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Sammanfattning
Bakgrund: Sex timmars arbetsdag har under senare år skapat stor debatt och fler och fler
arbetsgivare väljer att testa arbetstidsförkortningen. Till skillnad från tidigare studier i
ämnet, som till stor del syftat till att behandla effekter gällande hälsa och välbefinnande,
väljer den aktuella studien att fokusera på införandet av sex timmars arbetsdag. En
arbetstidsförkortning ställer krav på ökad effektivitet för att en organisation ska kunna
behålla sin lönsamhet, varför åtgärder gällande styrning är relevant vid införandet. Tidigare
forskning visar att det har blivit allt vanligare att medarbetare ägnar tid åt icke
arbetsrelaterade aktiviteter under arbetstid, vilket är relevant att undersöka i samband med
en arbetstidsförkortning. Föreliggande studie undersöker hur två privata företag och två
offentliga verksamheter arbetar med styrning för att skapa förutsättningar för en lyckad
arbetstidsförkortning.
Syfte: Studiens syfte är att ge ökad förståelse för hur organisationer arbetar med styrning
för att uppnå ökad effektivitet vid införande av sex timmars arbetsdag. Vidare kommer
studien att undersöka om det inom organisationerna funnits något tomt arbete som i
samband med införandet kunnat minskas.
Metod: För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod antagits. Undersökningen är
en jämförande studie där semistrukturerade intervjuer genomförts med chefer och
medarbetare på fyra organisationer.
Slutsatser: Föreliggande studie visar att cheferna inte upplever någon förändring gällande
sitt sätt att styra vid införandet av sex timmars arbetsdag och stort ansvar för förändringar
i arbetssätt har förlagts på medarbetarna. Vidare konstaterar studien att ett införande av sex
timmars arbetsdag betraktas som en belöning och leder till ökad motivation hos
medarbetarna. Slutligen har studien kunnat identifiera tomt arbete inom de undersökta
organisationerna som till viss del har kunnat minskas i samband med införandet av sex
timmars arbetsdag.
Nyckelord: Sex timmars arbetsdag, arbetstidsförkortning, styrning, resultatstyrning,
handlingsstyrning, personell styrning, tomt arbete, effektiv tidsanvändning, empowerment.

Abstract
Background: The Six-hour work day has created major debates in recent years, and an
increasing number of employers choose to try reduced working hours. Unlike previous
studies of the subject, which generally addresses health and welfare effects, the current
study chooses to focus on the introduction of a six-hour work day. A work hour reduction
requires increased efficiency for an organization to maintain its profitability. Therefore,
management control is necessary at the time of implementation of the six-hour work day.
Previous research shows that it has become increasingly common for employees to spend
time on non-work-related activities during working hours. For that reason, it is relevant to
investigate these activities in correlation with a reduction in working hours. The present
study examines how two private companies and two public entities work with management
control systems to create the conditions for a successful work hour reduction.
Purpose: The purpose of the study is to provide a greater understanding of how
organizations work with management control systems to achieve increased efficiency when
introducing a six-hour work day. Furthermore, the study will investigate whether there was
any empty labor within the organizations that could be reduced in connection with
introducing the six-hour work day.
Method: A qualitative method has been adopted, in order to fulfill the purpose of the study.
The survey is a comparative study in which semi-structured interviews were conducted
with managers and employees of four organizations.
Conclusions: The present study shows that the managers do not experience any changes
regarding their way of controlling the employees in connection with introducing the sixhour work day. Instead, the employees have taken big responsibility for making changes in
working methods to increase their efficiency. Furthermore, the study finds that a six-hour
work day is considered a reward and leads to increased motivation among employees.
Finally, the study has been able to identify empty labor within the investigated
organizations which, in part, could have been reduced in connection with introducing the
six-hour work day.
Keywords: Six-hour work day, work hour reduction, management control systems, result
control, action control, personal control, empty labor, effective time use, empowerment.
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
”Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag!” (Legnemark, 2016) har i
flera års tid hörts skanderas under demonstrationer runt om i landet. I en debattartikel på
Vänsterpartiets hemsida skriver Legnemark (2016) att arbetstidsförkortning länge legat
partiet varmt om hjärtat, åtminstone på ett känslomässigt plan. Samtidigt ifrågasätter hon
huruvida partiet har lyckats bevisa för allmänheten hur sex timmars arbetsdag faktiskt kan
bli verklighet. Mycket tyder på att arbetsgivare ännu inte är övertygade om vilka
konsekvenser arbetstidsförkortningen skulle medföra. Bildt och Åkerstedt (2007a) menar
att de vanligaste argumenten mot arbetstidsförkortning är att kostnaderna anses vara
oförsvarbara samt leda till försämrad internationell konkurrenskraft för företag. Ett
antagande som Nilsson (1989) diskuterar är vilka negativa konsekvenser en
arbetstidsförkortning kan ha på arbetsmiljön. Hon menar att en förkortning av arbetstiden
kommer att ställa högre krav på ökat arbetstempo för att upprätthålla produktivitet.
Debatten om sex timmars arbetsdag är inget nytt fenomen utan har pågått sedan 1970talet,

i

samband

med

att

40-timmarsveckan

blev

lagstadgad

1974,

och

arbetstidsförkortningen förutspåddes då att bli nästa stora mål på arbetstidsområdet
(Isidorsson, 2001: Bildt & Åkerstedt, 2007a). Diskussioner om sex timmars arbetsdag är
ständigt pågående i den politiska debatten och även om fenomenet ännu inte har uppnått
stort genomslag så väljer fler och fler arbetsgivare att testa eller införa
arbetstidsförkortningen vilket styrker ämnets aktualitet.
Eriksson (1996) definierar arbetstidsförkortning som reducerad arbetstid med
bibehållen heltidslön eller rätt till lönekompensation. Denna definition kommer
fortsättningsvis att användas i studien och avser sex timmars arbetsdag med oförändrad lön.
Tidigare studier har i stor utsträckning syftat till att undersöka effekter som
arbetstidsförkortning har på fysisk och mental hälsa. Under 2005–06 genomförde
Arbetslivsinstitutet en studie där sex timmars arbetsdag infördes på prov för drygt 400
anställda inom offentlig verksamhet i Stockholm. Under försöket reducerades arbetsbördan
i förhållande till arbetstiden och resultatet visade att de anställda kände mindre stress,
sömnen förbättrades och ett ökat subjektivt välmående för arbetstagarna upplevdes. Efter
avslutad undersökning återgick samtliga arbetsplatser till åtta timmars arbetsdag (Bildt, et
al., 2007b: Barck-Holst, Nilsonne, Åkerstedt & Hellgren, 2015). I ytterligare en
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undersökning, visade resultatet positiva effekter där mer fritid gav utrymme för stärkta
relationer inom familjer (Anttila, Nätti & Väisänen, 2005).
Tseng (2012) har förflyttat perspektivet från arbetstagarna och presenterar i sin studie
olika strategier för hur företag i Asien förkortar arbetstiden med framgångsrika resultat.
Författaren skriver att liknande studier bör genomföras i en annorlunda kontext samt
efterfrågar forskning som visar på organisationernas utmaningar som en konsekvens av
införande av arbetstidsförkortning. Undersökningen fokuserar på arbetstidsförkortning
som konsekvens av lagstiftning och kan därför tänkas skilja sig i hur processen ser ut om
organisationer gör det på eget initiativ. En framgångsfaktor som Tseng (2012) beskriver är
att upprätta strategier för effektivisering av arbetsprocesser. Han nämner exempelvis att
ledningen tillsammans med medarbetare kan utvärdera och ta bort överflödiga moment
under arbetsdagen såsom informella möten. Detta är ett exempel på åtgärd gällande
styrning, varför styrning från chefsnivå bör vara aktuellt när en organisation inför sex
timmars arbetsdag. Enligt Merchant (1982) innebär en viktig del av styrning att kontrollera
så att medarbetarna gör det som förväntas av dem och få dem att agera utifrån
organisationens intresse. Vidare menar författaren att människor kan vara både ovilliga
eller oförmögna att göra detta varför styrning är nödvändigt för att kunna upprätthålla en
effektiv organisation. I teorin om styrning presenterar Merchant (1982) tre olika perspektiv;
resultatstyrning, handlingsstyrning och personell styrning. Abrahamsson (1998) poängterar
att det ställs krav på att effektivisera arbetstiden vid införande av en arbetstidsförkortning
för att organisationen ska kunna behålla sin lönsamhet.
Paulsen (2010) menar att tiden på arbetet kan effektiviseras då utvecklingen inom
tekniken har lett till effektivare arbetsprocesser. En konsekvens av detta är att arbetstagare
idag har svårt att fylla sin arbetsdag med värdefulla arbetsuppgifter. Författaren visar med
sin studie att arbetstagare på arbetstid spenderar allt mer tid på sysslor som inte är kopplade
till arbetsuppgifter, exempelvis att privatsurfa på internet eller ta rökpauser, vilket han
benämner tomt arbete. Det är därför relevant att undersöka om tomt arbete kan identifieras
inom de organisationer som väljer att införa arbetstidsförkortningen. De ökade kraven på
effektivare tidsanvändning vid införande av sex timmars arbetsdag ger en indikation på att
åtgärder

gällande

styrning

är

essentiellt

för

organisationer

arbetstidsförkortningen, vilket leder till studiens syfte och frågeställning.

2

som

genomför

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att ge ökad förståelse för hur chefer inom organisationer arbetar
med styrning för att uppnå ökad effektivitet vid införande av sex timmars arbetsdag. Vidare
kommer studien att undersöka om det inom organisationerna funnits något tomt arbete som
i samband med införandet kunnat minskas.

1.3 Frågeställning
För att uppfylla undersökningens syfte ska följande forskningsfråga besvaras:
”Hur upplever chefer och medarbetare att styrning används för att uppnå effektivare
tidsanvändning vid införande av sex timmars arbetsdag?”
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2. Teoretisk referensram
2.1 Styrning
Efter att en organisation formulerat mål och strategier är ledningens huvudsakliga uppgift
att steg för steg se till att målen uppfylls genom styrning av människor (Merchant, 1982).
Merchant och Van der Stede (2012) menar att om organisationer kunde lita på att anställda
gör det som är bäst för organisationen skulle ingen styrning behövas, men pekar på att
människor både kan sakna förmåga och är ovilliga att alltid handla i organisationens
intresse. Författarna delar in orsaker till behov av styrning i tre kategorier; brist på
vägledning, motivationsproblem och personella begränsningar. Resultatet av brist på
vägledning kan leda till att personal inte presterar på ett önskvärt sätt då de inte vet vad
som förväntas av dem. Vid motivationsproblem är en vanlig konsekvens att organisationens
och individens mål inte stämmer överens och kan leda till att personalen agerar på ett icke
önskvärt sätt till följd av brist på motivation. Slutligen förklarar författarna att personliga
begränsningar kan uppstå när en individ saknar kunskapen eller den erfarenhet som krävs
för att klara av arbetsuppgiften. Merchant (1982) menar att dessa orsaker är anledningen
till varför styrning behövs och menar att även medfödda förmågor spelar in här. Oförmåga
att ta in ny information och möjlighet att fatta konsekventa beslut vilka kan leda till att
organisationen blir ineffektiv är några exempel författaren nämner. Även om de anställda
besitter förmågan att utföra sitt arbete på ett önskvärt sätt kan de välja att göra motsatsen,
ofta på grund av en låg överensstämmelse mellan individens egna och organisationens mål.
Om ledningen inte skyddar organisationen från oönskade beteenden uppkomna från
personella begränsningar och motivationsproblem menar författaren att en konsekvens kan
bli dåliga prestationer och i värsta fall leda till organisatoriskt misslyckande (Merchant,
1982).
Enligt Otley (1999) är det vanligtvis fokus på finansiella mått vid studier av en
organisations prestation och en rikare bild av hur styrning ska genomföras genom interna
aktiviteter efterfrågas av författaren. Även Merchant (1982) instämmer och hävdar att den
tidigare litteraturen om styrning mestadels fokuserar på feedback, prestationsmätningar och
justering av processer och väljer i sin undersökning att bredda perspektivet. Han menar att
den tidigare bilden inte alltid är genomförbar och påstår att det krävs andra tekniker för att
organisationer ska kunna lyckas med styrning.
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Styrning har enligt Merchant (1982) ett proaktivt förhållningssätt där dåtiden enbart
har betydelse i syfte att utvärderas för att kunna visa vägen för framtiden. Han poängterar
också dilemmat med styrning då frågan om en viss prestation har uppnått chefens
förväntningar är subjektiv och därför svår att mäta. Författaren delar upp styrning i tre olika
kategorier, vilka han benämner resultatstyrning, handlingsstyrning samt personell styrning.
Om styrningen utformas på rätt sätt menar han att det finns goda förutsättningar för att
organisationers mål blir uppnådda och att de anställda handlar på ett önskvärt sätt. Vidare
menar Merchant (1982) att de tre styrformerna, i olika grad, är applicerbara inom
organisationer beroende på situationen som råder. Detta bekräftas av Otley (1999) som
menar att inga universella lösningar gällande styrning är möjliga och hänsynstagande till
situationen krävs för varje organisation. Han menar att en central variabel vid val av
styrning syftar till organisationens strategi och mål, vilka påverkar hur ledningen ska få sin
personal att handla i organisationens intresse. Merchant (1982) menar att en kombination
av de olika styrformerna tillsammans med feedback ofta krävs då chefer sällan har exakt
kunskap om vilka resultat som bör mätas och eller hur medarbetarna bör handla och agera.

2.1.1 Resultatstyrning
Ouchi (1979) förklarar att för att en organisation ska kunna styras behövs något att mätas
eller kontrolleras. Vidare menar författaren att det naturligtvis finns begränsningar i vad
som kan kontrolleras och mätas varför människors beteende och outputs, i form av resultat
blir aktuella. Att styra efter resultat handlar enligt Merchant (1982) om att göra
medarbetarna ansvariga för att ett visst resultat uppnås. Han menar att organisationen till
en början måste bestämma vad som ska mätas, exempelvis effektivitet, service eller kvalité.
Därefter mäts resultaten av dessa och belöning eller bestraffning erbjuds för att motivera
personal att uppnå bästa möjliga resultat. Det framhävs av Merchant och Van der Stede
(2012) att inom decentraliserade organisationer med hög kompetens bland medarbetarna är
resultatstyrning den vanligaste typen av styrform, där medarbetarna känner sig betrodda
med att fatta egna beslut.
En aspekt som Hodson (1995) lyfter är att medarbetare tenderar att göra motstånd om
de utsätts för hög arbetsbelastning, vilket kan vara en konsekvens av resultatstyrning.
Vidare menar författaren att detta utgör en ständig kamp mellan chefer och medarbetare.
Motstånd förklaras som alla individuella eller gruppbaserade aktiviteter som syftar till att
minska kraven från organisationens ledning, eller att ge arbetstagarna fördelar mot
5

organisationen (Hodson, 1995). Merchant (1982) poängterar istället att så länge
medarbetarna känner sig uppmärksammade och belönade på ett betydande sätt kommer
organisationen uppnå effektiv resultatstyrning. Vidare menar Merchant (1982) att feedback
har ett betydande syfte inom resultatstyrning. Återkoppling kring mål och tidigare resultat
kan ge en indikation på vad organisationen förväntar sig av de som är ansvariga för att
uppnå resultaten. Det kan då fungera motiverande för de anställda att uppnå åtminstone lika
bra resultat. Genom att jämföra olika kombinationer av inputs och dess resultat kan
feedback hjälpa till att öka förståelsen för hur inputs och resultat hör ihop. Vid denna analys
kan överordnade identifiera handlingar och agerande som utmärker sig och inte leder till
högsta möjliga resultat varför handlingsstyrning kan vara aktuellt att tillföra till styrningen
(Merchant, 1982).

2.1.2 Handlingsstyrning
Merchant (1982) hävdar att styrning av människors handlingar ofta ses som en
nödvändighet. Han menar att handlingsstyrning innebär att säkerställa att människors
agerande och handlingar är i enlighet med vad som gynnar organisationen. Denna typ av
styrning anses vara ett effektivt styrmedel då chefen är fullt medveten om vilka handlingar
som är önskade men också har förmågan att säkerställa att de oönskade handlingarna inte
uppstår (Merchant & Van der Stede, 2012). Ett sätt för chefer och ledning är att införa
begränsad åtkomst för medarbetare som inte är relaterade till deras arbetsuppgifter,
exempelvis genom begränsad access på datorer. Genom att begränsa personalen från vissa
aktiviteter minskar risken för oönskade beteenden inom organisationen (Merchant, 1982).
Vidare menar författaren att ett annat sätt att styra människor och deras handlingar är att
chefen kontrollerar och utvärderar medarbetares beslut och handlingar innan de utförs,
vilket ökar möjligheten till att korrigera ofördelaktiga beteenden innan skadliga effekter
uppstår. Merchant och Van der Stede (2012) menar att medarbetare ska hållas ansvariga
för sina egna handlingar samt agera professionellt, vilket kräver tydliga regler för
medarbetarnas agerande. Ledningen definierar vilka handlingar som anses acceptabla och
icke acceptabla, för att sedan kommunicera ut detta till berörda anställda. Handlingarna
utvärderas ständigt och belönas eller bestraffas beroende på utförande.
Det kan också ske genom övervakning eller utformande av regler och
arbetsprocesser, vilket innebär att organisationen i tydliga steg beskriver hur
arbetsuppgifter ska bli utförda (Merchant & Van der Stede, 2012). Denna typ av styrning
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styrks också av Tseng (2012) som refererar till Nakamura (1991) och menar att
organisationer kan öka sin effektivitet genom att granska och ta bort onödiga handlingar.
Studien beskriver exempelvis en organisation som utformat manualer för att hålla möten
effektiva.
Ouchi (1979) beskriver två liknande tillvägagångssätt för hur organisationer kan
uppnå effektivitet genom styrning av människor. Antingen genom att införa ett system för
styrning där instruktioner, övervakning och utvärdering av individer ingår eller genom att
anställa individer som redan besitter den rätta kompetensen och delar organisationens mål.
Det sistnämnda liknar det Merchant och Van der Stede (2012) valt att kalla personell
styrning som syftar till att kunna motivera medarbetare att styra sina handlingar och
beteenden så att de stämmer överens med organisationens intresse.

2.1.3 Personell styrning
Merchant (1982) hävdar att personell styrning är den form som näst intill alltid kan
användas utan svårigheter. Detta kan härledas till att alla organisationer innefattar
människor som behöver ledsagas och motiveras. Vidare hävdar författaren att det sällan
räcker med personell styrning och att inslag av resultat- och/eller handlingsstyrning är
nödvändigt för att försäkra framgång. Merchant och Van der Stede (2012) förklarar att
personell styrning handlar om medarbetares förmåga att motivera sig själva. Här är det
centrala syftet med styrning att påverka medarbetarna att tänka vad som är bäst för
organisationen (Merchant, 1982). Genom personell styrning kan organisationer utveckla
medarbetare som självmant vill utföra ett bra arbete och känner sig tillfredsställda
personligen när organisationen når framgång (Merchant & Van der Stede, 2012). Vidare
menar författarna att personell styrning innefattar att anställa rätt personer, utbilda dem
samt ge dem rätt förutsättningar till att göra ett bra jobb. Därmed ökar chanserna till att
individernas mål närmar sig organisationens (Merchant, 1982).
Personell styrning är enligt Merchant (1982) ofta framgångsrikt i familjeföretag och
små platta organisationer. Här menar författaren att det sällan krävs resultat- eller
handlingsstyrning i stor utsträckning då medarbetarna ofta självmant agerar professionellt
och målfokuserat. Vidare menar Merchant (1982) att det inom större organisationer krävs
ett mer aktivt arbete med personell styrning eftersom det är större risk att medarbetarnas
och organisationens mål inte stämmer överens.
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2.2 Tomt arbete
Paulsen (2015) menar att icke arbetsrelaterade aktiviteter, tomt arbete, utgör i snitt två
timmar varje arbetsdag vilket kan leda till stora kostnader i produktionsförluster. D’Abate
(2005) genomförde en studie på kontorsarbetare som styrker problematiken med att vara
ineffektiv på arbetet där det visade sig att alla någon gång under arbetsdagen ägnade sig åt
privata angelägenheter på arbetstid. Block (2001) hävdar att problemet kan vara en
konsekvens av teknologiutvecklingen som har lett till att anställda tar sig frihet att
internetsurfa på arbetstid och har därmed på senare tid blivit en utmaning att hantera för
organisationer. Han menar att datorer och telefoner är ständigt närvarande och integrerade
i arbetet vilket gör det lättillgängligt att utföra privata angelägenheter under arbetstid.
Tomt arbete, som begrepp, kan anses kontroversiellt på grund av namnets negativa
antydan och tas emot olika beroende på mottagare. Beskrivning av begreppet, som följer
nedan, förklarar dock att det finns flera anledningar till varför tomt arbete uppstår, vare sig
det är en protest från medarbetarnas sida eller om det är en nödvändig paus för återhämtning
vid ett arbete som exempelvis påverkar en personligen.
Paulsen (2015) menar att svagt engagemang för arbetet samt ineffektiva
organisationer, där individen känner tristess och apati som följd, är vanliga orsaker till
varför tomt arbete uppstår. Ineffektiva organisationer är enligt författaren en konsekvens
av att organisationer idag präglas av dåligt ledarskap och chefer som inte känner till hur
lång tid och hur mycket energi ett visst uppdrag kräver (Paulsen, 2010 & 2015). Detta
redogjorde Otley (1999) för flera år tidigare då han konstaterade att dåtidens organisationer
innefattades av chefer med undermålig kunskap gällande de operativa aktiviteterna på
arbetsplatsen. D’Abate (2005) presenterar å andra sidan att arbetstagare idag värderar sitt
privatliv i högre utsträckning än själva arbetet och att individer därför utför privata ärenden
som att betala räkningar på jobbet för att slippa förpliktelser på sin lediga tid.
Paulsen (2015) identifierar fyra typer av tomt arbete vilka uppkommer och beror på
två variabler. Den ena variabeln styrs av medarbetarnas engagemang att arbeta, medan den
andra variabeln styrs av organisationens potentiella output, vad de anställda producerar.
Vid låg output saknar medarbetaren uppgifter att fylla arbetsdagen med vilket kan leda till
att tomt arbete blir oundvikligt eller oavsiktligt. När en organisation istället präglas av hög
output kräver arbetsuppgifterna hög ansträngning i relation till arbetstiden. Tomt arbete
uppstår då enbart om den anställde, avsiktligt och medvetet, undviker att utföra sina
arbetsuppgifter (Paulsen, 2015).
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Figur 1. Empty labour according to work obligation and potential output.
(Paulsen, 2015)
Paulsen (2015) benämner de fyra typerna av tomt arbete som slack, rekreation, lek och
maskning. Paulsen (2015) förklarar att slack uppstår när medarbetaren känner ett högt
engagemang till sitt arbete men där den potentiella outputen är låg. Det kan bero på för lite
arbetsuppgifter i förhållande till arbetstid där chefen är osäker på hur mycket tid som
behövs avsättas för en viss arbetsuppgift. Eftersom medarbetaren är mån om att göra ett bra
arbete blir en konsekvens ett lägre arbetstempo och ofrivilligt tomt arbete kan uppstå.
Exempel på aktiviteter som medarbetaren då ägnar sig åt är då socialt umgänge. Denna typ
av tomt arbete uppstår vanligtvis i branscher där arbetsbelastning är beroende av kundflödet
och arbetet kan växla mellan stundtals intensiva perioder och långa väntetider. Det som
skiljer lek från slack menar Paulsen (2015) är att de anställda inom lek inte känner någon
skuld till arbetsgivaren när de ägnar sig åt tomt arbete. Därför kan anställda pendla mellan
slack och lek beroende på dagsform och humör. Inom lek är det vanligt att medarbetare
mörkar det tomma arbetet och låtsas vara produktiv. Denna typ av tomt arbete är vanlig i
branscher där arbetet följs av tydliga deadlines och arbetet är intensivt i perioder. Paulsens
(2015) tredje typ av tomt arbete presenteras som rekreation och är den typ av tomt arbete
som ibland har ansetts nödvändig. Det ger medarbetaren möjlighet att samla ny energi och
återhämta sig för att denne ska kunna fortsätta vara produktiv i ett långsiktigt perspektiv.
Block (2001) och Ivarsson och Larsson (2012) bekräftar vikten av den här typen av tomt
arbete och för en diskussion, utifrån tidigare forskares resultat, att få använda internet för
att ta en paus och kunna återhämta sig kan vara en möjlighet till ökad produktivitet inom
de företagskulturer som tillåter det. Vidare förklarar Paulsen (2015) att rekreation är vanligt
i branscher där anställda känner stort personligt engagemang och där arbetet har en
moralisk innebörd, som exempelvis inom vård och socialt arbete. Yrkesetik anses här vara
viktigare än den officiella arbetsbeskrivningen och att exempelvis vara närvarande för
patienter anses därför ofta mer motiverande än att sköta administrativt arbete. Den sista
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typen av tomt arbete kallar Paulsen (2015) maskning och till skillnad från rekreation saknar
medarbetaren här engagemang för sitt arbete. Engagemanget hos medarbetaren kan
påverkas av både organisatoriska och institutionella strukturer och kan ibland leda till att
tomt arbete anses vara en naturlig konsekvens. Författaren återger ett exempel där en
medarbetare fått åtta veckor tillgodo för att utföra ett arbete som i själva verket tog fyra
veckor att slutföra. Så länge medarbetaren hade arbete att utföra kvarstod anställningen
varför medarbetaren höll ett lägre arbetstempo (Paulsen, 2015).
Block (2001) poängterar att det inte finns något rätt eller fel när det gäller tomt arbete
och att effektivisera. Allt beror på vilken kontext företag befinner sig i och utifrån det finns
inga generella råd som passar alla företag. Vilken mängd tomt arbete som ska förekomma
i organisationen och hur det ska behandlas är upp till varje ledning och chef att bestämma.
Vidare hävdar Block (2001) att det i slutändan är vilken output som är det viktigaste snarare
än att fokusera på vilken input organisationen har. Detta exemplifieras genom två anställda
som jobbar åtta timmars skift där den ena jobbar med jämn arbetstakt över hela dagen och
den andra slappar halva tiden för att sedan jobba dubbelt så hårt resterande tid. I slutet av
dagen har de båda genererat samma output men med olika input. Det Block (2001) menar
är att det inte spelar någon större roll hur mycket tid som slarvas bort på jobbet så länge
kvaliteten och kvantiteten på varan eller tjänsten som produceras godtas. Detta framhäver
ett resultatinriktat synsätt snarare än ett tidsbaserat och för att hantera detta krävs
skicklighet från chefer som förväntas tillämpa det bästa sättet att styra till varje given
situation i företaget (Block, 2001).

2.3 Teoretisk diskussion
Nedan presenteras en sammanfattande analysmodell som beskriver hur de valda teorierna
används som verktyg för att uppnå studiens syfte och för att besvara dess problemfråga.
När en organisation inför sex timmars arbetsdag är det av vikt att uppnå effektivare
tidsanvändning för att kunna uppnå samma arbetsbelastning, som vid ordinarie arbetstid.
Arbetsbelastning definieras enligt studien som arbetsmängd per dag. För att uppnå
effektivare tidsanvändning anses därför styrning nödvändig då medarbetare inte
automatiskt förväntas klara samma arbetsbelastning på kortare arbetstid. Studien utgår från
Merchants tre perspektiv på styrning; resultatstyrning, handlingsstyrning samt personell
styrning vilka förväntas kunna identifieras i samtliga valda organisationer. Genom att
analysera organisationers införande av sex timmars arbetsdag, med hjälp av Merchants tre
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styrformer, förväntas en djupare förståelse för hur styrning kan användas för att uppnå
effektivare arbetsprocesser och tidsanvändning. Studien antas också kunna identifiera tomt
arbete inom organisationerna vilket också förmodas minskas med hjälp av styrning. Detta
kan exempelvis ske genom att chefer uttalar restriktioner kring icke arbetsrelaterade sysslor
på arbetstid.

Figur 2. Analysmodell.
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3. Metod
3.1 Filosofiska överväganden
Enligt Bryman och Bell (2013) förespråkar positivismen att använda naturvetenskapliga
metoder vid en undersökning av den sociala verkligheten där kunskap uppnås genom
insamling av fakta. Författarna menar att positivismen bland annat arbetar efter principen
fenomenalism, vilket innebär att enbart de företeelser som kan bekräftas via sinnen anses
vara adekvat kunskap. Forskningen ska även vara fri från värdering och således hållas
objektiv (Bryman & Bell, 2013). En aspekt som är viktig att ta hänsyn till är den
förförståelse vi som undersökare har i ämnet sex timmars arbetsdag varför objektivitet i
denna studie varit orealistiskt. Eftersom det länge varit en fråga i den politiska debatten är
vi som individer inte fria från värderingar och att förhålla oss till positivismens
ståndpunkter har därmed varit otänkbart.
Enligt Bryman och Bell (2013) är det av vikt att konfirmera den undersökning som
genomförs då fullständig objektivitet inte kan uppnås. Författarna menar att det är
nödvändigt att studiens resultat inte färgas av forskarens egna värderingar och åsikter på
något avgörande sätt. De dokument som studien har fått tillgång till har bifogats som bilaga
för öka möjligheten till konformitet. Genom att dokumenten finns tillgängliga minskar
risken för att resultat, som inte stämmer överens med respondenternas upplevelser,
presenteras. De organisationer som undersökts har godkänt att nämnas vid sitt rätta namn,
vilket också minskar risken för att de resultat som presenteras är felaktiga. Offentliggörande
av organisationerna begränsar på så sätt studien från att presentera felaktiga resultat som
inte stämmer överens med verkligheten och respondenternas upplevelser. Genom att ha ett
kritiskt förhållningssätt genomgående under hela studien och i synnerhet i analysen är
förhoppningen att studiens resultat inte ska anses färgad av våra subjektiva värderingar på
ett avgörande sätt.
Till skillnad från positivismen kan undersökningen ses ur hermeneutiken, som enligt
samhällsvetenskapen syftar till att tolka människors subjektiva innebörd av sociala
handlingar samt att förstå människors beteende snarare än att förklara dem (Bryman & Bell,
2013). Syftet med den aktuella studien uppnås genom att analysera chefers och
medarbetares uppfattningar och berättelser kring styrning vid införande av sex timmars
arbetsdag. Respondenterna har tillåtits att tala fritt om sina upplevelser och inte varit
bundna till de teorier som på förhand varit antagna. Därmed ökade chanserna för att
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respondenterna delade med sig av sina subjektiva tankar och upplevelser och inte
påverkades av de svar som enligt studien förväntades. Ett exempel på detta är att
respondenterna själva har fått berätta sin syn på styrning och hur det fungerar inom
organisationen, utan att vara färgade av studiens på förhand bestämda perspektiv. Detta
förenar det hermeneutiska synsättet med den aktuella studiens syfte. Därefter beskriver
Bryman och Bell (2013) två alternativ som grundar sig på hur den sociala verkligheten
uppfattas, vilka benämns objektivism och konstruktionism. Inom objektivismen anses den
sociala verkligheten som objektiva enheter, oberoende av dess individer. Vikström (2005)
menar att den ideala tolkningspositionen inom objektivismen är neutral och utan personliga
infallsvinklar. Den aktuella undersökningen ämnar förstå organisationers uppfattningar om
hur arbetsprocesser förändrats genom styrning vid införande av sex timmars arbetsdag
varför objektivism som ståndpunkt valdes bort för studien. Den ontologiska ståndpunkt
som istället antagits är konstruktionismen där aktörernas handlingar och uppfattningar
anses utforma den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Enligt författarna skapas
sociala samspel genom sociala företeelser som kontinuerligt bearbetas och förändras av
dess individer (Bryman & Bell, 2013). Vidare förklarar författarna att forskare inom
konstruktionismen presenterar en specifik version, som inte kan anses definitiv. Resultaten
för den aktuella studien presenterar en ögonblicksbild och behöver därför inte stämma
överens över ett längre tidsperspektiv då människorna inom organisationen hela tiden
förändrar och skapar sin verklighet.

3.2 Metodansats och forskningsstrategi
Enligt Bryman och Bell (2013) är människors tolkningar och uppfattningar om den sociala
verkligheten utmärkande för kvalitativ metod, vilket passar väl med studiens syfte och
faller sig naturligt inom hermeneutiken. Författarna beskriver att kvantitativ metod snarare
syftar till att kvantifiera och mäta en studies insamlade data där forskarens resultat önskar
kunna generaliseras. Inom kvalitativ metod finns utrymme för detaljerade beskrivningar
som möjliggör förståelse för kontexten kring ett studieobjekt, vilket ansetts nödvändigt då
studiens ämne ännu inte är undersökt i någon större utsträckning. Bryman och Bell (2013)
menar att då människors beteenden och värderingar tolkas måste de sättas i ett sammanhang
för att få betydelse. Ett beteende som framstår som irrelevant i en kontext kan i en annan
uppfattas helt normalt. Vidare förklarar författarna att det finns en risk med långa
redogörelser av detaljer då fokus från det som egentligen ska studeras kan gå förlorat.
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Kvalitativ forskning uppfattar ofta det sociala livet som processer och studier inom
metoden fokuserar många gånger på förändring och utveckling (Bryman & Bell, 2013).
Studiens syfte, att förstå hur organisationer arbetar med att öka effektiviteten efter
införande av förändring i arbetstid, anses därför stämma överens med kvalitativ metod. Stor
del av den kritik som riktats mot kvalitativ metod handlar om att den anses vara alltför
subjektiv och problematisk att generalisera (Bryman & Bell, 2013). Eftersom studien utgått
från hermeneutiken, där subjektiva tolkningar är centralt, och utifrån det skapa förståelse
har studien inte haft som ändamål att generalisera dess resultat varför kritiken anses mindre
betydande. Att studien enbart presenterar en ögonblicksbild som inte behöver stämma
överens i ett långsiktigt perspektiv bekräftar också varför studiens målsättning inte är att
generalisera.
Undersökningen utgår från människors uppfattningar och perspektiv som sedan
tolkats utifrån passande teorier vilket ger den en induktiv ansats. Enligt Alvehus (2013) är
en undersökning med genuin induktiv ansats inte genomförbart då det är svårt att göra en
analys och dra slutsatser helt utan teoretiska förkunskaper. Bryman och Bell (2013) menar
att en kvalitativ studie vanligtvis har en induktiv ansats, där teorin utvecklas efter att data
insamlats, men att den sannolikt också innefattar inslag av deduktion. Studien har inte haft
som ändamål att skapa eller utveckla en ny teori varför även deduktiv ansats förekommer.
Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att en undersökning med både induktiva och
deduktiva tendenser, senare kommit att benämnas abduktion. I arbetet inför insamlande av
data har en deduktiv ansats antagits då den teoretiska referensramen utformats med hjälp
av teorier som med väl grundade argument ansetts sannolika för att kunna besvara studiens
problemfråga. Vid insamling av empiri uppenbarades att delaktighet och självbestämmande
varit centralt för flera av de studerade organisationerna varför en lucka i den teoretiska
referensramen identifierades. I tre av de undersökta organisationerna fick medarbetarna
själva ta ett stort ansvar i att utveckla effektivare arbetssätt utan att få tydliga direktiv
uppifrån. Denna upptäckt har till studien genererat inslag av induktion då tillägg av teori
krävdes för att en djupare förståelse ska kunna uppnås. Den analysmodell som presenterats
har också kommit att utvecklas och presenteras efter de empiriska resultaten. Eftersom att
delaktighet och självbestämmande inte har funnits i åtanke eller behandlats inför
insamlingen av empiri kommer en presentation och diskussion föras angående detta i
kapitel 5, analys.
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3.3 Intervju
Inom kvalitativ forskning finns det flera tillvägagångssätt för att samla in data och för att
besvara studiens frågeställning har intervjuer ansetts lämpligt. Vid kvalitativa intervjuer är
det av intresse att ta reda på individers uppfattningar och synsätt, till skillnad från mer
strukturerade intervjuer där fokus ligger på att söka svar på i förväg bestämda
frågeställningar (Bryman & Bell, 2013). Lind (2014) beskriver intervjuer som ett samtal
med syfte, där undersökaren ställer frågor till personer som har kunskap eller uppfattningar
om det som studeras. Eftersom sex timmars arbetsdag är relativt obeprövat är det därför av
intresse att söka information från de som är involverade och innefattade av det, för att
kunskapen och upplevelserna kring arbetssättet ska kunna föras vidare och utvecklas.
Forskningsdesign för undersökningen är en flerfallsstudie och har genomförts på fyra
organisationer med en komparativ design. Bryman och Bell (2013) menar att en komparativ
studie skapar förutsättningar för djupare förståelse än en studie av enstaka fall. Det skapar
dessutom möjligheter att upptäcka skillnader och likheter mellan de olika organisationerna.
En potentiell nackdel med komparativ design diskuteras av Bryman och Bell (2013) då
fokus från kontexten av varje enstaka fall kan hamna i bakgrunden då själva jämförelsen
av de olika fallen har en tendens att stå i centrum. Genom en välarbetad intervjuguide
(bilaga 2) som utgår från teorier i den teoretiska referensramen ökar chanserna för att nå
djup förståelse för den aktuella kontexten. Det minimera risken för att förlora betydelsen
av varje enstaka fall, men skapar samtidigt möjligheter att ställa frågor i syfte att jämföra.
Bryman och Bell (2013) förklarar att en fördel med att istället genomföra
observationer är att forskaren kan upptäcka avvikande och dolda aktiviteter som
respondenterna drar sig för att berätta under en intervju. Författarna förklarar att man inom
metoden observerar människor och deras beteenden för att sedan kategorisera och analysera
dem. Genom att i denna studie använda observationer för att samla in det empiriska
materialet skulle syftet inte uppnås eftersom metoden undersöker faktiska beteenden
snarare än uppfattningar och har därför valts bort. Dessutom är ingen av de undersökta
organisationerna i införandefasen av arbetstidsförkortningen, vilket styrker att
observationer valts bort.
Bryman och Bell (2013) förklarar att det inom kvalitativ metod finns två typer av
intervjuer, vilka skiljer sig från kvantitativ intervju då de kännetecknas av flexibilitet. Den
ena typen är ostrukturerad och innebär att forskaren utgår från ett löst tema där
intervjupersonen ges möjlighet att svara helt fritt. Semistrukturerade intervjuer innehåller
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istället mer specificerade teman, ofta med en formulerad intervjuguide där intervjuaren har
bestämda punkter hen vill beröra, men där intervjupersonen fortfarande ges möjlighet att i
stor utsträckning utforma sina svar fritt och avvika från intervjuguiden. Då vår
undersökning ämnar söka svar på en konkret frågeställning snarare än att undersöka ett helt
område har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Valet av semistrukturerade intervjuer
stöds också av att det vid en flerfallsstudie krävs någon form av struktur för att fallen vid
analysen ska kunna jämföras (Bryman och Bell, 2013). Eftersom en lucka i den teoretiska
referensramen kunde identifieras under insamling av data, föll det sig naturligt att vid
intervjuerna avvika från den förutbestämda intervjuguiden för att söka djupare förståelse
kring varje organisations tillvägagångssätt vid införandet. Detta bidrog också till att
intervjuerna kunde liknas mer vid ett samtal med utbyte snarare än ett förhör.
För att få en bred förståelse och förutsättningar för att kunna identifiera möjliga
likheter och skillnader mellan organisationerna har intervjuer skett på både chefs- och
medarbetarnivå på samtliga organisationer. Med tanke på att flera organisationer präglas
av delaktighet och självbestämmande från medarbetarna vid införandet av sex timmars
arbetsdag anses det i efterhand väl motiverat att intervjuer genomförts med personer på
olika nivåer inom organisationen. Medarbetarna fick då möjlighet att själva berätta om hur
de gått tillväga vid införandet, något som cheferna eventuellt inte hade lika stor insikt i,
vilket gått förlorat om intervjuer enbart skett med chefer. Totalt har tio intervjuer
genomförts. Inför insamling av data var ytterligare en intervju inbokad men var tvungen att
ställas in på grund av att respondenten fick förhinder. Respondenten fick istället svara på
frågor via mail i efterhand. Två intervjuer har gjorts på de företag som är mindre till
storleken, samt tre och fyra på de två större. Varför det skiljer sig i antal förklaras, utöver
antalet anställda, med att en mättnad förväntades nås av relativt få intervjuer på de mindre
organisationerna. Alvehus (2013) förklarar att mättnad uppnås när ytterligare en intervju
inte längre kommer kunna tillföra ny information. Vidare menar han att det är svårt att
redan i förväg beräkna hur många intervjuer som behövs för att åstadkomma detta då
problemet som undersöks och vilken information som eftersträvas spelar roll. Utifrån
antalet intervjuer som har genomförts kan total mättnad inte säkerställas. Anledningar till
detta är att möjligheten för oss att välja antal respondenter per organisation varit begränsad,
samt att vår tidsbegränsning lett till att vi valt att undersöka färre respondenter per
organisation till fördel för fler verksamheter.
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Samtliga intervjuer har, med undantag för mailintervjun, genomförts på plats inom
organisationernas lokaler även om det innebar långa avstånd geografiskt. Detta är ett val
som gjorts på grund av de fördelar fysisk närvarande intervjuer genererar. Bryman och Bell
(2013) menar att minspel och kroppsspråk är av stort värde vilka inte uppfattas vid en
telefonintervju. Dessutom skapas färre möjligheter för samtalet att avvika från
intervjuguiden vilket leder till risken att gå miste om värdefull information. Således valdes
telefonintervjuer bort för undersökningen. Om någon fråga uppfattades otydlig vid de
genomförda intervjuerna kunde ett osäkert kroppsspråk och tvekande minspel identifieras
hos respondenten. På så sätt fanns möjlighet att förklara frågan ytterligare för att undvika
tolkningar och osäkerhet. Det är inte heller säkert att den ovan nämnda luckan i teoretiska
referensramen kunnat identifieras och ett viktigt perspektiv hade då gått förlorat. Den
intervjun som inte kunde ske på plats genomfördes istället via mail, vilken ansågs bättre än
ett totalt bortfall av en person. Vid en online-intervju menar Bryman och Bell (2013) att
det kan gås miste om engagemang från respondenten samt att svaren saknar detaljerade
beskrivningar. Båda exemplen är något som upplevdes och därmed har denna intervju setts
som ett komplement till de övriga. Samtliga intervjuer har också spelats in och
transkriberats för att underlätta analysen av materialet. Inför insamling av data valde en
organisation

att

skicka

två

dokument

angående

sina

förutsättningar

för

arbetstidsförkortningen (bilaga 3), samt utvärdering av projektet (bilaga 4) vilket
underlättade då förutsättningarna spelade en central roll under hela intervjun med chefen.

3.4 Urval
Då det finns få organisationer som har testat eller valt att införa sex timmars arbetsdag var
urvalet för studien redan begränsat. Elva organisationer som offentligt gått ut med att de
arbetar med sex timmars arbetsdag kontaktades via mail (bilaga 1) med en förfrågan att
medverka i undersökningen. Av dessa tackade fyra organisationer ja till medverkan och
fem valde att avböja på grund av tidsbrist eller för att de inte längre arbetar med den typen
av arbetstidsförkortning. Resterande organisationer som kontaktades besvarade aldrig
mailet. Två organisationer valdes bort då deras förändring i arbetstid trädde i kraft för över
10 år sedan varför deras bild och minnen av förändringen kan ha förändrats under åren.
Dessutom tenderar människor att minnas de bra sakerna och sålla bort de dåliga vilket
också motiverade att avstå från dessa organisationer. I efterhand kunde det funnits en
mening med att ha inkluderat en organisation som arbetat med sex timmars arbetsdag sedan
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flera år, för att se om de förändringar som gjorts vid införandet håller i sig i ett längre
perspektiv. Eftersom studiens syftar till att undersöka effektivitet hade det därför varit
intressant att undersöka hur effektiviteten påverkas över tid. Två organisationer som
medverkat i undersökningen är enheter inom offentlig verksamhet, socialförvaltningen i
Enköping och i Östersund. De andra två, Skövde Bilringar och Filimundus, är privata
företag. Samtliga organisationer arbetar med arbetstidsförkortning med bibehållen
heltidslön. Fördelen med att undersöka fler än ett fall är enligt Bryman och Bell (2013)
möjligheten att kunna jämföra de olika enheterna samt identifiera gemensamma nämnare
och vad som skiljer dem åt. Vi är medvetna om att de olika verksamheterna skiljer sig i
både utformning och organisationsstruktur, men gemensamma nämnare i form av
exempelvis styrning förväntades kunna identifieras varför de ändå ansetts intressanta att
jämföra.
För att välja ut respondenter för studien har ett strategiskt urval använts tillsammans
med en variant av snöbollsurval. Alvehus (2013) förklarar att strategiskt urval tillämpas när
forskaren söker specifika erfarenheter hos intervjupersonen kopplat till en konkret
frågeställning. Således föll det sig naturligt att intervjua en chef för att besvara
undersökningens problemfråga. Cheferna som har kontaktats har i sin tur fått välja ut
resterande intervjupersoner inom organisationen som denne anser kan vara relevant för
studien vilket kan ses som en variant på snöbollsurval. Alvehus (2013) beskriver att
snöbollsurval innebär att intervjupersonen väljer en respondent som därefter leder
forskaren vidare till ytterligare en respondent som kan tillföra perspektiv till studien. Den
intervjuade pekar sedan ut nästa intervjuperson som kan vara betydelsefull och så vidare
tills dess att forskaren har tillräckligt innehåll för sin undersökning. I den aktuella studien
har chefen, till skillnad från exemplet, fått kasta ut samtliga snöbollar vilka blev en till tre
personer per organisation. En risk med att låta chefen välja ut samtliga respondenter är att
denne kan välja ut personer som speglar chefens egna tyckanden och därmed gå miste om
upplevelser som skiljer sig från chefens. Det är svårt att avgöra om studien fått andra
resultat om ett renodlat snöbollsurval antagits. För att öka möjligheten till att få genomföra
på förhand önskat antal intervjuer på varje organisation, ansågs renodlat snöbollsurval dock
riskabelt och valdes bort till fördel för att kunna boka in tid med samtliga respondenter
inför besöket. Nedan presenteras en tabell över medverkande organisationer och
respondenter och på samtliga respondenter har pseudonymer använts.
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Figur 3. Tabell över medverkande organisationer och respondenter.

3.5 Analys av data
Angående analys av data saknas entydiga regler för hur genomförande ska ske inom
kvalitativ metod och författarna förklarar att den stora mängd data som intervjuer innebär
kan vara svår att analysera (Bryman & Bell, 2013). Studiens intervjuer var förlagda utspritt
under en vecka och efter den första genomförda intervjun påbörjades transkribering. Kort
efter varje intervju genomförts lästes materialet igenom och diskussioner påbörjades om
intressanta utsagor som kunde vara aktuella för analys. Bryman och Bell (2013)
rekommenderar att börja med kodning så tidigt som möjligt då det underlättar för
nästkommande intervju och ger en ökad förståelse av den insamlade datan. Ambitionen var
att påbörja kodning efter varje intervju, något som senare visade sig vara svårt på grund av
de täta intervjutillfällena. Då intervjuerna var förlagda över en kort tidsperiod och
transkribering utfördes löpande ses detta inte som ett problem då kodning inleddes kort
efter att samtliga intervjuer genomförts. Bryman och Bell (2013) förklarar att nyckelord
och teman som antyds i det transkriberade materialet noteras av forskaren och utgör
materialets koder. Dessa nyckelord och teman ligger sedan till grund för det som ska
analyseras och generera resultat. De koder som använts i studien är utformade efter de
teorier som utgör den teoretiska referensramen. Här kunde den ovannämnda luckan i
referensramen gällande delaktighet och självbestämmande identifieras, vilket utgjorde
ytterligare en kod som kom att kallas övriga observationer. Kodningen underlättade att se
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vad som i det långa utskrivna materialet var relevant för vidare analys. Bryman och Bell
(2013) poängterar vikten av att kontexten under kodningsprocessen inte får gå förlorad i
analysen av data. De beskriver att risken finns då textstycken klipps ut och analyseras för
sig och då förlorar sitt sammanhang. Genom att vi läste igenom materialet flertalet gånger
innan kodningen påbörjades var vår målsättning att i så hög utsträckning det är möjligt
kunna bevara kontexten och sammanhanget även efter det att texten klippts ur. Allt
transkriberat material har i originalversion funnits tillgänglig för att kunna återkomma till
och förstås i sin kontext.

3.6 Kvalité
Bryman och Bell (2013) menar att reliabilitet och validitet anses utgöra viktiga kriterier för
att uppnå en god kvalité i en undersökning inom kvantitativ forskning. Dessa begrepp har
å andra sidan kommit att bli omdiskuterade när det syftar till den kvalitativa forskningen.
Vissa författare använder begreppen med ändrad innebörd medan andra väljer att anta nya
begrepp. Två alternativ till begreppen har kommit att kallas trovärdighet och äkthet.
Begreppet konfirmering finns inom trovärdigheten och har tidigare behandlats i avsnitt 3.1,
filosofiska överväganden. Inom äkthet förklarar Bryman och Bell (2013) vikten av att ge
en så rättvis bild som möjligt av de fall som undersöks. De ifrågasätter ett exempel där
chefer studerats, där också bara chefer getts möjlighet att delta i studien. De menar att andra
intressenters upplevelser är av vikt för att ge en så rättvis bild som möjligt. Den aktuella
studiens utsikt för att lyckas med detta blev mer sannolik genom att intervjuer genomfördes
med personer på olika nivåer inom organisationen. Det har ansetts nödvändigt att intervjua
både chefer och medarbetare för att människors upplevelser kan komma att skilja sig åt. De
kan tänkas ha olika uppfattning om samma händelse, vilket inte uppmärksammats om
intervjuer enbart utförts på chefsnivå. Dock kan det inte säkerställas att en helt uppriktig
bild har angetts då samtliga respondenter och vi som undersökare har värderingar och egna
åsikter i ämnet. Det kan finnas en risk för att de medarbetare som intervjuats kan ha
förskönat sina upplevelser av sex timmars arbetsdag och underdrivit de negativa aspekterna
för att minimera risken att förlora arbetstidsförkortningen.

3.7 Etik
När det gäller genomförande av forskningsstudier finns det flera etiska frågeställningar att
ta ställning till. Ghauri och Grønhaug (2010) förklarar att alla aktiviteter och händelser
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rörande studien som på något sätt kan skada någon individ handlar om etiska
ställningstaganden och hur forskarna förhåller sig till dessa. Vidare poängterar författarna
att det handlar om att genomföra studien på ett ärligt och noggrant sätt men också att vara
tydlig och peka på de svagheter och brister som kan identifieras och visa på hur trovärdig
studien är. Det mest känsliga ur ett etiskt perspektiv är förhållningssättet till de som deltar
i undersökningen (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2010). Bryman och Bell
(2013) menar att det är viktigt att respondenterna inte riskerar att komma till skada vilket
kan elimineras om de hålls anonyma. Dock kan författarnas uttalande diskuteras då
respondenternas identiteter aldrig kan hållas anonyma för oss som undersökare i studien.
Då samtliga respondenter valt att frivilligt delta i studien och haft möjlighet att avböja
frågor eller avbryta intervjun har risken för att intervjupersonerna ska komma till skada
därmed till stor del kunnat reduceras. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att det till
skillnad från kvantitativ forskning är svårare och ibland omöjligt att kunna erbjuda
anonymitet vid kvalitativa undersökningar. Eftersom den aktuella studien har undersökt ett
område som inte är så utbrett och då det är få organisationer som använder sig av sex
timmars arbetsdag har öppenhet istället förespråkats då det varit svårt att behålla
organisationerna anonyma. Som tidigare nämnts har samtliga organisationer godkänt att
företagsnamn används medan namnen på respondenterna hållits anonyma. Eftersom
organisationerna och avdelningarna som deltagit i studien har varit relativt små har det
ändå, trots pseudonymer, varit omöjligt att garantera att intervjupersonernas identitet kan
hållas hemliga, i synnerhet chefernas. Därför har alla respondenter informerats om denna
begränsning och kunnat ta ställning till sitt deltagande. Samtliga respondenter valde att
delta även då full anonymitet inte kunde erbjudas. Trots detta har studien valt att använda
sig av pseudonymer då det inte funnits någon anledning att offentliggöra de medarbetare
som valt att delta i studien.
Detta kan kopplas till nästa etiska aspekt, samtyckeskravet, som behandlas inom
företagsekonomiska studier och innebär godkännande från de som ska delta i
undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Här menar författarna att det är av yttersta vikt att
informera deltagarna om syftet med undersökningen samt presentera vilka delar
undersökningen består av. Det gäller här att ge all väsentlig information till deltagaren för
att denne ska kunna ge sitt godkännande eller välja att avstå från undersökningen.
Deltagande chefer i studien fick via mail information om vilka områden intervjuerna skulle
beröra. Då cheferna i sin tur hade kontakt med medarbetarna förelåg här en osäkerhet om
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medarbetarna inte hade fått samma information. För att säkerställa att ingen respondent gått
miste om informationen startades varje intervju med en genomgång om undersökningens
syfte. Vidare säkerställdes att de frivilligt ville delta i undersökningen och information gavs
om hur den insamlade datan skulle behandlas. Slutligen informerades intervjupersonerna
om att undersökningen kommer att publiceras. De gavs också möjlighet att avböja från att
bli inspelade under intervjun samt avbryta när som helst de önskade, vilket inte inträffade
under någon av de genomförda intervjuerna.
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4. Empiriska resultat
4.1 Fallbeskrivningar
4.1.1 Skövde Bilringar
Skövde Bilringar är ett familjeägt företag som utför service och reparationer på bilar och
har idag tio anställda. I slutet av 2012 hade företaget växt så pass att Fredrik, delägare och
chef, började arbeta för att skapa en organisation med styrelse från det mindre ursprungliga
familjeföretaget. Mitt i processen kollapsade Fredrik och följden blev en lång frånvaro och
höga skulder på grund av ställföreträdande chefer i form av konsulter. Företaget var i kris.
De följande fyra åren präglades av återbetalning av skulder, men efter åtskilliga
förhandlingar försattes företaget 2016 i konkurs. Då Fredrik lyckades betala stora delar av
skulden en kort tid därefter, skapades ett intresse från konkurrenter att ta över hela
verksamheten. Fredrik ville inte ge upp sin dröm och istället trädde två delägare in. Mitt i
krisen, hösten 2015, behövde Fredrik rekrytera och idén om sex timmars arbetsdag väcktes.
Kort därefter sattes det i verket och än idag arbetar Skövde Bilringar med
arbetstidsförkortningen. Fredrik berättar att införande av sex timmars arbetsdag ledde till
att företaget kunde ha längre öppettider, då de jobbar tvåskift, och på så sätt ta emot fler
kunder och ge bättre service. Han poängterar också de positiva effekterna det har gett på
personalens privatliv och välmående. Den stora utmaningen är nu att behålla sex timmars
arbetsdag då det inte är normen hos de två andra delägarna.

4.1.2 Filimundus
Stockholmsföretaget Filimundus är ett appföretag som tillverkar barnappar med kända
varumärken som Pippi Långstrump och Pettsson och Findus. Personalstyrkan är uppdelad
i tre yrkeskategorier på sammanlagt tio personer: grafiker, programmerare och “lite annat
löst folk” som VD:n och chefen Robin själv uttrycker det. Kontoret på Södermalm ger en
familjär och välkomnande känsla vilket är en tydlig kontrast till den i övrigt kala och
sparsamt möblerade byggnaden. Robin beskriver spelindustrin som en kreativ bransch där
det generellt funnits en norm och förväntan på medarbetare att arbeta övertid för att klara
deadlines inom projekten, en norm som Robin gjort allt för att undvika. Idén om sex
timmars arbetsdag väcktes under en inspirationsresa Robin gjorde 2014. Han var trött på
att inte räcka till hemma på vardagarna och alltid leva för helgerna och upplevde att det var
svårt att hålla kreativiteten och koncentrationen uppe under en hel arbetsdag. Kort därefter
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skred han till verket och Filimundus startade med sex timmars arbetsdag. Sedan drygt sex
månader tillbaka testar Filimundus sju timmars arbetsdag för att se vilka skillnader som
uppstår mellan de två arbetstidsförkortningarna.

4.1.3 Socialförvaltningen Enköpings kommun
På en enhet inom socialförvaltningen i Enköpings kommun har tio medarbetare sedan
årsskiftet

2016/2017

arbetat

med

sex

timmars

arbetsdag.

De

har

infört

arbetstidsförkortningen under en testperiod om ett år och enhetschef Lotta berättar att sex
timmars arbetsdag är en del i arbetet med att stärka socialförvaltningen som en attraktiv
arbetsgivare. När enheten införde arbetstidsförkortningen fick varje enskild medarbetare
välja på att gå ner till sex timmars arbetsdag eller att arbeta åtta timmar per dag och vara
ledig en dag i veckan. Det var få medarbetare som valde det senare alternativet.

4.1.4 Socialförvaltningen Östersunds kommun
Monica är områdeschef för den enhet på socialförvaltningen i Östersunds kommun som
under ett halvår 2016 testade arbetstidsförkortning. Precis som i Enköping fick de 18
medarbetarna som ingick i försöket enskilt välja på att arbeta sex timmar om dagen eller
istället vara ledig en dag i veckan. Till skillnad från Enköpings kommun valde de flesta
medarbetarna

att

vara
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en

dag.

Den

huvudsakliga

anledningen

till

arbetstidsförkortningen var att förbättra arbetsmiljön, samt att få fler socialsekreterare att
stanna kvar inom förvaltningen.

4.2 Styrning
4.2.1 Resultatstyrning
Ett mål för samtliga organisationer när arbetstidsförkortningen infördes var att samma
arbetsbelastning, arbetsmängd per dag, som vid ordinarie arbetstid skulle upprätthållas.
Socialförvaltningen i Östersund har avslutat projektet och därefter genomfört noggranna
uppföljningar och utvärderingar gällande de effekter arbetstidsförkortningen genererade på
arbetsmiljön. Arbetsbelastningen kan inom socialförvaltningen i Östersund härledas till hur
många ärenden socialsekreterarna har och Monica, områdeschef, berättar att mängden
ärenden för en heltidstjänst varierar mellan 45–55 stycken. Vidare berättar hon att det inte
är viktigt att mäta produktivitet i deras verksamhet och den uppföljning som har skett
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gällande arbetsbelastning, genomfördes genom en enkätundersökning där medarbetarna
fick återge sina uppfattningar om de hunnit utföra sina arbetsuppgifter under projekttiden.
Lotta, enhetschef på socialförvaltningen i Enköping menar att organisationer faktiskt
måste börja tänka i termer av effektivitet och produktivitet även inom socialförvaltningen
för att kunna utveckla sin verksamhet. Eftersom de nyligen har infört sex timmars arbetsdag
har hon i dagsläget svårt att avgöra om socialsekreterarna klarar att upprätthålla samma
arbetsbelastning som tidigare men uppföljningar kring detta planeras att utföras varje
tertial. Socialsekreterarna Jennifer och Maja upplever att de klarar att hålla samma
arbetsbelastning och menar att arbetstidsförkortningen snarare gjort det enklare att
prioritera rätt saker. Eftersom det kommer att ske flera uppföljningar under projekttiden,
ges socialsekreterarna en möjlighet att se resultatet av arbetstidsförkortningen och på så
sätt korrigera eller arbeta om tillvägagångssätt för att nå bättre resultat. Socialförvaltningen
i Enköping arbetar regelbundet med mätning och uppföljning av uppsatta mål och ett
problem med för långa utredningstider har uppmärksammats. Enhetschef Lotta berättar att
det ibland varit svårt att klara utredningar inom den lagstadgade tiden, fyra månader och
därför har organisationen startat ett arbete med en arbetsmodell för att öka möjligheten att
uppnå de satta målen. Enköpingsmodellen är under uppbyggnad och kommer under våren
att implementeras. Vidare berättar enhetschef Lotta att för att socialförvaltningen ska kunna
klara sitt uppdrag som organisation efter införande av arbetstidsförkortningen krävs att
tiden används mer effektivt genom tydligare arbetssätt.
Då det hos Skövde Bilringar trädde in nya delägare genomfördes också en
organisationsförändring, där det ställdes krav på företaget att kunna visa och mäta sina
resultat. Chefen Fredrik upplever nu ett högre krav på lönsamhet och att sex timmars
arbetsdag inte ska generera högre kostnader och menar att det med den nya styrelsen är
möjligt att uppnå detta:
“Idag har vi en riktig styrning, med styrelse, styrelseordförande och ägare under
det. Det är en förutsättning för att man ska kunna gå upp på en större arena med
just den här frågeställningen då såklart. (...) Men så kommer ju det här med
mätbarheten då, målstyrning och allt sånt som jag är lite mörkrädd för. Det kan
vi göra nu, för nu har vi strukturen.”

I och med att Skövde Bilringar kunde förlänga sina öppettider tack vare
arbetstidsförkortningen har de sett att de kan ta emot fler kunder och höja sina mål gällande
kundservice. Vidare ser Fredrik att sedan de började mäta sina resultat ökar möjligheten för
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att få med delägarna i tanken om sex timmars arbetsdag. På frågan om han ser ljust på
framtiden angående arbetstidsförkortningen svarar Fredrik:
“Det hoppas jag! Om vi gör vinster här så kommer det inte att vara ett problem.
Och kan vi mäta det vi gör så att det är möjligt att visa på vad det gör för skillnad.
(...) Då är det nog dags att gå ut och säga det till andra och till fler att så här
kan ni göra.”

Robin, chef på Filimundus, berättar att företaget inte arbetar med att mäta i termer av
produktivitet utan arbetar efter mål gällande hög kvalité inom deadlines. De arbetar i
projektform kring skapande och utveckling av appar och spel där produkten förväntas vara
redo för marknaden när de når sin deadline. Robin berättar att projekttiden för att skapa ett
spel är mellan fyra och fem månader, något som inte förändrats sedan införandet av sex
timmars arbetsdag.
Ingen av organisationerna har ägnat sig åt utdragna förberedelser utan har i stort sett
lanserat idén och kort därefter satt den i verket. Robin, chef på Filimundus startade med
sex timmars arbetsdag redan samma dag som idén introducerades för medarbetarna. Han
presenterade sin tanke för personalen och så länge alla var villiga att försöka fanns inget att
vänta på. Samtliga organisationer präglas av medarbetare med hög kompetens och hög grad
av eget ansvar och de intervjuade cheferna inom de båda socialförvaltningarna och
Filimundus vittnar om att medarbetarna fått fria händer angående tillvägagångssätt för
effektivare tidsanvändning och för att uppnå de mål som presenterats i samband med
införandet av sex timmars arbetsdag. Detta bekräftas också genomgående av medarbetarna.
Robin, chef på Filimundus, uttrycker att det inte funnits någon anledning för honom att
förändra sitt sätt att styra i samband med införandet av sex timmars arbetsdag. Han berättar
att medarbetarna vet vad och hur de ska gå tillväga för att göra ett bra arbete och att de
själva ansvarar för att jobbet blir gjort inom projekttiden. Han berättar att energinivån och
koncentrationen hos de anställda höjdes i och med arbetstidsförkortningen och att klara
deadlines efter förändringen har aldrig blivit ett problem. Detta bekräftas också av
medarbetaren Max som berättar:
“Jag tror att man är mer fokuserad när man är här mindre tid. Det hänger
mycket ihop med att man kommer iväg mycket tidigare från jobbet, alltså resten
av livet började fungera bättre, vilket gör att när man väl är på plats så tror jag
att man presterade bättre.”

26

I Östersund sammanställde chefer tillsammans med fackliga företrädare ett antal
förutsättningar (bilaga 3) innan införandet av arbetstidsförkortningen som fungerat som ett
ramverk
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socialförvaltningen i Östersund, berättar att arbetet med förutsättningarna minskat
eventuella utmaningar med införandet tack vare att medarbetarna visste vad som
förväntades av dem inom projektet. Vidare menar hon att projektet i efterhand anses lyckat
då förutsättningarna har följts och efterlevts. Förutsättningarna ställer krav på att
socialsekreterarna själva planerar hur deras tid används under arbetsdagen och tydligare
riktlinjer om hur genomförandet ska se ut uttalas inte. De båda medarbetarna på
socialförvaltningen i Östersund bekräftar att tillvägagångssättet för att klara samma arbete
på sex timmar låg på medarbetarnas ansvar men när de berättar om resultatet vittnar de
både om en kvalitéförsämring under projekttiden. Socialsekreteraren Susanne menar att
hon klarade att genomföra sitt arbete på två timmar mindre men att kvalitén försämrades
då hon fick halvera antalet möten med sina klienter. Även medarbetaren Mia förklarar att
arbetsbelastningen under sommaren ökade på grund av semestertid och att hon därför var
tvungen att arbeta mer än sex timmar i genomsnitt för att klara arbetsbördan.
Johanna, teamledare på socialförvaltningen i Enköping, berättar att kommunen
arbetar utifrån tydliga uttalade mål som personalen förväntas uppnå. Detta är inget nytt
arbetssätt som kommit med arbetstidsförkortningen och hur socialsekreterarna arbetar för
att uppnå målen ansvarar var och en för. Egenkontroll och kvalité har en stor roll inom
socialförvaltningen och följs regelbundet upp inom kommunen. Lotta, enhetschef i
Enköping, berättar också att sättet att styra är detsamma som innan arbetstidsförkortningen
och hon kunde inte se någon anledning till ett mer styrande förhållningssätt. Hon har en
hög tilltro till den kompetens som finns hos socialsekreterarna:
“Jag vill ge en ram, vi har ett uppdrag från politiken, våran nämnd, vi ska jobba
med vissa saker. Då gör jag klart för dem vad som är våra mål, men hur ni ska
göra kan jag inte lägga mig i.”

Kraven, att klienterna inte skulle påverkas och att det inte skulle generera några ökade
kostnader, upplevs som en självklarhet för de båda socialsekreterarna och Jennifer,
medarbetare i Enköping, kopplar inte de uppsatta målen som ett sätt att styra:
“Jo men vi styrs, det är klart att vi styrs, det är inte det. Men det känns inte som
det, det blir en naturlig grej. Det känns inte som att det är så hårt liksom.”
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Jennifer, medarbetare på socialförvaltningen i Enköping, poängterar att hon i och med
arbetstidsförkortningen känner sig uppmärksammad och att hon upplever att
organisationen bryr sig om de anställda. Hon ser det som en stor fördel att få arbeta två
timmar kortare och att få mer tid till fritid. Hon uttrycker att stämningen i arbetsgruppen
och på hela förvaltningen förbättrats och hon tror att det är en upplevelse hon delar med
samtliga. Upplevelsen av att känna sig uppmärksammad och att sex timmars arbetsdag är
en förmån kan identifieras hos samtliga medarbetare som deltagit i studien och har lett till
att personalen känner en ökad lust att anstränga sig och prestera bättre under sin arbetsdag.
Gemensamt för de båda socialförvaltningarna och Skövde Bilringar är att projektet
riskeras att avbrytas och återgå till ordinarie arbetstid om de uppsatta målen inte uppfylls.
Chefen Robin på Filimundus uttrycker att det inte är ett alternativ att återgå till åtta timmars
arbetsdag då han är övertygad om att det ändå inte går att arbeta effektivt i åtta timmar.

4.2.2 Handlingsstyrning
Som tidigare nämnts påbörjades redan innan arbetstidsförkortningen på socialförvaltningen
i Enköping ett arbete, tillsammans med konsultfirma, med att utforma Enköpingsmodellen
med syfte att effektivisera arbetsprocesser och ge tydligare riktlinjer. Arbetet med
Enköpingsmodellen har chefer och medarbetare tillsammans varit med och utvecklat, för
att klargöra rutiner och arbetssätt för hur de olika ärendena ska hanteras mer effektivt. Att
jobba inom socialförvaltning innebär mycket dokumentation och det har tidigare varit svårt
att veta hur mycket och vad som behöver utredas och dokumenteras. Lotta, enhetschef,
berättar:
“Allt kan ju inte ta fyra månader, och där kommer ju det där med produktion
och effektivitet. (...) Ska vi skriva 400 meter i alla utredningar? Eller ska några
skrivas tio meter och några 30 meter? (...) I april kör vi igång med en helt ny
arbetsmodell, där vi har tittat på ledtider, kategoriserat ärendetyper och då har
vi ju effektiviserat samtidigt.”

De båda socialsekreterarna i Enköping, Jennifer och Maja, säger att modellen redan innan
den införts har underlättat deras arbete med att göra arbetsdagen mer effektiv. Något som
varit till stor hjälp vid införandet av arbetstidsförkortningen. Jennifer berättar:
“Ja Gud ja, vi är redan där! Modellen har vi ju pratat om konstant, i en lång
period nu. Innan vi har fått igång det. Hur ska vi jobba mer effektivt? Det tänker
vi på hela tiden. Även på handläggarnivå, mig och min teamledare och så de
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högre, det är hela tiden. Hur ska vi jobba bättre? Hur ska det bli ett flow i vårt
arbete så att det inte blir stopp? Hela tiden, vad är effektivt, vad är effektivt”

Syftet med Enköpingsmodellen är att kategorisera utifrån ärendetyp där det finns mallar för
tillvägagångssätt i olika typer av ärenden. Maja, medarbetare i Enköping, berättar att det
idag har blivit tydligare för både socialsekreterare och klienter vilket uppdrag
socialförvaltningen faktiskt har och den numera tydliga arbetsbeskrivningen gör att de
lättare kan utreda det verkliga behovet.
I takt med att Skövde Bilringars nya organisation utformades, skapades en tydligare
organisationsstruktur med uttalade rutiner där varje medarbetare fick en tydlig
rollbeskrivning för att skapa ordning och reda på företaget. Även medarbetarna fick vara
delaktiga i utformandet av de nya rutinerna och chefen Fredrik liknar resultatet av
utformandet med Lean production, 5S och standardiserade arbetssätt. Då kravet på
lönsamhet ökade med de nya delägarna blev det viktigt för Fredrik att skapa tydliga
arbetsprocesser för att säkerställa att arbetet utförs så effektivt som möjligt. På frågan om
det gett resultat svarar han:
“Är inte jag här, fungerar det. Är inte Rickard här, då fungerar det. Och det är
ju för mig en tydlig markör att rutinerna börjar komma på plats.”

Den deal som Robin, chef på Filimundus, lanserade för sina anställda innehöll inga tydliga
förändringar i arbetsprocesser men innebar en vädjan till sin personal om att minska det
sociala umgänget och användande av sociala medier under arbetstid, till fördel för mer
koncentrerat arbete. Resultatet som följde var att fler medarbetare slutade att äta lunch på
stan till fördel för matlåda och en timmes umgänge under lunchen. Även Nicklas,
medarbetare på Filimundus, intygar att personalen tänkte sig för att inte prata om privata
saker på arbetstid utan sparade dem till lunchen. På frågan om förändringen lett till några
negativa effekter svarar han:
“Ja, man märkte väl att den sociala biten drogs ner. Eller jag tror att folk höll
sig. Man ska inte brista ut i en kvarts samtal om den senaste tv-serien eller så
där helt apropå för det gör vi ändå på lunchen, man kanske höll igen på sådana
saker. Ja, lite hämning där i hur vi interagerade. Men samtidigt är det en liten
sak, ingen betungande sak.”

I övrigt har ingen organisation valt att uttala restriktioner som till exempel
distraktionsmoment och social kringtid vid införandet av sex timmars arbetsdag.
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Utmärkande för socialförvaltningen i Enköping var att det var vanligt med många
och långa möten inom förvaltningen och medarbetare Maja berättar att socialchefen inför
arbetstidsförkortningen upplyste dem om att en förändring var nödvändig. Johanna,
teamledare i Enköping, berättar att chefer och medarbetare samlades och utbytte tankar och
idéer angående hur de kunde strukturera och effektivisera de möten som skedde löpande
under året. Socialsekreterare Jennifer berättar:
“Innan det här kom igång så började vi räkna på hur mycket tid vi lägger till
APT (arbetsplatsträff), möten inom förvaltningen, inte med klienterna, och det
är teammöten, och det är hur mycket som helst. Vi räknade ut det på en månad
och det var helt absurt!”

Teamledaren Johanna berättar att de efter diskussionerna kommit fram till att alla
medarbetare inte alltid behöver närvara på möten och att de på förvaltningen kunde ta bort
upp mot 200 timmar i ineffektiv mötestid per år. Med tanke på hur många socialsekreterare
som ständigt närvarade på mötena stiger den totala tiden avsevärt.
Utmärkande för samtliga intervjuer på socialförvaltningen i Östersund är att inga
tecken på förändringar i arbetssätt eller beteenden, styrda uppifrån, kunde identifieras i
samband med införandet av sex timmars arbetsdag. De förutsättningar som Monica,
områdeschef i Östersund, presenterade innehåller inga uttalade riktlinjer för
socialsekreterarnas arbetsprocesser eller rutiner. Utvärderingen (bilaga 4) som funnits
tillgänglig vid studien förklarar i sin analys att medarbetarna till viss del prövat nya
effektivare arbetssätt, vilka är svåra att identifiera vid intervjuerna utöver att de flesta
socialsekreterarna valde att halvera antalet möten med sina klienter. Istället för att cheferna
i Östersund styrt hur socialsekreterarna skulle hantera den förkortade arbetstiden har de
funnits som stöd och support om medarbetarna känt att de behövt hjälp och vägledning för
att klara arbetsbördan.

4.2.3 Personell styrning
De intervjuade medarbetarna på Skövde Bilringar, Filimundus och socialförvaltningen i
Enköping berättar att de har svårt att se att de skulle byta arbetsplats och därmed återgå till
åtta timmars arbetsdag. De berättar att arbetstidsförkortningen gav dem stor motivation till
att anstränga sig lite extra för sina arbetsgivare och för att uppnå de uppsatta målen.
Samtliga medarbetare på de tre ovan nämnda organisationerna uttrycker att de trivs oerhört
bra med sina arbetsgivare och att få förmånen att arbeta sex timmars arbetsdag är enligt
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medarbetarna ett tecken på att organisationerna är måna om sina medarbetare. Maja,
medarbetare på socialförvaltningen i Enköping berättar:
“Jag får gå hem till mina barn klockan kvart över två! Flera dagar i veckan, hur
många får göra det? Och så har jag full lön och mer tid. (...) Det här skulle gynna
många företag tror jag. Jag tror att de skulle ha personal som mår bättre och
jag tycker ju om mitt jobb, det har jag alltid gjort men det ökar lusten; att Åh, nu
får jag gå till jobbet!”

Lotta, enhetschef på socialförvaltningen i Enköping intygar hur medarbetarnas motivation
steg för arbetet vid införandet och berättar att socialsekreterarna arbetat hårt för att lyckas
med projektet så att fler på förvaltningen ska få kunna ta del av arbetstidsförkortningen:
“När vi väl hade bestämt om sex timmar så har ju teamet också gjort ett
fantastiskt jobb, de började fundera på hur mycket mötestider har vi, när ska vi
ha mötestider, så här kan vi ju inte ha det. Så teamet gjorde ju ett jobb utan att
jag ens gjorde någonting. (...) De har känt ett stort ansvar, i relation till sina
kollegor, shit liksom! Vi måste få det här att funka för då kanske det kan bli så
att alla här på förvaltningen kan få det om vi lyckas.”

För chefen Fredrik, på Skövde Bilringar, har ett mål och en förhoppning med satsningen
på arbetstidsförkortningen varit att personalen ska vilja göra lite extra både för honom och
för firman. Han har en tro på att hans personal vill värna om sin sextimmarstillvaro och
förhoppningsvis är det också en av anledningarna till att de älskar sitt jobb.
På

socialförvaltningen

i

Östersund
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utvärderingen
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av

arbetstidsförkortningen att fler medarbetare upplevde att det var roligt att gå till jobbet till
skillnad från innan, vilket också styrks av chefen Monica som berättar att hon upplevde att
personalen var gladare och mer måna om varandra. Vidare visar utvärderingen att sex
timmars arbetsdag har lett till att förvaltningen går i rätt riktning mot att bli en attraktiv
arbetsgivare, men vittnar också om att det krävs mer arbete för att nå hela vägen fram.
När Skövde Bilringar behövde anställa personal, ställdes Fredrik inför en stor
utmaning då företaget kämpade med skulder och hade svårt att attrahera nya medarbetare
med den rätta kompetensen. Men med hjälp av erbjudandet sex timmars arbetsdag lyckades
han anställa flera yrkesskickliga medarbetare som tidigare arbetat på en väletablerad
verkstad vilket för Fredrik var ett tecken på att Skövde Bilringar ansågs vara ett attraktivt
företag som satsar på sin personal.
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Socialförvaltningen i Enköping har länge varit underbemannade men när testperioden
med sex timmars arbetsdag offentliggjordes ökade personalstyrkan från sju till 15
socialsekreterare, vilket räknas som fullt team.

4.2.4 Problem med styrning
Utmärkande för socialförvaltningen i Enköping, som nyligen infört projektet, är att
samtliga respondenter antyder att något tydligare styrning hade önskats. Genom tydligare
riktlinjer gällande schema och planering finns det en uppfattning om att mängden
diskussioner om detaljer som uppstått kunnat minskas. På frågan om det funnits några
utmaningar vid införandet svarar Lotta, enhetschef:
“Vi kanske borde ha sagt mer att nu är det det här som gäller i form av när vi
har planering, men det gick inte att förutsäga. Hos mig fanns det inte. (...) Där
kanske jag borde ha styrt på ett annat sätt, att det blir tydligare ram än att
bestämma själv. Men det var för att man inte visste. Det tror jag att jag skulle ha
gjort på ett annat sätt om man skulle gå in i det nu.”

Medarbetaren Jennifer delar Lottas upplevelse:
“Det hade varit bättre om någon sa, så här jobbar vi! Jag tror att människor
arbetar bättre om de får de här direktiven och så hade det nog varit här också,
utan att jag vill säga att det har varit kaos, det är inte så. Men det hade nog varit
lättare och enklare att komma in i det snabbare om det hade varit mer ordning,
det tror jag helt klart.”

Vidare berättar teamledaren Johanna om det problem som uppstått då flera medarbetare
valt att sluta tidigt under dagen. Till socialförvaltningen kommer det in orosanmälningar
löpande som behöver skyddsbedömmas inom 24 timmar. Dessa togs tidigare i regel hand
om på eftermiddagarna och blev därför en större arbetsbörda för de medarbetare som valde
att arbeta senare under dagen efter införandet av arbetstidsförkortningen. En konsekvens
av detta blev att deras egna utredningar riskerades att dra ut på tiden och leda till skadliga
effekter. När medarbetarna blev varse problemet förstod cheferna vikten av att
medarbetarnas tid behövde fördelas över hela verksamhetens öppettider och mer strikta
riktlinjer kring schemaläggning infördes.
En önskan om tydligare styrning uttalas inte på socialförvaltningen i Östersund men
det framkommer att det har pågått återkommande diskussioner angående bemanning och
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schemaläggning. Chefen Monica berättar att förvaltningen måste vara bemannad varje dag
8–17 vilket skapat återkommande diskussioner under projektperioden.
I övrigt kan det inte identifieras att tydligare styrning har önskats på arbetsplatserna.
Då samtliga organisationer arbetar med delaktighet har ingen chef sett behovet av att vara
mer styrande inför arbetstidsförkortningen och att bli mer kontrollerande och styrande har
snarare ansetts ge hämmande effekter.

4.3 Tomt arbete
Under intervjuerna har ett flertal medarbetare och även chefer berättat om annan tid som
tidigare inte utnyttjats till max på arbetsplatsen. Gemensamt för socialförvaltningen i
Enköping och Skövde Bilringar var den långa outtalade fikarasten som varade upp till en
timme varje dag, på betald tid. Enköpings teamledare Johanna berättar:
“Men sen fanns det en kultur här i Enköping att man fikade väldigt länge, alltså
extremt länge. (….) Det var inte sagt såhär att ni har en timmes fika, utan det
bara blev så. Då tänkte jag yes! när vi tar in sextimmars, då kommer den
automatiskt försvinna, och det har den gjort.”

Fredrik, chef på Skövde Bilringar berättar vidare:
“Vi hade en timmes lunch och vi hade fika, det här fantastiskt svenska fikat! 30
minuter på förmiddagen och något liknande på eftermiddagen. Det är vad jag
har tagit bort. Och då är vi i närheten av sex timmar. I princip.”

Även på Filimundus ägnade de sig åt fikaraster såsom måndagsfrukost och fredagsfika och
chefen Robin bedömde att tiden inte alltid utnyttjades till fullo. Han förklarade att införande
av sex timmars arbetsdag krävde förändring för att de som företag skulle kunna bli mer
effektiva. Robin menade att de kunde arbeta mer fokuserat genom att de tog bort
distraktionsmoment såsom Facebook och spontana diskussioner och möten där
medarbetarna lätt svävade iväg och tog mycket tid i anspråk. Vidare påstår Robin på
Filimundus att människor inte klarar av att vara effektiva under åtta timmar:
“... där kunde jag också märka själv hos mig och även hos mina anställda att
köra åtta timmar koncentrerat vad väldigt få som gör, utan man jobbar så gott
man kan och sen så slackar man efter och sen tar man lite pauser och så gör
man lite annat. (...) Traditionella tänkare tror ju att man jobbar 100 % på åtta
timmar. Det gör man ju inte. (...) Sex timmar tror jag att man kan jobba 100 %,
jag är övertygad om det och jag har sett det. Att man jobbar effektivt.”
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Båda socialsekreterarna i Enköping, Maja och Jennifer, berättar att arbetstidsförkortningen
lett till att de orkar arbeta mer koncentrerat och att de inte längre behöver långa fikapauser.
Däremot upplever socialsekreterare Maja ett fortsatt behov av fika hos de som arbetar
åttatimmarsdagar vilket ger en indikation på att chefen Robins uppfattning om att individer
inte klarar av att arbeta 100 % i åtta timmar kanske kan stämma. På socialförvaltningen i
Östersund upplevde varken chef eller medarbetare någon dötid som kunde tas bort. Att ta
bort fikaraster var inte heller aktuellt då de flesta som ingick i projektet valde att arbeta
åttatimmarsdagar varför längre pauser fortfarande behövdes.
Även på Skövde Bilringar kunde de se att den tid verkstadspersonal lade på service
kunde kortas ned och användas mer effektivt. Fredrik, chef på Skövde Bilringar, berättar:
“Jo men om man ser på debiteringsgrad. Åtta timmars arbetsdag hos oss gav en
debiteringsgrad på 50 %, alltså fyra timmar. Och nu är vi uppe på de fyra
timmarna på sex timmars arbetsdag.”

Rickard, medarbetare på Skövde Bilringar, bekräftar detta och berättar att det tidigare var
vanligt att de säkrade upp bokningar med en kvart extra, för att vara säker på att hinna med
den service som skulle utföras. Den extra kvarten resulterade ofta i obetald tid, vilket
genererade mycket onödig dötid för företaget.

4.4 Övriga observationer
Gemensamt för Filimundus och de båda socialförvaltningarna är att medarbetarna själva,
eller tillsammans i arbetsgrupperna, har fått styra hur tiden på arbetet ska kunna utnyttjas
bättre. Detta kunde identifieras då ingen chef på de ovanstående organisationerna kunde se
att deras styrning förändrats nämnvärt vid införandet av arbetstidsförkortningen, varför ett
eget stort ansvar hos medarbetarna kom att diskuteras. Alla chefer på de tre
organisationerna berättar att de vid offentliggörandet av arbetstidsförkortningen presenterat
syftet med införandet och också klargjort att de anställda förväntades klara av samma
mängd arbetsuppgifter och medarbetarna fick själva ansvara för tillvägagångssättet.
Enhetschef Lotta i Enköping berättar:
“Det är inte säkert att jag vet bäst. (...) Så jag tror att jag är tydlig med ramen,
men “huret” får man meka med själv. Sen har jag ju jobbat länge och det är
klart att jag kan svara på frågor och sådär men jag tror att jag försöker att låta
bli detaljstyrningen, för det tror inte jag på.”
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Alla fyra socialsekreterarna i Enköping och Östersund bekräftar att det kommit information
uppifrån om vad sex timmars arbetsdag skulle innebära men att medarbetarna sen fick tänka
fritt i hur det skulle gå till. De menar att det varit positivt att de själva har fått avgöra för
hur de ska förändra sina arbetssätt och Maja, medarbetare i Enköping, poängterar att det
ökat kreativiteten i hennes sätt att arbeta eftersom hon varit tvungen att ifrågasätta sina egna
rutiner. De fyra socialsekreterarna berättar hur de själva har kommit fram till mer effektiva
arbetssätt och Mia, socialsekreterare i Östersund, delar med sig av ett exempel:
“Man rannsakar sitt sätt att dokumentera. Istället för långa romaner jobbade vi
på att endast skriva det viktigaste.”

Monica, områdeschef på socialförvaltningen i Östersund, menar att arbetsgruppen
tillsammans hjälpte varandra och gav varandra tips om hur dokumentation och ärenden
kunde hanteras på ett enklare sätt. Även på socialförvaltningen i Enköping var
medarbetarna delaktiga när det kom till att effektivisera arbetstiden, exempelvis de tidigare
diskuterade mötestiderna.
Även Skövde Bilringar genomsyras av delaktiga medarbetare vilket inte har
förändrats sedan införandet av sex timmars arbetsdag. Fredrik, chef på Skövde Bilringar,
betonar vikten av att alla medarbetare fick medverka vid utformningen av de nya rutinerna
på arbetsplatsen. Han menar att de som jobbar i verkstaden, kan verkstaden bäst, och att
utesluta dem att få vara med i arbetet med effektivisering skulle verka hämmande och
försämra teamkänslan. Likaså Robin, chef på Filimundus, berättar att hans företag präglas
av bemyndigade och självständiga medarbetare. Han litar på att grafikerna och
programmerarna kan sina arbetsuppgifter bäst och har förtroende för att de arbetar på det
sätt som är mest effektivt och bäst för företaget och ser därför ingen anledning till ett mer
styrande förhållningssätt. Medarbetaren Nicklas instämmer och berättar att de sedan länge
har ett bra samarbete på arbetsplatsen:
“Vi har jobbat som ett team i över fem år, så vi har nog vårt sätt att jobba och
sådär. Vi kan nog ha dragit ner på möten, medvetet, att alla känner att vi inte
behöver.”
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4.5 Sammanfattning av de empiriska resultaten
Nedan presenteras en tabell med en sammanfattning över organisationerna och de
empiriska resultaten från intervjustudierna:

Skövde Bilringar

Resultatstyrning

- Mätning av
lönsamhet och
service
- Ses som förmån
- Risk att återgå till
8h

- Effektivisering av
Handlingsstyrning arbetsprocesser
med tydliga rutiner

Personell styrning

- Motiverar
medarbetarna att
nå mål
- Mer attraktiv
arbetsgivare

Filimundus

Övriga
observationer

Socialförvaltningen
Östersunds kommun

- Kvalitetsmål
- Deadlines
- Ses som förmån

- Tydliga mål
(egenkontroll och
kvalité)
- Ses som förmån
- Risk att återgå till
8h

- Begränsningar i
sociala beteenden
och handlingar

- Enköpingsmodellen
- Effektivisera möten

- Motiverar
medarbetarna att
nå mål

- Motiverar
medarbetarna att nå
mål
- Mer attraktiv
arbetsgivare

- Mer attraktiv
arbetsgivare

- Tydligare styrning
önskas

- Tydligare styrning
kan behövas

Problem med
styrning

Tomt arbete

Socialförvaltningen
Enköpings kommun

- Uttalade
förutsättningar
- Arbetsmiljömål
- Ses som förmån
- Risk att återgå till
8h

- Fikarast
- Extra
tid vid service

- Fikarast
- Social kringtid

- Fikarast
- Nödvändig tid för
återhämtning

- Nödvändig tid för
återhämtning

- Delaktighet vid
utformning av
rutiner och
arbetssätt

-Självbestämmande
- Delaktighet

- Självbestämmande
- Delaktighet vid
effektivisering

- Självbestämmande
- Delaktighet

Figur 4. Sammanfattande tabell över de empiriska resultaten.
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Utmärkande för samtliga organisationer är att varken chefer eller medarbetare upplever att
styrningen har förändrats i nämnvärd grad i samband med införandet av sex timmars
arbetsdag. Resultatstyrning har kunnat identifieras i samtliga organisationer och en
gemensam nämnare är att medarbetare ser det som en förmån och känner sig
uppmärksammade i och med arbetstidsförkortningen. Gemensamt för Skövde Bilringar,
Filimundus och socialförvaltningen i Enköping är att de arbetar med handlingsstyrning,
något som inte har uppmärksammats hos socialförvaltningen i Östersund. Det har till stor
del handlat om att skapa mer tydliga arbetsprocesser med hjälp av rutiner, men också
begränsning av beteenden. Personell styrning kan ses i samtliga organisationer där dess
största syfte har varit att motivera medarbetarna att vilja nå organisationens mål. På de båda
socialförvaltningarna kan Merchants definition av problem med styrning identifieras i form
av ett behov av tydligare styrning.
Gällande tomt arbete är det gemensamt för Skövde Bilringar, Filimundus och
socialförvaltningen i Enköping att en stor minskning av fikaraster varit möjlig, något som
tidigare upplevts som nödvändigt. I och med arbetstidsförkortningen råder uppfattningen
att det inte längre behövs och att det troligtvis är en konsekvens av att medarbetarna idag
har mer energi och orkar arbeta mer koncentrerat. På socialförvaltningen i Östersund ansågs
fikarasten viktig och är därmed kvar. Flera organisationer berättar också om annan tid som
kunnat användas mer effektiv i form av social kringtid och ineffektiva arbetsprocesser.
Intervjuerna gav också förståelse av vikten i att låta medarbetarna vara med och
påverka, eller helt själva bestämma, hur arbetsdagen skulle förändras vid införande av sex
timmars arbetsdag och har sammanfattats i empirikapitlet under övriga observationer.
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5. Analys
5.1 Styrning
5.1.1 Resultatstyrning
I Merchants (1982) perspektiv resultatstyrning förklaras vikten av att göra medarbetarna
ansvariga för att uppnå resultat. För organisationen är det viktigt att bestämma vad som ska
mätas och nämner effektivitet, service och kvalité som några exempel.
Det framkom under studien att ingen organisation har förändrat sitt sätt att mäta
resultat och cheferna upplever ingen förändring angående resultatstyrning vid införandet
av sex timmars arbetsdag. Gemensamt för de fyra undersökta organisationerna är att de likt
resultatstyrning arbetar efter mål och mätning av dessa i olika utsträckning. På Skövde
Bilringar har det blivit tydligare med resultatmål i form av lönsamhet och service i samband
med att organisationsförändringen genomfördes och styrelsen tillsattes. Detta är inget som
uttryckts har lanserats i samband med arbetstidsförkortningen men har kommit att bli viktig
för en eventuell fortsättning. Som chefen Fredrik uttryckte det är det efter
organisationsförändringen numera möjligt för dem att mäta resultat och arbeta med
målstyrning, någonting han tidigare undvikit. Idag är det för Skövde Bilringar tydligt vad
som ska mätas, precis som Merchant (1982) menar är viktigt för att en organisation ska
lyckas med att nå sina mål. Att mäta resultat skapar förutsättningar för att Skövde Bilringar
ska kunna behålla sex timmars arbetsdag.
Ett mål för Filimundus är att leverera högkvalitativa spel inom deadlines och
medarbetarna förväntas själva veta hur de ska uppnå den önskade kvalitén. Detta stämmer
väl överens med resultatstyrning där styrformen anses passande för företag som präglas av
medarbetare med hög kompetens och har förmåga att fatta rätta beslut (Merchant & Van
der Stede, 2012). Som tidigare nämnts arbetar Filimundus med resultatstyrning på samma
sätt som före införandet av arbetstidsförkortningen och förändringar kopplat till sex
timmars arbetsdag kan inte identifieras.
Monica, områdeschef på socialförvaltningen i Östersund, menar att de förutsättningar
som upprättats inför arbetstidsförkortningen har hjälpt medarbetarna att förstå vad som
förväntas av dem. Förutsättningarna har till stor del kommit att handla om hur medarbetarna
förlägger sin arbetstid, snarare än vad de gör med den. Med andra ord har ansvaret för att
uppnå effektivare tidsanvändning även här lämnats till medarbetarna. Dock kan det
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ifrågasättas om medarbetare och chefer har samma syn på de uppsatta målen då de båda
medarbetarna vittnar om kvalitéförsämringar under projektet. Å ena sidan kan chefer och
ledning ha misslyckats med att kommunicera den kvalité som medarbetarna förväntas
uppnå, vilket kan förklara att medarbetarna upplever försämrad kvalité. Det behöver inte
betyda att kvalitén faktiskt försämrats utan kan snarare vara en konsekvens av otydliga mål.
Å andra sidan kan kvalitéförsämringarna vara ett faktum men inte uppdagats på grund av
bristfällig mätning och uppföljning av resultat. Eftersom den utvärdering som gjorts
gällande arbetsbelastning endast grundar sig i medarbetarnas egna uppfattningar är det inte
nödvändigt att den stämmer överens med organisationens mål. Någon resultatmätning om
de faktiskt klarar av samma arbetsbelastning kan inte identifieras, vilket kan vara en
konsekvens som inte anses vara viktigt. Merchant (1982) poängterar att feedback är viktigt
inom resultatstyrning och menar att återkoppling kring mål och tidigare resultat hjälper
medarbetare att uppnå önskade resultat då förväntningarna är tydliga. Osäkerheten kring
kvalitén kan tänkas eliminerats med hjälp av uppföljning och återkoppling. Om
resultatmätningar genomförts i större utsträckning hade förutsättningarna varit bättre för att
medarbetarna haft en klarare bild av de mål gällande arbetsbelastning som de förväntades
uppnå.
Intressant är att Mia, medarbetare i Östersund, berättar att hon under
sommarmånaderna arbetade mer än sex timmar per dag i genomsnitt för att klara
arbetsbelastningen. Detta ger en indikation på att förutsättningarna inte har följts då extra
verksamhetskostnader inte har tillåtits. Övertidsersättning kan ses som en extra kostnad
men det kan inte bekräftas att den extra tid som Mia har arbetat tagits ut i betald övertid,
vilket också indikerar en undermålig resultatuppföljning. Slutligen kan resultatstyrning
som styrform antas ha kommit i skymundan då arbetsmiljön och uppföljning av den varit i
fokus under projektet.
Resultatmätningar av sex timmars arbetsdag kommer att genomföras under projektets
gång på socialförvaltningen i Enköping. Det är oklart hur mätningarna kommer att utformas
varför det är svårt att avgöra dess kvalité och trovärdighet, med tanke på ovanstående
resonemang gällande arbetsbelastningen i Östersund. Däremot ger mätningarna en
möjlighet för chefer att enklare kunna arbeta med feedback då resultat under projektets
gång kan agera vägvisare. På så sätt uppmärksammas eventuella problem i ett tidigt stadie
och arbetssätt kan korrigeras för att nå bättre resultat.
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Enhetschef för socialförvaltningen i Enköping upplever att kravet att behålla samma
arbetsbelastning vid införandet av arbetstidsförkortningen inte kan uppfyllas utan hjälp av
Enköpingsmodellen. Arbetet med modellen är en konsekvens av att förvaltningen inte
kunnat uppnå de mål som finns angående utredningstider. Viktigt är här att modellen i
grunden inte har något samband med arbetstidsförkortningen utan arbetet med modellen
påbörjades redan tidigare. Enhetschefen menar att hon inte har ändrat sitt sätt att arbeta med
styrning kopplat till arbetstidsförkortningen, men en följd av Enköpingsmodellen är att de
har tydliggjort sina mål och har skapat förutsättningar att öka tydligheten för att
medarbetare vet vad som förväntas av dem, vilket är ett tecken på resultatstyrning enligt
Merchant (1982). Det är troligt att socialförvaltningen i Enköping, med hjälp av
Enköpingsmodellen, har bättre förutsättningar till att genomföra en framgångsrik
arbetstidsförkortning.

Likt

Filimundus

fick

medarbetarna

vid

införandet

av

arbetstidsförkortningen själva ansvara för att effektivisera sin tid. De valda arbetssätten kan
tänkas ha inspirerats från Enköpingsmodellen eftersom diskussioner om modellen länge
varit på agendan.
När medarbetare uppnår organisationens mål ska de enligt resultatstyrning belönas
(Merchant, 1982). Samtliga medarbetare i undersökningen ser arbetstidsförkortningen som
en förmån vilket kan ses som en belöning som ges till medarbetarna i förskott. Så länge de
mål som organisationerna formulerat kring arbetstidsförkortningen uppnås, kvarstår
belöningen så länge projektet pågår. Vidare menar Merchant (1982) att en bestraffning bör
utföras om målen ej uppfylls. En konsekvens av att ingen organisation har valt att införa
arbetstidsförkortningen permanent kan vara att medarbetarna känner att förmånen riskerar
att försvinna om de inte gör ett tillräckligt bra arbete, vilket kan tolkas som en bestraffning.
Cheferna på Skövde Bilringar och de båda socialförvaltningarna uttrycker att risken finns
att de återgår till ordinarie arbetstid om de formulerade målen inte uppfylls. Att leva med
risken kan verka stressande, något som ingen av de intervjuade medarbetarna känner av i
dagsläget. Medarbetarna uttrycker att de är måna om att behålla arbetstidsförkortningen,
belöningen, och väljer därför att anstränga sig särskilt och agera i organisationens intresse.
Ingen av organisationerna har arbetat med arbetstidsförkortningen under en längre
tidsperiod, längst är Filimundus som införde det 2014, vilket försvårar möjligheterna att se
långsiktiga konsekvenser av den ovan nämnda risken. Att riskera att förlora
arbetstidsförkortningen som premiss och därmed bli bestraffad kan i ett längre perspektiv
tänkas leda till andra uppfattningar och upplevelser hos medarbetarna. Det kan dock
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poängteras att risken att förlora arbetstidsförkortningen, och därmed bli bestraffad, är
mindre hos Filimundus då chefen Robin uttrycker att han inte kan tänka sig att återgå till
åtta timmars arbetsdag. Dock bör det poängteras att medarbetarna på Filimundus antagligen
upplever lika stor risk att behöva återgå till ordinarie arbetstid som de övriga medarbetarna
som deltagit i studien, då arbetstidsförkortningen inte är införd permanent utan kan komma
att förändras om chefen Robin väljer att göra det.
Merchant (1982) påstår att en effektiv resultatstyrning uppnås så länge medarbetarna
känner sig uppmärksammade och belönade på ett meningsfullt sätt. Detta kan konkluderas
hos samtliga medarbetare som deltagit i studien.

5.1.2 Handlingsstyrning
Merchant (1982) förklarar att handlingsstyrning innebär att styra människors agerande och
handlande för att säkerställa att de gynnar organisationen. Vidare menar Merchant och Van
der Stede (2012) att ett sätt är att skapa tydliga regler och rutiner kring arbetsprocesser. De
menar att handlingsstyrning är en effektiv styrform om verksamheten leds av en chef som
har full insyn och kunskap om aktiviteter inom hela organisationen. Handlingsstyrning kan
tydligt identifieras hos Skövde Bilringar där delägaren och chefen Fredrik i många år har
arbetat på företaget och kan hela verksamheten. Med den kunskap som Fredrik besitter vet
han vilka ageranden och handlingar som gör organisationen lönsam, vilket förenklade för
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organisationsförändringen. Tseng (2012) refererar till Nakamura (1991) och menar att
verksamheter med hjälp av handlingsstyrning kan öka sin effektivitet genom att eliminera
onödiga handlingar, vilket var ett steg till utformandet av arbetsprocesserna. Skövde
Bilringar arbetade redan med sex timmars arbetsdag innan organisationsförändringen och
någon tydlig handlingsstyrning kan inte kopplas till införandet av arbetstidsförkortningen.
I och med de högre kraven från delägare och styrelse kan de nu med hjälp av
handlingsstyrning öka möjligheterna för att uppnå målen och behålla sex timmars
arbetsdag. Ett tecken på att resultatet av handlingsstyrning är effektivt hos Skövde Bilringar
har varit att verksamheten fungerar även när cheferna inte är på plats.
Enköpingsmodellen kan, som tidigare analyserats i resultatstyrning, också kopplas
till handlingsstyrning i och med tydliggörandet av arbetssätt och kategorisering av ärenden.
Som tidigare nämnts är det viktigt att poängtera att modellen inte är en konsekvens av
arbetstidsförkortningen, utan ett steg för att lösa problemet med de långa ledtiderna.
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Enköpingsmodellen har dock underlättat för medarbetarna att uppnå en effektivare
tidsanvändning, något som bekräftats av samtliga intervjuade i Enköping. Det har funnits
en osäkerhet gällande hur mycket och vad som ska utredas och dokumenteras och arbetet
med modellen har genererat tydliga systematiska arbetssätt som varit till stor hjälp vid
införandet av arbetstidsförkortningen. Genomförandet av Enköpingsmodellen kan förstås
genom Merchants och Van der Stedes (2012) beskrivning av handlingsstyrning där
utförande av arbetsuppgifter beskrivs i tydliga steg. Ytterligare aktiviteter inom
handlingsstyrning kan refereras till Tseng (2012) och Nakamura (1991) som framhåller
effektivisering genom att granska och ta bort onödig tid. På socialförvaltningen i Enköping
har detta skett genom de två heldagar som avsattes för att diskutera lösningar kring
tidsanvändningen inför arbetstidsförkortningen. Under diskussionerna upptäckte både
chefer och medarbetare hur mycket tid under året som lades på möten. Flera ansågs
ineffektiva och vissa till och med onödiga. Det fanns också diskussioner om huruvida
samtliga medarbetare alltid behöver delta vid varje mötestillfälle. Här kunde
socialförvaltningen i Enköping effektivisera och spara mycket tid. Samtliga respondenter
ser positivt på både modellen och effektivisering av möten vilket kan ses som att
handlingsstyrning har varit betydande vid införandet av sex timmars arbetsdag.
Utmärkande för Filimundus är att de inte arbetat med handlingsstyrning tidigare utan
kan anses ha antagits som strategi för att lyckas med arbetstidsförkortningen. De aktiviteter
som kan kopplas till handlingsstyrning syftar till den vädjan som ägaren och chefen Robin
uttryckte till sina medarbetare. Detta har skett i enlighet med Merchant och Van der Stede
(2012) som beskriver att ledningen definierar de handlingar och ageranden som önskas och
därefter kommunicerar ut det till medarbetarna. Robin ansåg att arbetet kunde utföras mer
effektivt och koncentrerat om medarbetare tog bort den sociala kringtid som existerade på
arbetstiden. Resultatet av detta blev enligt chefen lyckosamt då det sociala umgänget
fortfarande fanns kvar men begränsades till lunchen. Dock kan det misstänkas att
medarbetarna kan ha hämmats i interaktionen med varandra i enlighet med medarbetaren
Nicklas uttalande. Han poängterar att den sociala biten drogs ner men att det inte var ett
betydande problem. Eftersom studien enbart intervjuat en medarbetare kan inte några
slutsatser dras om att detta är en gemensam uppfattning på företaget. Då inget generellt
motstånd vid införandet av arbetstidsförkortningen har uppfattats, antas samtliga
medarbetare att den minskande interaktionen inte ses som begränsande. Det kan tänkas råda
en fin gräns mellan vad medarbetare godtar från sin chef, angående begränsningar i
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beteenden, och vad som inte accepteras hos de anställda. Kanske godtar medarbetarna på
Filimundus dessa begränsningar i högre grad i kombination med att de belönas med kortare
arbetsdag och om liknande begränsningar använts vid ordinarie arbetstid kan medarbetarna
föreställas ha en lägre acceptansnivå av denna styrning. Detta är den enda aktivitet inom
handlingsstyrning som kunnat identifierats hos Filimundus. Det kan tänkas att det inte finns
ett stort behov av handlingsstyrning inom denna typ av organisation då den präglas av
medarbetare med specialistkunskap inom sitt område där de anställda vet bäst hur arbetet
ska utformas för att nå deadlines.
På socialförvaltningen i Östersund kan inte någon form av handlingsstyrning
identifieras varken innan eller efter införandet av sex timmars arbetsdag. Medarbetarna
förväntades vid införandet, med hjälp av förutsättningarna, själva avgöra hur tiden kunde
effektiviseras och cheferna fanns som stöd och support utan att på något sätt verka styrande.
Merchant (1982) påstår att styrning av människors handlingar är nödvändigt och
Östersunds brist på handlingsstyrning kan ifrågasättas. Det kom förslag från chefer på att
halvera antalet möten med klienter men tydliga tillvägagångssätt för hur det skulle ske utan
upplevd kvalitéförsämring kan efterfrågas. Tydligare riktlinjer för arbetsprocesser vid
effektiviseringen kan tänkas ha underlättat för medarbetarnas sätt att hantera
arbetstidsförkortningen. Utmärkande för socialförvaltningen i Östersund är att de flesta
valde att arbeta 8 timmarsdagar och istället vara lediga en dag i veckan vilket kan försvårat
möjligheten till att effektivisera sitt arbete. Som tidigare nämnts finns en uppfattning om
att människor inte orkar arbeta effektivt i åtta timmar, utan att det då krävs mer
återhämtning under arbetstid och social kringtid. Detta kan ha lett till att det har varit svårt
att effektivisera tiden utan att negativt påverka stressnivåer och i längden arbetsmiljön.
Vidare kan detta kopplas till avsaknaden av mätning kopplat till produktion och effektivitet.
Att medarbetarna själva fått välja vilken typ av arbetstidsförkortning de önskar är värdefullt
i sig och att de flesta valde en ledig dag ansågs positivt för bemanningen. Dock kan
möjligheter till effektivisering av arbetsprocesser gått förlorad och handlingsstyrning
efterfrågas.

5.1.3 Personell styrning
Syftet med personell styrning är enligt Merchant (1982) att påverka medarbetarna att tänka
och agera utifrån vad som gynnar organisationen. Vidare menar författaren att ju närmare
individen och organisationens mål är varandra, desto mer framgångsrik anses den
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personella styrningen. Att medarbetarnas och organisationens mål stämmer överens syns
tydligt hos Skövde Bilringar, Filimundus och socialförvaltningen i Enköping. Samtliga
medarbetare på nämnda organisationer uttrycker stor tillfredsställelse över sina
arbetsgivare och införandet av sex timmars arbetsdag kan tänkas vara en bidragande faktor
till detta. Inom personell styrning är det enligt Merchant (1982) och Merchant och Van der
Stede (2012) centralt att ge sina medarbetare rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra
jobb och för att skapa möjligheter för att de anställda ska motivera sig själva. Genom att
införa sex timmars arbetsdag och därmed belöna sina medarbetare kan det ansetts
motiverande i sig. Vidare menar Merchant (1982) och Merchant och Van der Stede (2012)
att chefer genom personell styrning kan utveckla medarbetare som själva vill utföra sitt
arbete på ett bra sätt och som känner sig tillfredsställda personligen när organisationen når
framgång. Införandet av sex timmars arbetsdag kan antas ha påverkat medarbetarna att i
högre grad uppleva tillfredsställelse för organisatorisk framgång i och med att
arbetstidsförkortningen bevaras så länge det är lönsamt. På så sätt kan överensstämmelsen
mellan medarbetarnas och organisationernas mål antas ha kommit närmare varandra i och
med arbetstidsförkortningen. Det är dock av vikt att ha i åtanke att ingen organisation
utlovat att sex timmars arbetsdag blir ett permanent tillstånd, vilket kan innebära att de
anställda jobbar extra hårt för att inte förlora sin förmån. Det är inte säkert att de upplevda
gemensamma målen kan uppfattas om sex timmars arbetsdag blev ordinarie arbetstid. På
socialförvaltningen i Östersund syns det inte lika tydligt att medarbetarna delar
organisationens mål och tydliga tecken på att personell styrning råder på arbetsplatsen kan
inte identifieras. De intervjuade medarbetarna i Östersund uttrycker att det varit positivt
med en ledig dag i veckan men det framgår inte en förändring i livskvalité på samma sätt
som de övriga organisationernas medarbetare. Den utvärdering som funnits att tillgå visar
att medarbetarna mådde bättre och kände sig mindre stressade under projekttiden vilket
dock kan tyda på att effekterna varit större än vad som uttalats under intervjuerna. Detta
kan bero på att den ena intervjun genomfördes via mail och några följdfrågor inte var
möjliga varför inga djupgående svar angavs. Projektet med arbetstidsförkortning varade i
Östersund enbart under sex månader, varför medarbetarna kan ha svårt att reflektera över
och förändra sina individuella mål under den korta tidsperioden. Dessutom kan det redan
bestämda slutdatumet för projektet ha lett till att medarbetarna inte såg någon potentiell
framtid med arbetstidsförkortningen och därmed inte begrundat över dess fördelar.
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Ouchi (1979) menar att det enligt styrformen är fördelaktigt att anställa människor
som redan besitter den rätta kompetensen och delar organisationens mål och genom sex
timmars arbetsdag har flera av de undersökta organisationerna framgångsrikt kunnat
attrahera eventuella medarbetare. När Skövde Bilringar behövde anställa ny personal, utan
att besitta stora ekonomiska resurser, kunde chefen Fredrik ändå anställa kompetenta
medarbetare genom att erbjuda sex timmars arbetsdag. Eftersom företaget kämpade med
skulder vid denna tidpunkt, kan det tänkas varit svårt att attrahera potentiella medarbetare,
då företagets framtid var osäker. För de båda socialförvaltningarna har det varit ett svårt
rekryteringsläge under en tid, vilket varit ett skäl till varför organisationerna valt att testa
projektet. Ett exempel på att sex timmars arbetsdag kan öka en arbetsgivares
attraktionskraft är att socialförvaltningen i Enköping kunde öka sin personalstyrka från sju
till femton socialsekreterare vid införandet. I Östersunds utvärdering (bilaga 4) av
arbetstidsförkortningen anses sex timmars arbetsdag vara en väg att gå för att bli en mer
attraktiv arbetsgivare och det kan då ifrågasättas varför en förlängning av projektet aldrig
varit aktuell.

5.1.4 Problem med styrning
Enligt Merchant (1982) finns det tre anledningar till varför styrning krävs inom
organisationer där brist på direktiv är den anledning som kan kopplas till den aktuella
studien. Författaren förklarar att detta är en konsekvens av att medarbetare inte vet vad som
förväntas av dem eller att de saknar kunskap i hur arbetet ska genomföras. På
socialförvaltningen i Enköping fanns det hos både chefer och medarbetare en önskan om
att tydligare styrning borde ha använts vid införandet av sex timmars arbetsdag, vilket
enligt medarbetarna kunde ha minskat de oroligheter som uppstått i början av projektet.
Intervjuerna visar att flera medarbetare kände sig osäkra på huruvida de behövde stanna på
vissa möten och diskussioner kring detaljer var vanligt förekommande i början av projektet.
Med tydligare regler och riktlinjer uttrycker både enhetschef Lotta och socialsekreterare
Jennifer att dessa osäkerheter kunnat minskas, varför ett tydligare arbete med
handlingsstyrning kan efterfrågas. Som Merchant (1982) poängterar skulle styrning med
tydligare information underlätta för medarbetarna att fatta rätt beslut och få en klarare bild
av organisationens förväntningar på de anställda, vilken skulle kunna leda till att tiden
använts mer effektivt redan från starten av sex timmars arbetsdag. Enhetschef Lotta klargör
att dessa problem inte kunnat förutspås vilket kan förklaras genom att sex timmars
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arbetsdag är ett relativt nytt fenomen och att det funnits få organisationer att efterlikna vid
införandet. Detta gäller samtliga organisationer och syns genom att ingen verksamhet ägnat
mycket tid åt förberedelser inför arbetstidsförkortningen. Genom att identifiera behovet av
ytterligare styrning vid införande av sex timmars arbetsdag kan det underlätta för
kommande försök av arbetstidsförkortningen för andra organisationer.
Merchant (1982) poängterar också att styrning krävs för att undvika skadliga effekter,
innan de uppstår. Detta görs genom att chefen utvärderar medarbetarnas handlingar innan
de utförs och är en del inom handlingsstyrning. Denna typ av aktivitet kan i efterhand
konstateras saknad på socialförvaltningen i Enköping då konsekvenser i form av förlängda
utredningstider riskerades på grund av hur förvaltningen var bemannad. De
orosanmälningar som under dagen kommit in, togs i regel om hand på eftermiddagarna och
då många medarbetare slutade runt klockan två på eftermiddagen lämnades dessa
orosanmälningar till de medarbetare som valde att arbeta senare under dagen. Detta
problem kom förvaltningen till rätta med snabbt efter det uppdagats men kan ändå tänkas
hunnit skapa frustration hos de medarbetare som fick lägga sina egna utredningar åt sidan
till förmån för den stora mängden inkomna orosanmälningar som behövde
skyddsbedömmas. Att chefer inte kunnat förutspå detta problem kan tänkas vara en brist
på direktiv och ha undvikits med tydligare handlingsstyrning.
Även på socialförvaltningen i Östersund kan problem gällande schemaläggning
identifieras då både chef och medarbetare menar att det varit återkommande diskussioner
kring bemanning under projekttiden. Detta uppfattas inte som något betydande problem
inom förvaltningen men sänder signaler om otydliga direktiv till följd av den relativt löst
hållna styrningen som tidigare diskuterats. Då schemaläggning blev en ständigt pågående
process under projekttiden, kan tiden på arbetet antas ha använts mer effektivt om tydligare
riktlinjer angående schema hade förekommit. Att hålla återkommande diskussioner kring
bemanning kan ses som en onödig handling ur Tseng (2012) och Nakamuras (1991)
perspektiv på handlingsstyrning.
Några problem med styrning hos Filimundus och Skövde Bilringar har under studien
inte framkommit. Huruvida organisationerna är fria från problem med styrning är oklart då
studien har undersökt chefers och medarbetares uppfattningar kring styrning snarare än
dess utfall. Eventuella problem med styrning kan tänkas uppdagas vid en annan typ av
undersökning. Studien har dessutom enbart intervjuat en medarbetare hos de ovan nämnda
organisationerna varför mättnad av information kan ifrågasättas.
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5.2 Tomt arbete
Tomt arbete har existerat i olika former på samtliga organisationer och har med införandet
av sex timmars arbetsdag i vissa fall försvunnit per automatik och i andra fall har åtgärder
från chef kommit att krävas. Allt tomt arbete har dock inte tagits bort för att det i vissa fall
ansetts nödvändigt inom organisationen. Gemensamt för samtliga organisationer är också
att det funnits möjlighet till effektivisering av organisationen och dess tidsanvändning i
samband med arbetstidsförkortningen. Detta kan vara en konsekvens av att de anställda
inte orkar vara effektiva under åtta timmar och behöver inte vara ett tecken på dåligt
ledarskap vilket Paulsen (2010 & 2015) listar som en av de vanligaste orsakerna till tomt
arbete.
Av Paulsens (2015) fyra typer av tomt arbete påträffas slack och lek inom Skövde
Bilringar. Den timmen som varje dag lades på fika och som chefen Fredrik kunde plocka
bort i och med sex timmars arbetsdag, kan förklaras med hjälp av Paulsens (2015)
definition, där medarbetarnas engagemang kan förändras från dag till dag beroende på
humör. Som studien tidigare klarlagt präglades Skövde Bilringar av arbetsprocesser som
kunde effektiviseras, varför tomt arbete uppstod. Ett ökat engagemang hos medarbetarna
och mer effektiva arbetsprocesser skapade förutsättningar för att undvika slack och lek,
vilket är gällande för Skövde Bilringar. Som tidigare nämnts har individen och
organisationens mål närmat sig varandra, vilket antyder en känsla av starkt engagemang
hos de anställda. Slack kan enligt Paulsen (2015) uppstå när de anställda känner sig osäkra
på hur de kan fylla arbetsdagen med arbetsuppgifter. Ett tecken på att slack fanns på Skövde
Bilringar är den extra kvart som ofta resulterade i odebiterbar tid på bokningar för service.
Genom införande av rutiner och tydliga arbetsprocesser kan det klargöras att företagets
output har ökat och risken för slack minskat.
När Filimundus chef Robin berättar om den överenskomna dealen han erbjöd vid
införandet av sex timmars arbetsdag var det tydligt att han såg att tomt arbete förekom inom
företaget. De aktiviteter han bad medarbetarna ta bort, privat internetsurfing och socialt
umgänge, tyder enligt Paulsens (2015) modell på att både slack och lek kan ha förekommit.
Vilken av de två typerna som uppstår är beroende av medarbetarnas humör och dagsform
där medarbetare som ägnar sig åt lek känner mindre skuld till sin arbetsgivare angående sitt
beteende. Eftersom Filimundus arbetar i projektform och efter deadlines kan
arbetsintensiteten variera under projektens gång vilket ökar möjligheterna till att tomt
arbete uppstår vid lugnare perioder. Det höga engagemanget som kom i takt med införandet
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av sex timmars arbetsdag är ett tecken på att medarbetarna enkelt kunde anta dealen i utbyte
mot mer fritid. Chefen Robins uppfattning om att individer inte orkar vara effektiva under
åtta timmar visar också på att Paulsens (2015) definition av rekreation tidigare har varit
nödvändig. Arbetet på Filimundus ställer höga krav på kreativitet och när medarbetarna
arbetade åtta timmar krävdes det under dagen tid för återhämtning till att samla energi.
Efter införandet av arbetstidsförkortningen försvann således behovet av rekreation under
arbetstid, då den förkortade arbetstiden genererade piggare och mer fokuserade
medarbetare. Det kan dock diskuteras huruvida kreativiteten hos medarbetarna påverkas av
att reducera det tomma arbetet. Genom att till stor del ta bort det sociala umgänget som
medarbetarna tidigare kunde ägna sig åt, kan det finnas en risk för att kreativiteten hämmas,
då det kan tänkas att sådant socialt utbyte kan gynna medarbetarnas prestationer på arbetet.
Att medarbetarna får tid till att utbyta idéer och tankar kan vara värdefullt för
medarbetarnas kreativitet och på så vis även värdefullt för organisationen.
Likt Skövde Bilringar, försvann också på socialförvaltningen i Enköping, en timmes
fika om dagen när sex timmars arbetsdag infördes och det tomma arbetet i form av slack
och lek minskades. Det kan ses som ett resultat av det ökade engagemanget, effektivisering
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arbetstidsförkortningen. På socialförvaltningen i Enköping kan fikat också ses som ett
tillfälle till återhämtning, vilket anses viktigt inom branschen, och kan kopplas till vad
Paulsen (2015) kallar rekreation. Viktigt är dock att poängtera att behovet av en längre fika
kvarstod hos de socialsekreterarna som valde att arbeta åtta timmar och vara ledig en dag,
varför det tomma arbetet inte kunde minskas. Enligt Paulsen (2015) är rekreation vanligt
förekommande inom socialt arbete vilket också varit den tydligaste formen hos
socialförvaltningen i Enköping. Med mer fritid upplevs det att medarbetarna orkar arbeta
mer koncentrerat och fått ett minskat behov av återhämtning på arbetstid vilket kan vara en
anledning till att fikan inte längre ansågs nödvändig.
Rekreation förekom även hos socialförvaltningen i Östersund och att behålla denna
typ av tomma arbete kan med tanke på tidigare diskussioner i åtanke tänkas varit
nödvändigt, då de flesta medarbetarna i Östersund arbetade åtta timmar under projektets
gång. Som tidigare konstaterats upplevde förvaltningen att det inte fanns någon dötid som
kunde tas bort vid införandet av sex timmars arbetsdag. Dock vittnar utvärderingen (bilaga
4) om att medarbetarna testat nya effektivare arbetssätt vilket kan tyda på att slack och lek
även kan ha förekommit på socialförvaltningen i Östersund.
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Engagemanget hos samtliga medarbetare inom de undersökta organisationerna
uppfattas ha varit högt redan innan arbetstidsförkortningen varför tomt arbete i form av
maskning inte kunnat identifieras på någon arbetsplats. Att lek ändå kunnat uppfattas
förklaras med ett tillfälligt lågt engagemang beroende på medarbetarnas humör och
mående.

5.3 Övriga observationer
5.3.1 Tillägg av teori
För att få en djupare förståelse och möjlighet att kunna analysera allt material som samlats
in under intervjuer med chefer och medarbetare i studien krävs en komplettering av teori,
för att kunna uppnå syftet. Utöver de tre perspektiven på styrning och tomt arbete kunde
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självbestämmande, vilket kom att utgöra ett stort tema vid insamling av empiri. Detta kan
analyseras ur teorin om empowerment vilket kan ses som en typ av styrform där chefer
delegerar ansvar till medarbetare i så stor utsträckning som det är möjligt. Conger och
Kanungo (1988) förklarar empowerment genom bland annat ett managementperspektiv,
där konceptet ses som ett verktyg för chefer att dela ut ansvar och befogenheter till sina
medarbetare där fokus och målet är att nå lyckade resultat.
Empowerment har under många år nått stor popularitet och är väl diskuterat i
politiska sammanhang med syftet att ge den inhemska befolkningen makt över sitt land och
sina resurser (Kinlaw, 1995). Vidare menar författaren att empowerment, som koncept, har
kommit att få en central plats när det kommer till förbättringar inom organisationer där det
beskrivs skapa delaktighet inom hela organisationen men också förbättra hur organisationer
använder sitt humankapital. Här förespråkas delegation och att beslut om möjligt ska fattas
så långt ner i organisationshierarkin som möjligt och att de medarbetare som upptäcker
eller är involverade i problem, själva får lösa dem. Chefer förväntas låta medarbetare och
team att styra sig själva och har ett högt förtroende för sina medarbetare att de agerar på
det sätt som enligt organisationen är rätt. Empowerment syftar till mer än att låta
medarbetare ha makt över sitt eget arbete och skapar förutsättningar för medarbetare att
upptäcka och utveckla sina kompetenser samt att hitta sätt att använda de utvecklade
kompetenserna med målet att utveckla arbetsprocesser genom hela verksamheten (Kinlaw,
1995).
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Conger och Kanungo (1988) ger ytterligare en vinkel till empowerment som menar
att konceptet måste förstås både ur ett managementperspektiv och ett psykologiskt
perspektiv. Genom att författarna adderar det psykologiska perspektivet så beskriver de
empowerment som ett sätt att medvetandegöra medarbetare och på så sätt motivera och
övertyga dem och skapa förståelse över deras kompetens. Genom att medvetandegöra
medarbetare skapar det förutsättningar för att öka motivationen till att mål ska nås genom
att utveckla en stark känsla av tron på sig själv och sin egen kapacitet. Conger och Kanungo
(1988) menar att delegera ut ansvar kan vara ett sätt av många till att möjliggöra eller skapa
empowerment inom organisationer men att perspektivet på empowerment måste breddas
för att förstå dess fulla kapacitet.
Hällstén och Tengblad (2006) har kommit att kritisera konceptet för att vara en
genuin ledningsstrategi som utnyttjar medarbetare och dess kompetens för att utveckla ett
företags verksamhet. Vidare menar de att konceptet kommit att associeras med
kostnadsbesparingar och minskat behov av personal, med tyngre arbetsbörda som följd,
men framhåller ändå att lyckade exempel på empowerment förekommer.

5.3.2 Analys av empowerment
Beskrivningen av empowerment stämmer väl överens med hur Filimundus och
socialförvaltningarna i Enköping och Östersund arbetar, vilket inte har förändrats på något
betydande sätt vid införandet av sex timmars arbetsdag. Inom de tre verksamheterna är
medarbetarna vana vid ett stort eget ansvar och det var därför välkommet hos samtliga
medarbetare att själva få ansvara för hur tiden skulle effektiviseras vid införandet av
arbetstidsförkortningen. Eftersom det är ett arbetssätt de är vana vid är det troligt att en mer
kontrollerande och detaljerad styrform från chefer skulle skapa motstånd hos medarbetarna,
vilket också skulle kunna leda till att implementeringstiden blev längre och påverkad av
fler diskussioner. Cheferna inom de tre organisationerna är också noga med att berätta att
medarbetarna kan sina arbetsuppgifter bäst och att gå in och styra med hela handen aldrig
varit aktuellt. Det kan dock finnas en risk med att chefer förlitar sig på att medarbetarna
själva får ansvara för hur tiden ska effektiviseras, då uppföljning och mätning kan gå
förlorad om chefen inte har insyn i medarbetarnas beslutsfattande. Den kritik som Hällstén
och Tengblad (2006) riktar mot konceptet kan också tas i beaktande. Författarna menar att
konceptet kan ses som en renodlad ledningsstrategi där medarbetarna utnyttjas, med
kostnadsbesparingar och tyngre arbetsbörda som följd. I linje med denna kritik kan det
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finnas en risk att medarbetarna lämnas allt ansvar och där chefen blir allt mer frånvarande
från den dagliga verksamheten. Det kan då ifrågasättas huruvida en chef kan avgöra om
effektivisering av arbetsprocesser blir lyckade vid en arbetstidsförkortning. Det kan därför
anses viktigt att chefen fortfarande är närvarande och väl insatt i den operativa
verksamheten vid styrning genom empowerment, för att agera stöd och undvika att
medarbetarna känner sig utnyttjade och hårt belastade. De medarbetare som deltagit i
studien är övervägande positivt inställda till att de själva fått ta ett stort ansvar vid
införandet av sex timmars arbetsdag, varför den kritik som riktats mot empowerment kan
antas spela en mindre roll i sammanhanget.
Som teorin klargör, har de anställda makt över sitt eget arbete och empowerment
skapar förutsättningar för att medarbetare utvecklar sina kompetenser och finner nya sätt
att förenkla sina arbetsprocesser vilket ökar chanserna för att de anställda ska kunna
använda sin tid mer effektivt. Socialsekreteraren Mia från Östersund berättar att de på
förvaltningen blivit mer effektiva i sitt sätt att dokumentera vilket varit ett initiativ från
medarbetarna själva. Eftersom de är betrodda med att själva fatta beslut krävdes inget
godkännande uppifrån till att förenkla dokumentationen, vilket går hand i hand med teorin
enligt både Kinlaw (1995) och Conger och Kanungo (1988).
Även på Skövde Bilringar kan empowerment identifieras till en viss grad och kopplas
då till den organisationsförändring som skedde i samband med inträdet av de nya delägarna.
Chefen Fredrik har i den mån det varit möjligt låtit samtliga medarbetare delta i
utvecklingen av rutiner kring arbetssätt. Det framkommer tydligt under intervjun att Fredrik
har stor tillit till att de anställda gör vad som är rätt utifrån organisationen bästa och att inte
låta dem vara delaktiga i organisationsutvecklingen vore kontraproduktivt.
På Filimundus resonerar chefen och ägaren Robin likadant vilket också kan styrkas
av medarbetaren Nicklas berättelse. Han menar att eftersom de har arbetat som team i över
fem år föll det sig naturligt att medarbetarna själva utvecklade och effektiviserade sin
arbetsdag genom att exempelvis dra ner på möten och hanterade problem direkt när de
uppstod.

5.4 Analysdiskussion
Efter presentation av de empiriska resultaten kan det konstateras att styrning, i olika
utsträckning, kan kopplas till organisationernas arbete med att uppnå effektivare
tidsanvändning vid införandet av sex timmars arbetsdag. Intressant är att respondenterna
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upplever att styrningen inte har förändrats i samband med införandet av sex timmars
arbetsdag, däremot har studien kunnat identifiera vissa aktiviteter kopplat till Merchants tre
styrformer. Eftersom organisationerna infört sex timmars arbetsdag med medarbetarnas
välbefinnande i fokus, kan styrning och lönsamheten därmed hamnat i andra hand. Detta
kan förklara varför resultaten av styrning inte uppnåddes till den förväntade nivån som
presenterades i avsnitt 2.3, teoretisk diskussion. Ett intressant resultat som inför
empiriinsamlingen inte kunnat förutspås var att samtliga organisationer till stor del styr
genom empowerment, varför ett komplement till den teoretiska referensramen och en
utveckling av analysmodellen var nödvändig. Empowerment visade sig vara en av två
styrformer som har haft störst betydelse i samband med införandet av sex timmars
arbetsdag. Detta tillägg krävdes för att en fullständig analys skulle kunna genomföras och
en djupare förståelse uppnås. Om empowerment hade exkluderats från studien hade syftet
inte kunnat uppnås med tanke på att det syftar till att öka förståelsen för hur chefer inom
organisationer arbetar med styrning. Inga chefer har inför arbetstidsförkortningen
genomfört några stora förändringar gällande sitt sätt att styra, utan har till stor del kommit
att ske genom empowerment, som sedan tidigare varit normen på flera av organisationerna.
Genom empowerment har medarbetarna fått stort ansvar i att själva effektivisera sina
arbetsprocesser och på så sätt uppnå effektivare tidsanvändning inom organisationen. Det
fanns en stark tro hos samtliga chefer att delaktighet och självbestämmande var nödvändigt
för att arbetstidsförkortningen skulle bli lyckad och att detaljstyra ansågs snarare
hämmande än motiverande. En förutsättning för att medarbetarna skulle kunna utföra
samma arbete på två timmar mindre var en hög grad av motivation, varför det vid analys
blev tydligt att empowerment varit essentiellt vid införandet av sex timmars arbetsdag.
Den av Merchants tre styrformer som var mest märkbar kopplat till införandet av sex
timmars arbetsdag var personell styrning. Eftersom att medarbetarnas mål, i och med
arbetstidsförkortningen, närmade sig organisationens mål kunde en ökad motivation
uppmärksammas hos de anställda vilket varit väsentligt för att uppnå en effektivare
tidsanvändning. Personell styrning har spelat en betydande roll vid minimering av det
tomma arbetet då det i viss mån försvann automatiskt vid införandet av sex timmars
arbetsdag. En tänkbar förklaring till att medarbetare självmant minskade med icke
arbetsrelaterade sysslor på arbetstid var att de varit måna om att göra ett bra arbete för att
möjliggöra att arbetstidsförkortningen blir permanent.
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Handlings- och resultatstyrning har inte varit lika synligt vid införandet av sex
timmars arbetsdag, men förekommer i olika grad inom de olika verksamheterna. På
socialförvaltningen i Enköping och Skövde Bilringar har effektivisering av arbetsprocesser
skett redan tidigare, med hjälp av empowerment och handlingsstyrning. Detta har kommit
att spela en viktig roll för att uppnå effektivare tidsanvändning vid arbetstidsförkortningen,
men har inte skett i direkt anslutning till införandet. Samtliga medarbetare ser
arbetstidsförkortningen som en belöning, vilket kan kopplas till resultatstyrning, och risken
att arbetstidsförkortningen försvinner om mål inte uppnås behandlas också enligt
perspektivet. Nedan presenteras en utvecklad version av studiens analysmodell:

Figur 5. Utvecklad analysmodell.
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6. Slutsats
6.1 Studiens resultat
Genom att presentera följande slutsatser kommer studiens frågeställning att besvaras: ”Hur
upplever chefer och medarbetare att styrning används för att uppnå effektivare
tidsanvändning vid införande av sex timmars arbetsdag?”
Cheferna upplever att deras sätt att styra är oförändrat sedan införandet av sex
timmars arbetsdag. Studien visar att cheferna inte upplevt att några förändringar krävts i
deras sätt att styra vid införandet och detta kan även bekräftas av samtliga medarbetare i
studien. Eftersom organisationernas mål med sex timmars arbetsdag har varit att bli en mer
attraktiv arbetsgivare, skapa ökat välbefinnande hos medarbetarna och uppnå en förbättrad
arbetsmiljö kan styrning antas ha kommit i skymundan. Studiens resultat visar att samtliga
styrformer existerar hos organisationerna, men reflektioner kring hur de ska tillämpas har
inför arbetstidsförkortningen i stor utsträckning inte förekommit. Det kan däremot
konstateras att omedvetna handlingar kan kopplas till styrning i form av exempelvis
restriktioner kring handlingar och beteenden, varför reflektion gällande chefsrollen inför
ett införande av sex timmars arbetsdag kan vara aktuellt. Ett större medvetande hos chefer
kring sitt sätt att styra kan öka möjligheten för att förutsäga och minska utmaningar för
framtida införanden av sex timmars arbetsdag.
Stort ansvar för att uppnå effektivare tidsanvändning har legat hos de anställda.
Cheferna inom organisationerna arbetar till stor del med att styra genom empowerment där
medarbetarna själva och tillsammans fått ansvara för att uppnå en effektivare
tidsanvändning vid införandet av sex timmars arbetsdag. Eftersom samtliga organisationer
präglas av medarbetare med hög kompetens är cheferna bekväma med att delegera ansvaret
till sina anställda. Att minska empowerment till fördel för detaljstyrning har inte varit
aktuellt och ansågs hos cheferna vara hämmande och skulle kunna skapa motstånd hos
medarbetarna och därmed försämra utsikterna för arbetstidsförkortningen.
Sex timmars arbetsdag ökar motivationen hos medarbetare till att uppnå effektivare
tidsanvändning. Studien visar att sex timmars arbetsdag är motiverande, ses som en
belöning och medarbetarna är villiga att anstränga sig extra för att de är måna om att behålla
arbetstidsförkortningen. Personell styrning har en betydande roll vid införande av sex
timmars arbetsdag och kan användas av chefer som ett verktyg för att individers mål ska
närma sig organisationens mål. Det kan dock ifrågasättas om närmandet kvarstår om
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organisationer väljer att införa sex timmars arbetsdag permanent, då risken om att förlora
belöningen försvinner. En möjlig konsekvens är då att medarbetarna inte längre är villiga
att anstränga sig extra för arbetsgivaren.
Tomt arbete har förekommit i samtliga organisationer. Studien kan bekräfta
antagandet om att tomt arbete existerar inom de undersökta organisationerna. För de
medarbetarna som valde att arbeta sex timmars arbetsdag har det tomma arbetet kunnat
minskas i större utsträckning än de som valde att arbeta fyra åtta timmarsdagar i veckan.
Detta ger en indikation på att individer inte orkar vara lika effektiva under åtta timmar som
under sex. Genom att organisationer minskat det tomma arbetet har de kommit en bra bit
på vägen till att uppnå effektivare tidsanvändning. Viktigt att poängtera är att det kan se
olika ut beroende på bransch och verksamhet och att minska tomt arbete är inte alltid
möjligt eller aktuellt. Exempelvis anses rekreation många gånger nödvändigt på en
arbetsplats.

6.2 Studiens bidrag
Den forskning som idag finns tillgänglig angående sex timmars arbetsdag är relativt
begränsad varför den aktuella studien bidrar till att uppmärksamma ämnets aktualitet för
organisationer och i den akademiska världen. Genom utökad forskning kring sex timmars
arbetsdag skapas förutsättningar för organisationer att avgöra om en arbetstidsförkortning
kan vara aktuell i dess verksamhet.
Då studien berör ett relativt outforskat område förväntas den bidra med ett nytt
perspektiv gällande sex timmars arbetsdag och kan ses som ett tillägg till existerande
forskning inom området. Studien bidrar till att ge en ökad förståelse för hur organisationer
använder styrning för att uppnå effektivare tidsanvändning vid införande av sex timmars
arbetsdag och kan vara behjälplig för framtida försök med arbetstidsförkortning, där syftet
är att behålla samma arbetsbelastning. Vid införande av sex timmars arbetsdag är det av
vikt för chefer att reflektera över sitt sätt att styra för att agera proaktivt och därmed kunna
minska risken för eventuella utmaningar samt undvika problem med styrning. Genom att
belysa vikten av att medvetandegöra styrningens roll vid införande av sex timmars
arbetsdag bidrar studien till att ge förutsättningar för att genomföra en lyckad
arbetstidsförkortning. Studien bidrar också till att förklara att organisationer som präglas
av hög kompetens genomsyras av styrformen empowerment där det är av vikt att
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medarbetarna själva får ansvara för hur de ska uppnå effektivare tidsanvändning vid
införandet av sex timmars arbetsdag.
Den aktuella studien har också bidragit till att öka förståelsen kring hur tomt arbete
kan spela en stor roll vid införandet av sex timmars arbetsdag. Genom att införa
arbetstidsförkortning har tomt arbete till viss del automatiskt eliminerats som en
konsekvens av att medarbetare känner stort engagemang för sitt arbete. Vidare visar studien
hur organisationer genom handlingsstyrning och personell styrning kan arbeta för att
minska tomt arbete och på så vis skapa en effektiv tidsanvändning.

6.3 Förslag till vidare forskning
Den aktuella studien har fokuserat på hur chefer och medarbetare upplever att
organisationer använder styrning vid införandet av sex timmars arbetsdag, vilket
uppmuntrar vidare studier till att undersöka om den upplevda känslan hos respondenterna
bekräftar det verkliga utfallet. Genom att observera organisationer inför och under
förändringen skapas möjligheter till att kunna bekräfta eller dementera de upplevelser den
aktuella studien vittnar om. En utvärdering efter att sex timmars arbetsdag har pågått under
en längre tidsperiod är ett också ett ämne för framtida forskning då upplevelser kan komma
att förändras över tid. Eftersom skillnader i möjlighet till att vara effektiv har
uppmärksammats gällande sex timmars arbetsdag och att istället arbeta åtta timmarsdagar
med

en

ledig dag,

vore

vidare

studier

kring skillnader

i

de

två

olika

arbetstidsförkortningarna önskvärt.
Intressant för framtida forskning är också att undersöka om samma motivation
uppkommer om sex timmars arbetsdag blir permanent och risken att gå tillbaka till åtta
timmar försvinner. Ett alternativ är att tydligare styrning då kommer att behövas, för att
säkerställa att samma arbetsbelastning upprätthålls och för att eliminera risken att
medarbetare faller in i gamla vanor med mindre effektiva arbetssätt.
Den aktuella studien har genomförts på två offentliga verksamheter inom
socialförvaltning, samt ett verkstadsföretag och ett spel- och appföretag. Ytterligare ett
förslag för framtida forskning är att bredda val av studieobjekt och undersöka fler
branscher, för att se eventuella skillnader och likheter när det handlar om styrning.
Dessutom kan framtida studier till fördel också innefatta kunder och klienter för att
identifiera hur de påverkas av organisationers arbetstidsförkortning. Vidare är det intressant
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att involvera empowerment för att få en djupare förståelse för den roll styrformen spelar
vid införande av sex timmars arbetsdag.
Slutligen är ett förslag för framtida forskning att undersöka de organisationer som
väljer att återgå till åtta timmars arbetsdag. Intressant är då att undersöka om de mer
effektiva arbetssätten som implementerades under arbetstidsförkortningen kvarstår och om
krav på produktion därmed ökar.

6.4 Kritik till studien
Utöver den kritik som diskuterats i metodkapitlet kan ytterligare kritik i efterhand riktas till
den aktuella studien. De organisationer som den aktuella studien har undersökt menar att
arbetstidsförkortningen varit lyckad och uppfattningen är att medarbetarna klarat av att
behålla samma arbetsbelastning. Dock är det viktigt att ha i åtanke att det inte har funnits
möjlighet att bekräfta dessa uppgifter, varför en absolut sanning inte kan säkerställas. Om
utfallet av arbetstidsförkortning faktiskt inte når upp till de önskade målen finns en
indikation på att det krävs mer styrning inom organisationerna, i synnerhet resultatstyrning.
Det kan också riktas kritik mot den begränsning som funnits gällande antal
respondenter i den aktuella studien. Då enbart en eller två medarbetare på varje arbetsplats
kunnat intervjuas kan inte mättnad säkerställas och därmed kan studien ha gått miste om
andra medarbetares upplevelser av arbetstidsförkortningen. En tänkbar upplevelse är att
möjligheten till socialt umgänge på en arbetsplats i olika utsträckning kan vara viktigt eller
till och med nödvändigt för människor. En vädjan till medarbetare som syftar till att minska
sociala interaktioner på arbetstid kan hos dessa människor skapa missnöje och hämma deras
motivation och engagemang till arbetet. Med detta i åtanke kan det konstateras att sex
timmars arbetsdag inte passar för alla människor. Samtliga medarbetare i undersökningen
värdesätter sin fritid högre än socialt umgänge på arbetet, men med tanke den osäkerhet
som konstaterats kring mättnad kan avsaknad av socialt umgänge vara en konsekvens av
införande av sex timmars arbetsdag.
Det kan också riktas kritik mot att det i samtliga organisationer varit cheferna som
har valt vilka medarbetare som fick delta i undersökningen. Här kan det föreligga en risk i
att cheferna valt ut medarbetare som är positivt inställda till sex timmars arbetsdag och det
kan tänkas spegla resultatet inom föreliggande studie. Dock har samtliga medarbetare under
intervjuerna bekräftat att deras positiva inställning är något som de upplever att de delar
med övriga medarbetare på arbetsplatsen. Därmed kan det konstateras att resultatet av
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studien förmodligen inte skulle ändras i någon större utsträckning om några andra
medarbetare varit de intervjuade.
I efterhand hade det varit värdefullt att inför intervjuerna haft större insyn i hur
organisationerna arbetade med styrning innan arbetstidsförkortningen var aktuell, då
empowerment kunnat identifieras i förtid. Intervjuguiden hade då kunnat behandla frågor
som berör empowerment och på så vis skapat förutsättningar för en djupare förståelse kring
styrformen. Dock kunde vikten av delaktighet och självbestämmande uppmärksammas
redan under första intervjutillfället vilket öppnade upp för spontana följdfrågor som senare
kunde kopplas till empowerment.
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Bilaga 1
Förfrågan om medverkan
Hej XXX,
Vi är två studenter som läser vårt sista år på programmet Personal, Organisation och
Ledarskap på Högskolan i Skövde. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete och är
väldigt intresserade av att komma i kontakt med er.
Vår uppsats kommer att handla om sex timmars arbetsdag och vi tycker att det är väldigt
roligt att fler och fler organisationer är nyfikna på arbetstidsförkortningen. Vi är i
uppstartsfasen och arbetar med att utforma en mer detaljerad plan för vår undersökning
men vill redan nu fråga om vi skulle kunna få träffa dig och eventuellt några anställda för
en intervju längre fram i vår, någon gång mellan vecka 12 och 14.
Målet med vår undersökning är att öka kunskapen kring den förändring som sex timmars
arbetsdag innebär, vilket kan hjälpa fler företag att följa efter. Vi skulle därför bli glada
om ni på XXX vill vara med och hjälpa oss på vägen!

Ser fram emot att höra från er
Med vänliga hälsningar,
Malin Pettersson
Stina Andersson
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Bilaga 2
Intervjuguide till chef
Kan du börja med att beskriva er organisation?
När införde ni sex timmars arbetsdag?
Vilka är de bakomliggande orsakerna till att ni införde sex timmars arbetsdag?
Hur såg er produktivitet ut innan förändringen?
Hur ser den ut idag?
Hur såg effektiviteten ut innan förändringen?
Hur har ni arbetat för att öka er effektivitet?
Kan du beskriva hur styrningen såg ut från dig som chef innan arbetstidsförkortningen?
Hur har era arbetsprocesser förändrats? På vems initiativ?
Hur har styrningen förändrats?
Upplever du att det idag krävs mer kontroll från dig som chef?
Har det skett några förändringar i hur stor utsträckning ni mäter resultat?
Vilka utmaningar har du stött på vid införandet?
Hur har du hanterat dessa utmaningar?
Har förändringen lett till något motstånd från medarbetarna?
Vilka positiva effekter tycker du arbetstidsförkortningen har lett till?
Vilka negativa effekter tycker du arbetstidsförkortningen har lett till?
Känner du att du har fått berätta allt eller är det något du vill tillägga?

Intervjuguide till medarbetare:
Kan du beskriva din roll inom organisationen?
Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag såg ut innan ni införde sex timmars arbetsdag?
Hur upplever du att din arbetsdag har förändrats?
Hur upplever du att styrningen från chefer och ledning har förändrats?
Upplever du att din chef använder mer kontroll efter förändringen?
Upplever du att ett ökat krav uppifrån på att nå önskat resultat?
Upplever du att du får lika mycket gjort under en arbetsdag sedan förändringen?
Upplever du att du är mer effektiv på arbetet idag?
Vilka positiva effekter tycker du att arbetstidsförkortningen har lett till?
Upplever du att förändringen har lett till några negativa effekter?
Känner du att du har fått berätta allt eller är det något du vill tillägga?
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Bilaga 3
Förutsättningar Östersund
"Pilot"-projekt - under en tidsbegränsad period (sex månader) ges möjlighet att
arbeta sex timmar per dag för att undersöka om det har någon förebyggande effekt
på arbetsmiljö/sjukfrånvaro och om det kan bidra till en långsiktigt hållbar
arbetsmiljö
Start 1 mars 2016 - 31 aug
Lön och arbetsinsats motsvarande heltid, men sex timmars arbetsdag
Ska inte medföra extra verksamhetskostnad (ex ledig tid ska inte ersättas med
vikarier)
Verksamheten ska fungera 8-17 liksom idag, ett förslag är att en dag per vecka
planeras 10 - 17, kontinuerlig uppföljning av flexrapporter
Den dag man har jour arbetar man 8-17, men beroende på hur man har valt att
förlägga sin arbetstid kan man till exempel i gengäld arbeta fyra timmar en annan
dag samma vecka. Vi behöver vara tillgängliga per telefon för Kundcenter.
Under projektperioden fortsätter dagjouren att fördelas på alla handläggare i
området vilket innebär att man har dagjour var tredje/var fjärde vecka.
Den som har backup kan komma 10.00 och den som har jouren har då möjlighet
att planera in ev. jourbesök till kl 10.00
Man kan behöva variera arbetstiden inom 8-17 - ex. för
trepartssamtal/samverkansmöte, om det kräver att mötet hålls kl 15.30, får man
den dagen förskjuta arbetstiden
Särskild friskvårdstimma kan inte tas ut under de 30 tim man arbetar (möjligt om
man förskjuter arbetstid den dagen)
Gäller alla med handläggning/myndighetsutövning tillsvidareanställd personal (ej
vikarier, områdesledning och tjänster utan myndighetsutövning)
Ska följas av Område HR m fl. Inledande skattningsformulär om upplevd hälsa
Den enskilde medarbetaren ansvarar för sin egen återhämtning. Vi har olika sätt
att återhämta oss vilket medger att man varierar arbetstiden som man vill (med
hänsyn tagen till verksamhetens behov enligt ovan)
Individuell planering - upplever man det svårt att få till arbetstiden kontra
arbetsuppgifterna - prata med din teamchef
Telefontiden – andra tider på dagen? noggrann uppföljning av tillgänglighet
Kom ihåg att det är en prov-period - vi ska dra lärdom och samla erfarenheter - vi
får ställa rimliga krav på oss själva och varandra
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Bilaga 4
Projektutvärdering: Östersundsmodellen – 6 timmars arbetsdag, tid för
återhämtning

Bakgrund
Arbetsmiljöarbetet har länge haft hög prioritet inom Socialförvaltningen i Östersund. Att
kunna behålla en positiv och hälsosam arbetsmiljö är en av grundpelarna för att
socialtjänstens arbete ska kunna utföras i enlighet med mål, lagstiftning och riktlinjer.
Socialförvaltingen uppmärksammande under år 2015 att sjukskrivningstalen ökade från 6,4
procent år 2014 till 7,2 procent. De högsta sjukskrivningstalen fanns inom område
Försörjning med 28 medarbetare varav sex medarbetare var sjukskrivna på hel- eller deltid
vilket motsvarade 15,9 procent.
Som ett led i arbetsmiljöarbetet för att minska sjukskrivningstalen, presenterade
förvaltningschefen i december 2015 ett förslag att inom område Försörjning under en
tidsbegränsad period av 6 månader ge möjlighet till medarbetare med myndighetsutövning,
att arbeta 6 timmar/dag under vissa förutsättningar. Inom område Försörjning har nästan
samtliga medarbetare myndighetsutövning i sina respektive tjänster. Det bedömdes därför
vara en lämplig grupp för att testa förkortad arbetstid för att se om det skulle kunna ha
positiv effekt på såväl sjuktal som arbetsmiljö.
Förvaltningschef förankrade förslaget med kommundirektör och chef för område HR innan
det presenterades för medarbetarna inom område Försörjning. Förslaget mottogs positivt
av samverkansgrupp, medarbetare och chefer. Samverkansgruppen med fackliga
representanter och områdeschef, utarbetade under januari och februari förutsättningarna
för försöket. Dessa presenterades sedan på arbetsplatsträffar med hela området med
möjlighet att diskutera förslaget och lämna synpunkter. Förslaget förankrades även i
socialnämnden, kommunstyrelsen, bland fackliga organisationer på övergripande nivå samt
övriga personalgrupper inom Socialförvaltningen. Före projektets start gjordes en Risk- och
konsekvensanalys (se nedan).
Område Försörjning är det område inom förvaltningen som handlägger ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd. I området finns fyra arbetsgrupper; två grupper handlägger
försörjningsstöd för personer över 25 år, en grupp för unga vuxna (18-25 år) samt en grupp
som tar emot nybesök. Därutöver finns handläggare för dödsboanmälan och budget- och
skuldrådgivare samt två tjänster för anpassat arbetsnära stöd. Sammanlagt 28
heltidstjänster. 18 personer valde att gå in i projektet. De som inte deltog var vikarier som
inte omfattades av erbjudandet, medarbetare som valde att arbeta deltid samt områdets
ledningsgrupp.
Socialnämnden beslutade att bevilja projektet under perioden 1 mars – 31 augusti år 2016.

Syfte
Syftet med projektet var att se om 6-timmars arbetsdag kunde ge långsiktiga effekter på
arbetsmiljön och om det kunde ha någon förebyggande effekt på sjukfrånvaron. Projektet
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förväntades ge erfarenhet som kunde appliceras till arbetsmiljöarbetet för övriga områden
med myndighetsutövning inom förvaltningen.

Förutsättningar
Grundförutsättningen för projektet var att deltagarna skulle arbeta 6 timmar per dag med
bibehållen lön och arbetsinsats/ärendemängd motsvarande heltid. Utifrån diskussioner med
samverkangruppen och på områdesträffarna ändrades grundförutsättningen från att arbeta
6 timmar per dag till att medarbetarna skulle få större valfrihet hur återhämtningen skulle
ske. Medarbetaren hade eget ansvar för sin återhämtning som utformades individuellt.
Försöket skulle följas av område HR. Vidare fick försöket inte medföra extra
verksamhetskostnader och verksamheten förväntades fungera 8-17.
Innan projektet påbörjades genomföres en risk- och konsekvensanalys, där framkom
följande risk-områden:
- arbetsbelastning
- samarbete
- försämrad kvalitet, tillgänglighet
- påverkan på hälsa
Samtliga områden bedömdes medföra ”risk” (skala Ingen risk – Risk – Allvarlig risk). Det
bestämdes att om riskerna skulle kvarstå under lång tid och tendera att övergå i allvarlig
risk, skulle prövoperioden avbrytas. Utifrån risk- och konsekvensanalysen gjordes ändå
bedömningen att det var möjligt att genomföra projektet. De synpunkter och den oro som
uttrycktes bland medarbetare samt resultatet av risk- och konsekvensanalysen beaktades i
underlaget för förutsättningarna.
Områdesträffarna skulle fungera som tillfällen för uppföljning och återkoppling på de
synpunkter som lämnats. Socialnämnden har löpande informerats om resultatet av
enkätundersökningarna samt hur projektet har utvecklats.

Resultat
Enkätundersökning
Innan projektet påbörjades beslutades att någon form av uppföljning skulle genomföras för
att se vilka effekter projektet gav. Förutom att områdesträffarna fungerade som uppföljning
skulle två enkäterundersökningar genomföras. Första enkäten skickades ut i början av
projektet för att undersöka hur medarbetarna upplevde sin arbetssituation innan de gick in
projektet. Därefter fick de svara på en enkät i slutet av projektet för att följa upp hur
medarbetarna upplevt arbetssituationen under projektperioden.
Enkäterna innehöll öppna frågor men också påståenden som utgick från en skala 1 - 5, där 1
betydde instämmer ej och 5 instämmer helt. Enkäterna skickades till samtliga medarbetare
som ingick i projektet. Vid första undersökningen var svarsfrekvensen 82,4 procent och vid
den andra var den 88,9 procent. Nedan kommer en sammanfattning av bägge enkäterna.
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Förväntningar och farhågor med projektet
Medarbetarnas förväntningar med projektet var att få mer återhämtning, hitta andra
arbetsmetoder, bli mer effektiv och få mer tid för familj och fritidsaktiviteter. Det som var
särskilt lockande var valmöjligheten att arbeta kortare arbetsdagar eller att vara ledig en dag
i veckan. Det var också mycket positivt att få behålla heltidslönen men arbeta 75 procent.
Några var skeptiska till projektet och orolig över att de skulle uppleva mer stress då de skulle
arbeta 10 timmar mindre varje vecka. Det fanns även en oro om att klienterna skulle komma
i kläm på grund av detta.
När uppföljningsenkäten genomfördes i slutet av projektet visade det sig att medarbetarna
upplevde att projektet fungerat bättre än förväntat. Den stora fördelen var mer tid för
återhämtning samt högre effektivitet på arbetet. Flera säger att de fått mer energi och blivit
piggare och gladare vilket har gynnat både arbetsmiljön och klienterna. Möjligheten att själv
styra upplägget av arbetet med kortare arbetsdagar eller en ledig dag i veckan har varit
värdefullt.
Fördelen har även varit att de ”tvingats” se över sina arbetsmetoder och tillsammans med
kollegor hittat andra vägar för att lyckas. En annan positiv effekt har varit att de hjälpts åt
mer inom arbetsgruppen.
Många sade att de fått mer tid för familj och fritid och att det har funnits energi kvar efter
arbetsdagens slut.
Ett flertal påtalade att de inte sett några farhågor med projektet. Andra sade att det
periodvis varit stressigt. Många menade att 6 månader var för kort tid, projektet borde ha
pågått längre.

Tillräcklig tid att utföra arbetsuppgifter
57,2 procent upplevde att de hade tillräcklig tid att utföra sina arbetsuppgifter innan
projektet påbörjades. Några medarbetare upplevde att de har svårt att hinna med, de
arbetade i ett högt tempo och hade många klienter, vilket tröttade ut dem.
Arbetsbelastningen var mer intensiv i perioder t ex. i slutet av månaden. Det blev en del
flextid. Medel 3,6.
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75,1 procent av medarbetarna upplevde att de hade tillräcklig tid att utföra
arbetsuppgifterna under projekttiden. De har för det mesta hunnit med arbetsuppgifterna,
det har funnits tid för reflektion på egen hand, med kollegor och chef för att prioritera vid t
ex. arbetsanhopning vilket varit värdefullt. Arbetsmetoder har ändrats och blivit effektivare.
Några medarbetare sade att det blivit en del flextid under projekttiden, men de försökte ta
ut den under försöksperioden. Någon medarbetare upplevde att det varit stressigt under
mer eller mindre hela testperioden. Medel 3,9.

Negativ stress
Innan projektet påbörjades upplevde 57,1 procent negativ stress i arbetet. De sade att
arbetet var stressigt. Arbetsuppgifterna är komplexa och ska hinnas med på kort tid. Någon
uttryckte att jobbet var det första och det sista de tänker på varje dag och stressades av det
som inte hunnits med under dagen. Andra uttryckte att det periodvis var stressigt. Medel
3,4.

När medarbetarna svarade på slutenkäten var det 12,6 procent som upplevde negativ stress.
50 procent av dem hade inte upplevt negativ stress under perioden vilket är mycket positivt.
Men de sade att under perioder hade det blivit mer att göra. Fördelen har varit att de haft
mer återhämtningstid. Medel 2,1.
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Koppla av från arbetet när du är ledig
50 procent av medarbetarna upplevde att de kunde koppla av från arbetet när de var lediga
innan projektet påbörjades. De uttryckte att det har varit svårt att släppa tankarna på
arbetet under fritiden framförallt då de inte hunnit allt som skulle göras. Det fanns en oro
om att de glömt något. Medel 3,4.

Under projektperioden upplevde 93,8 procent att de kunde koppla av från arbetet när de
var lediga. Det blev en positiv förändring. Någon sade ”har aldrig tänkt så lite på jobbet på
min lediga tid som under projektet”. De uttryckte att det blivit en oerhörd förbättring.
Medel 4,7.
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Har du haft krafter kvar att genomföra fritidsaktiviteter efter
arbetsdagens slut
57,2 procent svarande att de haft krafter kvar till fritidsaktiviterer efter arbetet innan
projektet påbörjades. De sade att de var trötta efter arbetsdagens slut, arbetsuppgifterna är
krävande vilket gör att det mesta av energin läggs på arbetet. Medel 3,3.

Under projekttiden sade 93,8 procent att det funnits krafter kvar att genomföra
fritidsaktiviteter efter arbetet. Det har varit stor skillnad, det har funnits fler timmar för att
genomföra friskvårdsaktiviter och fortfarande hinna med vardagen. Medel 4,6.

Ca 64 procent av medarbetarna sade att de har motionerat regelbundet innan projektet
startade. Ett antal sade att de motionerar när de orkat eller att de haft långt
träningsuppehåll.
Under projekttiden sade ca 68 procent att de motionerat regelbundet. Några uttryckte att
de motionerat mer än vanligtvis.

Är det roligt att gå till jobbet
Innan projektet startade svarande 69,3 procent att det varit roligt att gå till jobbet. De flesta
sade att de har bra teamchefer och kollegor samt intressanta och meningsfulla
arbetsuppgifter. Det som påverkat stämningen negativt på arbetet har varit lönen och
personalomsättningen.
Under projekttiden svarade 87,5 procent att det varit roligt att gå till jobbet. Med möjlighet
till återhämtning och reflektion så ökar känslan av tillfredställelse och tröttheten minskar. En
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annan medarbetare uttryckte att hon inte haft någon ”söndagsångest” under
projektperioden.

Är Socialförvaltningen en attraktiv arbetsgivare
Innan projektet startade upplevde 53,8 procent att förvaltningen var en attraktiv
arbetsgivare. De flesta hade synpunkter på lönen och det påverkar uppfattningen på
förvaltningen.
När samma fråga ställdes under projektet svarade 60 procent att förvaltningen var en
attraktiv arbetsgivare, men lönefrågan var fortfarande viktig för att medarbetarna skulle
känna sig uppskattade. Erbjudandet om 6 timmarsarbetsdag har varit ett steg i rätt riktning.

Hur nöjd har du varit med din arbetssituation som helhet
50 procent sade att de varit nöjd med sin arbetssituation som helhet innan projektet
startade. De uttryckte att de trivs med sina chefer och kollegor. Det är viktigt att ha ett
meningsfullt arbete, men det finns behov av att arbeta i ett lugnare tempo för att få balans i
livet och hålla arbetslivet ut.
Under projekttiden upplevde 87,6 procent att de var nöjda med arbetssituationen som
helhet. De sade att på det stora hela är det bra, men perioder av arbetsanhopning gav
stress. Någon upplevde sig blivit lugnare och stresståligare. Teamcheferna har gett bra stöd
när det behövts. Projektet har uppskattats och det finns en önskan om att 6 timmars
arbetsdag permanentades.

Övriga tankar om projektet 6-timmars arbetsdag
Upplevelsen är att alla blivit gladare och arbetet har blivit effektivare. Nya arbetsmetoder
har bidragit till att tiden nyttjats bättre. Flexibiliteten att antingen gå hem tidigare på dagen
eller vara ledig en dag i veckan har varit värdefull. Det har gjort att det varit lättare att
fokusera på arbetet och klienterna och medarbetarna har haft energi kvar efter arbetet.
Många uttrycker att det varit positivt och är tacksam över att de fått delta i projekt, men att
projektperioden med sex månader varit för kort. Andra säger att projektet varit
kostnadsneutralt för arbetsgivaren så därför borde projektet permanentas. Ett förslag är att
kunna arbeta 6 upp till 8 timmar med bibehållen lön. Att ge personalen valmöjligheten vore
en verklig satsning då alla är olika och återhämtar sig olika.

Områdesledningens erfarenheter av 6-timmars arbetsdag
Teamchefernas uppfattning är att projektet har medfört en positiv stämning inom
arbetsgrupperna/hela området. Inledningsvis valdes ofta fikaraster med tid för social
samvaro bort, men alltefter som socialsekreterarna fått till struktur och rutiner för nya
arbetssätt, har utrymme för samarbete med kollegor prioriterats och man har hjälpts åt.
Medarbetarna har gemensamt i teamen ansvarat för att t.ex. dagjour och samverkan med
andra myndigheter, inte har påverkats av den förkortade arbetstiden. Det finns inget som
tyder på att tillgängligheten för klienter eller samverkanspartners har varit sämre under
projekttiden.
En effekt av att många medarbetare slutat kl 15.00 har varit att teamcheferna fått mer tid
för egen uppföljning/planering i slutet av arbetsdagen. Före projekttidens start fanns viss
oro för hur den förkortade arbetstiden skulle påverka personaltäckningen under sommaren.
Erfarenheten är dock att projektet inte har medfört några negativa effekter i det avseendet.
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Att område Försörjning inte har haft några vakanta tjänster samt viss minskning av nya
inkommande ärenden är faktorer som bidragit till det positiva utfallet av projektet.
Intresset från omvärlden har varit mycket stort. Flera kommuner har hört av sig och det är
tydligt att man på många håll funderar på om detta kan vara ett sätt för socialtjänsten att
kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö.

Analys
Sammanfattningsvis har projektet med sextimmars arbetsdag fallit väl ut. Det har medfört
en förbättring av arbetsmiljön och det har till viss del bidragit till att man prövat nya
effektivare arbetssätt.
Medarbetarna har fått mer tid för återhämtning vilket i sin tur gett mer energi, de har känt
sig gladare och piggare och bättre kunnat fokusera på sitt arbete. De har bibehållit den goda
stämning inom gruppen som fanns innan projektet startade, de har hjälpt och stöttat
varandra i större utsträckning. Medarbetarna har uppskattat möjligheten att välja om de
ville vara ledig en dag i veckan eller arbeta kortare dagar. Deras upplevelse är att det fått
mer tid för familj och fritidsaktiviteter, samt att det har funnits ork kvar efter arbetsdagens
slut.
Innan projektet påbörjades upplevde medarbetarna att de utsattes för negativ stress i sitt
arbete. När samma fråga ställdes i slutet av projektet visade det sig att medarbetarna
upplevde negativ stress i betydligt mindre omfattning. Vilket tyder på att
återhämtningsperioden varit värdefull.
Det går inte dra slutsatsen att sjukfrånvaron förbättrats under projektet eftersom
projekttiden varit för kort. För att kunna se effekter på sjukfrånvaron skulle projektet behövt
pågå under minst ett år.
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Om försöket med förkortad arbetstid ska utvidgas till att omfatta fler arbetsgrupper och
under längre tid, är en fråga för socialnämnden och för Socialförvaltningens ledning och att
ta ställning till.
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Bilaga 5
Individuell reflektion Stina Andersson 900128–0107
Det föll sig naturligt att skriva C-uppsats tillsammans med Malin, då vi har samarbetat
under hela studietiden och känner varandra väl i hur vi fungerar i studiesammanhang samt
att våra förkunskaper som vi samlat på oss genom utbildningen är likvärdiga. Som
utgångspunkt var det viktigt att studiens ämne var något vi båda har ett intresse för, för att
i så stor utsträckning som möjligt uppnå ett högt engagemang och en vilja till att söka
fördjupad kunskap i ämnet. Vi kom överens om att skriva om sex timmars arbetsdag då vi
båda tycker att det är spännande och något som flitigt diskuteras i samhället och därför är
aktuellt. Valet av ämne var redan från start en stor utmaning, då organisationer som arbetar
med arbetstidsförkortningen är få och säkerligen tillfrågade om medverkan från flera andra
studenter i landet under de senaste åren. Vår handledare var tydlig med att vi var tvungna
att vara öppna för andra alternativ om vi inte kunde hitta tillräckligt många organisationer
att studera, något vi helst av allt ville undvika. Vi såg därför till att vara tidigt ute med att
kontakta de organisationer som arbetar med arbetstidsförkortningen för att så snabbt som
möjligt kunna säkerställa att vårt önskade ämne var möjligt att genomföra. Vi var båda två
villiga att resa långt för att kunna samla in vår empiri, vilket för mig är ett tecken på att vi
båda har ett gediget intresse för ämnet och som gett goda förutsättningar för ett bra resultat.
Vi startade vårt arbete med att sammanställa ett schema där vi planerade vad vi skulle
genomföra varje vecka ända fram till deadline. Arbetsschemat har vi tittat tillbaka på flera
gånger under arbetets gång och jag upplever att schemat varit till stor hjälp för att kunna
ställa upp och nå delmål under arbetets gång. Gällande arbetsfördelning har vi genom hela
uppsatsen skrivit och arbetat tillsammans och har endast vid ett fåtal tillfällen delat upp
enstaka avsnitt på grund av tidspress. De gånger vi skrivit varsina avsnitt har vi vid ett
senare tillfälle gått igenom texten tillsammans och ibland skrivit om för att vi båda ska
kunna stå för innehållet och dess formuleringar. Vi är båda personer med starka åsikter som
tycker om att ha saker på sitt sätt, vilket också många gånger stämmer överens med den
andres tycke. Jag upplever inte att någon av oss varit rädda för att ta upp en diskussion de
gånger vi inte varit överens, vilket jag också har sett som givande, då det gett upphov till
flertalet diskussioner som i efterhand har hjälpt oss framåt i arbetet men också fördjupat
vår kunskap och förståelse.
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Vår referensram utgår från Merchants perspektiv på styrning, som vi tidigare under
året lärt oss i kursen ledning och styrning, varför mina förkunskaper kring teorierna var
relativt goda. En utmaning som vi ställdes inför vid uppbyggnad av vår referensram var att
vi i så stor utsträckning som möjligt ville använda oss av originalkällor och vetenskapliga
artiklar till fördel för kursmaterial. Den kunskap vi sedan tidigare haft om de tre
styrformerna hade sin utgångspunkt i en kursbok och vi har under arbetets gång letat efter
vetenskapliga artiklar som presenterar samma information. För att kunna täcka upp och
uppnå ett fullständigt teorikapitel har vi kompletterat med kursboken, där vi inte kunnat
hitta den fakta vi sökt från annan källa. Teorin om tomt arbete har jag tidigare behandlat i
ett individuellt arbete men att få utveckla den och därefter testa den i praktiken har gett mig
en ökad förståelse för teorins aktualitet. Min läsförståelse i engelska har till viss del
förbättrats då arbetet med vår teoretiska referensram inneburit mycket läsning av
vetenskapliga artiklar och böcker.
Mina förkunskaper gällande metod var inför uppsatsen låga och har under arbetets
gång ständigt utvecklats. Genom att läsa flera metodböcker och läsa andra uppsatser, men
i synnerhet att få applicera den teoretiska kunskapen i praktik har gett en ökad förståelse
och kunskap i alla dess delar. I och med de fallstudier vi har genomfört har också mina
färdigheter kring kvalitativ metod ökat. Det var intressant och utmanande att vi efter våra
intervjuer kunde identifiera att ett tillägg i vår teori var nödvändig och en induktiv ansats
fick antas.
Genom att vi var väl pålästa på de teorier vi valt att använda i vår undersökning och
sedan testa dem i praktiken har lett till att min förståelse ökat när det handlar om hur det
arbetas med styrning ute bland organisationer. Teorier uppfattas ofta i artiklar och litteratur
som enkla och lätta att applicera på verkligheten, men är i själva verket många gånger svåra
att upptäcka inom organisationer. Teorier kan finnas och användas inom organisationer,
men ibland helt omedvetet, vilket varit en utmaning för oss att identifiera efter våra
intervjuer. Det krävdes att vi flera gånger läste igenom vårt transkriberade material för att
helt förstå och kunna identifiera vilka berättelser och upplevelser hos respondenterna som
kunde kopplas till vår referensram, men också att se att ett tillägg av teori var nödvändigt.
Vår handledare Tomas Müllern har ständigt utmanat oss i att tänka själva och sällan gett
några enkla svar, vilket jag uppskattat oerhört under arbetets gång. Det ställdes krav på att
vi tänkte ytterligare ett varv och införskaffade den kunskapen vi behövde för att vara säkra
på att vi varit på rätt väg.
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Slutligen vill jag tacka min studiekamrat, men också en av mina närmsta vänner, Malin för
en givande, lärorik men framförallt underbart rolig vår. Tack!
/Stina Andersson
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Bilaga 6
Individuell reflektion Malin Pettersson 830906–5947
Inför starten av examensarbetet var både jag och Stina överens om att vi ville skriva
uppsatsen ihop. Vi bestämde tidigt att vi ville skriva om sex timmars arbetsdag, då det är
ett område som båda är intresserade av. Vi har studerat tillsammans under hela studietiden,
har liknande förkunskaper och samma krav på vilken nivå som krävs för ett gott arbete. Vi
var båda av den uppfattningen att vi ville producera all text tillsammans, då vi var
övertygade om att det skulle ge bästa möjliga resultat. Vi förstod att det skulle ta längre tid
än om vi skulle skriva olika delar var och en för sig, men vi tog det beslutet till fördel för
ett bra resultat i slutändan. Samarbetet har fungerat utmärkt och det har aldrig varit några
svårigheter under arbetets gång. Processen med att skriva en uppsats har verkligen varit en
berg- och dalbana och har stundtals varit oerhört krävande och vid de tillfällen som det
behövts har vi stöttat och peppat varandra för att komma framåt i uppsatsen. Vi båda har
tagit ett stort ansvar för att den här uppsatsen ska bli så bra som möjligt. Arbetsfördelningen
har delats lika mellan oss och båda har varit lika delaktiga i hela uppsatsen. I arbetet med
den teoretiska referensramen delade vi upp arbetet med att läsa artiklar och sammanfatta
dessa, vilka sedan har legat till grund för texten i den teoretiska referensramen som vi
utvecklade tillsammans. Vi har, i största möjliga mån, setts varje dag under våren vilket har
skapat mycket goda förutsättningar till att tillsammans kunna arbeta fram och utveckla
uppsatsens olika delar. Vid starten i början av året upprättade vi ett veckoschema för hela
terminen där alla delmål fanns med. Vi planerade arbetet utefter dessa delmål så att vi inte
skulle hamna efter under vårens gång. Jag upplever att planeringen har varit till hjälp för
oss och vi har alltid lyckats att hålla alla bestämda tider. Det har också underlättat att vi
parallellt läste metodkursen vilket gjorde att vi var tvungna att reflektera och tänka kring
kommande delar i uppsatsen.
Mina förkunskaper kring att skriva en akademisk uppsats var innan starten
begränsade. Varje moment och kapitel har varit en lärande process med både utmaningar
och många aha-upplevelser. De första månaderna av uppsatsen var målet ganska oklart och
jag upplevde många gånger att jag tvivlade på mig själv och om vi skulle ro arbetet i land.
Framförallt upplevde jag att det var som mest krävande att arbeta fram den teoretiska
referensramen. Det tog lång tid innan vi kände att vi hittade rätt, men vi stöttade varandra
på vägen under de dagar arbetet var tufft. Några av teorierna hade jag förkunskaper om, då
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vi läst om dem under tidigare kurser, och uppsatsen har hjälpt mig att fördjupa kunskapen
kring dessa. Att vi har haft möjligheten att möta organisationer och förankra dessa teorier
i verkligheten, genom insamling av empiri och analys, har det ökat förståelsen för teorin,
både teoretiskt och praktiskt. Det har varit lärorikt att sakta men säkert identifiera de valda
teorierna inom organisationerna, men stundtals också svårt.
Det var inte förrän vi började med metodkapitlet som målet med uppsatsen började
klarna och under arbetet med metoddelen utvecklade jag mina kunskaper. Under den
processen var vi tvungna att fundera och argumentera för val vi gjort vilket var utvecklande
och gav en ökad förståelse kring uppsatsskrivande och forskning. Inte heller här var mina
förkunskaper kring att skriva metod särskilt höga och här har jag lärt mig mycket och skapat
en god förståelse kring kvalitativ metod.
Under hela uppsatsens gång har jag utvecklat mitt kritiska tänkande. Jag har försökt
att hela tiden tänka varför och ifrågasätta. Som person är jag sparsam när det gäller att
uttrycka åsikter och idéer och det är något jag har fått öva på under våren. Jag har övat på
att sätta ord på mina tankar och utveckla mina färdigheter kring att argumentera, vilket har
varit oerhört utvecklande för mig på ett personligt plan. Här har jag Stina att tacka för att
vi har kunnat diskutera och argumentera oss fram till gemensamma beslut och för att hon
har utmanat mig i mitt sätt att tänka.
Under våren har vi haft seminarier tillsammans med de grupper som har samma
handledare som oss, vilket har varit ett bra upplägg. Vi har fått läsa och opponera på
varandras uppsatser vilket gav oss ett perspektiv som också hjälpte oss i det egna
skrivandet. Genom att analysera andras texter, gav det oss möjlighet till att se brister och
förbättringspotential i vårt eget arbete. Under arbetets gång har vi fått bra handledning av
Tomas Müllern som har stöttat och hjälpt oss att utveckla uppsatsen. Han har väglett oss
utan att på något sätt säga hur vi ska gå tillväga, utan snarare planterat tankar hos oss för
att vi själva ska bestämma hur vi ska göra. Det har varit enormt givande för
lärandeprocessen, att inte få givna svar, utan lära sig att tänka och fatta beslut själv.
Till sist vill jag tacka min vän Stina för en fantastiskt rolig tid vi har haft tillsammans
under våren. Det har varit mycket glädje och skratt, men också tunga perioder med
hopplöshet och tvivel, och jag är glad att det är just dig jag har haft vid min sida. Vi
kompletterar varandra och utgör den perfekta duon. Tack för den här tiden!
/Malin Pettersson
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