av 

tabell 4.8 framgår det att förklaringsgraden i modell 1 är låg. Detta innebär att anställdas 

inställning till arbetstidsförkortning inte kan förklaras av kombinationen av rådande 

motivation, åtagande och tillfredsställelse. Däremot har tillfredsställelsen ett signifikant 

samband för yrken med låg komplexitet, något som är viktigt att anmärka. 

 

Tabell 4.8 illustrerar vidare skillnader mellan olika komplexitetsnivåer. Hypotes 3a som 

förutspådde en skillnad mellan olika komplexitetsnivåer, vad gäller hypoteserna som 

grundar sig i anställdas rådande situation, kan delvis bekräftas då sambanden kraftigt skiljer 

sig åt vad beträffar tillfredsställelse och inställning. Däremot fanns ingen skillnad mellan 

motivation och inställning respektive organisatoriskt åtagande och inställning mellan 

komplexitetsnivåerna.  

 

Vidare testas hypotes 2a-c av modell 2 som framgår av tabell 4.8. Hypotes 2a förutspådde 

ett positivt samband mellan påverkan på motivation och inställning till arbetstids-

förkortning. Hypotes 2a bekräftas då ett positivt samband (0,21, p<0,01) finns. Sambandet 

skiljer sig mellan yrkens komplexitet då ett starkare samband finns i yrken med hög 

komplexitet. Hypotes 2b förutspådde ett positivt samband mellan påverkan på 

organisatoriskt åtagande och inställning till arbetstidsförkortning. Ett positivt samband 

(0,22, p<0,01) finns och hypotesen kan därmed bekräftas. Sambandet skiljer sig mellan 

yrkens komplexitet då ett starkare samband finns i yrken med hög komplexitet. Vidare 

förutspådde hypotes 2c ett positivt samband mellan påverkan på kompetensutveckling och 

inställning till arbetstidsförkortning. Hypotes 2c bekräftas då ett positivt samband (0,21, 

p<0,01) finns. Sambandet skiljer sig mellan yrkeskomplexitet då en låg komplexitet har ett 

starkare samband. Förklaringsgraden i modell 2 visar att 32,2 % av inställningen kan 

förklaras av påverkan på motivation, åtagande och kompetensutveckling. I tabell 4.8 

illustreras även skillnader mellan komplexitetsnivåer. Sambanden som undersökts vad 

gäller arbetstidsförkortningens påverkan på anställda och inställning förutspås av hypotes 

3b skilja sig mellan komplexitetsnivåer. Det föreligger skillnader för samtliga faktorer och 

hypotesen kan således bekräftas kan hypotesen bekräftas.  
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5 ANALYS 

Kapitel innehåller en analys av de viktigaste resultaten. Analysen syftar till att jämföra det 

empiriska resultatet mot teorin och diskutera likheter, skillnader och göra tolkningar. 

Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av studiens resultat. Därefter följer en 

beskrivning av de olika oberoende variablernas samband till inställning.  

 

Studiens resultat visar att 79,3 % är positivt inställda till arbetstidsförkortning. En 

arbetstidsförkortning till bibehållen lön innebär en positiv påverkan på både lön per arbetad 

timme och mängden fritid. 88,1 % av respondenterna valde att besvara den frivilliga, öppna 

frågan. Detta tyder på att arbetstidsförkortning är av stor betydelse för anställda. Detta går i 

linje med teorin som menar att om en förändring är av stor betydelse för en anställd 

kommer den anställdes inställning till en sådan förändring vara stark och svår att påverka 

(Ajzen, 2001; Frijda & Mesquita, 2000; Lines, 2005). Enligt Lines (2005) tenderar 

organisatoriska förändringar som påverkar lön och fritid forma starka inställningar.  

 

Av studiens resultat framgår det att anställdas inställning främst kan förklaras av påverkan 

på motivation, påverkan på organisatoriskt åtagande och påverkan på kompetensutveckling. 

Ytterligare förklaringsgrad hittades i anställdas tillfredsställelse bland yrken med låg 

komplexitet. Alla signifikanta samband skiljde sig åt mellan komplexitetsnivåer vilket 

betyder att det inte finns någon entydig konsekvens vid införande av arbetstidsförkortning. 

Detta är ett av studiens viktigaste resultat. Att tillfredsställelse hade ett samband till 

inställning till arbetstidsförkortning endast bland yrken med låg komplexitet är ytterligare 

ett resultat av stor vikt. 

 

5.1 Tillfredsställelse 

Studiens resultat visar på ett negativt, signifikant samband mellan tillfredsställelse och 

inställning till arbetstidsförkortning. Detta är enbart giltigt för anställda inom yrken med låg 

komplexitet. Sambandet innebär att anställda som är otillfredsställda på arbetet ser 

arbetstidsförkortning som en möjlighet att spendera färre timmar på en plats där de inte 

trivs.  

 

Baserat på Hackman och Oldmans (1975) och Dubinsky och Hartleys (1986) definition av 

tillfredsställelse kan anställdas betydelse av begreppet te sig olika. Graden av 

tillfredsställelse är individberoende eftersom anställda inte behöver ha samma kriterier för 

att vara nöjda med sitt arbete och att deras känslor gentemot arbetet kan skilja sig. Loher et 

al. (1985) menar att faktorer som påverkar tillfredsställelse är olika beroende på yrke. Det 

betyder att anställda inom samma yrke, och därmed yrkeskomplexitet, tenderar att ha 

liknande åsikt om vad som är viktigt för tillfredsställelse. Yrken med hög komplexitet har 

högre utbildnings- och erfarenhetskrav (Oswald et al., 1999; SFS 1995:665, Svenska 

Läkarförbundet, 2016). Dessa krav på utbildning och erfarenhet kan anses leda till högre 

löner, ett bättre anseende i samhället och ökad yrkesstolthet, tre faktorer som kan påverka 

tillfredsställelsen (Helm, 2013; Landon et al., 2003). Enligt Oswald et al. (1999) tenderar 

yrken med låg komplexitet att ha lägre utbildnings- och erfarenhetskrav. Detta kan 

begränsa den anställdes lön, anseende, yrkesstolthet och möjlighet till befordran, vilket i sin 

tur kan påverka och förklara en låg tillfredsställelse (Atefi et al., 2014; Helm, 2013; Yang et 

al., 2011). Denna skillnad mellan yrken tillsammans med individuella olikheter kan förklara 
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varför det negativa sambandet enbart existerar inom yrken med låg komplexitet. Det 

negativa sambandet kan sammanfattningsvis förklaras av ovan nämnda skillnader i 

kombination med positiva inställningar till förändringar som medför ökad fritid (Lines, 

2005). En spekulativ förklaring till sambandet kan vara att arbetstidsförkortning påverkar 

timlönen positivt, vilket ökar tillfredsställelsen bland yrken med låg komplexitet, och i tur 

leder till en positiv inställning (Atefi et al., 2014; Isidorsson, 2001; Yang et al., 2011).  

 

Även om arbetstidsförkortning på kort sikt kan öka timlönen och ge mer fritid, kan 

styrningen även innebär negativa effekter. På lång sikt kan interaktion mellan kollegor och 

känslan av att bidra påverkas, vilket kan ha negativa effekter på tillfredsställelsen (Atefi et 

al., 2014; Yang et al., 2011). Vidare finns ett starkt samband mellan yrkesstolthet och 

tillfredsställelse (Helm, 2013). Yrkesstolthet förklaras till stor grad av ett yrkes anseende i 

samhället, något man inte kan anta förändras utav en arbetstidsförkortning (ibid.). En 

organisation bör således bedöma vilka faktorer som påverkar tillfredsställelsen och om en 

arbetstidsförkortning skulle påverka dessa faktorer kopplat till den egna verksamheten. 

 

5.2 Kompetensutveckling 

Studiens resultat visar att påverkan på kompetensutveckling har ett positivt, signifikant 

samband med anställdas inställning. Sambandet skiljer sig mellan komplexitetsnivåer då 

yrken med en låg komplexitet har ett starkare samband. Det positiva sambandet stämmer 

överrens med teorin om att kompetens är nära kopplad till erfarenhet och därmed tid på 

arbetet (Morrison & Brantner, 1992; Schmidt et al., 1986; och Avolio et al., 1990). Det går 

även i linje med teorin om att arbetstidsförkortningen ökar mängden återhämtningstid och 

skapar därmed energi vilket bidrar till bättre förutsättningar för att inhämta kunskap (De 

Bloom et al., 2015). Detta stöttas även av resultatet från kvalitativa data som visar att 

påverkan på vila, hälsa och energi är viktiga faktorer som påverkar anställdas inställning, 

speciellt inom yrken med låg komplexitet.  

 

Skillnaden mellan yrkeskomplexiteter kan förklaras av att kompetensutveckling uppnås och 

ter sig olika inom olika yrken. Employment and Training Administration (1983) menar att 

lämplighetstester med fokus på motorik är mer rättvisande än tester av kognition kopplat 

till yrken med låg komplexitet. Yrken av låg komplexitet omfattas till större grad av 

praktiska arbetsmoment, exempelvis sjuksköterskor som tar blodprov och byggarbetare 

som sätter upp väggar. Kompetensutvecklingen är mer beroende av att de befinner sig på 

arbetsplatsen och utövar sina arbetsuppgifter som ofta tar sig form i fysisk hantering av 

objekt. Detta kan skilja sig från yrken med hög komplexitet som kan omfattas av mer 

analytiska arbetsmoment, exempelvis revisorer som utreder ekonomiska underlag. Dessa 

analytiska moment kan, till skillnad från tidigare nämnda arbetsmoment, pågå även om den 

anställde inte befinner sig på arbetsplatsen. I och med denna skillnad i relationen mellan 

kompetensutveckling och tid på arbetet kan en arbetstidsförkortning påverka 

yrkeskomplexiteter olika. Detta kan förklara skillnaden mellan dem och även att yrken av 

låg komplexitet har ett starkare samband som en följd av att deras kompetensutveckling är 

mer beroende av tiden på arbetsplatsen.  
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5.3 Organisatoriskt åtagande 

Studiens resultat visar på ett positivt, signifikant samband mellan arbetstidsförkortningens 

påverkan på organisatoriskt åtagande och anställdas inställning till arbetstidsförkortning. 

Detta samband stämmer överens med teorin (Cropanzano & Mitchell, 2005; Lynch et al., 

1999; Moorman et al., 1998). Sambandet kan förklaras av att anställda anser att 

förkortningen skulle påverka privatlivet positivt, vilket också den kvalitativa datan visar. 

Anställda skulle därmed uppleva stöttning från organisationen och en utbytesrelation 

skapas. Förklaringen kan även härledas till aktörer som infört arbetstidsförkortning, som 

menar att detta är ett sätt att värna om sina anställda (Bråth, 2015, 4 december).  

 

Det finns däremot signifikanta skillnader i sambandets styrka mellan komplexitetsnivåerna 

då sambandet är svagare för anställda inom yrken med låg komplexitet. Sett till Oswald et 

al.s (1999) exemplifiering av yrkeszoner kan grunden till detta ligga i att yrken med låg 

komplexitet kan ha mer fysiskt krävande arbetsuppgifter. Detta stöttas av den kvalitativa 

datan som visar att anställda inom yrken med låg komplexitet, till skillnad från yrken med 

hög komplexitet, baserar sin inställning på faktorer som relaterar till återhämtning, såsom 

energi och vila. Det betyder att arbetstidsförkortning upplevs på olika sätt för olika yrken 

och för anställda med mer fysiska arbetsmoment upplevs förkortningen mer som nödvändig 

för att orka med arbetet. I och med detta är kopplingen mellan arbetstidsförkortning och 

organisatoriskt åtagande inte lika stark bland yrken med lägre komplexitet. 

 

5.4 Motivation 

Studiens resultat visar på ett signifikant, positivt samband mellan påverkan på motivation 

och inställning till arbetstidsförkortning. Detta samband stämmer överens med teorin om att 

internalisering och därmed motivation kan påverkas av organisationens styrning (Gagné & 

Deci, 2005). Positiv påverkan på internalisering leder enligt teorin till positiva effekter på 

organisationen (Baard et al., 2004; Blanchard et al., 2009; Deci et al., 2001; Pelletier et al., 

2001). Detta speglas även av kvalitativ data då positiva prestationer ansågs vara en 

bidragande faktor till respondenteras inställning. Detta betyder att internaliseringsprocessen 

kan påverkas vid en arbetstidsförkortning och är viktig att ha i åtanke på vid styrning i 

organisationer.  

 

Det finns signifikanta skillnader mellan yrkeskomplexiteter då sambandet är starkare för 

yrken med hög komplexitet. Likt skillnaden i påverkan på organisatoriskt åtagande, kan 

även denna skillnad förklaras av att inställningen hos anställda inom yrken med låg 

komplexitet påverkas av andra faktorer. Energi och vila är två begrepp som återkommer i 

den kvalitativa datan för denna komplexitetsnivå vilket, även i detta fall, kan innebära att 

arbetstidsförkortning ses som nödvändig för att orka med arbetet. Därmed upplevs 

arbetstidsförkortning på olika sätt inom olika yrken vilket också innebär att påverkan på 

motivationen också skiljer sig.  
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5.5 Post-hoc analys 

Resultatet från den kvantitativa datan visar att anställdas inställning är beroende av 

arbetstidsförkortningens påverkan på motivation, organisatoriskt åtagande och 

kompetensutveckling. Inom yrken med låg komplexitet är även tillfredsställelse av 

betydelse för att förklara anställdas inställning till arbetstidsförkortning. Av konkreta citat 

från den kvalitativa datan framgår det att frågan om arbetstidsförkortning är kraftigt laddad, 

viktig och är av stor betydelse för anställda. Att ämnet berör och skapar starka känslor, 

samtidigt som åsikter skiljer sig åt inom samma yrke speglas av citaten nedan.  

 

“Socialist fasoner” 

– Elektriker, låg komplexitet 

 

"Jag tror arbetsmoralen skulle öka då det är en kortare tid man är på jobbet och då mer 

benägen att ge 100% hela dagen." 

– Elektriker, låg komplexitet 

 

Anställda med en negativ inställning grundar denna till stor del på konsekvenser på 

yrkeslivet. 

 

“Ohållbart långsam utveckling inom yrket. 

Man jobbar redan för lite för att kunna bli riktigt kompetent.” 

– Läkare, hög komplexitet 

 

“Mer stress. Mindre tid till utförda arbeten. Mer övertid. (Ibland måste man hinna klart ett 

jobb samma dag. Om jag jobbar mindre än 8 timmar räcker inte alltid tiden till)” 

– Elektriker, låg komplexitet 

 

Detta skiljer sig från anställda med en positiv inställning vilka tenderar att grunda sin 

inställning på faktorer som i första hand berör dennes privatliv.  

 

“Positivt! Var sak har sin tid och jag tror att de flesta skulle må bra av att ha mer tid 

utanför jobbet, vilket i också skulle påverka prestationen man gör på jobbet positivt, med 

resultat att levererad insats inte skulle minska lika mycket som arbetstiden minskat. 

Gladare, mer engagerade och bättre presterande medarbetare ...” 

– Miljöingenjör, hög komplexitet 

 

“I den ålder jag befinner mig i , så skulle det innebära - Livskvalité! Mer ork över till 

fritiden, där jag värdesätter att få ta hand om kropp och själ. …  

Jag tror även att jag i och med det, skulle bidra till en kvalitetshöjning i mitt arbete, skulle 

orka 'fullt ut' att leverera.” 

– Informatör, låg komplexitet 

 

Detta visar att den uttalade grunden till anställdas inställning skiljer sig. Anställda med en 

negativ inställning ser direkt till förkortningens nackdelar på yrkeslivet, exempelvis att en 

arbetstidsförkortning skulle äventyra produktivitet och karriärsutveckling. Anställda med 

en positiv inställning ser, i första hand, förkortningens fördelar på privatlivet, exempelvis 

mer tid till familj och fritidsintressen. Även om dessa kommentarer fokuserar på 
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konsekvenserna på privatlivet, spekuleras dessa konsekvenser i vissa fall leda till 

prestationshöjande effekter på arbetet. Om och hur arbetet påverkas tycks vidare bero på 

arbetsuppgifterna. Detta innebär att inställningen till arbetstidsförkortning speglar sig i 

arbetsuppgifterna. Följande citat beskriver detta tydligt.  

 

“Hade jag fått denna intervju för 2år när jag var byggnadsarbetare hade mina svar varit 

kraftigt annorlunda! Arbetstidsförkortning behövs inom många yrken. Kanske främst 

byggbranschen och andra tungt fysiska jobb. Men inte det jag jobbar med nu.” 

– Personlig pedagogisk assistent, låg komplexitet 

 

Sammanfattningsvis visar detta att anställda har olika värderingar och fokus. Vad en 

anställd värderar och fokuserar på beror på dennes livssituation och yrke. En karriärslysten 

nyutbildad akademiker kan ha mer kompetensrelaterade värderingar till skillnad från en 

småbarnsförälder som värderar tid med familjen. Kopplat till yrke skiljer sig inställningen 

åt då vissa menar att arbetsuppgifterna inte kan utföras på färre antal timmar, medan andra 

menar att det är nödvändigt med mer återhämtning för att klara av arbetsuppgifterna. Detta 

innebär att arbetstidsförkortning inte enbart är en fråga som är politiskt polariserad, utan 

motsättning existerar även inom yrkesgrupper och på individnivå. Vidare innebär detta att 

det finns samband mellan rådande förhållanden och inställning. Däremot utgörs rådande 

förhållanden snarare av livssituation än motivation och organisatoriskt åtagande. Detta går i 

linje med Kalliath och Kalliath (2015) som menar att balansen mellan privatliv och yrkesliv 

är viktig. 
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6 SLUTSATSER OCH STUDIENS BIDRAG 

Studiens syfte är att förklara anställdas inställning till styrning genom arbetstidsförkortning. 

För att besvara studiens syfte togs följande forskningsfråga fram: 

 

Hur påverkas anställdas inställning till styrning genom arbetstidsförkortning av rådande 

förhållanden och deras uppfattning om påverkan av arbetstidsförkortning? 

 

Resultatet visar att anställdas inställning till styrning genom arbetstidsförkortning generellt 

är positiv. Inställning till arbetstidsförkortning kan förklaras av deras uppfattning om 

förkortningens påverkan på motivation, organisatoriskt åtagande och kompetensutveckling. 

Styrkan i dessa förklaringar varierar mellan yrkens komplexitetsnivåer. Vidare är ett 

intressant resultat att inställningen även kan förklaras av rådande tillfredsställelse enbart för 

yrken med låg komplexitet. Detta beror på begränsningar baserat på yrkets karaktärsdrag i 

form av repetitiva arbetsmoment och lägre utbildnings- och erfarenhetskrav. Det medför 

begränsade karriärsmöjligheter, påverkan på yrkets anseende och anställdas yrkesstolthet - 

samtliga faktorer som påverkar tillfredsställelsen. Dessa begränsningar hämmar anställdas 

tillfredsställelse vilket innebär att de ser på arbetstidsförkortning som en möjlighet att 

undvika en plats där de inte trivs. Detta betyder att det är viktigt för organisationer att 

bedöma vad som påverkar tillfredsställelsen och om styrning genom arbetstidsförkortning 

kan bidra till eller hämma dessa effekter.  

 

Skillnaderna mellan komplexitetsnivåer beror på arbetsuppgifternas utformning, 

utbildnings- och erfarenhetskrav samt anställdas värderingar. Arbetsuppgifternas 

utformning kan skilja sig i mängd, typ och variation. Vissa yrken kan erbjuda 

självständighet i utförande medan andra kan vara väldigt styrda. Ett yrke kan ha ett fåtal 

centrala arbetsmoment som kräver intensiv övning, medan ett annat är av en mer analytisk 

natur och erbjuder större mångfald i dess arbetsmoment. Ytterligare skillnader är att 

arbetsuppgifterna kan omfattas av mer eller mindre fysiskt krävande karaktär. Krav på 

erfarenhet och utbildning kan säga mycket om ett arbete, både vad som förväntas av en 

anställd och vad en anställd har behövt uppnå för att nå dit den är idag. En anställd som 

tagit första bästa jobb kan i större utsträckning se det som ett medel för att överleva medan 

en anställd som sökt sig till en utbildning och fått jobb kopplat till den, kan se jobbet som 

ett bevis på att man uppnått något. Skillnader mellan komplexitetsnivåer kan även härledas 

till individuella skillnader när det gäller anställdas värderingar och fokus baserat på 

livssituation. En anställd kan värdera och ha ett stort fokus på kompetensutveckling medan 

en annan värderar tid med familjen och fritidsaktiviteter. Detta betyder att 

arbetstidsförkortningens innebörd och hur stor betydelse den har är olika för anställda inom 

olika yrken. 
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6.1 Studiens bidrag 

Studien bidrar med ökad kunskap om den allmänt positiva inställningen till 

arbetstidsförkortning bland anställda. Tidigare studier har inte behandlat 

arbetstidsförkortning ur en anställds perspektiv kopplat till organisatoriska effekter och 

således fyller denna studie ett teoretiskt gap.  

 

Även om de flesta anställda skulle välkomna en arbetstidsförkortning med öppna armar, 

visar denna studie att förkortningens innebörd, betydelse och anställdas motiv till sin 

positiva inställning skiljer sig. Detta innebär att organisationer som inför en 

arbetstidsförkortning inte nödvändigtvis skulle uppleva samma önskvärda effekt av 

samtliga medarbetare. Organisationer som överväger en arbetstidsförkortning bör därför ha 

ett tydligt syfte och mål med införandet och stämma av att detta är möjligt att uppnå baserat 

på de anställdas tankar om och motiv till deras inställning till arbetstidsförkortning. Det 

faktum att en positiv inställning bland yrken med låg komplexitet förklaras av en rådande 

otillfredsställelse, tyder på att det i en sådan situation är det lämpligt att undersöka vad en 

låg tillfredsställelse beror på och vidta åtgärder för att få till en förändring. Detta kan vara 

viktigare än att enbart diskutera en arbetstidsförkortning som inte nödvändigtvis behöver 

vara lösningen på problemet. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

För att uppnå djupare kunskap om inställningen till arbetstidsförkortning kan denna studie 

kompletteras med kvalitativa studier med fokus på anställdas livssituation. Djupare insikt 

kan även uppnås genom att studera en specifik organisation och bransch.  

 

Fallstudier av organisationer som infört arbetstidsförkortning kan vidare bidra med att 

förklara vad ett införande skulle leda till. En sådan studie skulle kunna inkludera 

ekonomiska effekter såsom kostnad, produktivitet och personalomsättning. Även om försök 

har startats och avslutats inom offentlig sektor finns det en betydande brist av studier inom 

privat sektor. Det kan även vara av intresse att undersöka hur arbetstidsförkortningens 

påverkan på anställda kan förändras med tidens gång.   
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BILAGA 1: ENKÄTFORMULÄR 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 2: RESULTAT AV EMPIRI 

 

 

BEHOVSUPPFYLLNAD 

 

Definition 

Enligt självbestämmandeteorin kräver både intern motivation och internalisering näring för 

att fungera optimalt (Gagné & Deci, 2005). Enligt Gagné och Deci består denna näring utav 

behovsuppfyllnad i form av känsla av kompetens, självständighet och samhörighet.  

 

Cronbachs alfa 

Tidigare studier: 0,87 (Baard et al., 2004) och 0,83 och 0,89 (Deci et al., 2001) 

Denna studie: 0,76 

 

1. Jag kan komma med åsikter om hur mitt jobb ska utföras 

2. Jag känner mig pressad på mitt arbete  

3. Jag förväntas följa specifika tillvägagångssätt 

4. Jag upplever att jag kan vara mig själv på min arbetsplats 

5. Jag har begränsade möjligheter att själv bestämma hur jag ska utföra mina 

arbetsuppgifter 

6. Jag tycker mycket om personerna jag arbetar med 

7. Jag kommer överens med personerna på min arbetsplats 

8. Jag håller mig oftast för mig själv 

9. Jag ser personerna på min arbetsplats som mina vänner 

10. Personerna på min arbetsplats är vänliga mot mig 

11. Jag känner mig kompetent i arbetssituationer 

12. Personerna på min arbetsplats säger att jag är duktig på det jag gör 

13. Jag har möjlighet att lära mig nya saker 

14. De flesta dagar känner jag att jag har presterat bra på mitt arbete 

15. Jag har begränsad möjlighet att visa hur duktig jag är 

 

 

ORGANISATORISKT ÅTAGANDE 

 

Definition 

Allen och Meyer (1990) beskriver det organisatoriska åtagandet som en kraft som förenar 

individen med organisationen.  

 

Cronbachs alfa 

Tidigare studie: 0,86 (Ganesan och Weitz, 1996)  

Denna studie: 0,89 

 

16. Jag tycker om att tala gott om organisationen med personer utanför den  

17. Jag bryr mig om organisationens framtid  

18. Jag är glad att jag valt att arbeta för organisationen  

19. Jag är stolt över att vara en del av organisationen 

 

 



 

 

TILLFREDSSTÄLLELSE 

 

Definition 

En anställds känsla och attityd gentemot sitt arbete (Dubinsky & Hartley, 1986) 

 

Cronbachs alfa  

Tidigare studie: 0,73 (Dubinsky & Hartley, 1986) (20-21) 

Denna studie: 0,60 

 

20. Generellt sett är jag mycket tillfredställd med mitt jobb  

21. Det är många som avslutar sin anställning på min arbetsplats 

22. Det är stressigt på min arbetsplats 

23. Det är många personer på mitt arbete som klagar över sin arbetssituation 

 

 

BEHOVSUPPFYLLNAD 

 

Definition 

Enligt självbestämmandeteorin kräver både intern motivation och internalisering näring för 

att fungera optimalt (Gagné & Deci, 2005). Enligt Gagné och Deci består denna näring utav 

behovsuppfyllnad i form av känsla av kompetens, självständighet och samhörighet. 

 

Cronbachs alfa  
Tidigare studier: 0,87 (Baard et al., 2004) och 0,83 och 0,89 (Deci et al., 2001) 

Denna studie: 0,79 

 

24. Min upplevda press på mitt arbete 

25. Min känsla av att behöva följa specifika tillvägagångssätt vid utförande av 

arbetsuppgifter 

26. Mina möjligheter att själv bestämma hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter 

27. Min benägenhet att komma överens med personerna på min arbetsplats 

28. Min benägenhet att umgås med personerna på min arbetsplats 

29. Mina kollegors benägenhet att bry sig om mig 

30. Min möjlighet att lära mig nya saker på mitt arbete 

31. Min känsla av att ha presterat på arbetet vid dagens slut 

32. Min möjlighet att visa hur duktig jag är 

 

 

ORGANISATORISKT ÅTAGANDE 

 

Definition 

Allen och Meyer (1990) beskriver det organisatoriska åtagandet som en kraft som förenar 

individen med organisationen.  

 

Cronbachs alfa  

Tidigare studie: 0,86 (Ganesan och Weitz, 1996) 

Denna studie: 0,85 

 



 

 

33. Min stolthet över att vara en del av organisationen  

34. Mina värderingar skulle gå i linje med organisationens 

35. Min vilja att arbeta hårdare än väntat för att organisationen ska bli framgångsrik 

36. Min vilja att tala gott om organisationen med personer utanför den  

 

 

KOMPETENSUTVECKLING 

 

Definition 

Anställdas utveckling och förbättring av kompetens (NE, 2016). 

 

Cronbachs alfa  

Denna studie: 0,87 

 

37. Nya medarbetares möjlighet att uppnå god kompetens 

38. Nyanställdas möjlighet att öva på yrket 

39. Nya medarbetares möjlighet att skapa ett kontaktnät 

 

 

INSTÄLLNING 

 

Definition 

En psykologisk tendens som ger sig uttryck genom att individen värderar en specifik faktor 

(Eagly & Chaiken, 2007). 

 

Vad skulle en arbetstidsförkortning innebära för dig? (Öppen fråga) 

 

40. Baserat på ditt svar ovan, vad är din inställning till arbetstidsförkortning?  

  



 

 

BILAGA 3: KVALITATIV DATA 

 
Samtliga citat nedan är direkt tagna från den öppna frågan om vad en arbetstidsförkortning 

innebär för den anställde. Vissa citat är förkortade men inga förändringar har gjorts vad 

beträffar språk och innehåll.  

 

YRKES-
KOMP-
LEXITET 

VAD SKULLE EN ARBETSTIDSFÖRKORTNING INNEBÄRA FÖR DIG? 
INSTÄLL-
NING 

Hög 
+ Mer tid för annat än arbete - Svårt att hinna med arbetsuppgifter på kortare tid, då jag 
redan idag arbetar övertid - Svårare för min personal att nå mig Att hitta uppgifter som 
kan lämnas över till någon annan är inte alltid lätt, då ansvaret ändå är mitt… 

Negativ 

Hög 

Arbetstidsförkortning känns som en mindre angelägen fråga. Desto mer angeläget är att 
få möjlighet att klarar arbetsuppgifterna inom ordinarie arbetstid. Eftersom jag som 
rektor ansvarar för verksamheten är det inte helt enkelt att delegera bort arbetsuppgifter 
motsvarande till exempel 25% - jag skulle i så fall behöva få min verksamhet minskad med 
motsvarande andel, dvs färre elever och personal. Det i sin tur skulle göra organisationen 
så liten att det i sig skapar problem ... 

Negativ 

Hög 

Arbetstidsförkortning skulle innebära en mindre produktiv miljö på projekt (tror jag, 
motbevisa gärna ;) ). Mindre tid till att visa sin förmåga. Mer stress i tidspressade 
tidplaner. Kan säkert funka i en del branscher. Men kanske inte inom industri och 
automation.  Oandra sidan rent för sitt eget. Så hade det varit gött att komma hem 
tidigare. Men sämre för företaget. 

Negativ 

Hög 

Att jag inte skulla kunna göra jobbet, jag skulle inte kunna driva uppdrag I den omfattning 
som krävs för att hålla andra med arbete. Jag skulle känna mig ständigt stressed för att jag 
inte gör tillräckligt. jag skulle ha svårt att hinna med att hjälpa andra I deras yrkesroller, 
vilket skulle medföra att yngre medarbetare som arbetar I uppdragen får minde del av 
min tid. Jag ser inte alls positivt på arbetstidsförkortning I min roll. 

Negativ 

Hög Att jag inte skulle hinna med mina arbetsuppgifter. Det är svårt att korta arbetstiden Negativ 

Hög Det är inte i den riktningen vi skall gå. Flera arbetstimma!  Negativ 

Hög 

Egentligen skulle det ej innebära några större förändringar. Dock har vi krav på oss och 
arbetsuppgifter som måste hinna göras och skulle arbetsdagen förkortas skulle vi också ha 
kortare tid på oss att utföra våra arbetsuppgifter. Våra arbetsuppgifter blir inte färre bara 
för att arbetsdagen kortas ner 

Negativ 

Hög 

Förmodligen ingenting då vi jobbar betydligt mer än heltid. Dagens moderna 
arbetsplatser mätet ej arbetstid utan man går hem när man känner sig klar. Samt jobbar 
flexibelt. Svårt att mäta tiden man jobbar på distans med att svara på mail dygnet runt 
etc. 

Negativ 

Hög 
Inte så mycket egetligen då jag har förtroendearbetstid. Mina arbetsuppgifter ligger ändå 
hos mig oberoende om jag arbetar 4h eller 8h per dag. 

Negativ 

Hög 
Jag tycker 8 timmar jobb om dagen är nog lite, som egen jobbar jag 80 timmar i veckan 
ibland och ibland 20 timmar, valfrihet är nog mer eftersträvansvärt för mig. 

Negativ 

Hög 

Mer att genomföra, det går inte att säga att de 2 timmar ersätts av någon annan. Det är 
bättre att ha mer tid själv att utföra saker. Ibland räcker inte 8 timmar för saker ingen 
annan kan göra. Om dessutom lönen förblir samma så innebär det att jag ger lägre 
prestanda för samma pris för min arbetsgivare, och det påverkar min möjlighet för övriga 
förmåner, och arbetsgivarens ekonomi och konkurrenskraft.  

Negativ 



 

 

Hög 

Mindre tid att utföra mina förväntade arbetsuppgifter. Skulle jag inte hinna med kommer 
de att övertas av andra kollegor som då kommer att få en ökad arbetsbelastning, 
alternativt att de samlas på hög och ger ökad stress på sikt. Notera att jag har oftast klar 
med dagens arbete med goda tidsmarginaler, men minskas min arbetstid så finns det risk 
att de börjar anhopas på sikt. Min inställning kan ju förändras om jag har familj, då kan 
det vara värt att jobba lite hårdare... 

Negativ 

Hög 
Ohållbart långsam utveckling inom yrket. Man jobbar redan för lite för att kunna bli riktigt 
kompetent. 

Negativ 

Hög 
Problemet i min bransch är att det är för lite utbildat folk. Arbetstidsförkortning hade inte 
varit möjligt utan mer utbildat folk är vad som behövs. Har därför svårt att ta ställning till 
hur det skulle kunna fungera.  

Negativ 

Hög 

Skulle kräva större anpassning till och samordning med andra, t ex person som ska göra 
mitt arbete när jag inte är på arbetet, vilket i sin tur kan bli extra pressande och krävande. 
Kan skapa en osäkerhet hos medarbetare kring vem som gör vad; fattar beslut, planerar 
verksamheten, osv. I min roll i verksamheten svårt att arbeta deltid. Kostar nog mer än 
det smakar. Använd tid blir inte lika effektiv. 

Negativ 

Hög 

Ökad stress med att hinna med specifika arbetsuppgifter. För mycket av arbetsinnehållet 
upplever jag som personberoende, vilket gör att det är svårt att bara ersätta med annan 
personal. Standardiserade arbetssätt saknas till stor del, vilket gör att ytterligare 
överlämningar minskar effektiviteten... Arbetstidsförkortning skulle givetvis ge mer fritid 
violket skulle uppskattas, men jag tror det skulle bli svårt att fungera i min roll.  

Negativ 

Låg 
Att jag inte skulle hinna lika mycket, och förlora massor av tid. Samt att jobben blir mer 
utdragna och svårt att få skuttjobb  ( korta jobb ) effektiva. 

Negativ 

Låg 

Att utföra arbetsgifterna på kortare tid. Till en början så skulle det nog bli rätt stressigt. 
Men möjligen så skulle man efter en tid bli betydligt bättre att prioritera, alltså mera 
effektiv. Och förhoppningsvis så blir även organisationen det i större utsträckning. Jag tror 
inte att arbetstidsförkortning skulle fungera på min arbetsplats men det finns säkert 
arbetsplatser där det skulle fungera bra. 

Negativ 

Låg 

Då jag har oreglerad arbetstid (jobbar idag på en heltidstjänst ca 50h/vecka) skulle det 
nog inte innebära någon större förändring för mig. Skulle kanske gå ner något i arbetad 
tid då förväntningarna på en heltid är lägre. Då jag ändå behöver göra samma jobb som 
tidigare har jag dock svårt att se att det skulle hinnas med på kortare dagar. Även om 
ytterligare en person anställs på de resterande 25% i det presenterade scenariot. Redan 
idag hinner man inte göra allt... 

Negativ 

Låg 

Eftersom mängden arbetsuppgifter skulle vara konstant så skulle det innebära att både 
jag och den som arbetade under min arbetstidsförkortning skulle ha för stor press på oss. 
Färre antal timmar på jobbet med hög arbetsbelastning skulle dock innebära att  
återhämtningstiden blev längre. Och därmed kanske mer möjligt att hinna med någon 
fritidsaktivitet. För att minska arbetsbelastningen skulle dock fler behöva anställas och 
arbetsuppgifterna organiseras på annat sätt. 

Negativ 

Låg Gillar mitt jobb och gillar att jobba så jag skulle inte gilla det alls. Negativ 

Låg 
Har fast arbetstid nu och en arbetstidsforkortning skulle bara innebara att min arbetstid 
var kortare. En junior skulle dock ha svart att bryta sig in in det har yrket. Det skulle nog 
innebara mer tid tillbringat med att fa den nya att komma upp i speed.  

Negativ 

Låg 

Klart att det låter lockande, men jag tror inte det är realistiskt eftersom man troligen 
kommer att arbeta extra för att få det gjort som man själv önskar prestera. Jag tror att det 
är mera givande att sätta in personal och behålla arbetstiden som den är, men skapa 
mindre stress genom att skapa möjligheter för ökat samarbete och lagarbete. 

Negativ 

Låg 

Klart det skulle vara skönt med kortare dagar, men ser inte hur det skulle fungera i 
praktiken i den typ av jobb som jag utför. Åker man hem till en kund å jobbar 6 timmar, så 
kan man bara debitera kunden 6 timmar. De två övriga timmarna som jag då ska få lön 
behöver ju då komma ur firmans fickor, vilket skulle vara skönt iofs, men knappast 
lönsamt för firman. 

Negativ 



 

 

Låg 

Lite mer fritid. Ändrade sätt att samarbeta. ökad komplexitet kan det innebär i 
samarbetet eftersom det är fler och det blir kanske skiftgång med överlämningspunkter. 
Mer användning av digital teknik för kommunikation/samarbete mindre personliga 
möten/informella träffar." 

Negativ 

Låg 
Mer stress. Mindre tid till utförda arbeten. Mer övertid. (Ibland måste man hinna klart ett 
jobb samma dag. Om jag jobbar mindre än 8 timmar räcker inte alltid tiden till) 

Negativ 

Låg 
Mindre tid på arbetsplatsen. Sämre möjlighet att följa med i förändringar och nya rutiner, 
då dessa kan förändras snabbt i mitt yrke. Mindre social kontakt med kollegorna. Dagliga 
sysslor kommer att skötas sämre. 

Negativ 

Låg 
Negativt då jag inte bara kan lämna över jobbet till nästa kollega. Kunden förväntar sig 
oftast att samma person som startar jobbet avslutar det. 

Negativ 

Låg 

Stressigare då man ibland känner att det man vill hinna med på en dag inte alltid hinns 
med. Man skulle behöva sänka nivån på det och det skulle medföra psykisk stress och 
man skulle känna sig som en sämre person i slutänden, yrkesmässigt. 8 timmar kan ibland 
kännas som fyra timmar en bra dag och de sämre dagarna känns det som 8 timmar.  
Väldigt sällan känns det som att man behöver gå och dra benen efter sig för att få tiden 
att gå. Jag skulle jobba 8 timmar per dag... 

Negativ 

Låg 

Gillar inte förslaget.. Skulle jag på någe sätt vara dålig eller ha något handikapp så kan det 
kanske vara bra eller skönare med kortare arbetstid men inte annars. Att få åka till jobbet 
på morgonen och träffa kollegorna och vara social.. Sen att få arbeta med det jag tycker 
om. Är toppen!! 

Negativ 

Hög 

67 år och arbetar deltid. Det skulle inte innebära så mycket för mig personligen. Kanske 
för någon annan i min roll men det skulle bli ett väldigt spekulerande. Men det faktum att 
mina arb. kamrater också skulle var borta till delar skulle kunna innebära att vi får svårare 
att träffas spontant varför vi måste planea mer av våra möten än vad vi måste göra idag. 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 
Det skulle ge mig mer fritid vilket vore positivt. Jag ser dock stora problem hur jag skulle 
hinna mina arbetsuppgifter under främst kring bokslutsperioder. Jag får redan idag skjuta 
en hel uppgifter framför mig.  

Negativ/ 
Positiv 

Hög 

En viss ökad press, även om ersättare finns efter att arbetade 6 timmar. Ersättaren 
behöver vara en person som man samspelar bra med och som kan ta vid utan för mycket 
instruktioner. Dvs någon som kan jobbet. Om man däremot hela tiden måste förbereda 
arbetet för den som tar vid tar det mycket tid och kraft och blir därmed en ökad 
belastning. Arbetstidsförkortning passar nog olika bra i olika yrken kan jag tänka mig. 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 

Förhoppningsvis en möjlighet att kunna berika min fritid. Arbetsmässigt så kan det leda till 
ökad press och stress då arbetsuppgifterna ändå ska slutföras på kortare 'arbetstid' men å 
andra sidan så kan uppgifterna fördelas på fler personer vilket kan underlätta. En annan 
stressfaktor kan vara att de personer som man jobbar med i olika projekt inte är 
anträffbara eller att man går om varandra. " 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 

Förmodligen samma mängd arbete på kortare tid. Men mer tid för återhämtning, och tid 
för familj etc. Vilket kanske i sin tur skulle medföra en effektivare tid på arbetet, så 
skillnaden skulle bli mindre. Om annan skulle hjälpa till istället, så beroende på den 
personens erfarenhet, skulle det innebära mer eller mindre tid för koordinering och 
upplärning. 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 
Mer fritid och tillfälle till återhämtning samtidigt som mina karriärmöjligheter skulle 
minska." 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 

Mindre stress i vardagslivet då mer tid kan spenderas hemma med familj och vänner, 
vilket i sin tur skulle leda till att jag presterar bättre på arbetsplatsen. Jag tror att jag skulle 
få mer gjort på kortare tid. En oro skulle vara att jag förväntas göra lika mycket fast på 
mindre tid. 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 
Mindre tid att lära sig arbetssätt och organisationen men mer energi under arbetsdagen 
och motiverad att arbetar mer effektivt. Mer tid att lägga på fritid och intressen. 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 
Svårt att säga, på ett personligt plan så är det positivt att få mer tid till familj och 
intressen. Men yrkesmässigt så kan det bli svårare att sy ihop projekten beroende på hur 
bra mellancheferna är på att besätta projekten med personal som funkar. 

Negativ/ 
Positiv 



 

 

Hög 

Väldigt svårt att säga men jag kan tänka mig att jag skulle vara piggare och kunna arbeta 
effektivare på mina 6h.  Finns dock ett problem i detta då jag fakturerar timmar. Det är 
snarare det man skulle behöva komma bort ifrån. 6h arbetsdag skulle fungera om man 
istället kan ta betalt för värdet av det utförda arbetet. Förenklat skulle jag då kunna jobba 
6 effektiva timmar men ta betalt för 8. Nu kan jag istället se till att öka min lön och sen gå 
ner till t.ex. 80%. 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 
Ökad trivsel både på jobbet och på fritiden. Möjligen långsammare kompetensutveckling 
men ej säkert. 

Negativ/ 
Positiv 

Låg 

Det skulle innebära att vissa dagar skulle bli ganska stressade, men kanske att jag med 
tiden skulle lära mig att prioritera arbetsuppgifterna på ett annat sätt och arbeta mer 
effektivt. Jag kan ibland känna att jag 'sitter av tiden' när jag inte kan komma på fler 
arbetsuppgifter.  

Negativ/ 
Positiv 

Låg 

Det skulle nog innebära en tid av ökad stress på jobbet då man säkert ville hinna då det 
man hinner nu på en heltid men i förlängningen bara bra saker då man skulle orka hela 
dagen. En sådan förändring skulle även ge större möjligheter till att ta hand om sig själv 
och familjen på fritiden. 

Negativ/ 
Positiv 

Låg 

Jag skulle behöva bli än mer effektiv under den tid jag är på jobbet för att min 
arbetsbörda skulle inte minska. Vissa dagar skulle jag inte alls hinna göra det jag borde så 
min komptid skulle öka rejält. Samtidigt skulle jag få mycket fritid och kunna träna, umgås 
med min man och resa vilket skulle innebära att jag skulle må väldigt bra.  

Negativ/ 
Positiv 

Låg 
Mer fritid och över till annat, även mer tid att vidareutveckla mig själv på ledig tid när 
intresse finns. Dock skulle det antagligen bli mindre tid till vidareutbildning på arbetstid. 

Negativ/ 
Positiv 

Låg 
Mer fritid vilket jag uppskattar men kanske en ökad press då jag tror att jag kommer att 
försöka göra lika mycket på 6 timmar som jag idag gör på 8. Troligen kommer jag att efter 
ett tag anpassa mig efter den tid jag arbetar och lägga upp arbetet efter detta. 

Negativ/ 
Positiv 

Låg 
Mer tid åt aktiviteter efter jobbet såsom träning. Det är en fin dröm med 
arbetstidsförkortning men det känns inte hållbart i vår bransch. 

Negativ/ 
Positiv 

Låg 

På ett bygge där jag inte är ledande montör skulle det innebära mer fritid för mig och det 
är super. Jobbmässigt skulle det inte göra så stor skillnad även om jag misstänker att det 
skulle bli lite rörigt med vem som ska göra vad för då får flera jobba med samma moment 
för att kompensera kan jag tänka mig. Där jag är ledande montör skulle det kännas 
pressande att ha mindre tid per dag på mig att styra bygget och att se till att få allt som 
behövs göras blir gjort. 

Negativ/ 
Positiv 

Låg 
Svårt att svara på!  Mer tid utanför arbetsplatsen, bättre återhämtning och reflektion.  
Mindre tid att utföra arbetet, tar längre tid att bli bekväm i yrket.  

Negativ/ 
Positiv 

Låg 
Ökad stress då jag ska utföra samma arbete på kortare tid. Mer fritid och bättre 
återhämtning 

Negativ/ 
Positiv 

Hög 
Att jag har större möjlighet  att ta hand om mig och mitt. Göra att arbete och fritid inte 
flyter ihop. Kunna vara mer fokuserad på jobbet  när jag är där därför att jag vet att jag 
kommer att tid och ork att göra det andra.  

Positiv 

Hög 
Att man fick mer energi den tid man var på jobbet för att utföra arbetsuppgifterna. 
Mindre tid på jobbet ger mer tid till vila och återhämtning. Då presterar man bättre. 

Positiv 

Hög 
Det skulle innebära mindre stress totalt, eftersom min fritid ofta är stressad när jag jobbar 
heltid. Det skulle skapa mer tid till återhämtning, vilket jag tror i längden skapar 
effektivare arbetstagare.  

Positiv 

Hög 
I dagsläget en stor skillnad. Stressen ör stor och man är oftast väldigt slut innan dagen är 
över. Mer fokuserad under dagen om man vet att man inte måste 'hålla ut' till 17.00 

Positiv 

Hög 

Jag tror att en arbetstidsförkortning skulle innebära en ökad kreativitet för mig, eftersom 
jag inte tror på att man presterar på topp 8 h. Det skulle vara enklare för många att få en 
bättre hälsa, både genom att kunna ta sig gåendes eller cyklandes (fast att cykla går ju 
väldigt många snabbare än att åka bil för många) samt att få in träning under 
arbetsdagen. Jag skulle nog gå från jobbet med högre energinivåer än vad jag gör i dag.  

Positiv 

Hög 
Mer balans i livet. Tid till annat. Troligtvis skulle minst lika mycket bli gjort, mindre dötid 
och avsittande av tid när kreativiteten inte finns där. 

Positiv 



 

 

Hög 

Positivt! Var sak har sin tid och jag tror att de flesta skulle må bra av att ha mer tid utanför 
jobbet, vilket i också skulle påverka prestationen man gör på jobbet positivt, med resultat 
att levererad insats inte skulle minska lika mycket som arbetstiden minskat. Gladare, mer 
engagerade och bättre presterande medarbetare mao :).  

Positiv 

Hög 

Tid för reflektion och återhämtning. Känsla av meningsfullhet, bättre balans mellan arbete 
och fritid. Arbeta mer effektivt under arbetstid då hjärnan inte skulle vara lika uttröttad. 
Ökad lojalitet mot arbetsgivaren. Mer lust, engagemang och motivation i arbetet skulle ge 
bättre resultat. 

Positiv 

Hög 
Tid till att ha rutiner och att må bra. Kunna öka mängd träning för bättre hälsa. Orka 
arbeta hårdare på jobbet. Arbetar nog inte mer än 4 timmar per dag idag ändå, sitter ut 
resten av tiden... 

Positiv 

Låg 
att inte känna sig så trött, orka ta in mer fakta och lära sig mer om mitt yrke. orka vara 
trevligare hemma vaken längre på kvällen  

Positiv 

Låg 

Att jag kan arbeta mer intensivt och effektivt under de timmar jag är på arbetet. jag 
behöver inte spara på energin för att hålla hela arbetsdagen. Jag skulle få mer energi av 
att ha kortare dagar och prestera bättre på arbetet. Jag skulle känna mig tacksam mot 
arbetsgivaren och vara ännu mer lojal. 

Positiv 

Låg 
Att jag skulle hinna utveckla mina kunskaper inom yrket och utveckla/utvärdera 
nya/bättre arbetsmetoder. På sikt skulle jag kunna jobba effektivare.  

Positiv 

Låg Bättre balans mellan arbete och fritid/hem. I dag läggs mycket av min energi på jobbet. Positiv 

Låg 
Hade jag fått denna intervju för 2år när jag var byggnadsarbetare hade mina svar varit 
kraftigt annorlunda! Arbetstidsförkortning behövs inom många yrken. Kanske främst 
byggbranschen och andra tungt fysiska jobb.  Men inte det jag jobbar med nu. 

Positiv 

Låg 

I den ålder jag befinner mig i , så skulle det innebära - Livskvalité! Mer ork över till 
fritiden, där jag värdesätter att få ta hand om kropp och själ. Skulle hinna med, och orka 
att ta hand om min hälsa (motionera)...vilket i sin tur skulle innebära de positiva effekter 
att jag skulle 'hålla' längre som individ. Jag tror även att jag i och med det, skulle bidra till 
en kvalitetshöjning i mitt arbete, skulle orka 'fullt ut' att  leverera. 

Positiv 

Låg 
Jag hade hunnit med mina nuvarande arbetsuppgifter utan problem. Jag kanske hade 
slösurfat mindre på nätet. Jag hade varit på bättre humör när jag var på jobbet om jag 
hade kortare dagar. 

Positiv 

Låg Jag skulle förmodligen göra allt jag gör idag men på kortare tid och ha tid över till annat. Positiv 

Låg 
Mer fritid, mer tid att studera på fritiden (vilket jag gör i dagsläget, vidareutbildning) mer 
vila --> mer på hugget på jobbet och mer motivation att gå till arbetet.  

Positiv 

Låg 

Mer kraft och ork att engagera mig och jobba på bra de timmar jag är på arbetet. Mer 
kraft och ork samt mer tid att ta itu med det arbete jag har att utföra i min hemsituation. 
Detta sammantaget tror jag skulle bidra till större välbefinnande, mindre stress och bättre 
hälsa, vilket skulle komma både min arbetsgivare och mig själv till godo. 

Positiv 

Låg 

mer tid för mitt eget privata liv, vilket innebär mindre stress kring hämtning lämning av 
barn vilket i sin tur medför bättre hälsa, mer glädje, mer glädje i att komma till jobbet, att 
jobba. Jag skulle också arbeta mer effektivt väl på jobbet, jag skulle vara mer tacksam till 
org och vilja åstadkomma än mer för att bevisa att det var ett bra drag av dem:) 

Positiv 

Låg 
Mer tid och energi att lägga på min familj och fritid vilket skulle göra mig piggare och 
gladare. Detta  skulle betyda att jag mest troligt gjorde ett ännu bättre arbete på min 
arbetsplats 

Positiv 

Låg 
Mer tid och ork med familjen. Ha mer energi och glädje till jobbet. Mer möjligheter till ett 
varierat liv.   

Positiv 

Låg 
Mindre förslitningar i kropp, mer energi kvar efter jobb dagen och en massa mer fördelar 
men ingen nackdel som jag kan komma på 

Positiv 

Låg Mindre slitage på kroppen och man blir piggare att jobba 6h istället för 8h Positiv 

Låg 
Orka vara fokuserad mer på sitt jobb. Min verktygslåda är mentalt så jag skulle bli mindre 
trött och kunna tänka på sin återhämtning. Mindre sjukskrivningar skulle det nog bli för 
oss som jobbar med människor.  

Positiv 

 


