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Förkortad arbetstid 

En studie om medarbetares motivation och arbetstrivsel 

Casper Byström och Patrick Hedberg 

Sammanfattning 

Studiens syfte handlade om att studera medarbetares resonemang kring kortare arbetstid med 
fokus på motivation och arbetstrivsel. Tidigare forskning har studerat hälsa och hälsoeffekter 
som uppkom hos medarbetare vid kortare arbetstid. Jämställdhet, produktivitet och ekonomiska 
infallsvinklar uppmärksammades också, däremot inte i samma utbredning. Utifrån en kvalitativ 
forskningsdesign genomfördes semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter vars 
arbetsgivare implementerat en kortare arbetstid. Studiens empiri analyserades utifrån Herzbergs 
tvåfaktorsteori som belyser motivation och arbetstrivsel som två övergripande faktorer. 
Gemensamt för alla respondenter var att förkortad arbetstid var en motivationsfaktor i sig, 
tillsammans med variation i arbetsuppgifter. Mer tid över till annat som inte rör arbetet var 
något som respondenterna lyfte upp som en bidragande faktor till ökad arbetstrivsel. Det 
framkom också att respondenterna resonerade att förkortad arbetstid och ackordbaserad lön 
krockade med benägenheten att ta sig an utmanande arbetsuppgifter. En annan aspekt som 
framkom var att om företaget inte var transparent i sin kommunikation till personalen gällande 
den reducerade arbetstidens syfte, tenderade det att påverka arbetstrivseln i en negativ riktning. 

Nyckelord: arbetstidsförkortning, motivation, arbetstrivsel, ackordbaserad lön 



Shortened worktime 

A study of employee motivation and work satisfaction 

Casper Byström och Patrick Hedberg 

Abstract 

The purpose of the study has been to investigate employee perceptions of shorter working hours 
with a focus on motivation and work satisfaction. Previous research has studied health and 
health effects which occurs for the employees from shorter working hours. Gender equality, 
productivity and economic approaches have also recognized, however not to the same extent. 
Based on a qualitative research design, semi-structured telephone interviews have been 
conducted with respondents whose employers implemented a shortening of working hours. The 
empirical of the study has been analysed from Herzberg's two-factor theory, which highlights 
motivation and workforce as two overall factors. Common to all respondents was that short-
time work was a motivating factor in itself, along with the variety of tasks. More time spent on 
other things that did not concern work was something that respondents raised as a contributing 
factor to increased high work satisfaction. It was also revealed that respondents perceived that 
shortened working hours and variable salary clashed with the propensity to take on challenging 
tasks. Another aspect that emerged was that if the company was not transparent in its 
communication to the staff regarding the reduced working order, it tends to affect work 
satisfaction in a negative direction. 

Keywords: shortening of working hours, motivation, work satisfaction, variable salary
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Arbetstiden utgör en stor del av våra liv. Den ger oss möjlighet till inkomst men den reglerar också hur 
stor möjlighet vi har att utöva sådant som får oss att må bra. Såsom att spendera tid med sina nära och 
kära eller syssla med fritidsintressen. Att arbeta åtta timmar per dag och samtidigt få ihop livspusslet 
kan ibland vara svårt. I Finland har en omfattande studie pekat på att medarbetare generellt använder 
två av sina åtta arbetstimmar till att göra sådant som inte berör arbetet. En forskare vid Uppsala 
Universitet, Roland Paulsen, genomförde en studie på 43 personer gällande graden av produktivitet 
under arbetstid. Studien visade att majoriteten av deltagarna ägnade hälften av sin arbetstid på sådant 
som inte rörde arbetsuppgifterna (Tuvhag, 2013). Det öppnar upp för mer tid till det övriga livet om vi 
istället arbetar sextimmar effektivt för att sedan gå för dagen. Flera företag i Sverige har 
implementerat en kortare arbetstid och vi vill undersöka om det resulterar i något mer än enbart mer 
tid till övrigt liv för de anställda. Att trivas och känna sig motiverad på arbetet är delar vi anser är 
viktiga för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. 14 december 2017 utformades ett nytt politiskt avtal 
där åldern för uttag av den allmänna pensionen planeras att höjas inom de närmsta åren från 61 år till 
64 år (Åkerman, 2017). Vi förväntas trots allt att arbeta långt upp i åldern enligt arbetslinjen. 

1.2 Problembakgrund 
I följande stycke kommer arbetstidsförkortningens historia redogöras tillsammans med hur 
tankegångar kring argumentation har gått och utvecklats. Vidare presenteras dagens problematik och 
förutsättningar som behöver beaktas för att förkortad arbetstid ska kunna genomföras.  

Arbetstidsförkortning har varit en aktuell fråga i snart 100 år där första införandet av förkortad 
arbetstid skedde 1919. Tidiga argument som då användes för att reducera arbetstiden skyllde 
yrkessjukdomar på den dåvarande arbetstidens längd. Hälsa kunde förbättras genom regleringar av 
arbetstid. De hälsorelaterade argumenten avtog och ett välfärdsperspektiv låg till grund för att förändra 
arbetstidslängden. Den senaste regleringen av arbetstid gjordes 1973 då 40-timmarsveckan lagstiftades 
och då handlade motivationen till regleringen inte om hälsoskäl utan om att öka det ekonomiska 
välståndet. Då genomfördes inte enbart arbetstidsförkortning utan också förlängning av semestertid 
och föräldraledighet.1990-talets finanskris ledde till en hög ökning av arbetslösheten. Omfattningen av 
arbetslösheten i Sverige ledde till att det blev en central del av diskussionen kring införandet av 
förkortad arbetstid. Med kortare arbetstid skulle företag behöva nyanställa för att fylla den minskade 
arbetsbeläggningen.  

Sverige anses ha längre arbetstid än andra länder och ligger efter när det kommer till att reglera 
arbetstider (Arbetslivsrapport, 2005:11). Samtidigt har fokus internationellt legat på Sverige som anses 
ligga i framkant i frågan om förkortad arbetstid då större studier har genomförts löpande under senare 
år. Ett exempel är Lorentzons studie (2016) på Svartedalens äldreboende som har blivit omskriven i 
flera internationella tidskrifter. Under ungefär två års tid fick medarbetare på Svartedalens äldreboende 
förkortad arbetstid med bibehållen lön. Studien skapade mycket politisk diskussion där åsikter gick 
från att vilja lägga ner hela försöket i förtid till att vilja slutföra och vidare inspirera andra att testa 
förkortad arbetstid. 
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Det finns gott om tidigare forskning som utreder olika insatser på arbetsplatser som påverkar hälsa hos 
medarbetare och många har samlat in empiri via kvantitativa undersökningar. Vanligt förekommande 
hälsoeffekter i forskning som gjorts är stress och välmående. Det pågår studier i dagsläget med just 
syftet att förbättra hälsan hos företagets medarbetare. Samtidigt dyker det upp kritik mot hur de 
vetenskapliga sambanden mellan förkortad arbetstid och hälsa kan påstås (ALI, 2005). Statens 
Offentliga Utredningar (2002:49) berättar att det saknas kontrollgrupper och ordentliga 
uppföljningstider för att säkert fastställa de samband som gjorts i tidigare undersökningar. 

Annan kritik mot införandet av förkortad arbetstid handlar om huruvida förkortad arbetstid går att 
applicera i alla branscher. Sett till hela arbetsmarknaden finns stora övergripande skillnader mellan 
exempelvis välbetalda tjänstemän och okvalificerade låglöneyrken inom vård eller service (Ds 
2000:22). I en intervju säger Dr Aram Seddigh att förkortad arbetstid passar bäst för företag där 
medarbetare utför sitt arbete på plats och där det finns tydliga gränser mellan arbete och privatliv. 
Sjukhus eller producerande företag där medarbetarnas arbete bedrivs på plats och inte går att ta med 
sig hem är två exempel. I företag där medarbetarna själva styr över arbetet och kan ta arbetet med sig 
hem riskeras hälsan påverkas genom ökade stressnivåer (Savage, 2017, 8 februari). 

Då förkortning av arbetstid än idag är en aktuell diskussion inom politik, näringsliv och medicin bör 
också ämnet studeras vidare. Stora delar av tidigare forskning går in med förförståelsen att förkortad 
arbetstid är något positivt och studier önskar ofta undersöka på vilket sätt förkortad arbetstid ger 
positiva effekter. Savage (2017, 8 februari) berättar om ett företag som avbröt sitt försök med 
förkortad arbetstid efter enbart en månad då medarbetare tyckte det vart för stressigt. Tidigare 
forskning har, inom arbetstidsförkortning, först och främst haft hälsa och välmående i fokus hos 
medarbetare. Vidare har frågan kring förkortad arbetstid haft argument som kommit och gått. 
Anledningarna som framställs har historiskt sett följt trender. Alltifrån ekonomiskt välstånd till 
jämställdhet har varit ämnen som används i diskursen. Den här studien ämnar studera medarbetares 
resonemang kring kortare arbetstid med fokus på motivation och arbetstrivsel. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 

Syftet med studien är att studera medarbetares resonemang kring kortare arbetstid med fokus på 
motivation och arbetstrivsel. 

1.3.2 Frågeställningar 

• Hur kan kortare arbetstid bidra till vantrivsel eller trivsel bland medarbetare? 
• Hur kan kortare arbetstid bidra till mer eller mindre motiverade medarbetare? 
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2. Tidigare forskning och teoretisk 
inramning 

2.1 Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning, begrepp och teori redogöras för. Syftet med studien är att 
studera medarbetares resonemang kring kortare arbetstid med fokus på motivation och trivsel på 
arbetet. Därför kommer all tidigare forskning som redovisas handla om förkortad arbetstid där 
skillnader mellan undersökningarna handlar om vilka effekter som uppkommit hos medarbetarna efter 
att den förkortade arbetstiden införts. Två teoretiska begrepp kommer definieras och slutligen kommer 
teorin förklaras tillsammans med en illustrerad modell. De äldre studierna i den tidigare forskningen 
har valts ut då det som problematiserats i dem fortfarande är aktuellt idag och bidrar med olika fynd. 
Den tidigare forskningen har tematiskt delats in för att synliggöra en röd tråd genom dem. De två 
första studierna tar upp mer ekonomiskt inriktade fynd som ökad omsättning och sänkt 
produktionskostnad. De nästa två studierna har fokus på hälsa men hittar andra intressanta fynd. Den 
tredje i ordningen, som handlar om socialarbetare, är från 2017 och tas upp för att styrka att förkortad 
arbetstid som forskningsämne fortfarande är aktuellt. Den fjärde studien är baserad på Frankrikes 
nationellt införda arbetstidsförkortning. Med syftet att studera hälsa fann man i olika branscher 
påverkades medarbetares hälsa på olika sätt. Litteraturen som använts har sökts efter via Stockholm 
Universitets Bibliotek databas och söktjänsten Google Scholar. Exempel på sökord är “förkortad 
arbetstid”, “six hour workday” och “shortened worktime”. För att ta fram bakgrundsfakta och 
deltagande företag till datainsamlingen användes sökord i sökmotorer som Google. För att försäkra 
kvalitetsnivån har litteraturen som hittats via Google Scholar också sökts efter i Stockholm 
Universitets Biblioteks databas. 

Olsson (1999) genomförde en studie på ett finskt företag vid namn Essilor. Där intervjuades 
verkställande direktör följt av att medarbetarna fick fylla i en enkätundersökning. Efter 
enkätundersökningen intervjuades ett antal medarbetare. Detta underlag kompletterades med rådata 
från företagets moderbolag. Empirin analyserades utifrån ekonomiska faktorer för att se hur 
produktionskostnader förändrats efter införd skiftgång. Studiens syfte var att diskutera hur företag kan 
förbättra produktionsekonomin. Olsson (1999) upptäckte flera ekonomiska fördelar med att minska de 
anställdas arbetstid. När det infördes ett extra skift sjönk produktionskostnaden. Genom att ändra om 
arbetstiden till två skift per dag på vardera sex timmar förkortades arbetstiden för medarbetarna 
samtidigt förlängdes tiden som produktionen var igång. Eftersom skiften tillsammans utökade tiden 
som maskinerna användes i produktionen, ökade även vinsten (Olsson, 1999). Det kan tolkas som att 
Olssons (1999) studie inte är aktuell men är ändå relevant då ett av företagen som empiri hämtats ifrån 
också infört skiftgång för sina anställda i och med arbetstidsförkortning. 

Ifall förkortad arbetstid kombineras med fysisk träning så kan, förutom sjukfrånvaro, 
produktionsnivåer förbättras. Det är vad von Thiele Schwarz & Hansson (2011) hittade när de 
undersökte sex tandläkarmottagningar där förkortad arbetstid och fysisk träning infördes. Från sex 
tandläkarmottagningar deltog 177 respondenter. Materialet som låg till grund för analys kom från 
enkäter, självskattningsformulär och data rörande produktivitet och omsättning patienter. 
Mottagningarna delades upp i tre grupper, en referensgrupp och två som fick förkortad arbetstid. En av 
de två sistnämnda fick utföra någon fysisk aktivitet efter arbetsdagens slut. De fann att alla gruppernas 
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produktionsnivå och omsättning ökade men samtidigt ökade också sjukfrånvaro i referensgruppen och 
den grupp som enbart fick förkortad arbetstid. Den grupp med både fysisk aktivitet och förkortad 
arbetstid ökade sin produktivitet och omsättning och sänkte sin sjukfrånvaro. Ett intressant argument 
som tas upp gällande gruppen med enbart förkortad arbetstid är att en anledning till att produktiviteten 
gick upp här kan vara att medarbetarnas arbetsmotivation steg på grund av att de fick kortare arbetstid. 
Den här effekten var dock tillfällig vilket är relevant att ta med i den här studien då Herzberg (1974) 
också tar upp förkortad arbetstid som en kortvarig belöning. Von Thiele Schwarz & Hasson, H. (2011) 
drar slutsatsen att förkortad arbetstid ger positiva hälsoeffekter, såsom minskad sjukfrånvaro, ifall den 
bortfallna arbetstiden används för fysiska aktiviteter. Det visade sig också att produktiviteten steg hos 
medarbetarna som deltog. 

En annan studie från 2015 undersöker hur stress hos socialarbetare förändras vid förkortad arbetstid 
(Barck-Holst, Nilsonne, Åkerstedt & Hellgren, 2017). Slutsatsen var att förkortad arbetstid hos 
socialarbetare sänkte stressnivåerna och därmed hade en positiv inverkan på medarbetarna. 
Resonemang förs kring vilka kostnader som förkortad arbetstid medför men också vilka besparingar 
som kan kopplas till effekterna av förkortad arbetstid. Vidare berättar Barck-Holst et al. (2017) att 
förkortad arbetstid kan används som ett sätt att öka attraktionen för företag i branscher med 
personalunderskott. Fokus ligger på hälsa och stress hos medarbetare här men den visar att ämnet om 
arbetstid fortfarande är aktuellt. Den styrker därmed också att den tidigare forskning som är lite äldre 
ändå går i linje med vad som är aktuellt idag. 

1998 reducerade Frankrike arbetstiden från 39 till 35 timmar. Berniell & Bietenbeck (2017) fann att 
förkortad arbetstid gav skilda hälsoeffekter beroende på om du arbetade i industribranschen eller 
tjänstemannabranschen. Data har hämtats från en longitudinell studie som sträckt sig över de åren som 
förkortad arbetstid var infört i Frankrike. Syftet var att studera på vilket sätt arbetstid påverkar 
medarbetarnas hälsa. Respondenter från industribranschen rökte nio procent mindre efter 
arbetstidsreducering men deras BMI steg. Berniell & Bietenbeck (2017) resonerade att rökning 
förekom i arbetet och att det oftare förekom fysiskt krävande arbetsuppgifter vilket kan ha legat till 
grund för fynden som gjordes. Den enda skillnaden i tjänstemannabranschen var att BMI sjönk vilket 
Berniell & Bietenbeck härrörde till att responder använde sin utökade fritid till hälsorelaterade 
aktiviteter (2017). Även om den här studien inte ämnar studera hälsoeffekter så är det värdefullt att ta 
med sig hur förkortad arbetstid kan ge olika branschers medarbetare olika effekter. Berniell & 
Bietenbeck såg också att kvinnor i studien inte påverkades av förkortad arbetstid då de inte hade några 
problem att balansera arbetsliv och familjeliv (2017). Det gjordes jämförelser med kvinnorna i 
kontrollgruppen vilka hade, i större utsträckning, deltidsanställningar för att hinna ta hand om barn och 
hem. Berniell och Bietenbecks studie (2017) är relevant för den här studien då den påvisar att effekter 
av förkortad arbetstid kan skilja sig mellan medarbetare beroende på i vilken bransch de arbetar i och 
vilket kön de har. 

SOU (2002:49) skriver att många försök med förkortad arbetstid har gjorts inom vård och omsorg. 
Syftet har då varit att förbättra hälsa hos medarbetare. Efter att försöken genomförts har det ändå inte 
varit möjligt att dra vetenskapliga slutsatser om hälsa verkligen har förbättrats. Vidare delas hälsa upp 
i tre delar, fysiologisk, psykologisk och välbefinnande. Sistnämnda delen av hälsa handlar om hur 
människan överlag trivs på jobbet och hemma men också hur människan trivs i relationer. 
Välbefinnande och hur det kopplas ihop med motivation diskuteras senare i denna studie. SOU 
berättar vidare att viss minskning av korttidssjukskrivningar har visats i undersökningar. Samtidigt 
beskrivs sjukskrivningar i stort ha ökat med över 100% under de senaste tre decennierna. SOU säger 
att det finns tre aspekter när det gäller arbetstidens betydelse för människans hälsa och välbefinnande. 
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Dessa tre är hur arbetstiden är förlagd, medarbetarnas inflytande över sin arbetstid och i den 
utsträckning en medarbetare vet om när den ska arbeta. Dessa tre aspekter kommer tas upp under 
senare avsnitt i den här studien. Vidare diskuterar SOU om förkortad arbetstid verkligen är svaret på 
frågor kring hälsa och jämställdhet. Det handlar snarare om att livets gränser behövs ritas om och 
därmed skapa en balans för människors privatliv och arbete. Då kvinnor står för den större delen av 
det obetalda arbetet i hemmet så skulle förkortad arbetstid jämna ut balansen till kvinnors favör (SOU 
2002:49). 

En annan studie (Åkerstedt, Olsson, Ingre, Holmgren, & Kecklund, 2001) hittade att balansen mellan 
privatliv och arbetsliv förbättrades, snarare än hälsan, efter införandet av förkortad arbetstid. Den här 
studien undersökte två barnomsorgsenheter och syftet var att se vilka effekter förkortad arbetstid gav 
medarbetarnas välmående. Många medarbetare arbetade redan deltid och fick därför en höjning av 
lönen för att motsvara heltidslön. Empiri samlades in via kvantitativ enkätundersökning vilken 
skickades ut vid tre tillfällen och vid dessa gjordes även hälsokontroller som underlag för datan som 
rör hälsa. Åkerstedt et al. (2001) drog slutsatsen att förkortad arbetstid enbart påverkade hälsa i måttlig 
utsträckning medan privatlivet förbättrades i hög grad. Åkerstedt et al. (2001) bekräftar tidigare 
forskning som säger att trots att hälsa oftast ligger i fokus i undersökningar om förkortad arbetstid så 
redovisas sällan tydliga samband däremellan. Däremot är det intressant att privatlivet fick positiva 
effekter då det är en av faktorerna i Herzbergs modell som kommer diskuteras senare i den här 
undersökningen. 

 2.2 Centrala begrepp 
Nedan följer en beskrivning av centrala begrepp som nämns i studien. Motivation är ett genomgående 
begrepp som tas upp i studien och handlar om medarbetarnas vilja till att utföra sina arbetsuppgifter. 
Motivation är en drivkraft som finns inom individen, den kommer inifrån och styrs av medvetna eller 
omedvetna drivkrafter. Drivkrafter som kan handla om förväntade personliga tillfredsställelser eller 
möjligheter att undgå från nutida eller framtida bekymmer (Ljusenius & Rydqvist, 2004). Anställda 
som tenderar att ha en ovilja att utföra arbetet innehar en låg motivation och medarbetare som känner 
en stor vilja till att utföra sina arbetsuppgifter innehar en hög motivation. Vidare tas arbetstrivsel upp 
som ett centralt begrepp i studien. Det handlar om hur medarbetarna upplever företagets arbetsvillkor 
och arbetsförhållanden. Om medarbetarna inte tycker lönen är rimlig i förhållande till arbetet och den 
fysiska miljön på kontoret inte går i linje med deras syn på en bra arbetsmiljö tenderar de att känna 
vantrivsel på jobbet. Om medarbetarna däremot har ett arbetsklimat som får dem att må bra och en lön 
som speglar deras resultat i arbetet lutar det åt att de anställda känner en trivsel på arbetet. 

Studien har som syfte att studera kortare arbetstid och därmed är det lämpligt att också definiera vad 
som menas med en kortare arbetstid i förhållande till en normal arbetstid. Författarnas tolkning av 
kortare arbetstid är en arbetsvecka som uppgår upp till 35 timmar. En normal arbetstid är när 
arbetsveckan överstiger till mer än 35 timmar. Studiens respondenter har alla en arbetstid som 
resulterar i en 30 timmars vecka och tidigare forskning som tas upp har påvisat att kortare arbetstid 
uppgått till 35 timmar. Respondenter som arbetar i industribranschen har en ackordbaserad lön. 
Lönemodellen innebär att 70% av lönen är fast och 30% är rörlig lön som påverkas av 
arbetseffektiviteten. 
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2.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Frederick Herzberg var en amerikansk arbetspsykolog. Han utvecklade sin tvåfaktorsteori med syfte 
att se vad människor ville få ut av sitt arbete. I sina studier intervjuades ungefär 200 personer från nio 
företag inom industrisektorn och frågor ställdes kring tre faktorer som han önskade studera sambandet 
mellan. Faktorerna var inställning till arbetet, vad som påverkar den inställningen och sista faktorn 
rörde effekterna av inställningen till arbetet. Utifrån empirin kunde Herzberg se att det fanns ett antal 
faktorer som påverkade inställningen till arbetet. Faktorernas effekter delades upp i två kategorier då 
de hade olika påverkan på de anställdas inställning. Den ena kategorin är motivationsfaktorer. De 
innefattar sådant som får anställda att känna sig mer eller mindre motiverade. Den andra kategorin är 
hygienfaktorer. Dessa har mer att göra med huruvida anställda trivs eller vantrivs på arbetsplatsen 
(Forslund, 2013). 

2.3.1 Motivationsfaktorer 

Nedan beskrivs de faktorer Herzberg kategoriserade som motivationsfaktorer. En faktor som inte 
kommer tas upp är faktorn om befordran då den inte berördes i det empiriska materialet. 

• Bekräftelse: När medarbetare får, eller inte får, feedback från chef, eller medarbetare, på sina 
handlingar i arbetet. Bekräftelse kan ta form av beröm, belöning eller erkännande. Den här 
faktorn påminner om en hygienfaktor; interpersonella relationer. Det som avgör om det kan 
räknas som en bekräftelse eller om det är en relationsbeskrivning beror på hur respondenten 
betonar det den säger. Ligger betoning på själva bekräftelsen eller pratar respondenten om 
själva relationen till den som ger bekräftelsen. Vidare tar Hein (2012) upp kortare arbetstid 
som ett exempel på en form av en belöning. Herzberg (1974) poängterar dock att det här är en 
kortsiktig lösning där effekten av belöningen kommer avta. 

• Prestation: Handlar om genomförandet av arbetsuppgifter oavsett om det är med positiv eller 
negativ utgång men oftast med en mer extraordinär karaktär. Mer specifikt handlar 
prestationsfaktorn om att lösa problem eller se frukten av sitt arbete och hur medarbetare 
hanterar arbetsuppgifter med utmanande karaktär. 

• Utvecklingsmöjligheter: Den här faktorn handlar om i vilken utsträckning medarbetare får 
möjlighet till personlig utveckling. Det skiljs på den faktiska tillgängligheten till utveckling, 
med exempel som att introduceras till ny teknik eller nya tillvägagångssätt att utföra arbetet 
på, och medarbetarens upplevelse av att kunna utvecklas.  

• Ansvar: När medarbetare utför sina arbetsuppgifter utan att vara kontrollerade eller 
övervakade av chefer. Ansvarsfaktorn tar också upp negativa aspekter som kan komma av att 
företaget övervakar medarbetarna eller kontrollerar arbetsuppgifterna i för stor utsträckning. 

• Själva arbetet: Medarbetares arbetsuppgifter kan också ha positiv inverkan på motivationen. 
Arbetsuppgifter kan vara varierade eller enformiga, enkla eller utmanande. De kan också vara 
uppdelade på så vis att medarbetare inte kan se helheten i arbetet. 
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2.3.2 Hygienfaktorer 

Nedanstående faktorer är de hygienfaktorer Herzberg (1974) tar upp i tvåfaktorsteorin. Däremot 
saknas en hygienfaktor, anställningstrygghet. Den togs bort då författarna anser att den inte är relevant 
i förhållande till empirin. 

• Företagspolitik: Företagets riktlinjer och övergripande strategier gällande organisationen. 
Verksamhetsplanering och ledningens kommunikation vid förändring ses som en viktig del i 
företagspolitiken. 

• Lön: Innefattar alla situationer i arbetslivet där lönen är en viktig del. Såsom löneförhöjningar 
men också att ha en lön som är rimlig i förhållande till vad andra tjänar för samma utförande 
av arbete. En för låg lön i förhållande till ens arbete kan leda till vantrivsel hos medarbetarna.  

• Relationer: Syftar till alla relationer till medarbetare och chefer inom företaget. Att ha goda 
relationer till sina medarbetare och överordnande samtidigt som känslan att tillhöra sin 
arbetsgrupp är övergripande delar i denna faktor. 

• Chefen: Denna faktor handlar om chefens ledarkompetens i form av förmågan att delegera ut 
ansvar till medarbetaren och få medarbetarna att utvecklas i sitt dagliga arbete. 

• Arbetsförhållanden: Faktorn handlar övergripande om sådant som rör den fysiska och sociala 
miljön för medarbetarna på arbetet. Såsom utrymme till socialt samspel med medarbetare och 
delaktigheten i valet av arbetsverktyg. 

• Övrigt liv: Arbetsförhållanden som har inverkan på ens övriga liv på ena eller det andra sättet. 
Att få mer tid över till sådant som mår än att må bra. Såsom mer tid till familj och vänner eller 
till ens fritidsintressen.  

• Status: Beslut som påverkar ens arbetstillfredsställelse. Såsom att få samma lön även om 
företaget implementerar en kortare arbetstid. 

Herzberg förklarar att dessa två kategorier måste hållas isär då de ej påverkar varandra. Alltså ska inte 
hygienfaktorerna påverka hur anställdas motivation förändras samtidigt som motivationsfaktorerna 
inte påverkar huruvida människor trivs på sin nuvarande arbetsplats. Ett exempel på det är hur 
människor med utmanande arbeten kan vara motiverade och trivas med sina arbetsuppgifter men de 
kan samtidigt vantrivas på den aktuella arbetsplatsen. Detta exemplifieras vidare i figur 1. Forslund 
(2013) berättar att mer kvalificerade yrken såsom forskare, advokater är exempel där människor oftare 
kan känna motivation och trivs i själva yrkesrollen. Samtidigt kan de vantrivas på arbetsplatsen och 
vara missnöjda över lönen. Sådana människor vill inte ge upp själva arbetsuppgifterna men kan tänka 
sig att ta anställning hos en annan arbetsgivare. En intressant inflikning som Herzberg (1974) gör 
kallar han för “Löpande bandet” syndromet. Här beskrivs hur vissa arbeten har begränsade faktorer för 
motivation. De två tillgängliga faktorerna är bekräftelse och prestation. Det leder till att arbetstempot 
är det de anställda kan påverka för att främja sin motivation och detta ihop med en prestationsbaserad 
lön. För att vidare kunna tillfredsställa sin motivation används alltså hygienfaktorer. Herzberg varnar 
för att detta leder till att medarbetare med “Löpande bandet” syndromet tenderar vara omotiverade i 
större utsträckning än de med tillgängliga motivationsfaktorer i arbetet (Herzberg, 1974) 
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Figur 1. Herzbergs tvåfaktorteori utformad av författarna 
 
Den här modellen visar hur motivations- och hygienfaktorerna kan ”röra” sig beroende på i vilken 
utsträckning faktorerna uppfylls hos medarbetarna. Fyra möjliga utvägar där hög motivation och 
trivsel är den eftersträvade scenario för företaget. Scenariot visar på att medarbetarna är motiverade att 
utföra sitt arbete och att de trivs med företagets arbetsförhållanden. Låg motivation och vantrivsel är 
det motsatta och det scenario som är minst önskvärt för företaget. Medarbetarna innehar en låg 
motivation till att utföra sina arbetsuppgifter och de trivs inte med förhållandena på arbetsplatsen. Vad 
gäller hög motivation och vantrivsel är medarbetarna motiverade och positiva till sina arbetsuppgifter 
däremot är de missnöjda med sina arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Detta kan leda till att företaget 
riskerar förlora kompetent personal. Företag kan också ha medarbetare som har en låg motivation men 
också känna att de trivs på arbetet. I det här scenariot syns inte motivationen till gällande att utföra 
arbetsuppgifterna men däremot finns det ingen form av missnöje gentemot företagets arbetsvillkor och 
arbetsförhållanden. I det här scenariot riskerar medarbetarnas produktivitet vara låg och att de inte 
utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt eller i tid. 

Herzbergs tvåfaktorsteori har, sedan den publicerades, kritiserats främst för att uttrycka att kopplingen 
mellan ekonomisk belöning och motivation inte är så stark som tidigare varit vedertaget. Herzberg 
utmanade också teoretiska antaganden som då gällde hur medarbetare kände sig i förhållande till 
motivation och arbetstrivsel beroende på positiva eller negativa förändringar i olika faktorer på arbetet 
(Bassett-Jones och Lloyd, 2005). Det kontroversiella var också att Herzberg dikotomiserade faktorer 
efter på vilket sätt de påverkade medarbetare. Malik och Naeem (2013) berättar om kritik som rör hur 
tvåfaktorsteorin inte tar i beaktning det faktum att medarbetare är olika och kan ha olika tolkningar om 
saker. Vidare tar Malik och Naeem (2013) upp studier som drar slutsatsen att medarbetares preferenser 
varierar över tid. Malik och Naeem (2013) tar upp nio exempel på studier som ger bäring åt Herzbergs 
tvåfaktorsteori. I dessa studier har det gjorts olika försök för att testa Herzbergs tvåfaktorsteori och 
dessa nio finner stöd i varierande grad. Flera av dessa har gjorts under de senaste tio åren vilket bidrar 
till tolkningar att Herzberg teori fortfarande är aktuell. 

I ovanstående kapitel har tidigare forskning tagits upp. Det gemensamma för all tidigare forskning är 
att de har undersökt förkortad arbetstid. Varje studie skiljer sig åt i de effekter som undersökts utifrån 
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förkortad arbetstid. Vidare har Herzbergs tvåfaktorsteori beskrivits. I den har teoretiska begrepp 
framställts och en modell har illustrerats för att visa hur motivation och arbetstrivsel kan förstås. 
Avslutningsvis togs också upp kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori och vad det var som gjorde den så 
kontroversiell. Den har mottagit både ris och ros under tidens gång men anses ändå ha bäring än idag. 

3. Metod 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Vi har i vår studie använts oss av en kvalitativ forskningsdesign då vi har valt att rikta in oss på att 
tolka och förstå respondenternas egna tolkningar för att besvara syftet och valda frågeställningar. 
Studiens syfte handlar om att studera respondenternas trivsel på arbetet och motivation kan förklaras 
utifrån en kortare arbetstid. Den kunskapsteoretiska inriktningen studien utgått från är 
tolkningsperspektivet. Respondenternas svar har tolkats för att få en förståelse för deras resonemang 
om kortare arbetstid (Bryman, 2011). Studien har genomförts med hjälp av en utformad intervjuguide. 
Nio respondenter från tre olika företag med kortare arbetstid har intervjuats. Respondenterna arbetar i 
två olika branscher vilket kan antas öka bredden på respondenternas svar. Däremot har studien inte 
som syfte att påvisa en sanning om hur det ser ut, utan studera respondenternas tolkningar av kortare 
arbetstid på djupet. Detta diskuteras vidare i avsnittet i metodologisk reflektion och diskussion. 

Studien har till viss del använt sig av en deduktiv ansats, vilket innebär att en teoretisk modell styr 
både intervjufrågor och analys av empirin. Intervjufrågorna har till en viss del utformats på ett sånt sätt 
som möjliggör för att analysera empirin utifrån vald teori (Bryman, 2011). Tanken var däremot till en 
början att använda sig av en induktiv ansats. Vi ville vara öppna till att kunna använda sig av flera 
teorier. I samband med att intervjufrågorna utformades upptäcktes den valda teorin som de utförda 
intervjufrågorna rörande motivation till viss del utgick från. Studiens andra frågeställning gällande 
arbetstrivseln handlade till en början om hälsa relaterat till arbetsplatsen. Den byttes under studiens 
gång till trivsel. Detta när vi beslutade sig att använda ett deduktivt tillvägagångssätt utifrån Herzbergs 
tvåfaktorsteori och enbart analysera resultatet utifrån den teorin. Det beslutet togs i samband med när 
resultat och analysavsnittet påbörjades. Vi ansåg då att Herzbergs teori i det stora hela matchade med 
fynd från intervjumaterialet och en deduktiv ansats var därmed det bästa alternativet. Anledningen till 
att ett deduktivt tillvägagångssätt valdes syftar till att vald teori passade in på studiens övergripande 
syfte och frågeställningar. Studien har sitt fokus riktat mot motivation och trivsel vilket Herzbergs 
tvåfaktorsteori belyser som teorins två övergripande faktorer. Genom en deduktiv ansats växte 
studiens resultat fram på så vis att vi letade fram citat från respondenterna som stämde överens med 
teorins övergripande faktorer som behandlar motivation och trivsel på arbetet. Valda citat matchades 
därefter ihop med faktorerna. Vissa citat byttes ut under tidens gång då vi hittade andra citat som 
passade in bättre och låg närmare teorin. Vilket underlättade för analysarbetet. 

3.2 Urval 
Vår insamlade data bygger på semistrukturerade intervjuer med nio personer som alla har kortare 
arbetstid. Respondenterna arbetar på tre olika företag från den privata sektorn. Två företag arbetar i 
PR-branschen och ett företag arbetar i industribranschen. Vi försökte till en början att ta kontakt med 
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offentliga verksamheter som har kortare arbetstid men det gick inte vägen då försök med förkortad 
arbetstid inom offentlig sektor genomförs som delar av studier. Det tycktes vara redundant att tillåta 
utomstående göra studier på befintliga studier. Värt att tillägga är att kontaktpersonerna uppskattade 
den infallsvinkel på förkortad arbetstid som denna uppsats ämnade studera. Dessutom fanns det fler 
privata företag än offentliga verksamheter med kortare arbetstid att ta kontakt med. En amerikansk 
nyhetsbyrå lyckades efter intervjuer med svenska företag vända strålkastarljuset mot svenska företag 
med förkortad arbetstid. Intervjun mynnade ut i en artikel vars rubrik vinklades till att alla Sveriges 
företag reducerat arbetstiden. Efter detta har många av företagen blivit återhållsamma med att ge 
intervjuer. Bryman (2011) beskriver att det viktigaste och ibland det svåraste är att få tillträde till en 
social miljö som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Det har stundtals varit svårt att få 
personer med kortare arbetstid att ställa upp på intervju, då all tid de har under arbetstid är värdefull 
och begränsad. Tidigt gjordes försök att intervjua anställda från offentlig sektor. Vi var i kontakt med 
en kommunpolitiker från en större stad i Sverige där en studie pågår just nu. På grund av tidsbrist 
avslog de sitt deltagande i den här studien. Att få tillträde till privata företag var lättare och det gav ett 
mer effektivt sätt att få tag på intervjupersoner. Vi hittade företag genom att söka oss fram till 
relevanta artiklar om företag som har kortare arbetstid i Sverige. Därefter kontaktade vi dessa företag 
för att sedan försöka få tillgång till en intervju med några av deras anställda. Ett bekvämlighetsurval 
har därmed använts för att hitta respondenter. Vidare har ett snöbollsurval använts då en intervjuad 
respondent hjälpt till att rekommendera oss till medarbetare som vi sedan intervjuade (Bryman, 2011). 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Vi har samlat in vår empiri genom att ha kvalitativa intervjuer med respondenter som alla har kortare 
arbetstid och arbetar i den privata sektorn. Detta då datainsamlingsmetoden går i linje med studiens 
syfte då den gav oss möjlighet att få ta del av respondenternas egna resonemang kring kortare arbetstid 
med fokus på motivation och arbetstrivsel (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes utifrån en 
semistrukturerad intervjuguide och med respondenternas samtycke. Till en början utfördes en 
pilotstudie med två personer som har kortare arbetstid. Pilotstudien gav möjlighet till att ändra frågor 
och lägga till nya frågor till kommande intervjuer. Detta utifrån de två respondenternas svar och 
förståelse av frågorna.  

Det utformades två teman i intervjuguiden utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori som berör trivsel på 
arbetet och motivation för respondenterna. Teorin hjälpte oss vidare att utforma intervjufrågor som rör 
motivation och trivsel på arbetet. Tanken var till en början att studera motivationen och hälsan kopplat 
till kortare arbetstid men utifrån teori framkom begreppet trivsel på arbetet som en viktig faktor, vilket 
fick oss att byta ut hälsa mot trivsel. 

3.4 Studien genomförande 
Telefonintervjuer har genomförts med samtliga respondenter, vilket beror på geografiska skäl då 
respondenterna arbetar på annan ort. Ett annat skäl till valet av telefonintervju syftar till att det blev ett 
större urval i form av företag och respondenter. Telefonintervjuerna har genomförts i tysta rum där 
inget kunde störa eller påverka intervjun på ett negativt sätt. Innan telefonintervju påbörjats 
klargjordes att intervjuare hörde respondenten och vice versa samt att inspelningen startade som den 
skulle. Däremot stöttes det på svårigheter under studiens gång. Innan intervjuer bokades in med 
respondenterna har dem valt dagar och tider som passade deras schema. Vid tre tillfällen hände det att 
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de inbokade respondenterna lämnade återbud av olika skäl. Vidare skedde ingen ombokning då de inte 
hade möjlighet att delta på grund av tidsbrist. Lösningen blev att hitta nya respondenter som kunde 
ersätta de som lämnade återbud, vilket vi också lyckades med efter många om och men. Svårigheten 
med att hitta företag med kortare arbetstid som vill ställa upp handlade bland annat om att det enbart 
finns ett begränsat antal företag i Sverige som har infört det. Som tidigare nämnt hade flera företag 
inte heller tid med intervjuer på grund av deras begränsade arbetstid. 

3.5 Bearbetning och analys av data 
Transkriberingen har genomförts under tiden intervjuerna utförts, vilket uppgått till en 
treveckorsperiod. Intervjudata har transkriberats från att den som intervjuar börjar prata om syftet med 
studien till dess att respondenten svarat på alla intervjufrågor. Bryman (2011) beskriver att det ibland i 
intervjuer förekommer delar av en intervju som inte har någon relevans till studien. Han beskriver 
vidare att meningar eller ljud från en intervju som inte är användbart inte behöver transkriberas. 
Däremot förklarar han att det kan vara fördelaktigt att lyssna igenom materialet några gånger för att 
inte försumma data som kan vara relevant för studien. Ord som har gjort det svårt för läsaren att förstå 
vad som menas har stundtals tagits bort eller ändrats. Under intervjuerna hände det att respondenterna 
frågade om sådant som inte har någon relevans för studien vilket inte alla gånger transkriberades. 
Däremot var inspelningen på från att respondenten svarade i telefon till att hen la på. Detta för att inte 
missa någonting som kan ha betydelse för studiens syfte. (Bryman, 2011).  

Data analyserades när all data var insamlad och den analyserades utifrån en deduktiv ansats, det vill 
säga utifrån en teoridriven tematisk analys. Genom denna analysmetod behandlades data utifrån 
studiens valda teori, innehållande två kategorier, motivation och arbetstrivsel. Kategorierna innehöll 
faktorer som kopplades ihop med utvalda citat från respondenterna, som sedan analyserades med hjälp 
av den valda teorin. 

3.6 Etiska överväganden 
I våra intervjuer har respondenterna blivit informerade om studiens syfte och deras villkor. Villkoren 
berör de forskningsetiska principerna innehållande fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2017) tar 
upp. Respondenterna har blivit informerade av intervjuaren att deras deltagande är frivilligt och att de 
när som helst under intervjun kan avbryta. I samband med detta har studiens syfte presenterats, vilket 
gäller för informationskravet. Vad gäller konfidentialitetskravet informerades respondenterna om att 
all inspelad data redogörs anonymt då deras eller företagets namn inte kommer att nämnas i studien. 
Utifrån nyttjandekravet har respondenterna blivit informerade om att studiens resultat enbart kommer 
att framföras i ett vetenskapligt syfte. Vidare har samtyckeskravet behandlats i intervjun. 
Respondenterna har fått lämnat sitt samtycke att vilja delta genom att ha uppgett en bekräftelse på 
deltagande med namn och datumet intervjun utfördes. 

3.7 Metodologisk reflektion och diskussion 
I detta avsnitt kommer det reflekteras över studiens genomförande och hur studiens alla val kan ha 
påverkat materialet. Vidare kommer det att utföras en kritisk reflektion och diskussion av studiens 
tillvägagångssätt och genomförande. En diskussion och kvalitetsvärdering gällandes studiens 
kvalitetskriterier kommer därefter också att genomföras i avsnittet. 
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All insamlad empiri har fåtts genom telefonintervjuer med respondenter från två olika branscher, 
industribranschen och PR-branschen. Den gemensamma nämnaren för respondenterna är att de alla har 
kortare arbetstid. Intervjufrågorna utformades, som beskrevs i det första metodavsnittet, till viss del 
utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori. Detta gjordes för att öka möjligheten till att få en bra grund till 
analysen och för att möjliggöra till ett besvarande av studiens frågeställningar. Intervjuformen som 
användes i studien var semistrukturerad. Vi fick därmed möjlighet till att anpassa och ställa följdfrågor 
utifrån respondenternas svar, vilket kan ha bidragit till en djupare förståelse för fenomenet. Om vi å 
andra sidan valt strukturerade intervjuer hade intervjufrågorna troligen utformats med en större 
noggrannhet i förhållande till studiens frågeställningar då det inte skulle finnas möjlighet till vidare 
frågor vid sökande efter svar som belyser studiens syfte. Efter utförd pilotstudie fanns det möjlighet 
till att ta bort sådant i intervjuguiden som respondenterna inte hade full förståelse för samt möjlighet 
till att lägga till intervjufrågor. Detta förbättrade grunden inför analysen och gav en bättre förståelse av 
respondenternas upplevelse av kortare arbetstid. 

Valet av bekvämlighetsurval och snöbollsurval har gjort det möjligt att intervjua medarbetare med 
kortare arbetstid. Bekvämlighetsurvalet gav möjlighet till att se vilka företag i Sverige som har gått ut 
med att de har kortare arbetstid. Snöbollsurvalet gav oss en vidare möjlighet till att intervjua fler 
respondenter än vad enbart ett bekvämlighetsurval hade gjort. En respondent förde oss i kontakt med 
medarbetare vilket tre av dem därefter utgjorde en tredjedel av studiens respondenter. Under studiens 
gång var det stundtals svårt att hitta företag med anställda som ville ställa upp. Dels var det på grund 
av att företaget inte ville ställa upp men också av tidsmässiga skäl för medarbetarna. De hade många 
gånger inte tid för en intervju då arbetstiden inte räckte till för sådana åtaganden. Snöbollsurvalet var 
därmed en väsentlig del till varför studiens frågeställningar kunde besvaras. 

En annan aspekt som utgjorde en central del i antalet respondenter var valet till att utföra intervjuerna 
via telefon. Valet grundades till stor del till en ökad geografisk spridning och tillgänglighet i 
förhållande till antalet företag med kortare arbetstid. Å ena sidan kan intervjuaren inte kontrollera om 
chefen står bredvid och lyssnar. Om vi däremot hade utfört intervju ansikte mot ansikte kan 
intervjuaren i större utsträckning veta att svaren är mer genuina. En aspekt som däremot varit till 
fördel med telefonintervju är att respondenternas svar inte har påverkats av faktorer såsom vår 
påstådda ålder, etniska bakgrund eller blotta närvaro. Å andra sidan har vi inte kunnat tyda 
respondenternas ansiktsuttryck som möjligen visat på en eventuell osäkerhet eller förvåning då de fått 
en fråga. Vilket kan ha inneburit i missförstånd av frågans innebörd från respondentens sida och 
därmed ett svar som inte går i linje med studiens syfte (Bryman, 2011). Under intervjuernas gång blev 
det lättare att ställa frågor med ökad relevans till studiens syfte och frågeställningar. Möjliga 
förklaringar kan vara att de första intervjuerna gav en ökad förståelse för området och att vi blev mer 
varma i kläderna som intervjuare under studiens gång.  

En begränsning som studien har handlat om är att vi inte undersökt om respondenterna ständigt 
arbetar. Det vill säga om respondenterna under deras sex timmars arbetsdag lägger ner tid på annat 
som inte har någon relevans för arbetsuppgifterna. Om det skulle vara så att respondenterna i 25% av 
arbetstiden lägger fokus på sådant som inte berör arbetet blir det ingen skillnad i arbetseffektivitet om 
två arbetstimmar går till annat än till arbetet på en åtta timmars dag. Om medarbetare generellt sätt 
under arbetstid utför sådant som inte har med arbetsuppgifterna kan det antas att de inte känner en hög 
motivation till att utföra arbetet. Detta i sig kan vara en brist i den här studiens kvalité då den här 
studien inte kan påvisa att motivationen påverkas till det bättre av att inneha kortare arbetstid. En 
annan begränsning studien innehar handlar om utformningen av studiens intervjufrågor. Vi har i 
efterhand insett att somliga frågor är laddade, det vill säga att de är ledande frågor som försöker få 
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fram ett visst svar av respondenten. Det här påverkar studiens kvalité och kan ha resulterat i 
snedvridna svar från respondenternas sida. Detta då vi på sätt och vis har utformat frågor som bäddat 
för ett önskvärt svar, där respondenterna möjligen påverkats av frågans utformning och svarat utan att 
tänka till. Ett exempel på en sådan fråga vi ställt till respondenterna är “Känner du dig mer motiverad 
att gå till jobbet nu än tidigare när du hade längre arbetstid?”. Istället för att fråga hur 
arbetsmotivationen ser ut idag, lägger vi till ordet “mer” vilket kan syfta till att vi förväntar oss ett 
positivt svar av respondenten. Vi kan därmed inte anta att respondenternas svar går i linje med deras 
tolkningar vilket kan påverka studiens trovärdighet i en negativ riktning. Detta diskuteras vidare i 
kvalitetsutvärderingen av studiens trovärdighet. Vi har också ställt generella frågor till respondenterna. 
Nackdelen med sådana frågor är att de tenderar att vara oklara då de inte är specifika. Motivationen 
hos respondenterna kan skilja sig kraftigt från vecka till vecka. Vilket generellt sett gör det svårare att 
avgöra för respondenten hur det ser ut (Bryman, 2011). 

Bryman beskriver (2011) att det riktas en del kritik mot kvalitativa forskningsstudier då studiernas 
resultat är svåra att generalisera. Kritikerna förklarar att somliga kvalitativa forskare tenderar att utföra 
ostrukturerade intervjuer med ett begränsat antal respondenter från ett företag. Som tidigare nämnt har 
deltog nio respondenter som arbetar på tre olika företag som dessutom håller till i två olika branscher. 
Två företag arbetar i PR-branschen och ett företag i industribranschen. Det finns emellertid inte heller 
överdrivet många företag i Sverige som har en kortare arbetstid. Detta kan anses öka spridningen på 
perspektiv och därmed bredden på studiens resultat. Bryman (2011) beskriver dock att en 
generalisering i kvalitativ studie ska göras till teori och inte till urvalsunderlaget. Däremot beskriver 
Bryman vidare på att det kan komma att finnas en mättnad i ett resultat som rör en viss population där 
en lagom generaliserbarhet kan göras (Bryman, 2011). Studien har å andra sidan inte som syfte att 
generalisera eller påvisa en sanning hur det är. Utan hellre tolka och få en djupare förståelse för 
respondenternas syn på hur kortare arbetstid möjliggör eller främjar deras motivation och arbetstrivsel. 
En annan aspekt som bör lyftas fram är att vi ständigt under studiens gång ställt sig kritiska till deras 
egna och varandras val i studien. Öppna diskussioner gällande studiens alla faser har under uppsatsens 
gång hållits. Detta för att försöka vara konsekvent under hela studiens genomförande och stärka 
studiens pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet vilket diskuteras vidare senare i detta kapitel. 

3.7.1 Kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori 

En kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori är att den inte tar hänsyn till skillnader i preferenser mellan 
individer. Ju fler deltagande respondenter som är med i studien desto säkrare blir det att lita på 
eventuell mättnad som uppstår i data. Om mättnad uppstår kan mönster ses i svaren och en viss 
generalisering kan göras (Bryman, 2011). I vår studie användes nio respondenter vilket kan vara för få 
för att se mättnad i empirin. Vidare kritiserades Herzbergs tvåfaktorsteori för att inte ta hänsyn till 
branschskillnader eller demografiska skillnader i respondenter. Då den här studien intervjuar 
respondenter från tre företag fördelat i två branscher med varierande demografi kan det ses som ett 
argument mot att använda Herzberg tvåfaktorsteori. I vår studie har vi använt teorin för att tolka svar 
från respondenter. Vi använder de olika faktorerna som hygien och motivation innehåller, som verktyg 
för att försöka förstå medarbetarnas resonemang kring arbetstidsförkortning. Det finns annan kritik 
mot Herzbergs tvåfaktorsteori som säger att vissa faktorer kan kategoriseras på olika sätt. Om en 
anställd känner ansvar i arbetet kan det placeras under ansvarsfaktorn. Däremot kan det också vara så 
att det har med chefsfaktorn att göra då chefen kan vara den som delegerar ansvaret. Eller att faktorn 
bekräftelse kan ha att göra med relationsfaktorn beroende på hur medarbetaren betonar situationen där 
hen fick bekräftelse. Båda exemplen kategoriserar medarbetares upplevelse beroende på hur 
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framställningen av dem formulerats. Det blir godtyckligt och subjektivt då det är upp till intervjuaren 
eller forskaren att avgöra vilken faktor som är aktuell för respondentens svar. 

3.7.2 Tillförlitlighet 

Bryman beskriver (2011) att det råder en tveksamhet till att prata om kvalitativa studiers validitet och 
reliabilitet. Detta då kvalitativa resultat i så fall bör kunna ge en klar bild av hur den sociala 
verkligheten ser ut, vilket inte är fallet. Studien har undersökt respondenternas egna tolkningar av 
kortare arbetstid. Dessa tolkningar går inte att mäta. Om studien å andra sidan var av en kvantitativ 
karaktär skulle det vara möjligt. Då kategoriseras och mäts insamlade data i siffror. Bryman (2011) tar 
vidare upp trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet som delkriterier i tillförlitligheten. Dessa 
kriterier diskuteras i förhållande till studien vidare i nedanstående avsnitt. 

3.7.2.1 Trovärdighet 

Bryman beskriver trovärdighet (2011) som ett kriterium gällande tillförlitlighet i kvalitativa studier 
och handlar om att empiri som framställs ska stämma överens med respondenternas resonemang. 
Genom att låta respondenterna ta del av det analyserade resultatet kan de bekräfta vår tolkning och 
återkoppla om det är någonting som inte stämmer överens med hur deras resonemang av det hela var 
(Bryman, 2011).  

I studiens genomförande har respondenterna inte fått ta del av insamlad empiri och analysen av 
resultat. Detta sänker studiens trovärdighet då respondenterna inte fått möjlighet till att styrka det som 
sagts under intervjuerna. Däremot utgår studien från tolkningsperspektivet vilket grundas i att vi inte 
är intresserade i att komma fram till en sanning. Utan att tolka och djupdyka i respondenternas 
resonemang kring förkortad arbetstid där effekter på deras arbetstrivsel och motivation att utföra 
arbetet kan förstås. För att minska risken för feltolkning av svaren eller en snedvridning lyssnades 
inspelningarna igenom med extra noggrannhet (Bryman, 2011). En annan aspekt som sänker studiens 
trovärdighet handlar om utformningen av studiens intervjufrågor. Vi har i efterhand insett att några av 
frågorna är ledande då de kan ha styrt respondenterna att svara på ett visst sätt. Studiens trovärdighet 
sänks då vi inte kan anta att respondenternas resonemang stämmer överens med deras egentliga 
tolkningar. 

3.7.2.2 Pålitlighet 

Detta kriterium innebär att vara transparent med alla delar i uppsatsen samt att studien ska inneha en 
tydlig röd tråd. Genom att inneha en komplett och disponibel redogörelse av studiens alla delar. En 
tydlig formulering av vilket problemområde som ska studeras och valet av respondenter, 
transkribering samt hur analysen genomfördes, kan studiens pålitlighet stärkas (Bryman, 2011).  

Vi har haft som övergripande mål att under studiens alla delar inneha en röd tråd. Under 
metodavsnittet har ett tydligt resonemang formulerats gällande valet av problemområde och 
respondenter. Hur transkriberingen och analysen gått till har redogjorts tydligt. Möjliga faktorer som 
kan ha påverkat studiens resultat har redogjorts för och med vårt kritiska förhållningssätt och tydliga 
redogörelse av alla studiens faser kan det antas att studiens pålitlighet är god. Däremot har inte en 
dagbok i form av viktiga händelser i studiens genomförande förts vilket kan bidragit till att väsentliga 
delar inte klargjorts i studiens tillvägagångssätt samt faktorer som kan ha påverkat resultatet. 
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3.7.2.3 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan bidra till att förstå andra kontexter eller den 
studerande men vid en annan tidpunkt. Kvalitativa studier handlar i normala fall om en undersökning 
av ett begränsat antal personer som har något gemensamt. Intresset tenderar att ligga vid att gå på 
djupet snarare än bredden, vilket kvantitativa studier syftar till (Bryman, 2011). För att göra studiens 
resultat mer övergripande har respondenternas resonemang kategoriserats utifrån utvald teori. Det som 
däremot ska beaktas är att studien inte syftar till att få en bredd i resultatet utan att djupdyka i 
fenomenet kortare arbetstid och dess inverkan på de anställda. Däremot har respondenternas tolkningar 
varit olika vid kategoriseringen. Om det skulle funnits möjlighet att intervjua fler medarbetare med 
kortare arbetstid skulle en möjlighet till ökad överförbarhet ske. Vidare har respondenternas ålder, 
arbetsuppgifter och yrkesbransch skiljts åt. Gemensamt för dem alla är att de har kortare arbetstid. Att 
respondenterna därmed ska återge samma tolkningar om kortare arbetstid är liten, vilket i sig kan 
påverka överförbarheten. 

4 Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer den framtagna empirin tas upp och styrkas med citat och utifrån Herzbergs 
tvåfaktorsteori kommer studiens empiri analyseras. Studiens syfte är att studera medarbetares 
resonemang kring kortare arbetstid med fokus på motivation och arbetstrivsel. Motivations- och 
hygiensfaktorerna används för att dela upp empirin efter vad som, enligt teori, bidrar till arbetstrivsel 
och vad som bidrar till motivation. Nedan kommer delar av den insamlade empirin redovisas. Det som 
tas upp är hämtat från de semistrukturerade intervjuerna som genomförts med nio respondenter som 
alla har kortare arbetstid. 

4.1 Motivationsfaktorer 
Herzbergs motivationsfaktorer är de villkor som behöver uppfyllas för att anställda ska känna 
motivation. Faktorerna är nödvändiga för att en hög motivation ska uppfyllas hos medarbetarna. Det 
räcker inte med att en anställd får villkoren uppfyllda en gång eller vid ett tillfälle utan det måste 
finnas inom företaget ett fungerande förhållningssätt som ser till att motivationsfaktorerna upprätthålls 
(Ljusenius & Rydqvist 2004). 

4.1.1 Bekräftelse 

De bekräftelser som framkom under intervjuerna rörde den rörliga delen av lönerna för de som arbetar 
inom industribranschen snarare än att de fick muntligt erkännande från överordnade. Respondenterna 
beskrev hur de själva kan välja arbetstakt vilket i sin tur påverkar vilken lön de kommer få. 
Majoriteten är nöjda med lönemodellen som den ser ut men en nackdel påvisades. Svårighetsgraden i 
arbetsuppgifterna varierar vilket i sin tur leder till att medarbetarnas kontroll över arbetstakt och rörlig 
del i lön minskas. IP6 beskriver positivt hur medarbetarna i realtid kan se hur den rörliga lönen ändras: 

IP6: om man känner för att jobba på lite mer och jaga ackordet kan man göra det och då kan du se det 
i realtid egentligen. När jag går hem idag så kan jag titta på precis hur mycket jag har i ackord så det 
känns som att det är väldigt lätt att följa i alla fall 
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I intervjuerna med respondenterna som arbetar inom PR-branschen var det ingen som gav konkreta 
exempel på när en chef gav feedback på arbetsuppgifter men på ett av företagen arbetade man löpande 
med mål. Nåddes målen erhölls bekräftelser och belöning i form av god lunch eller en gemensam resa. 
IP7 berättar i citatet nedan om hur företaget sätter mål och de anställda får åka på resa om målen 
uppnås: 

IP7: om företaget når ett visst mål låt säga efter tre fyra månader eller ett halvår så får man åka på en 
resa exempelvis /.../ Eller att man kanske har en biobiljett eller en lunch eller… det är lite olika men 
det har ju både individuella och gemensamma mål 

Respondenterna pratade om den rörliga lönen och målen som en sorts bekräftelse på utfört arbete. I 
Herzbergs tvåfaktorsteori finns under hygienfaktorn (Forslund, 2013) en faktor som heter lön där de 
två nämnda exemplen på bekräftelse kan placeras. Det skulle också betyda att motivationen 
respondenterna talar om egentligen grundar sig i något annat än det som de har tagit upp. 
Respondenterna tar inte upp några exempel på om eller när chefen ger bekräftelse som beröm eller 
feedback. Detta kan vara en konsekvens av kortare arbetstid. Det går däremot enbart att spekulera om 
då data från innan förkortad arbetstid saknas. Den rörliga lönen och målen respondenterna pratar om 
påverkar deras trivsel. Å andra sidan berättar Hein (2012) om hur belöningar är ett exempel på 
bekräftelse som faktor. Bekräftelse kvarstår som en fristående faktor då det beror på hur respondenter 
talar om själva händelsen kring faktorn. 

4.1.2 Prestation  

Den rörliga lönen ses både som ett positivt och ett negativt bidrag till det dagliga arbetet hos de som 
arbetar inom industribranschen. Den varierar efter mängden uppgifter som utförs. Det som påverkar 
hur det går för de anställda är hur svåra arbetsuppgifterna är. Lätta uppgifter går fort och ger således en 
högre lön men när de anställda får flera svåra uppgifter sänks också den rörliga delen av lönen. I citatet 
nedan berättar IP3 om hur de svårare arbetsuppgifterna kan påverka känslan av tillfredsställelse i 
problemlösning: 

IP3: Eeh ja det kan det ju göra beroende på om det varit mycket problemlösningar om man säger så 
va. Man har någon vecka då det inte känns som att man fått ihop det så som man skulle velat 

I det här fallet blockerar den rörliga lönen respondentens möjlighet att uppskatta utmanande 
arbetsuppgifter. Problemlösning gör att arbetsuppgifter tar mer tid och därmed sänks den rörliga lönen. 
För att motivationen ska höjas krävs att anställda upplever att de gör bra ifrån sig. Att lösa ett problem 
är ett exempel på prestation i arbetet som bidrar till en ökad motivation. I det här fallet riskeras 
arbetsuppgifterna påverka de anställdas motivation negativt varje gång de står inför för utmanande 
situationer vilket förkortad arbetstid också kan bidra till. En annan respondent berättar om hur 
lönemodellen fungerar. IP4 förklarar att den fasta delen varierar mellan medarbetarna och att det 
tillsammans med den rörliga delen kan leda till tydliga variationer i medarbetarnas löner: 

IP4: Nämen det är väl både positivt och negativt med det som med allt annat antar jag men vi är ju 
lite att man kör på lite i ett kanske högre tempo när man har den där sporren /.../ vi kan ju inte riktigt 
jämföra varandras löner på det sättet. Det blir svårt att säga om ett lönesystem som kanske funkar bra 
för mig kanske inte funkar bra för killen som står bredvid 

Villkoret prestation kan påverka anställda både positivt och negativt beroende på händelser som sker i 
det dagliga arbetet. Exempel på händelser som Hein (2012) tar upp från motivationsfaktorn prestation 
är slutförandet av arbetsuppgifter och att tjäna pengar åt företaget. I citatet ovan pratar respondenten 
om att det kan upplevas både positivt och negativt för medarbetare när arbetsuppgifter slutförs då 
samma prestation inte ger samma lön. Det här citatet visar att den ackordbaserade lönen motiverar 



17 
 

medarbetarna att arbeta i ett högre tempo. Detta påverkas i sig inte av förkortad arbetstid då det arbete 
som lämnas kvar efter dagens slut tas vid nästkommande arbetsdag. 

4.1.3 Utvecklingsmöjligheter 

Inom industribranschen berättar respondenterna om att det sker ständig utveckling och uppdatering 
med produkterna de arbetar med. Det schemaläggs kurser löpande och ifall de önskar finns det även 
kurser online att tillgå. Det erhölls genomgående positiva berättelser när det kom till hur 
respondenterna såg på utvecklingsmöjligheter. IP6 har varit anställd och arbetat med kortare arbetstid i 
ungefär åtta månader. I citatet berättar IP6 om att det finns tillgång till utbildningar och 
utvecklingsmöjligheter vilket är en stor drivkraft i det dagliga arbetet. Vidare förklarar respondenten i 
nedanstående citat skillnaden i utvecklingsmöjligheter på nuvarande arbete jämfört med tidigare 
arbete: 

IP6: Vi har också ganska mycket utbildningar som vi kan gå om vi vill. Utvecklingsmöjligheterna är 
ohyggligt mycket större här. Så det är för mig en stor drivkraft /.../ mer på 8 månader än dom sista 
fem åren 

Herzbergs faktor för utvecklingsmöjligheter gäller inte den subjektiva känslan av möjligheterna för 
utveckling utan handlar om huruvida företaget ger förutsättningarna för det (Herzberg, 1959). Trots 
kortare arbetstid verkar företaget prioritera att medarbetarna utvecklas. Det ger positiv inverkan på 
motivationen hos de anställda men det kan också vara så att det dagliga arbetet är helt beroende av att 
kunskap och kompetens underhålls hos medarbetarna. 

En annan respondent från samma företag berättade att det nästan var för mycket att lära sig och för 
många uppdateringar. Respondenten fick det att låta som att det blev något negativt att det fanns så 
mycket lärande att tillgå: 

IP4: ibland är det nästan svårt att hinna med allt nytt som kommer. Man måste nästan vara engagerad 
och intresserad för att hänga med så man tvingas nästan vare sig du vill eller inte /.../ man får ju 
fortfarande inte svårare jobb direkt 

IP4 berättar om hur arbetet och tjänsten i sig inte förändras över tid och att arbetsuppgifterna inte är 
utmanande. enbart för att det finns mycket att lära och många kurser att gå på betyder inte det att 
förutsättningarna för befordran ökar. Med förkortad arbetstid kan det också bli svårt att hinna med att 
hålla sig uppdaterad samtidigt som det dagliga arbetet bedrivs. Herzberg (1959) förklarar hur 
företagspolitik kan styra över avancemang och hur det kan möjliggöras för anställda med eller utan 
högre utbildningsnivåer. Respondenten berättar att trots försök att stimulera utveckling från företagets 
sida så leder det inte till något avancemang. 

4.1.4 Ansvar 

De respondenter som arbetar inom industribranschen berättade om hur de kan bestämma arbetstakt 
själva. Det finns en lägsta takt de behöver hålla men den är generöst tilltagen och det är aldrig några 
problem att hålla det tempo som krävs. Däremot kan de inte kontrollera själva arbetsinnehållet. 
Respondenterna som arbetar inom PR-branschen beskrev hur arbetsinnehållet styrs. De berättade att de 
har kontroll över sitt dagliga arbete och att de inte har någon överordnad som säger till dem vad de ska 
göra. Det finns en viss portion frihet under ansvar men IP1 berättar att deadline ändå ska hållas. I 
citatet nedan tas exempel upp på hur de hanterar ansvaret i det dagliga arbetet. De berättar att man kan 
luta sig mot de system som används för att säkerställa att arbetets bedrivs: 
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IP1: Det blir väldigt överskådligt vad du ska hinna på en dag du följer upp och planerar ditt arbete 
efter det. Eh det är ingen rocket science på något sätt utan du vet att den här ska vara färdig om tre 
dagar hur når jag dit, vad måste jag göra idag för att jag ska hinna det här 

IP1 visar på hur ansvaret tar form i arbetet. Arbetsuppgifterna har en deadline som ska hållas. En 
deadline kan ses som den del av arbetet som arbetsgivare har kontroll över och blir den del som 
arbetsgivaren övervakar. Hur arbetet ska bedrivas för att bli klart till deadline är däremot fortfarande 
upp till den anställde. Arbetet och arbetsplaneringen bedrivs utan att medarbetarna uppfattar förkortad 
arbetstid som något negativt. Nästa respondents svar påminner om föregående citat men det skiljer sig 
åt då nedanstående citat inte berättar något om en överordnads kontroll i arbetet såsom en deadline: 

IP5: Det jag gör med och planera marknadsföringen och göra det så är det väldigt det är ganska 
individuellt arbete så att det är lätt att liksom man kan det lätt och planera man vet hur lång tid saker 
och ting tar 

IP5 anpassar sitt arbete efter tiden arbetsuppgifterna tar. Precis som med citatet innan uppfattar 
respondenten inte förkortad arbetstid som något negativt. Då båda respondenternas tolkning om 
förkortad arbetstid inte är negativ kan det förstås som att ansvaret för arbetsplanering bidrar till att 
undanhålla det negativa med kortare arbetstid. 

4.1.5 Arbetet i sig 

Respondenterna från PR-branschen beskrev sina arbetsuppgifter som både varierande och utmanande. 
En respondent beskriver att det är täta överlämningar mellan medarbetarna vilket kan ses som att det 
kan begränsa helhetsbilden i verksamheten. I det här fallet gjorde den förkortade arbetstiden att man 
arbetade mer hjälpande och tillsammans: 

IP1: alla har sina områden och vi måste gå över för att hjälpa varann. En skriver texten och jag gör 
copy och då jobbar man alltid tillsammans /.../ att vi jobbar kortare så har vi blivit effektivare /.../ och 
lämnar över jobben på ett annorlunda sätt 

Den här faktorn beskriver bland annat hur arbetet i sig kan vara för fragmenterat, alltså att 
helhetsbilden av arbetsuppgiften saknas (Herzberg, 1959). Respondenten i citatet ovan berättar om ett 
arbetssätt med drag av att vara fragmenterat. Samtidigt beskrivs arbetsuppgifterna som att det har 
blivit bättre efter förkortad arbetstid och nu hjälps medarbetarna åt och jobben lämnas över på ett 
annorlunda sätt. Här har arbetstidsförkortningen bidragit till medarbetarnas effektivitet. Arbetsflödet 
har förbättrats utan att påverka medarbetarna negativt. Vidare har de respondenter som arbetar inom 
industribranschen beskrivit arbetet som relativt enformigt. Den huvudsakliga arbetsuppgiften handlar 
om service och reparation vilket en av respondenterna beskrev som att det inte var svåra 
arbetsuppgifter. Det som skapar variation här är just att det finns flera olika produkter de arbetar med 
och dessa uppdateras löpande vilket bidrar till en ökad variation i arbetsuppgifterna. I citatet nedan 
berättar respondenten att det inte går att besitta all kunskap själv utan man vänder sig till en 
medarbetare eller till en databas: 

IP3: det måste man ofta, utan det fungerar det inte man kan inte ha allt i huvudet som sagt var mycket 
finns ju webbaserat idag och det - spara tid kan man ta hjälp av andra /.../ vissa är specialiserade åt 
olika håll 

Arbetet inom industri beskrivs som rutinartat men ändå så pass varierat att det är vedertaget att ingen 
kan allt. Varje medarbetare är ansvarig för att sin arbetsuppgift blir genomförd men att delar av 
arbetsuppgiften kan assisteras av andra medarbetare. Hein (2012) skriver att det ger positiv inverkan 
på arbetet när medarbetare ser helheten i arbetsuppgifterna. Förkortad arbetstid spelar ingen större roll 
i hur det dagliga arbetet bedrivs. 
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4.2 Hygienfaktorer 
Hygienfaktorerna handlar om faktorer som har med trivsel i arbetet att göra. Om hygienfaktorerna inte 
uppfylls riskerar medarbetarna att vantrivas på arbetet. Herzberg förklarar att dessa faktorer inte har 
med motivation att göra men däremot är faktorerna avgörande för medarbetarnas trivsel på 
arbetsplatsen. 

4.2.1 Företagspolitik 

I våra intervjuer pratar IP5 från PR-branschen om företagets kommunikation vid övergången till 
kortare arbetstid och hur företagets arbetsorganisation ser ut. IP5 beskriver i nedanstående citat hur 
arbetsorganiseringen ser ut på företaget: 

IP5: Vi har ju ganska schysst struktur för att veta att vi gjort allting som man ska ha gjort. Det finns 
två ställen som vi har checklistor så man inte missar någonting så att det tycker jag ändå är bra 

I faktorn företagspolitik förklarar Hein (2012) att verksamhetsplaneringen är viktig då den speglar i 
hur organisationsstrukturen och arbetsorganiseringen ser ut på företaget. Om den inte fungerar som 
den ska blir det svårare för medarbetarna att utföra sitt arbete på ett välfungerande sätt. IP5 beskriver 
att företaget har en struktur som bidrar till att hålla koll på att arbetsuppgifterna ska bli klara. 
Checklistor finns till hands och IP5 förklarar det som att företagets arbetsorganisation är en central del 
i varför arbetstakten går i linje med vad som medarbetarna förväntas bli klara med. 

Vidare beskriver IP8 hur tankarna gick när företaget tog beslutet att införa kortare arbetstid och hur 
ledningen har kommunicerat ut information gällande förändringen: 

IP8: Det viktiga för ledningen var ju att gå ut med information tydligt där att hela personalen berördes 
och vad det handlade om /…/ Men det var ju lite grann i början var det lite tveksamt att man dåså 
skulle bli erbjudna det här och man undrade lite grann vad det, vad är det som ligger bakom det här. 

I ovanstående citat belyser IP8 att det var viktigt för ledningen att vara tydliga om vad förändringen 
handlade om, då hela personalstyrkan skulle beröras. Däremot beskriver IP8 att hen var fundersam till 
vad som låg bakom förändringen. Herzberg (1974) förklarar att inom faktorn företagspolitik kan 
arbetstillfredsställelsen hos medarbetaren påverkas negativt om inte företaget är tydliga i deras 
kommunikation om vad som gäller. I ovanstående citat kan antas att företaget inte haft en tydlighet i 
deras kommunikation om förändringsarbetet som de strävade efter. Medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse kan därmed gå i en negativ riktning då företagets övergripande strategi med att 
vara tydliga inte nått fram till hela personalstyrkan. 

4.2.2 Lön 

Lön var något som sällan dök upp i intervjuerna med respondenter från PR branschen. Däremot var 
lön ett återkommande samtalsämne med respondenter från industribranschen. Det har handlat om 
tankarna kring deras lönesystem men också om förändring med lönen i och med den kortare 
arbetstiden. Respondenterna som arbetar inom industribranschen har en ackordbaserad lön, som 
innebär att en del av lönen styrs av hur snabbt de klarar av sitt arbete. I nedanstående citat beskriver 
IP4 en skillnad på lönen när företaget implementerade en kortare arbetstid: 

IP4: Men när vi skiftade över så blir det faktiskt så att vi tjänade lite bättre på att jobba sex timmar än 
åtta timmar då effektiviteten ökade 

Hein (2012) tar upp att en oväntad lönehöjning och storlek på lön som centrala delar i faktorn lön då 
de är kopplade till graden av trivsel på arbetet. När övergången till kortare arbetstid skedde förklarar 
IP4 i ovanstående citat att de faktiskt fått mer i lön. IP4 beskriver att detta har att göra med att 



20 
 

företaget implementerade en kortare arbetstid. Det resulterade i en ökad effektivitet i arbetet bland de 
anställda och därmed en högre lön i och med en ackordbaserad lön. 

I nedanstående citat förklarar IP4 vidare om hur deras arbetstempo bestäms. IP4 beskriver att de har ett 
självständigt arbetssätt. Det är ingen på företaget som säger åt att de ska arbeta. Tempot styrs utifrån 
arbetstakten de själva klarar av att hålla och målen de har. Deras lönesystem, ackordbaserad lön, 
möjliggör för att kunna påverka deras lön: 

IP4: Det är ingen som går och piskar oss för att vi ska jobba något visst tempo utan vi får ju känna 
själva vilket tempo vi klarar av att hålla och sen har vi något vi ska, ett mål vi ska rikta oss mot 

Lönen antas vara rimlig då medarbetarnas lön påverkas av hur mycket arbete de klarar av att utföra. 
Den skulle vara orimlig om somliga medarbetare jobbar hårdare och får mer gjort än andra, men till 
samma lön. I faktorn lön är det viktigt för medarbetaren att känna att lönen är rimlig i jämförelse med 
vad andra medarbetare får för samma utförande av jobb (Hein (2012). 

4.2.3 Relationer 

I våra intervjuer pratar respondenterna från industribranschen om sina relationer till sina medarbetare 
och chefer. Respondenterna från industribranschen arbetar skift, vilket innebär tidiga arbetspass 
varannan vecka och sena pass varannan vecka. IP2 förklarar i nedanstående citat hur de på företaget 
varierar arbetsledare beroende på skift. I citatet beskriver IP2 att de arbetar nära arbetsledaren och att 
det varierar vem som är arbetsledare från skift till skift. IP2 förklarar att alla företag inte har den 
variationen och i citatet beskriver hen den variationen som positiv, då det finns möjlighet till att träffa 
olika arbetsledare från vecka till vecka: 

IP2: Vi har ju lite varierande arbetsledare också så att det blir lite ruljangs då det oftast är olika 
personer som man träffar på, på de olika skiften” /.../ Den variationen har ju inte alla så blir det ju lite 
extra roligt så vi träffar olika människor lite om vartannat 

Vidare beskriver IP6 i nedanstående citat sammanhållningen på företaget och tiden som uppkommit 
med kortare arbetstid: 

IP6: Sedan har vi en ganska rejäl sammanhållning här på arbetsplatsen /.../ det är också lätt att ha lite 
mer tid till sina jobbarkompisar när man har kortare arbetstid det är ju tio timmar till som finns varje 
vecka. 

IP2 förklarar variationen av arbetsledare som något positivt vilket skvallrar om en god relation till 
överordnade. IP6 förklarar att företaget har en bra sammanhållning som resulterat i nya 
vänskapsrelationer och hur kortare arbetstid öppnat dörren till mer tid att umgås med sina 
arbetskollegor på fritiden. Detta kan i sig antas som att IP6 känner en gemenskap till sin arbetsgrupp 
samtidigt som hen har en god relation till sina medarbetare då de umgås på fritiden och tar upp att de 
har en rejäl sammanhållning på arbetsplatsen. Herzberg (1959) tar upp goda relationer till 
överordnade, kollegor och känslan av att tillhöra arbetsgruppen som centrala delar i faktorn relationer. 

4.2.4 Chefen 

I våra intervjuer har det varit ett stort fokus på respondenternas resonemang kring kortare arbetstid 
men det har också pratats om chefens roll i det hela samt somliga respondenter från PR-branschen 
aldrig jobbat övertid. IP1 pratar i nedanstående citat om chefens roll på företaget: 

IP1: Även när vi jobbade 40 timmar så har vi aldrig haft att vi jobbat övertid på firman utan man ska 
hinna gjort det då chefen ska fördela arbete så vi känner att man är klar när man gå hem 

Vidare pratar en annan intervjuperson om att denne lär sig varje dag av hens överordnande: 
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IP5: jag lär mig nästan varje dag både utav chefer och sen just att man själv kanske hittar lösningar 
och så 

Chefens ledarkompetens i form av att kunna delegera ut arbetsuppgifter och få medarbetarna att 
utvecklas i det dagliga arbetet beskriver Herzberg (1959) som centrala delar i faktorn chefen. IP1 
förklarar att chefens roll är att fördela arbetet i den mån som gör det möjlighet för de anställda att 
hinna klart med det som förväntas bli klart innan arbetsdagen är slut. IP1 berättar att de aldrig arbetat 
övertid vilket kan skvallra om att chefen gjort det bra när det kommer till att delegera ut 
arbetsuppgifter till de anställda. IP5 förklarar att hen lär sig varje dag av chefen vilket kan antas tyda 
på att hens chefer har en god ledarförmåga. 

4.2.5 Arbetsförhållanden 

Den fysiska och den sociala miljön är någonting som respondenterna från både PR-branschen och 
industribranschen förklarat som en viktig del i det dagliga arbetet. I nedanstående citat pratar IP5 som 
arbetar i PR branschen om samtals- och arbetsutrymmet som finns på företaget: 

IP5: vi sitter ju väldigt nära varandra alla här. Det är bara att man lyfter huvudet lite och så kan man 
tjöta 

Hur den sociala miljön ser ut på företaget beskriver Hein (2012) som en central del i faktorn 
arbetsförhållanden. IP5 förklarar att det på arbetsplatsen ständigt finns möjlighet till social interaktion 
då medarbetarna arbetar intill varandra. Vilket kan anses som en god social miljö på arbetet. 

En annan respondent, IP6, pratar om fysiska arbetsförhållanden på sitt arbete och jämför med tidigare 
arbeten: 

IP6: Här är vi ju delaktiga i både utrustning till stor del våra kläder och våra verktyg 

IP6 beskriver en delaktighet till utrustning i form av att kunna välja vilka kläder och verktyg hen 
föredrar, vilket Herzberg skriver om i sin faktor arbetsförhållanden som en viktig del (2012). 

4.2.6 Övrigt liv 

I våra intervjuer har respondenterna förklarat hur den kortare arbetstiden gynnat deras övriga liv i form 
av mer tid över till annat som får dem att må bra.  

IP1 berättar om en kollega som fick mer tid över till att vara med sina barn i samband med den 
förkortade arbetstiden på företaget: 

IP1: Plötsligt kunde hen faktiskt börja med läxorna med ungarna innan maten och sen efter maten var 
man liksom klar och hade tid att umgås. 

I ett annat citat berättar IP4 om sina tankar med kortare arbetstid och möjligheten att börja senare och 
sluta tidigare. IP4 jobbar inom industribranschen och på företaget jobbar de i skift i 6 timmar, 
varannan vecka tidigt och sent arbetspass: 

IP4: Att jag har förmiddagar ledigt och eftermiddagar ledigt så att det var att kunna göra vad jag vill 
på min fritid på eftermiddag och förmiddagar så är det den största motivationen tycker jag 

Herzberg (1959) beskriver att arbetsförhållanden som har positiva effekter på medarbetarnas fritid 
innehar en central del i faktorn övrigt liv. IP1 förklarar att övergången till kortare arbetstid öppnade 
möjligheten för kollegan till mer kvalitetstid med barnen på kvällen, då läxorna kunde göras innan 
middagen istället för efter. Vidare förklarar IP4 att den största motivation med kortare arbetstid är att 
kunna ha mer tid över till familj och fritid. Kortare arbetstid kan i båda dessa fall ses som en positiv 
effekt på respondenternas fritid. 
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4.2.7 Status 

En aktuell aspekt av förkortad arbetstid togs upp av IP1 som handlar om jämställdheten i arbetslivet. 
Det är vanligt att kvinnor går ner i arbetstid, till exempel efter graviditet, och därmed också går ner i 
lön. Detta påverkar kvinnors roll i stort i förhållande till inkomst och ekonomiska förutsättningar i 
livet (SOU, 2002:49). Citatet nedan visar på fördelen med att korta ner arbetstiden och låta anställda 
behålla sin fulla lön: 

IP1: Sen är det jävligt lätt att se att folk blir gladare bland annat det här vanliga argumentet att det är 
oftast kvinnor som gått ner 75% med sänkt lön. De säger: Jag gör lika mycket fortfarande på 75% 
som jag gjorde förut på 8h men jag får mindre lön och det bevisar också lite grann det här med att det 
går mycket spilltid, ställtid, annat 

Status förklaras som ett villkor där arbetstillfredsställelsen hos de anställda påverkas av deras status 
(Herzberg, 1959). Herzberg skriver om status som är något medarbetare kan få vilket i sin tur påverkar 
hur de känner inför sitt arbete. Det citatet säger stämmer säkerligen inte överens till fullo med det 
Herzberg beskriver. Däremot tas det upp och har tagits upp som en viktig aspekt av diskussionen kring 
arbetstidsförkortning sedan början av 1970 (SOU 2002:49). Sett utifrån tvåfaktorsteorin kan villkoren 
lön och status tas upp här som relevanta faktorer i scenariot citatet beskriver. Lön och status är 
hygienfaktorer. Utifrån citatet införlivas dessa två faktorer mer eller mindre som effekter av att 
förkorta arbetstiden hos företag med de förutsättningarna. 

4.3 Sammanfattning 

Det har varit både positiva och negativa resultat i det här kapitlet. De flesta respondenterna har varit 
positivt inställda till kortare arbetstid. En förförståelse var att kortare arbetstid kunde öka arbetstempot 
på ett negativt sätt men IP1 förklarade att i och med förkortad arbetstid ökade effektiviteten hos 
medarbetarna. Tillsammans med det sättet som arbetsuppgifterna genomförs skapades en slags 
synergieffekt som ledde till att arbetet genomfördes snabbare. Ett plus var också att medarbetarna fick 
en tydligare helhetsbild av arbetet. En negativ sida av den förkortade arbetstiden som kom upp gällde 
hur den förkortade arbetstiden påverkade respondenterna med ackordbaserad lön. Här berättades det 
om hur medarbetare tenderar undvika arbetsuppgifter som det var vedertaget att det tog längre tid. Helt 
enkelt undveks mer utmanande arbetsuppgifter i den mån det var möjligt på grund av att man arbetade 
kortare dagar och med ackordbaserad lön. Respondenterna från industribranschen förklarade vidare att 
deras lön ökade i samband med företagets övergång till en kortare arbetstid. Förklaringen handlade om 
att arbetseffektiviteten ökade och därmed lönen då de har en ackordbaserad lön. Den kortare 
arbetstiden gav också respondenter från olika branscher mer tid över till familj och vänner från arbetet. 
Mer tid till sådant som får dem att må bra vilket kan antas ha en positiv effekt på deras arbetstrivsel då 
arbetstillfredsställelsen ansågs öka. Däremot har det visats på att en otydlighet från ledningens sida 
gällande kommunikationen till de anställda om varför en reducering i arbetstid skett. Detta antas vara 
negativt då en otydlighet i kommunikationen från ledningens sida kan bidra till att medarbetarna inte 
trivs på jobbet. I resultaten går att finna exempel på hur förkortad arbetstid inte är en vattentät åtgärd 
för att förbättra motivation och trivsel. Kortare arbetstid uppskattas generellt av respondenterna vilket 
också styrks av tidigare forskning. I det här kapitlet har redovisats flera exempel på när förkortad 
arbetstid kan ge positiva men också negativa effekter på motivation och orsaka vantrivsel. 
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5. Diskussion 

5.1 Motivationsfaktorer 
Herzbergs motivationsfaktorer representerar de händelser som gör att medarbetare känner sig mer eller 
mindre motiverade inför arbetet. Det handlar om att få någon form av feedback på utförda 
arbetsuppgifter, att självständigt få utföra sina arbetsuppgifter, förutsättningarna för att utvecklas i 
arbetet och också själva arbetsuppgifterna i sig (Forslund, 2013). Ingen av respondenterna berättade 
om någon sorts bekräftelse från sina chefer utan det rörde ackordbaserade lönemodellen och uppsatta 
mål i arbetet. Det kan resoneras kring ifall den nu mer begränsade arbetstiden påverkar chefernas 
tendens att ge personlig feedback. Rörlig lön och mål som belöning fanns hos respondenternas företag 
även innan förkortad arbetstid infördes men tyvärr saknas data om chefer berömde mer innan 
arbetstiden förkortades. Vid muntlig bekräftelse, såsom beröm, kan det tolkas som att det har med 
arbetsrelationer att göra (Herzberg, 1959). Ifall medarbetare betonar relationer eller sammanhållning 
när de tar upp beröm eller belöning så kan det betyda att händelserna påverkar trivseln och inte 
motivationen.  

Flera av respondenterna tog upp den rörliga lönen som något positivt men utifrån prestationsfaktorn 
kunde det, i analysen, synas hur den rörliga lönen också har en negativ inverkan på respondenterna. 
Med en rörlig lönemodell där kvickhet och effektivitet ger en ökad lön tenderar medarbetare att 
undvika mer utmanande arbetsuppgifter. Problemlösning talas om med negativ klang i empirin medan 
det, i teorin, ska bidra till positiv inverkan på motivation. Den här problematiken kopplas till 
lönemodellen men kan ha förstärkts av förkortad arbetstid. Med mindre mängd arbetstid att förfoga 
över. 

Det var tydligt att industribranschens respondenter hade lika åsikter när det kom till 
utvecklingsmöjligheterna hos företaget. Lika regelbundet som det dök upp uppdateringar i produkterna 
lika regelbundet fanns det kurser att tillgå. Fanns det inga kurser att ta fanns all produktinformation i 
lättillgängliga databaser. Där fanns också webbaserade kurser och prov som medarbetarna kunde ta. 
Respondenterna ansågs positivt inställda till förutsättningarna för utveckling som företaget erbjuder 
och förkortad arbetstid står inte heller i vägen för att gå kurser. Det finns en baksida här. Hein (2012) 
beskriver i Herzbergs faktor utvecklingsmöjligheter hur det kan finnas osynliga gränser inom ett 
företag som hindrar medarbetare från att avancera. Mer exakt handlar det om medarbetare utan formell 
utbildning, vilket i fallet från empirin kan liknas vid. Respondenterna erbjuds mängder med utbildning 
och utveckling, men det blir uteslutande på bredden som deras kompetens utökas. Arbetsuppgifterna 
förändras inte och avancemang inom företaget uteblir. 

Båda branschernas respondenter har upplevt att de, i olika grad, har ett eget ansvar över arbetet. 
Respondenterna från industribranschen förklarar att arbetstakten regleras av respondenterna utifrån 
ackordslönen. Det finns en lägsta fart som behöver hållas vilken kan riskeras upplevas som en piska. 
Den lägsta farten är däremot så pass låg att ingen respondent har problem att hålla den takten. 
Respondenterna har ansvaret över tempot de arbetar i vilket är positivt men det förekommer 
övervakning och kontroll också. Arbetsdagen beskrivs som att man arbetar tre timmar, följt av en 
kortare lunchrast, för att sedan arbeta tre timmar till. Kontrollen finns i arbetets schema. Medarbetarna 
har sin plats där de ska stå och arbeta vilket kan tolkas som en del av övervakningen. Jämförs detta 
med respondenterna från PR-branschens svar visar det att PR branschens respondenter har ett mer 
utbrett ansvar. De planerar sitt eget arbete och kan välja ordningsföljd på olika arbetsuppgifter. Det här 
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visar på hur olika förutsättningar olika branscher har. Dr Aram Seddigh berättar om hur olika 
branscher kan få problem vid införande av förkortad arbetstid. Respondenterna från industribranschen 
lämnar arbetet när de går hem, de kan inte ta med sig det vilket är en positiv förutsättning enligt Dr 
Aram Seddigh. De som löper en större risk för förhöjda stressnivåer är respondenterna från PR-
branschen då de dels är ansvariga för sin egen planering och dels för att de i större utsträckning kan ta 
med sig arbetet hem. Empirin visar däremot på det omvända. Ingen från PR-branschen behöver arbeta 
övertid medan de från industribranschen arbetar övertid regelbundet. Det betyder varken att tidigare 
forskning har fel eller att empirin är missvisande. Om något så kan det skvallra om att det finns fler 
faktorer än enbart arbetstidsförkortning som spelar in. 

Arbetet i sig beskrivs som varierat av respondenterna. IP1 berättar om när arbetet tas emot eller ska 
lämnas vidare medarbetare emellan. Hein (2012) beskriver, i Herzbergs faktor arbetet i sig, att det kan 
vara negativt ifall arbetsuppgifterna är för uppdelade mellan medarbetarna och att det kan leda till att 
helhetsbilden av arbetet går förlorad. IP1 berättar att tack vare den förkortade arbetstiden hjälps man åt 
mer och det leder till att varje medarbetare ges bättre förståelse för hela arbetsuppgiften. 
Arbetsuppgifterna inom industribranschen beskrivs som varierande då det finns olika produkter och 
alla uppdateras regelbundet. Samtidigt är det ett väldigt rutinartat arbete då arbetsuppgifterna överlag 
utförs på samma vis om och om igen. Det går att tolka som att det finns en väldig bredd i arbetet. Trots 
förkortad arbetstid finns det hjälp att få både av andra medarbetare och digitalt. 

5.2 Hygienfaktorer 
Hygienfaktorerna är en övergripande del i Herzbergs tvåfaktorsteori då den belyser vikten av att 
medarbetarnas arbetsvillkor och arbetsförhållanden ska vara rimliga. Om än inte bra för att 
medarbetarna inte ska vantrivas med sitt arbete och arbetsplats (Hein, 2012). Herzberg (1974) tar upp 
företagspolitiken i form av kommunikationsförmåga vid förändring, lönens rimlighet, goda relationer 
till medarbetare och chefer som centrala hygienfaktorer. I studiens resultat framkom det att det är 
viktigt för ett företag att ha en företagspolitik som handlar om att vara tydlig med vad som gäller vid 
en reducering av arbetstid för de anställda. I annat fall riskerade företagets medarbetare inte förstå 
innebörden av förändringen och vilka faktorer som ligger bakom den.  

Företagets struktur behandlades också i studien som en viktig del i företagspolitiken. En tydlig och bra 
företagsstruktur underlättar för medarbetarna att utföra det arbete som företaget förväntas av dem. Vad 
gäller lönen har det framkommit att kortare arbetstid till och med kan öka lönen hos de anställda om 
företaget utgår från en lönemodell där en viss procent är rörlig och styrs av mängden utfört arbete. 
Respondenterna som arbetar inom industribranschen har en sådan lönemodell och när övergången av 
kortare arbetstid trädde i kraft ökade arbetseffektiviteten vilket också ökade lönen för medarbetarna. 
En löneförhöjning kan betyda att medarbetarna känner sig mer nöjda med företagets arbetsvillkor 
vilket kan öka deras trivsel på arbetet (Hein, 2012). Ur detta framkom det att respondenterna själva 
bestämmer i vilken takt de vill arbeta så länge de når uppsatta mål. Lönen bestäms till viss del av det 
arbetstempo respondenterna väljer att ha vilket visar på att lönen är rimlig. Om företaget istället skulle 
ge medarbetarna en fast lön, där somliga får betydligt mer gjort än andra, finns risk till vantrivsel då 
lönen inte anses vara rimlig (Herzberg, 1974). Vidare framkom det i resultatet av IP6 från 
industribranschen att det i och med en reducerad arbetstid funnits mer tid över till att umgås med 
arbetskollegor på fritiden. Om medarbetarna umgås på fritiden kan det antas att de inte enbart är 
jobbkollegor utan också goda vänner. Goda relationer till medarbetare har betydelse för graden av 
trivsel på arbetet (Hein, 2012). 
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Herzberg (1959) tar upp chefens ledningskompetens, arbetsförhållandena, tid för övrigt liv och 
statussymboler som centrala hygienfaktorer för medarbetarna. En respondent från PR-branschen 
pratade om chefens ledningskompetens i form av att kunna dela ut ansvar, vilket framkom i studien 
som något chefen hanterar bra i det dagliga arbetet. Det är tydligt för medarbetarna vad de ska göra 
under dagen då chefen fördelar arbetet. Betydelsen av att ha en chef som gör det möjligt för 
medarbetarna att på ett tydligt och effektivt sätt veta vad de ska göra under sin arbetstid, minskar 
risken för vantrivsel hos medarbetarna (Forslund, 2013). Framförallt tror författarna att detta är viktigt 
när ett företag har kortare arbetstid då det finns mindre tid än tidigare att utföra samma arbete. 

Respondenterna beskriver arbetsförhållandena inom industribranschen som positiva. Då det har 
framkommit att det finns möjlighet till socialt samspel med medarbetare när som helst trots den 
reducerade arbetstiden. Detta tyder på en självständighet att kunna prata om annat med kollegor utan 
att det berör arbetseffektiviteten. Det framkom också att medarbetarna från industribranschen får vara 
med och välja arbetsverktyg som de själva anser går i linje med deras sätt att arbeta. Detta beskriver 
Hein (2012) är viktigt för att stärka företagets arbetsförhållanden och medarbetarnas arbetstrivsel. Hur 
dessa arbetsförhållanden har en koppling till kortare arbetstid är svår att dra. Däremot vill författarna 
påvisa betydelsen av att det går att ha kortare arbetstid och ändå ha ett bra arbetsklimat i form av att 
kunna samtala med medarbetare samt vara delaktig med vilken arbetsutrustning som ska användas i 
det dagliga arbetet. 

I resultatet har det framkommit att den kortare arbetstiden har öppnat upp för mer tid till sådant som 
respondenterna från båda branscher mår bra av. Mer tid till barnen och mer tid till att utöva 
fritidsintressen är sådana exempel som respondenterna fått mer tid till. Att kortare arbetstid har en 
positiv inverkan på medarbetarnas övriga liv kan antas att den också har en positiv inverkan på deras 
arbetstrivsel. Detta då Hein (2012) beskriver att arbetsförhållanden som resulterar i positiva effekter 
för medarbetarnas övriga liv därmed också har en positiv inverkan på medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse och arbetstrivsel. Livet går inte enbart ut på att arbeta utan att också göra sånt 
som får en att må bra. Om arbetsförhållandena som råder på företaget jämt och ständigt går utöver 
medarbetarnas familj och deras fritidsintressen tror författarna att det tillslut kommer bli en 
nedåtgående spiral där arbetstillfredsställelsen och arbetstrivseln sänks för medarbetaren. Hein (2012) 
beskriver i faktorn övrigt liv att om medarbetarnas övriga liv bidragit till deras arbetstillfredsställelse i 
en negativ riktning ökas risken för vantrivsel på arbetet.  

SOU (2002:49) förklarar att organisationer med dåliga arbetsvillkor ökar risken för medarbetarna till 
att kombinera arbets- och privatlivet på ett dåligt sätt. Han sammanfattar vidare att en kortare arbetstid 
kan vara en faktor till att försöka förbättra medarbetarnas arbets- och levnadsvillkor men också en 
möjlighet till att göra villkoren för könen i arbete och övrigt liv jämnare. I studiens resultat framkom 
det, från en respondent som arbetar i PR-branschen, att det är ofta kvinnor som går ner till 75% av 
arbetsomfattningen med sänkt lön då de har fött barn. Däremot tenderar de att få lika mycket gjort i 
arbetet under 75% arbete som på en heltidstjänst på 100% arbete. En omfattande finsk studie fann att 
medarbetare i genomsnitt använder två timmar av arbetsdagens åtta timmar till sådant som inte har 
någon relevans för arbetet (Tuvhag, 2013). Företaget som IP1 arbetar på har låtit de anställda inneha 
samma lön trots en sänkning av arbetstiden. Detta kan antas ha en betydelse för jämställdheten då 
kvinnliga medarbetare på företaget varken behöver gå ner i arbetstid eller i lön, vilket de möjligen 
skulle behöva göra om de arbetade på ett företag som innehar en normal arbetstid. Hein (2012) skriver 
att statussymboler som gynnar medarbetarnas arbetstillfredsställelse kan ha inverkan på arbetstrivseln. 
Statussymbolen är i detta fall att medarbetarnas lön inte påverkas för att arbetstiden reduceras. 
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5.3 Sammanfattning 
Inom motivations- och hygienfaktorerna har flera moment beskrivits som att de nästintill överlappar 
varandra. Herzberg berättade att det är viktigt att hålla isär de två, då de har inverkan antingen på 
motivation eller arbetstrivsel. Samtidigt som de bör hållas isär kommer Forslund (2013) med exempel 
på hur forskare eller lärare kan vara motiverade i sitt arbete men vantrivas på själva arbetsplatsen. De 
båda faktorerna hänger ihop vilket går i linje med den här studiens empiri då medarbetare diskuterade 
motivation under vad Herzberg beskriver som trivselfrågor och vice versa. En intressant reflektion 
som gjordes gällde skillnaden i svar respondenterna gav på vissa intervjufrågor. Respondenterna 
arbetar i två olika branscher, industribranschen och PR-branschen. Trots att svaren skilde sig åt 
branscherna emellan, hade majoriteten av respondenterna gemensamma åsikter om att förkortad 
arbetstid var en motivationsfaktor i sig, tillsammans med variation i arbetsuppgifter. Herzberg tar upp 
arbetstidsförkortning som en belöning men en kortvarig sådan (Hein, 2012). Det framkom i studien att 
respondenterna från industribranschen fått mer i lön när en övergång till förkortad arbetstid trätt i kraft 
på företaget. Detta kan anses bidra till att medarbetarna känner en hög arbetstrivsel på företaget. 
Vidare har respondenter från båda branscher lyft fram att de fått mer tid till det övriga livet vilket 
ansågs som något positivt gällande deras arbetstillfredsställelse och arbetstrivsel. 

5.4 Slutsatser 
I studien framkom det att kortare arbetstid kan bidra till mer motiverade medarbetare. Då arbetstiden 
förkortats har det i empirin lett till att medarbetarna arbetat mer effektivt och därmed ökat 
produktiviteten. Respondenterna kommer ifrån två olika branscher vilket har bidragit till att svaren har 
skilts åt i vissa avseenden. Trots det så är respondenternas tolkningar om förkortad arbetstid i stort 
enhetliga. Däremot har det framkommit i studiens resultat att en förkortad arbetstid och en rörlig lön 
krockar med medarbetarna från industribranschens vilja till problemlösning och mer utmanande 
arbetsuppgifter.  

Vidare framkommer det att arbetstidsförkortning är en bidragande faktor till ökad trivsel för 
medarbetarna. Detta i form av en ökad lön för respondenterna med en ackordbaserad lön då 
arbetseffektiviteten ökade. Respondenterna förklarade också att de fick mer tid över till sådant som får 
dem att må bra. Det här anser författarna som positivt då det påverkar deras arbetstillfredsställelse och 
deras arbetstrivsel i en positiv riktning. Däremot fanns tendenser till vantrivsel när en respondent 
beskrev företagets kommunikationsförmåga angående övergången till kortare arbetstid som oroande 
och otydlig. 

Tidigare studier och även vår har tittat på effekter av arbetstidsförkortning i medarbetarnas perspektiv. 
Även om förkortad arbetstid ger positiva effekter behöver inte det betyda att det är en universallösning 
mot omotiverade medarbetare eller ett botemedel mot vantrivsel. Tidigare forskning visar på att 
förkortad arbetstid inte kan ses som en enkel lösning på problem som rör motivation och trivsel på 
arbetsplatsen. 

5.5 Förslag på vidare forskning 
Under åtta timmars arbetsdagar har det funnits tendenser i tidigare forskning till dötid i form av fokus 
på annat som inte berör arbetsuppgifterna. Denna studie har fokuserat på vad kortare arbetstider har 
för effekter men däremot har det inte studerats om det finns tendenser till tid i den kortare arbetstiden 
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som inte har någon relevans till arbetet. Vi är också intresserade av att se om effekter av förkortad 
arbetstid tenderar skilja sig utifrån yrken och branscher. I studien har vi studerat kortare arbetstid 
utifrån två branscher med olika yrken. Vi skulle vilja se fler och större djupdykningar angående 
branschmässiga skillnader men också om och hur alla branscher faktiskt kan implementera en 
förkortad arbetstid. Dessa två aspekter anser vi skulle vara ett intressant bidrag inom framtida 
forskning. 
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6.2 Bilagor och appendix 
6.2.1 Missivbrev 
 

Framfördes muntligt följt av muntligt godkännande 

Av den här anledningen söker vi personer som i nuläget har kortare arbetstid och som tidigare har haft 
en anställning på heltid där arbetstiden uppgått till 35–40 timmar per vecka. Intervjun riktar in sig på 
frågor som rör motivation och hälsofrämjande arbetsplatser. Telefonintervjuerna kommer att spelas in 
och transkriberas.  

Du som tackar ja till att delta kan under vilken tidpunkt som helst avbryta ditt deltagande. All inspelad 
data kommer att redogöras anonymt. Företagets eller ditt namn kommer inte att nämnas i studien. 
Studiens resultat kommer enbart att framföras i vetenskapligt syfte. 

Bekräfta att du vill delta samt uppge detta tillsammans med ditt namn och dagens datum. 

	
6.2.2 Intervjuguide 
	
Inledning	
Tänkte börja med att du kan berätta lite om din arbetsroll, dina arbetsuppgifter och hur länge du har 
arbetat på företaget? 

	
Motivation	
Känner du dig mer motiverad att gå till jobbet nu än tidigare när du hade längre arbetstid? Möjliga 
följdfrågor - På vilket sätt? Kan du ge ett exempel på det?  

Händer det att du någon gång inte känner dig motiverad på jobbet? Vad beror det på? 

Hur känner du att kommunikationen inom företaget fungerar? Möjliga följdfrågor - På vilket sätt? Kan 
du ge ett exempel på det? Händer det att det inte känns som att kommunikationen fungerar? 

Tror du att sammanhållningen på företaget påverkas av att ni har kortare arbetstid? I så fall på vilket 
sätt?  

Känner du att det finns utrymme till att hjälpa varandra i det dagliga arbetet? T.ex. svåra uppgifter 
eller tips. 

Hur ser er lönemodell ut? Finns det en rörlig del? Har ni något bonussystem/prisutdelning i form av 
månadens medarbetare?  

Känner du att du utvecklas i ditt dagliga arbete? Inte kurser utanför företaget utan lite mer som intern 
utbildning? 

	
Hälsofrämjande	frågor	
När du går på helg känner du, generellt sett, att du fått gjort det som förväntas av dig under 
arbetsveckan? Skiljer det sig från vecka till vecka? 
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Byter ni skift från vecka till vecka? Dvs jobbar ni tidigt pass varannan och sent pass varannan? Vilka 
tider jobbar ni? Hur känns det? Tycker du att det är krävande att byta tid? 

 

Känner du i och med kortare arbetstid, om man jämför med tidigare arbetstid att du generellt sett har 
mer tid över till annat som inte har med jobbet att göra? Mer tid till t.ex. familj, vänner, träning etc. 

 

Känner du dig mer stressad nu när du har mindre mängd tid att göra samma arbete? På vilket sätt? Kan 
du ge ett exempel? 

 

Känner du att du har kontroll över ditt dagliga arbete? - Kan du påverka din arbetstakt?  

 

Har du möjlighet att sitta ned och prata med arbetskollegor under arbetstid? 

 

Känner du att du får utlopp för dina sociala behov när ni har kortare arbetstid? 

 

Känner du att det finns utrymme till att ta hjälp och få stöd av dina kollegor? På vilket sätt? Kan du ge 
ett exempel?  

 

Händer det att du jobbar över din arbetstid? (Om ja) Hur ofta? Hur kommer det sig? Hur känns det? 
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