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Sammanfattning 

Vi arbetar idag mindre tid än vad den arbetande människan gjort under tidigare årtionden, och många 

hävdar att vi måste arbeta mer för att vi ska kunna bibehålla vår standard. Men sammantaget, betalt 

och obetalt arbete, sett ur en familjs perspektiv arbetar många väldigt mycket idag, och med högt 

ställda krav både på jobbet och i hemmet. 

 

Ett antal försök med förkortad arbetstid har gjorts på olika arbetsplatser i landet, de flesta inom 

kommun och landsting, men få har genomförts med både för- och efterstudie. Vi har i vår studie utgått 

från den arbetstidsförkortning som genomfördes på Radiumhemmet 2003 där vi genomförde en 

förstudie där alla som skulle delta i försöket fick svara på en enkät innan projektet påbörjades. När 

projektet pågått tre månader skickade vi ut ytterligare en enkät till deltagarna. Utöver de som deltagit i 

projektet med arbetstidsförkortning har vi även genomfört motsvarande studie med en kontrollgrupp 

bestående av sjuksköterskor som arbetade med normal arbetstid. Vi har i vår undersökning fokuserat 

på Karaseks krav- och kontrollmodell och deltagarnas välbefinnande före och efter införandet av 

arbetstids-förkortningen. Frågorna vi har använt oss av utgår från samma som i undersökningarna av 

levnadsförhållanden (ULF). Eftersom vi också tror att, hur vi använder vår fritid påverkar hur vi mår 

på vårt arbete, har vi utöver Karaseks krav/kontrollmodell, också använt oss av The role strain theory 

då vi har studerat hur deltagarna har använt sin nyvunna fria tid och ställt dessa svar i relation till hur 

nöjda de var med sina nya arbetstider.  

 

Resultaten av vår studie visade att arbetstidsförkortningen inneburit ökade krav såsom att arbetet blivit 

mer jäktigt och att den psykiska stressen hade ökat samtidigt som kontrollen hade minskat då det blivit 

svårare att hinna med sina arbetsuppgifter. Trots detta visade resultaten att den kortare arbetstiden kan 

lätta den totala arbetsbördan genom att frigöra tid till annat än betalt arbete, såsom hushålls- och 

hemarbete samt fritidssysselsättningar och på så sätt öka individens välbefinnande.  

 

 

Nyckelord: Arbetstidsförkortning, Karasek krav- och kontrollmodell, välbefinnande, the role strain 

theory. 
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1. Inledning 

Frågan om hur lång arbetsdagen bör vara har varit aktuell ända sedan industrialismens början. Inte 

minst har arbetarrörelsen varit drivande i frågan om kortare arbetstid, men skälen till att korta 

arbetstiden har sett olika ut under decennierna, mycket beroende på de samhällsekonomiska 

förutsättningarna. 

 

Under 1900-talets första hälft kopplade man arbetstidens längd till olika yrkesrelaterade sjukdomar. 

Hälsoaspekter och arbetarskydd var de argument som framhölls vid de arbetstidsförkortningar som då 

genomfördes. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen under 1950- och 1960-talet ökade kraven på 

att arbetstagarna skulle få ta del av det ekonomiska välståndet i form av kortare arbetsdag. Arbetstiden 

regleras i kollektivavtal och 1973 genomfördes den senaste lagreglerade förkortningen av 

veckoarbetstiden. Därefter följde en period av ekonomisk stagnation då produktiviteten minskade 

drastiskt, reallönerna stagnerade och den offentliga konsumtionen slutade öka för att under 80-talet 

minska som andel av BNP. Under 1990-talets början befanns landet i ekonomisk kris och 

arbetslösheten mångdubblades. I detta sammanhang diskuterades arbetstidsförkortning utifrån ett sätt 

att få fler arbetstillfällen genom arbetsdelning (Ds 2002:22). 

 

Fortsatt hög arbetslöshet, ett minskat arbetskraftsdeltagande och en kraftig ökning av 

långtidssjukskrivna under 1990-talet, bidrog till att man började tala om välfärd i ett vidare perspektiv, 

både för individen och för samhället i stort (Matteoni 1998). Välfärd innebär inte bara att man har 

tillgång till de kollektiva systemen såsom vård och skola eller rättsskydd, utan också att man äger en 

god hälsa och goda sociala relationer, att man har ett arbete man trivs med och som man kan försörja 

sig på. Välfärd betyder också att människor känner välbefinnande, ”en känsla av att må bra”, vilket 

man kan göra i olika grad oavsett hälsotillstånd. Arbetstidens längd och förläggning, inflytande över 

arbetstiden och möjligheter att variera arbetstiderna anses ha stor betydelse för individens 

välbefinnande. Arbetstidens utformning har en direkt betydelse för våra relationer på arbetsmarknaden 

genom att sätta gränser för hur länge och när arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, men 

också för hur relationerna i hem och familj ser ut. Arbetstiden har en central betydelse även för andra 

delar av människors villkor genom att den också påverkar den tid vi inte arbetar, hur mycket tid vi kan 

ägna åt barn och familj, i vilken utsträckning vi kan ägna oss åt fritidsaktiviteter och föreningsliv samt 

för vår hälsa och för jämställdheten i samhället. Arbetstidsfrågan har kommit att bli en central 

komponent i idén om ett hållbart arbetsliv (SOU 2002:49). 
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Arbetstiden har också en central roll i den psykosociala arbetsmiljön vilken också har 

uppmärksammats under senare tid och anses vara en av orsakerna till den negativa stress vi utsätts för 

i arbetet (Härenstam 2000; Åkerstedt 2001). Vår arbetssituation kan påverka vårt psykiska 

välbefinnande negativt genom till exempel stress, trötthet, olust och nedstämdhet. Kontroll och 

möjlighet att utöva kontroll över sin egen situation är fundamentalt för individen. Att kunna utöva 

kontroll över sitt liv innebär att man kan ta kommando över de situationer som man möts av i 

vardagslivet, att man känner livsmakt. Stress och utövandet av kontroll hänger nära samman på det 

sättet att stressreaktioner mobiliseras när vi känner att vi håller på att förlora kontrollen över en 

situation.  

 

Under de drygt 100 år sedan Sverige började industrialiseras och sedan arbetarrörelsen krävde 8 

timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars vila för bättre balans mellan arbete och fritid, har vi de 

facto fått allt kortare arbetstid. Men från 1990 och framåt kan man se en annan trend – medan alltfler 

människor går utan arbete, arbetar många människor idag alldeles för mycket och riskerar därmed att 

bli utbrända. (Lundberg m.fl. 1994, Lundberg m.fl. 2003: Olson, 2004). Företagens och individens 

önskemål och behov skiljer sig åt mer och mer. Medan företagen vill få ökade möjligheter att anpassa 

arbetstiderna till produktionen, finns det önskemål hos alltfler individer att minska arbetstiden för att 

få en bättre balans mellan arbete och fritid.  

 

Kvinnors situation i arbetslivet och i hemmet har även förändrats. Sedan början av 1960-talet har 

antalet kvinnor i förvärvsarbete ökat kontinuerligt och vid slutet av 1980-talet hade lika många 

kvinnor som män ett betalt arbete i Sverige. Kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket idag med 

den skillnaden att män arbetar för lön medan kvinnor i större omfattning arbetar utan lön. Oavsett om 

kvinnorna förvärvsarbetar på heltid eller om de arbetar deltid har kvinnor i stor utsträckning fått 

behålla huvudansvar för hem och barn och omsorgsansvar om äldre anhöriga och andra närstående 

(Lundberg m.fl. 1994; SCB 2002). Detta har fått till följd att många kvinnor i vissa perioder av livet 

har en hög total arbetsbörda som kan leda till stress och otillfredsställelse. Många forskare pekar på att 

människors arbetsliv, familjeliv och fritid ofta har belysts ur ett könsneutralt perspektiv (Elwin-Nowak 

1999; Thomsson 1996). Men villkoren på arbetet och i hemmet ser olika ut för män och kvinnor och 

det är därför av vikt att ha ett könsperspektiv när man vill analysera arbetstidsförkortningens effekter 

på välbefinnande och livskvalitet.  

 

Är det då möjligt att med en kortare arbetsdag få balans mellan arbete och fritid? Ökar kraven på 

arbetet med kortare arbetsdag och kan vi kompensera det med mer fritid? Mår vi bättre av mer fritid? 

Hur använder vi vår nyvunna fritid, till mer fri tid, det vill säga kvalitativ fritid eller blir den till 
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ytterligare ”tvångstid” med mer städning, tvättning och andra ”måsten”? Mot bakgrund av 

ovanstående finner vi att arbetstidsförkortningens effekter på individen är intressant ur ett sociologiskt 

perspektiv men även att resultaten kan ha relevans ur en företags- och samhällsekonomisk synvinkel.  

 

1.1 Syfte, metod och disposition 

 
Utgångspunkten för denna uppsats är att belysa hur arbetstidsförkortningen som genomfördes på 

Radiumhemmets strålbehandlingsavdelning under hösten 2003 upplevdes av de anställda. Vi har utgått 

ifrån Karaseks krav/kontroll-modell (Karasek & Theorell 1990) och The role strain theory. Karaseks 

krav/kontroll-modell innebär att det är kombinationen av psykologiska krav och graden av kontroll 

över arbetssituationen som är avgörande för hur psykologiskt pressande ett jobb är. Vi har även valt att 

inkludera en tredje dimension i modellen som behandlar socialt stöd (Johnson 1986; Karasek & 

Theorell 1990) eftersom stöd kan sägas vara en del av den kollektiva kontrollen och samtidigt kan 

utgöra en buffert vid högt ställda krav. The role strain theory fokuserar på människans begränsningar 

när det gäller att hantera olika roller på ett tillfredställande sätt. Att ha flera roller innebär enligt denna 

teori en ökad belastning, ökade rollkonflikter och en ökad risk för ohälsa. Utifrån denna teori, där en 

förkortad arbetstid skulle kunna minska upplevelsen av att inte ”hinna med” annat än det betalda 

arbetet, har vi valt att undersöka om det finns skillnader i hur de anställda vid Radiumhemmet 

använder sin nyvunna tid med utgångspunkt från att den nyvunna tiden kan användas till obetalt hem- 

och hushållsarbete och/eller till mer avkopplande fritidssysselsättningar. Hur man använder sin fria tid 

kan även ha betydelse för hur pass tillfredställd man säger sig vara med sin arbetssituation. 

 

Strålbehandlingsavdelningen vid Radiumhemmet i Stockholm genomförde den 1 september 2003 en 

arbetstidsförkortning för personalen i samband med utökat öppethållande för patienterna. Personalen 

blev erbjuden att ingå i ett projekt där individuell schemaläggning skulle prövas och det var också 

möjligt att avstå från att delta i projektet. I uppsatsen undersöker vi om personalen upplever att det har 

skett några förändringar i den psykosociala arbetssituationen i och med arbetstidsförkortningen. 

Därutöver har vi valt att undersöka om det finns skillnader i hur man använder sin nyvunna tid, det vill 

säga till hushållsarbete och/eller till mer avkopplande fritidsysselsättningar, och om det finns några 

skillnader häri, finns det då också någon skillnad i hur pass tillfredställd man säger sig vara med sin 

arbetssituation?  

 

Uppsatsen utgörs av en fallstudie med en för- och efterstudie i form av enkäter till de berörda i 

arbetstidsförkortningsprojektet på Radiumhemmets strålbehandlingsavdelning. Vidare har även en 

grupp bland sjuksköterskorna som valt att ej delta i försöket använts som kontrollgrupp. Det empiriska 

materialet i denna undersökning utgörs av svaren på de enkäter som skickades ut. Enkäterna skickades 

6 
 



ut vid två tillfällen. Den första enkäten skickades ut i mitten av augusti 2003 innan projektet hade 

påbörjats, den andra i början av december 2003 då projektet hade pågått i drygt tre månader. 

Detsamma gällde för kontrollgruppen. Påminnelse skickades ut efter en vecka vid båda tillfällena.  

 

Uppsatsen är upplagd så att vi inleder med syfte och metod samt en kort presentation av 

Radiumhemmet och den modell som har använts för arbetstidsförkortningen på strål-

behandlingsavdelningen på Radiumhemmet. Därefter följer en beskrivning av Karaseks krav/kontroll-

modell utökad med stöddimensionen, samt tidigare forskning som använt sig av denna modell. Detta 

kommer att leda fram till de hypoteser som kommer att prövas i analysen av materialet. På samma sätt 

kommer vi att gå tillväga med ”The role strain theory”. 

 

1.2 Begränsningar 

Arbetstidsförkortning har inte samma tyngd i debatten idag i jämförelse med tidigare när diskussionen 

främst handlade om sysselsättningseffekter. Detta kan bero på att de olika partierna och fackförbunden 

idag har olika argument för varför och på vilket sätt kortare arbetstid bör införas. Idag handlar 

debatten i lika hög grad om ökad jämställdhet mellan könen, förbättrad hälsa och fler människor i 

arbete (SOU 2002:49). I de flesta försök som har gjorts med arbetstidsförkortning i Sverige har detta 

skett på arbetsgivarens initiativ och då denne till exempel velat öka öppethållandetiderna eller dylikt. 

Arbetstagarna har då fått kompensation i form av kortare arbetstid genom ökad arbetstidsflexibilitet 

och ökat inflytande över arbetstiderna. Den arbetstidsförkortning som genomfördes på Radiumhemmet 

skiljer sig inte härvidlag. Det är därför svårt att renodlat studera arbetstidsförkortning relativt hälsa och 

välbefinnande utan att också ta hänsyn till individens inflytande över arbetstid och arbets-

tidsflexibilitet. 2004 fick Arbetslivsinstitutet i uppdrag av regeringen att genomföra ett försök med 

förkortad daglig arbetstid och hälsa. Drygt 400 personer från sjutton arbetsplatser deltog i försöket 

som avslutades 2007. Denna studie är den enda som vi har funnit haft i syfte att studera 

arbetstidsförkortningen påverkan på individens hälsa (Bildt 2007).  

 

Vi har valt att studera arbetstidsförkortning ur ett välfärdsperspektiv med hänsyn till en daglig 

förkortad arbetstid. Detta mot bakgrund att få undersökningar har gjorts med arbetstidsförkortning ur 

ett välfärdsperspektiv och vi tror att det är just en förkortad arbetsdag och inte en förkortad årsarbetstid 

i form av t ex fler semesterdagar som kan öka välfärden genom att förbättra balansen mellan betalt och 

obetalt arbete, arbete och fritid. Vi har i vår undersökning fokuserat på den dagliga 

arbetstidsförkortningens påverkan på välbefinnandet hos dem som ingick i projektet. Undersökningen 

7 
 



begränsar sig till en grupp inom vårdsektorn och resultaten är inte jämförbara med andra 

yrkeskategorier eller andra sektorer. Vi kommer inte heller att göra någon analys av hur 

arbetstidsförkortningen har påverkat deltagarnas kliniska hälsa eller arbetstidsförkortning relativt 

företags- eller samhällsekonomiska termer. 

2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Karaseks krav/kontroll-modell 

 

En etablerad teori när man studerar arbetstidsförkortning och arbetstidens förläggning och dess 

samband med hälsa och välbefinnande är den s.k. krav/kontroll-modellen (Karasek & Theorell 1990). 

Denna teoretiska modell handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till 

beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin miljö. Modellen bygger på att det är 

kombinationen av psykologiska krav och graden av kontroll över arbetssituationen som är avgörande 

för hur psykologiskt pressande ett arbete upplevs.  

 

 

 Krav 

 

 

 

 
(Figur 1.1 Karaseks krav/kontrollmodell) 

 

 
Figur 1. Krav/kontroll-modellen. (Karasek & Theorell 1990, s. 32) 
 
 
Kontroll handlar om hur mycket inflytande och autonomi den anställde har över sitt arbete. Kontroll 

innebär att individen har dels uppgiftskontroll, dels färdighetskontroll och möjlighet att delta i 

beslutsfattande. Exempel på uppgiftskontroll är att man kan påverka hur arbetet ska utföras, att man 

kan påverka i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras och att man kan påverka när man behöver 

ta paus. Färdighetskontroll innebär att man inte har ett repetitivt eller monotont arbete, att man ges 

möjlighet till lärande och att man har ett kreativt arbete med problemlösande inslag i. Att kunna delta i 

beslutsfattande som rör ens arbetssituation handlar om att ha inflytande över arbetstider, att kunna ge 

förslag till förändringar och att delta i beslut inför förändringar (Jeding 1999). 

Kontroll 
(besluts- 
fattande 

Negativ 
stress 

Aktivitet 

Låga Höga 

Passiva 
arbeten

Psykiskt pressande 
arbeten Låg 

Aktiva  
arbeten 

Låg press Hög 

8 
 



Höga krav innebär inte i sig orsak till negativ stress. Tvärtom kan höga krav innebära att man 

utvecklas i sitt arbete om kraven motsvarar individens kunskaper och förmåga. Det är när kraven är 

höga och man samtidigt upplever tidspress, konflikter och avsaknad av kontroll som det föreligger 

ökad risk för negativ stress (Karasek & Theorell 1990). De psykologiska arbetskraven kan delas upp i 

kvalitativa och kvantitativa krav. Exempel på kvantitativa krav är tidsgränser, exempelvis att det finns 

en exakt tidpunkt när ett arbete/arbetsmoment måste vara slutfört, antalet saker man producerar per 

timme eller antalet kunder man måste hinna betjäna. Till kvalitativa krav räknas krav på koncentration, 

uppmärksamhet och rollkonflikter på arbetet. En annan tänkbar uppdelning av krav är kognitiva, 

kvantitativa och emotionella krav. Man kan anta att det är positivt att ha kognitiva krav på sig på 

arbetet, medan de kvantitativa kraven är mest ohälsobringande (Jeding 1999). 

 

I den nedre vänstra kvadranten i figur 1 - arbeten med låg press – ställs det låga krav på arbetet, 

samtidigt som förutsättningar finns att kontrollera och påverka arbetet och kraven. Motsatsen finns i 

den övre högra kvadranten med psykiskt pressande arbeten där höga krav ställs på arbetet samtidigt 

som det saknas förutsättningar/möjligheter att kontrollera och påverka arbetet/arbetssituationen vilket 

ökar risken för negativ stress. Den övre vänstra kvadranten – passiva arbeten – innebär att låga krav 

ställs på arbetet samtidigt som det saknas förutsättningar/möjlighet att kontrollera och påverka 

arbetet/arbetssituationen medan aktiva arbeten, den nedre högra kvadranten, innebär att höga krav 

ställs på arbetet samtidigt som det finns tillräckliga förutsättningar/möjligheter att kontrollera kraven 

(Karasek & Theorell 1990). 

 

Den sociala interaktionen på arbetsplatsen och utanför arbetet har stor betydelse för hur människor 

hanterar förändringar och höga krav. Gott stöd från chefer och arbetskamrater kan öka upplevelsen av 

kontroll och samtidigt utgöra en buffert vid högt ställda krav. Vilka sociala kontakter och strukturer 

människor har, har stor betydelse för hälsan både kortsiktigt och långsiktigt, och också förmågan att ta 

till sig nya erfarenheter. Ett bra socialt nätverk kan också innebära att vi bättre klarar av omställningar 

på arbetet. Stöd på arbetsplatsen kan delas in i dels socioemotionellt stöd som handlar om hur pass bra 

stöd man har från chefer och arbetskamrater, att man får gehör, känner sig delaktig och har möjlighet 

att påverka beslut, dels instrumentellt socialt stöd som innebär till exempel att företaget tar in extra 

resurser vid hög arbetsbelastning (Eriksson & Jonsson 1998; Johnson 1986; Karasek & Theorell 

1990).  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

De som förespråkar en kortare arbetsdag, menar att det är den enskildes inflytande över arbetstiden 

och individens bristande kontroll och påverkansmöjligheter på sina arbetstider som är grundorsak till 
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den upplevda stressen i arbetslivet snarare än mängden arbete och den faktiska arbetstiden (SOU 

2002:12). Resultaten av studier som gjorts av olika arbetstidsförkortningar internationellt (Kopelman 

m.fl. 1983; Pleck m.fl. 1980) tyder på att välbefinnandet ökar om man själv får större möjlighet att 

bestämma över sina arbetstider, men samtidigt visar dessa studier i de flesta fall att kraven på 

prestation ökar och de anställda upplever att kraven ökar på arbetet då man förväntas utföra samma 

mängd arbete under kortare tid. Arbetsmiljöverket fann i sin sammanställning av 

arbetsmiljöundersökningar gjorda mellan åren 1991-1999 att arbetsintensiteten och arbetsmängden 

inom samtliga undersökta sektorer ökat under den aktuella tiden. Störst ökning hade 

landstingsanställda kvinnor där andelen som upplevde att kraven hade ökat, från 29 till 51 procent. En 

förklaring tros vara att landstinget under den här perioden genomfört stora omorganisationer vilket 

inneburit ökade krav på personalen samtidigt som det inom denna sektor finns ett stort antal anställda 

som redan idag har en kortare arbetsdag än normalarbetstid. Samma undersökning visar också på att 

andelen kvinnor inom kommun och landsting med liten egenkontroll i arbetet hade ökat under 1990-

talet (Bastin 2001). Flertalet andra undersökningar visar också på att kortare arbetstid kan innebära att 

arbetstempot blir hårdare och mer energi krävs för att utföra arbetet (Olson 1999; SOU 1989:53; Warr 

1987; Åkerstedt m.fl. 1996).  

 

Lågt eget inflytande i kombination med höga arbetskrav har visat sig innebära hög grad av stress 

(Karasek & Theorell 1990). I relation till arbetstiden är det vissa faktorer som i högre grad påverkar 

individens arbetssituation negativt. Det gäller bland annat för stor arbetsbelastning och liten möjlighet 

att passa in arbetsuppgifterna inom arbetstidens gränser. Har arbetstagaren små möjligheter att styra 

över arbetstidens förläggning och att anpassa den till sina och familjens behov kan det leda till ökade 

stressnivåer (Härenstam 2000). Vidare påverkas individen negativt av oförutsägbara arbetstider samt 

för få möjligheter till paus och återhämtning i arbetet (Åkerstedt 2001). Om människor däremot ges 

möjlighet att påverka sin arbetssituation utvecklas deras förmåga att klara nya förändringar och krav 

på ett sätt som är positivt för individens upplevelse av sin situation (SOU 2000:91).  

 

Det har länge varit känt inom psykologin att nära relationer har stor betydelse för hur vi upplever 

stress (Johnson 1986; Warr 1987). Arbetslivsforskaren House (1981) menade att socialt stöd kan ha en 

direkt betydelse för människors hälsa och välbefinnande genom att grundläggande behov av att 

umgänge och gruppkänsla tillgodoses. Johnson (1986) utgick ifrån krav/kontroll-modellen och 

utökade denna med en stöddimension. Han fann i sin studie att socialt stöd på arbetet i kombination 

med hög grad av kontroll kan utgöra en kollektiv resurs1 som skyddar medlemmarna mot krav från det 

tekniska och ekonomiska systemet. Ett starkt socialt stöd genererar en samhörighet som utgör en 

resurs när det gäller att möta krav från omgivningen. (House 1981; Johnson 1989). 

                                                      
1 Eng. collective coping. 
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Att få praktisk och känslomässig hjälp från chefer och arbetskamrater kan också minska upplevelsen 

av stress (Johnson 1986). Johnson undersökte relationen mellan socialt stöd från chefer och 

medarbetare och anspänning på arbetet utifrån Karaseks modell om krav och kontroll och fann att de 

som upplevde högre grad av stress också upplevde litet stöd från närmaste chef och medarbetare. Detta 

kan också sägas vara upplevelsen hos anställda inom stat och kommun som menade att bristande stöd 

hade ökat under 1990-talet. Inom landstinget hade stödet inte minskat märkbart, däremot hade kraven 

ökat och egenkontrollen minskat. I den här undersökningen uppgav fler män än kvinnor att de 

upplevde en låg grad av socialt stöd (Bastin 2001). 

 

I de studier och undersökningar vi har tagit del av har man tagit hänsyn till stöddimensionen och satt 

det i relation till hur man upplever kraven. Däremot har vi inte funnit att man prövat om en 

arbetstidsförkortning i sig påverkar upplevelsen av stöd från närmaste chef och medarbetare. När man 

genomför en arbetstidsförkortning där de anställda i stor utsträckning ges möjlighet att själva lägga 

sina scheman, läggs också ett ökat ansvar på personalgruppen och individen att arbetsschemat går 

ihop. Vi har därför valt att pröva detta förhållande genom en öppen frågeställning: ”Innebär en 

arbetstidsförkortning en förändring i det sociala stödet på arbetsplatsen?” 

 

 
Utifrån ovanstående formuleras följande hypoteser för denna uppsats: 
 
Hypotes 1. En arbetstidsförkortning ökar upplevelsen av att kraven ökar. 
 

Hypotes 2. En arbetstidsförkortning med möjlighet att själv förlägga arbetstiden ökar upplevelsen 

av kontroll. 

 

2.3 The role strain theory  

 

Eftersom både män och kvinnor förvärvsarbetar idag framstår det som alltmer angeläget att beakta 

både det betalda och det obetalda arbetet och hur dessa fördelar sig mellan makar/partners för att få 

ökad förståelse för hur stress, överbelastning och ohälsa uppkommer (Krantz & Östergren 2001; 

Lundberg & Frankenhaeuser 1999). Medan vissa studier framhåller nyttan av att ha ett förvärvsarbete 

då det ger ett bättre socialt nätverk, större ekonomisk frihet och ökad självkänsla, liksom fördelen med 

att ha flera roller (Matthews & Power, 2002; Sorensen & Verbrugge 1987) visar andra studier på att 

risken är stor för att det uppstår såväl konflikt mellan de olika rollerna som ren överbelastning (Ross & 

Mirowsky, 1992). 
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The role strain theory skulle kunna förklara varför människor trots högre krav mår bättre med 

förkortad arbetstid. The role strain theory innebär att människor upplever en konflikt mellan de roller 

man har, t ex småbarnsförälder, arbetstagare, eller dotter till en sjuk förälder. Konflikt mellan olika 

roller kan också innebära att man ser på en del roller eller aktiviteter som mer värda än andra (Marks 

1977), eller svårigheter att möta de krav man möts av i sina olika roller (Goode 1960; Pearlin 1983). 

Goode (1960) beskriver också familjen som en speciell rollallokering där man kan förmoda att man 

delar upp ansvaret sinsemellan på det ena eller andra sättet. Familjen kan ses som mer stabil i 

förhållande till arbetet och man kan därför anta att det är utifrån hur ens familjeförhållanden ser ut som 

man bestämmer hur man fördelar tiden mellan det betalda och obetalda arbetet samt hur den fria tiden 

disponeras. Även om roller i sig inte alltid upplevs betungande, kräver de utrymme i form av tid. 

Därför finns det anledning att studera om människor upplever att de ges tillräcklig tid för de roller man 

har utanför arbetet i och med en arbetstidsförkortning.  

 

2.4 Tidigare forskning 

 
Två amerikanska undersökningar har visat att både män och kvinnor uppfattar att kraven från arbete 

och hem krockar med varandra. I de fall där hushållen hade små barn var sambandet ännu tydligare. 

Vidare fann man ett starkt samband mellan långa arbetsdagar och låg arbetstillfredsställelse och låg 

tillfredsställelse med livet i övrigt (Kopelman m.fl. 1983; Pleck m.fl. 1980). I Sverige har flera försök 

med förkortad arbetstid gjorts. Eriksson och Jonsson (1998) visar att ju kortare tid människor arbetar 

desto lägre är andelen som har problem med att kombinera arbetet med livet utanför arbetet. 

Resultaten från Stockholms Stads försök med 6-timmarsdag (Olsson 1999) visade på starka positiva 

effekter på sociala faktorer som till exempel att den förkortade arbetstiden gynnade avkoppling och 

umgänge med familj och vänner efter arbetet. Tiden för det obetalda arbetet ökade endast en 

halvtimme per vecka att jämföra med de sociala aktiviteterna som ökade med 7,5 timmar eller tid för 

hobby som ökade med 2,7 timmar för både kvinnor och män. Detta skulle indikera att utökad ledig tid 

inte behöver betyda att den läggs på hushållsarbete. Men samtidigt som möjligheten att påverka sina 

arbetstider i de flesta fall upplevs som positivt så finns det dock risk att det leder till ökad stress då 

individen måste ta på sig större ansvar att få ihop arbetstiderna med det övriga livet, det vill säga att 

man tar på sig ansvaret och skulden när de olika sfärerna krockar i större utsträckning (Bergstrand 

1998; Elwin-Nowak 1999).  

 

Frankenbergs (1980) studie visar på olika hinder för att utöva en aktiv fritid och skillnader mellan 

kvinnors och mäns fritidsutövning. Männen angav färre hinder och oftast sådana som att det var svårt 

att få tillträde till anläggningar medan kvinnor däremot angav trötthet, barntillsyn eller familjeskäl som 

skäl till att inte motionera eller på annat sätt få tid till sig själv. Bergstrand (1998) visar också på att 
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det är vanligare att kvinnor avstår från fritidssysselsättningar än män. Thomsson (1996) beskriver att 

kvinnor av tradition i sociala sammanhang ofta tar på sig större ansvar för andras välbefinnande. Detta 

beror inte på kvinnliga kontra manliga egenskaper utan mer utifrån positioner och roller skapade i 

relation till andra. En del av kvinnorna i studien hade valt att gå ner i arbetstid för att hinna med mer i 

hemmet. Detta medförde ökade krav i hemmet och inte mindre, vilket i sin tur gjorde att deras 

arbetsbörda inte skilde sig från dem som arbetade heltid. Liknande resultat kom Elwin-Nowak (1999) 

fram till, som fann att kvinnan även tog på sig ansvaret att hennes och ibland även mannens tider 

skulle gå att jämka med familjens behov. En minskad förvärvsarbetstid behöver alltså inte vara 

liktydig med mer kvalitativ fritid.  

 

Tidsanvändningsstudier visar på att män och kvinnor i arbetsför ålder arbetar ungefär lika mycket 

idag, 60 timmar per vecka, men medan män arbetar för lön, arbetar kvinnor i större omfattning utan 

lön, 20 respektive 27 timmar per vecka (SOU 1996:145). I två studier gjorda 1994 respektive 2003 

(Lundberg m.fl. 1994; Lundberg m.fl. 2003), visade resultaten på att den totala arbetsbördan för båda 

könen varit konstant mellan åren, för kvinnor 74 timmar per vecka och för män 69 timmar per vecka. 

Urvalet gjordes på åldersgruppen 32-58 år och på dem som förvärvsarbetade 35 timmar eller mer per 

vecka. Dessa resultat visar på en hög total arbetsbörda för de som förvärvsarbetar heltid, vilket skulle 

kunna förklara en del av den höga arbetsbelastningen kvinnor känner idag. Kan då kortare arbetstid 

minska upplevelsen av upplevd stress? Och innebär en kortare arbetsdag att männen tar ett större 

ansvar för hushållsarbete och barnen? I SCB:s tidsanvändningsstudie 2000/01 antyds att kvinnor ökar 

sin andel i hushållsarbete när de minskar sin tid i förvärvsarbete, men för att mannen ska göra 

detsamma krävs att kvinnans arbetsvecka är minst 10 timmar längre än mannens (Grönlund 2004). 

 

Utifrån ovanstående undersökningar formuleras följande hypoteser: 

 

Hypotes 3. Arbetstidsförkortning innebär att upplevelsen av att hinna med andra aktiviteter än 

arbetet ökar.   

 

Hypotes 4. Individer som upplever att de har tillräcklig tid till andra aktiviteter än arbetet 

upplever högre grad av tillfredställelse på arbetet. 

 

Hypotes 5. Individer som använder sin fria tid till kvalitativ fritid upplever en högre grad av 
tillfredställelse på arbetet. 
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3 Metod 

3.1 Den klassiska experimentella metoden 

 

Den experimentella metoden har många fördelar. I sin idealtypiska form innebär denna metod att man 

använder sig av två likvärdiga grupper av individer, där den ena (experimentgruppen) utsätts för 

stimulus/manipulation medan den andra (kontrollgruppen) inte utsätts för någon manipulation. Utifrån 

den teori som använts och uppställda hypoteser, jämför man de olika gruppernas resultat. De 

skillnader som uppstår i de olika grupperna hänförs till den oberoende variabeln, dvs. manipulationen. 

För att säkerställa generaliserbarheten använder man sig av randomisering i en tillräcklig stor 

population. Fördelarna med den klassiska experimentella metoden jämfört med olika icke-

experimentella metoder, är att den ger möjlighet till jämförelse, kontroll, manipulering och vanligtvis 

generaliserbarhet (Achen 1986; Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996).  

 

Eftersom den experimentella metoden förutsätter att det går att utsätta experimentgruppen för någon 

slags manipulation, medan en kontrollgrupp undanhålls densamma, är den här metoden sällan 

tillämpbar inom den sociologiska forskningen, där man vanligtvis studerar olika individers attityder 

eller benägenhet i förhållande till deras olika egenskaper. Ett exempel på detta är då man vill 

undersöka om social klass påverkar vilket politiskt parti man röstar på. Medan en stimulus är relativt 

enkel att isolera och identifiera, är egenskaper ofta av mer generell karaktär. Social klass inkluderar 

både yrke och utbildning men också prestige, vilka var för sig kan påverka valet av politiskt parti. 

Tidsordningen utgör också ofta ett problem inom den sociologiska forskningen. Medan vissa 

egenskaper endast kan anta formen av oberoende variabel, t ex kön eller etnicitet, kan andra 

egenskaper både vara bestämmande och bestämmas av andra faktorer, vilket är fallet med egenskaper 

man har tillskansat sig som t ex utbildning eller politiska åsikter. Ett experiment förutsätter också att 

tidsintervallet mellan stimulus och effekt inte är alltför långt. När man studerar människors attityder 

däremot, kan tidsintervallet vara ett problem. Människors attityder förändras ju äldre man blir, man 

föder barn och får andra värderingar, och man kan födas in i en social klass som man kanske lämnar 

för att senare ingå i en annan. Kvasi-experimentella metoder kombinerar ofta en del av de element 

som ingår i den experimentella metoden men inte alla, vanligtvis saknas möjlighet till manipulation 

och randomisering (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996).  

 

Det finns även etiska aspekter att ta hänsyn till vid ett experiment. Den vanligaste invändningen är att 

det är oetiskt att fördela allmänna resurser med hjälp av slumpen. Detta antagande utgår från att 

insatsen har ett positivt mervärde för deltagarna och som en grupp då nekas som de annars skulle ha 

haft rätt till. Om utbudet däremot skulle understiga efterfrågan har detta ingen betydelse. Ett exempel 
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på en sådan situation är vid uppstart av nya insatser där nya arbetsmetoder och program för första 

gången ska testas i form av en försöksverksamhet. Eftersom insatsen då testas i mindre skala, och 

antalet behövande kan förväntas överstiga antalet platser, skulle randomisering inte vara en orättvis 

urvalsprocedur.  På samma sätt skulle platsbrist kunna uppstå även i redan existerande insatser, 

exempelvis på olika platser och för en viss typ av insats. Även här skulle man alltså kunna 

argumentera för att på marginalen välja ut deltagare på slumpmässig grund (Hägglund 2007). 

 

I vår uppsats har vi använt oss av en form av experimentell ansats med en förstudie och en efterstudie 

för både experimentgruppen och kontrollgruppen. Vår experimentgrupp uppfyller inte kraven på 

slumpmässighet utan deltagarna i experimentgruppen har själva valt att delta i arbetstidsförkortning 

med individuell schemaläggning. Detta innebär att de är medvetna om att de ingår i en för- och 

efterstudie som syftar till att undersöka hur de upplevt arbetstidsförkortningen. Det finns olika 

problem som kan uppstå i samband med genomförande av den typ av intervention som analyseras här, 

som till exempel randomiseringsbias som innebär att en viss typ av människor skulle dras till att 

anmäla sig till för- och efterstudien och på sätt påverka urvalsgruppen och sedermera även 

experimentgruppen. För- och efterstudiens externa validitet och förmåga att ge representativa resultat 

för den tänkta målpopulationen, kan då ifrågasättas. Deltagarna i en för- och efterstudie kan också 

under tiden som försöket pågår, och med vetskap om att de studeras, bete sig annorlunda än i vanliga 

fall, vilket benämns Hawthorne-effekten (Hägglund, 2007). Experimentgruppen och kontrollgruppen, 

kan också, liksom hela arbetsplatsen, komma att påverkas av varandra (ibid). Den grupp vi har 

undersökt utgjorde dock det totala antalet individer som ingick i projektet och var således inte ett urval 

ur en population.  

 

33 personer ingick i projektet och har fått ta del av våra enkäter. 18 personer i experimentgruppen har 

valt att svara på båda enkäterna vilket motsvarar 54 procent av urvalet. 3 personer har valt att endast 

svara på den andra enkäten varför vi endast har tittat på deras svar retrospektivt. Bortfallet på 36 

procent motsvaras av dem som har valt att inte svara alls eller de som endast har svarat på den första 

enkäten. De yrkeskategorier som ingick i projektet var sjuksköterskor, ingenjörer och fysiker. I 

gruppen sjuksköterskor fanns det nio kvinnor och två män, bland ingenjörerna fanns det en kvinna och 

tre män. Bland fysikerna som har svarat på enkäterna var det en kvinna och två män. En person gick ur 

projektet under dess första månad varför vi har valt att helt bortse från denna. Könsfördelningen bland 

de svarande är således elva kvinnor och sju män. 

  

En kontrollgrupp bestående av 18 personer utsågs bland de sjuksköterskor som valt att inte medverka i 

projektet. Av dessa har 14 individer valt att svara på enkäterna. En person i den här gruppen gick efter 

den första enkäten över till projektet och en person tillkom i projektet under hösten och deras svar har 

vi bara behandlat retrospektivt.  I kontrollgruppen ingick 13 kvinnor och en man. I experimentgruppen 
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låg åldrarna på 22-61 år med en medelålder på 41 år. I kontrollgruppen låg åldrarna på 31-62 år med 

en medelålder på 45,6 år. Påpekas ska, att flera av de tillfrågade i experimentgruppen än i 

kontrollgruppen redan innan införandet av arbetstidsförkortningen, hade någon typ av flexibel 

arbetstid. Eftersom materialet är litet och dessutom begränsat till en arbetsenhet, är det inte möjligt att 

göra några generaliseringar till vårdpersonal i allmänhet eller arbetstagare i stort.  

 

Normalarbetstiden på Radiumhemmet är 7.30-16.00 vilket är den arbetstid som gäller för 

kontrollgruppen. För experimentgruppen gäller att, beroende på hur man lägger sina arbetspass, man 

kan arbeta ner till 29 timmar per vecka med bibehållen heltidslön. Arbetstiderna för de personer som 

ingår i experimentgruppen är 5-8 timmar sammanhållen arbetstid mellan 07.00 och 19.00. Turerna 

skiljer sig åt mellan de olika yrkeskategorierna medan schemaperioden är densamma, sex veckor, för 

samtliga grupper. Det skulle inte vara möjligt att arbeta 40 timmar på en vecka om man deltog i 

projektet. I praktiken fick en person tillåtelse att arbeta 8.00-16.30 och ändå delta i projektet, vilket 

innebär att denna person arbetade 40 timmar och alltså inte hade någon arbetstidsförkortning. 

 

3.2 Variabelbeskrivning 

 
Bakgrundsvariabler 
Den oberoende variabeln är arbetstidsförkortning, medan yrkeskategori, sjuksköterskor respektive 

fysiker/ingenjörer, finns med som bakgrundsvariabler. Den oberoende variabeln motsvarar den 

stimulus som experimentgruppen utsatts för. Jämförelse har gjorts dels mellan experimentgruppen i 

sin helhet och kontrollgruppen, dels sjuksköterskorna i experimentgruppen och kontrollgruppen.  

 

Beroendevariabler 
Den beroende variabeln upplevelsen av krav operationaliseras genom fem frågor: ”Är ditt arbete 

psykiskt ansträngande?”, ”Är ditt arbete jäktigt?”, ”Kan du själv bestämma din arbetstakt?” och 

”Tycker du att du har tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?” och ”Hur bedömer 

Du dina möjligheter att sitta ned och prata en stund med dina arbetskamrater under arbetstid?”. På 

de tre första frågorna har möjliga svarsalternativ varit ”Ja” eller ”Nej” och på de två senare frågorna 

har man kunnat svara på en femgradig skala med svarsalternativ från ”Ja, jag har i stort sett alltid 

tillräckligt med tid” till ”Nej, jag har nästan alltid otillräckligt med tid”. 

 

Upplevelsen av kontroll (autonomi) operationaliseras genom sex frågor: ”Har Du någon typ av 

flexibel arbetstid, det vill säga kan du inom vissa gränser själv bestämma när Du börjar och slutar 

arbetet?”, ”Om du skulle behöva gå ett privatärende, kan Du lämna arbetsplatsen ungefär en 

halvtimme utan att säga till överordnade?”, ”Kan Du ta emot ett privatbesök på arbetsplatsen, säg 10 

minuter under ordinarie arbetstid?, ”Hur tycker Du att fördelningen av arbetsuppgifter fungerar?”, 
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”Hur tycker Du att fördelningen av ansvarsområden fungerar?” och ”Hur tycker Du att arbetets 

upplägg överlag fungerar?”. På de tre första frågorna har möjliga svarsalternativ varit ”Ja” eller ”Nej” 

och på de tre sistkommande frågorna har man kunnat svara på en femgradig skala med svarsalternativ 

från ”Mycket bra” till ”Mycket dåligt”. 

 

Upplevelsen av stöd operationaliseras genom tre frågor: ”Känner Du samhörighet med dina 

arbetskamrater i din nuvarande bemanningsgrupp?”, ”Känner Du samhörighet med dina 

arbetskamrater i de övriga bemanningsgrupperna och med övriga yrkeskategorier?” och ”I vilken 

grad kan Du få stöd och hjälp från dina arbetskamrater då det behövs? På de två första frågorna har 

man kunnat svara på en femgradig skala med svarsalternativ från ”Ja, i mycket hög grad” till ”Nej, i 

mycket låg grad”. På den sista frågan har man kunnat svara på en femgradig skala med svarsalternativ 

från ”I mycket hög grad” till ”Inte alls”. 

 

För att få en samlad överblick över hur nöjda medarbetarna är överlag före respektive efter 

arbetstidsförändringen ställde vi två frågor, ”Sett i stort, hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete?” 

och ”Tycker Du att Du har tillräckligt med tid för xx?2, varav den sista att betrakta som retrospektiv. 

Dessa frågor har endast ställts till experimentgruppen. På den första frågan kunde man svara på en 

femgradig skala med svarsalternativ från ”Mycket nöjd” till ”Mycket missnöjd”. På den har möjliga 

svarsalternativ varit ”Ja” eller ”Nej” för givna svarsalternativ. Vi tittade även på hur 

experimentgruppen använde sin nyvunna fria tid och om man upplevde att man var mer tillfreds i och 

med kortare arbetsdag genom tre öppna frågor: ”Vad tycker du idag är de främsta fördelarna 

respektive nackdelarna med arbetstidsförkortningen?”, ”Har du några ytterligare synpunkter om 

arbetstidsförkortningen som du vill framföra?” och ”Har den förändrande arbetstiden inneburit att 

Du ökat din lediga tid till något av följande: Egna intressen; Barn och familj; Hushållsarbete; 

Studier: Annat?”. 

  

Vi har använt oss av samma frågor som i undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 

”Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002-2003” då dessa kan anses vara väl beprövade och 

dessutom skulle möjliggöra en jämförelse av vårt resultat med resultaten från ULF. Vi har dock inte 

gjort någon sådan inom ramen för denna undersökning. 

 

                                                      
2 Frågan löd: Anser du att Du har tillräckligt med tid för: Umgänge med maka/make, sambo; Umgänge 

med barn; Umgänge med vänner; Avkoppling tid för dig själv; Hushållsarbete; Föreningsaktivitet; Nöjen, 

kultur; Motion och hobbies; Studier; Inköp, post och bankärenden; Besök hos läkare, tandläkare. 
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3.3 Presentation av arbetstidsförkortningen på Radiumhemmet 

 
Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset, genomgick en omorganisation under våren 2002 som 

utmynnade i ESS, Enheten för Sjukhusfysik och Strålbehandling. ESS består av fyra sektioner, två 

behandlingssektioner som tillsammans har åtta acceleratorer. Under september 2003 monterades två 

av de äldre acceleratorerna i behandlingsrummen ned samtidigt som lokalerna byggdes om för att 

passa de nya acceleratorerna. Under 2004 bytte man ut ytterligare två acceleratorer. Under varje period 

reducerades strålbehandlingens kapacitet med två acceleratorer då patienterna inte kunde behandlas i 

de aktuella rummen. 

 

Den arbetstidsförkortning som erbjöds personalen syftade till att upprätthålla produktionskapaciteten 

genom att med befintlig acceleratorpark och personalstab bibehålla antalet acceleratortimmar även 

under den tid som acceleratorutbyten pågick. En av dessa användes inte heller tidigare fullt ut, varför 

antalet acceleratortimmar som tidigare skedde på sju behandlingsrum nu kunde ske på sex 

behandlingsrum. På två av de befintliga behandlingsrummen har man utökat öppethållandet med fyra 

timmar på vardera rum, vilket motsvarar antalet acceleratortimmar på ett rum. Öppethållandet på dessa 

två behandlingsrum var mellan kl. 7.00 – 19.00 att jämföra med kl. 7.30 – 16.00 på de fyra 

behandlingsrum som inte ingick i projektet. 

 

Den arbetstidsmodell som användes i projektet kallas ”Individuell schemaläggning med tidsvärdering” 

och har tidigare använts på Södersjukhusets akutavdelning. Modellen utgår från att timmarna viktas 

beroende på hur attraktiva de anses vara. Lägsta viktning är 1.0 och högsta viktning är 2.2. Viktningen 

är högst på måndag morgon och fredag eftermiddag eftersom dessa tider anses minst attraktiva. I och 

med att vissa tider har en högre viktning än 1.0 skapas möjlighet till kortare arbetsdag. Detta är möjligt 

eftersom turerna går omlott. Varje yrkeskategori har utifrån viktning och bemanningsbehov tagit fram 

ett antal turer som motsvarar den gruppens behov. Turerna läggs i perioder om sex veckor. 

4 Resultat  

Resultaten presenteras utifrån experimentgruppen, sjuksköterskorna i experimentgruppen och 

kontrollgruppen. Experimentgruppen består av de personer som har varit med i projektet. I denna 

grupp finns både sjuksköterskor, fysiker och ingenjörer. Från experimentgruppen har vi också valt att 

presentera resultaten för enbart sjuksköterskorna. Detta med anledning av att kontrollgruppen endast 

består av sjuksköterskor och att vi på detta sätt kunnat göra en jämförelse utifrån yrkesgrupp. Alla 

frågor redovisas inte i tabellform utan endast de som har relevans för de hypoteser vi prövar. 

Svarsalternativen redovisas på så sätt att resultaten av den högsta och den näst högsta respektive den 
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lägsta och näst lägsta har slagits samman i tabellerna. Vi har valt att redovisa i procent då vi anser att 

det underlättar jämförelser mellan grupperna. Resultaten kommenteras endast om det har inneburit en 

ökning eller minskning mellan svarstillfällena på två eller flera personer. Vår bedömning är att en 

person som ändrat uppfattning inte är tillräckligt för att visa på en förändring. Således kan även två 

personer anses vara för få men då det i vissa frågor endast skett mindre förändringar skulle ett krav på 

flera personer innebära att en allt för stor del av vårt resultat inte skulle visa på någon förändring alls. 

Vi har valt att använda samma gräns för samtliga grupper då skillnaderna i baserna inte är så stora. 

 

4.1 Krav  

 

Nedan följer resultatet av de frågor som ingått i dimensionen krav och den hypotes vi velat pröva 

utifrån dessa. De fem frågorna redovisas i två tabeller.  

 

Hypotes 1: ”En arbetstidsförkortning ökar upplevelsen av att kraven ökar.” 

 

Tabell 1. Upplevelse av krav (andel ”Ja” i procent). 

  
Experimentgruppen 
(samtliga) 

Experimentgruppen 
(sjuksköterskor) 

Kontrollgruppen  

Frågor Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 
Är ditt arbete psykiskt 
ansträngande? 56% 67% 73% 91% 86% 86% 
Är ditt arbete jäktigt? 61% 78% 82% 100% 79% 79% 
Kan du själv bestämma din 
arbetstakt? 39% 39% 27% 18% 56% 56% 
Antal respondenter  18 18 11 11 14 14 

 

 

I experimentgruppen hade andelen som uppgav att arbetet var psykiskt ansträngande och andelen som 

uppgav att arbetet var jäktigt ökat (tabell 1). Ökningen kan härledas främst till sjuksköterskegruppen, 

där andelen som uppgav att de upplevde att arbetet var psykiskt ansträngande och att deras arbete var 

jäktigt ökat väsentligt vid det andra svarstillfället. Bland dessa fanns dock en stor andel som redan vid 

första svarstillfället upplevde att arbetet var psykiskt ansträngande och jäktigt. Trots att det på total 

nivå var en större andel vid det andra än vid det första svarstillfället som uppgav att de upplevde att 

deras arbete var jäktigt var det lika många vid första och andra svarstillfället som uppgav att de själva 

kunde bestämma sin arbetstakt i experimentgruppen totalt sett. Däremot var det färre vid det andra 

undersökningstillfället bland sjuksköterskorna i experimentgruppen som ansåg att de själva kunde 

bestämma sin arbetstakt. Kontrollgruppen, som inte hade berörts av någon arbetstidsförkortning 

uppvisade ingen skillnad mellan första och andra svarstillfället när det gäller dessa frågor. 
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Tabell 2. Upplevelse av krav.  

 

Experimentgrupp 
(samtliga) 

Experimentgruppen 
(sjuksköterskor) 

Kontrollgrupp  

Frågor Svarsalternativ (1-5) Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 

Ja, ...ofta/alltid 

tillräckligt med tid…  22% 22% 18% 9% 22% 22% 

Det kan vara både och 72% 61% 81% 63% 72% 72% 

Tycker ... har 

tillräckligt med tid för 

att hinna med dina 

arbetsuppgifter? Nej, ... ofta/alltid 

otillräckligt med tid.  6% 17% 0% 27% 6% 6% 

Jag tycker … 

goda/mkt goda 

möjligheter … 22% 67% 55% 46% 43% 43% 

Varken eller 72% 11% 27% 18% 36% 7% 

Hur ... möjligheter att 

sitta ned och prata ... 

arbetskamrater? 

Jag tycker … 

dåliga/mkt dåliga 

möjligheter …  6% 22% 18% 36% 21% 50% 

Antal respondenter    18 18 11 11 14 14 
 

 

I experimentgruppen syntes en viss skillnad mellan första och andra mättillfället på frågan om 

respondenterna tyckte att de hade tillräckligt med tid för att hinna med sina arbetsuppgifter. Andelen 

som ansåg sig ofta eller alltid ha tillräcklig med tid var oförändrat mellan de båda mättillfällena medan 

de som hade svarat ”både och” hade minskat vid det andra svarstillfället, och andelen som ansåg att de 

ofta eller alltid hade otillräckligt med tid hade ökat med 11 procentenheter vid det andra svarstillfället 

(tabell 2). Det syntes däremot en tydlig förändring i denna grupp när det gäller om man ansåg sig ha 

möjligheter att sitta ned och prata med sina arbetskamrater. Andelen som bedömde att de hade goda 

eller mycket goda möjligheter, hade ökat väsentligt samtidigt som andelen som tyckte att dessa 

möjligheter försämrats också hade ökat. Sjuksköterskorna utmärkte sig tydligt i båda dessa frågor. 

Många upplevde att det hade blivit svårare att hinna med sina arbetsuppgifter och att kunna sitta ned 

och prata en stund med sina arbetskamrater. Dubbelt så många uppgav vid det andra 

undersökningstillfället att de upplevde att de hade dåliga eller mycket dåliga möjligheter att sitta ned 

och prata en stund med sina arbetskamrater. Det är dock värt att notera att även kontrollgruppen i viss 

mån uppvisade motsvarande mönster när det gällde möjligheten att sitta ned och prata med sina 

arbetskamrater.  

 

Resultaten ovan tyder på ett visst stöd för hypotes 1, ”En arbetstidsförkortning ökar upplevelsen av att 

kraven ökar”, dock gäller detta främst sjuksköterskorna. 
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4.2 Kontroll 

 

Nedan följer resultatet av de frågor som ingått dimensionen kontroll och den hypotes vi velat pröva 

utifrån dessa. De sex frågorna redovisas i två tabeller.  

 

Hypotes 2: ”En arbetstidsförkortning med möjlighet att själv förlägga arbetstiden ökar upplevelsen av 

kontroll.” 

 

Tabell 3. Upplevelse av kontroll (andel ”Ja” i procent). 

  

Experimentgruppen 
(samtliga) 

Experimentgruppen 
(sjuksköterskor) 

Kontrollgruppen 

Frågor Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 
Har Du någon typ av 
flexibel arbetstid? 78% 89% 82% 82% 50% 57% 
Om Du ...gå ett 
privatärende, kan Du 
lämna arbetsplatsen ...? 56% 56% 55% 46% 43% 57% 
Kan Du ta ... privatbesök 
på arbetsplatsen, ...under 
ordinarie arbetstid? 94% 89% 100% 82% 93% 93% 
Antal respondenter  18 18 11 11 14 14 

 

 

I vår andra hypotes påstår vi att en arbetstidsförkortning med möjlighet att själva förlägga arbetstiden 

ökar upplevelsen av kontroll. På den första frågan, om personen har någon typ av flexibel arbetstid, 

hade andelen i experimentgruppen som svarade att de hade någon typ av flexibel arbetstid ökat något 

vid det andra svarstillfället (tabell 3).  I sjuksköterskegruppen var det ingen skillnad mellan första och 

andra svarstillfället. Värt att notera är att det redan innan försöket med arbetstidsförkortningen fanns 

en majoritet bland sjuksköterskorna, drygt 80 procent, som hade flexibel arbetstid, i jämförelse med 

kontrollgruppen där endast hälften hade det. På den andra frågan, om man ansåg sig kunna lämna 

arbetsplatsen för att göra ett privatärende var det ingen förändring mellan första och andra 

svarstillfället i experimentgruppen i sin helhet. Däremot upplevde en större andel av sjuksköterskorna i 

experimentgruppen att det hade blivit svårare att gå ett privatärende på arbetstid. I kontrollgruppen 

hade andelen som kunde lämna arbetsplatsen för att göra ett privatärende ökat något vid det andra 

svarstillfället. När det gäller att ta emot ett kort privatbesök på arbetsplatsen hade andelen som kunde 

det minskat i sjuksköterskegruppen vid det andra svarstillfället. I kontrollgruppen hade ingen 

förändring skett i detta sammanhang. 
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Tabell 4. Upplevelse av kontroll 

 

Experimentgruppen 

(samtliga) 

Experimentgruppen 

(sjuksköterskor) 

Kontrollgruppen 

Frågor Svarsalternativ Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 

Hur ... fördelningen av 

arbetsuppgifter fungerar? Mycket bra/Bra 84% 61% 92% 73% 93% 78% 

  Varken eller 11% 28% 9% 18% 7% 14% 

  

Dåligt/Mkt 

dåligt 6% 11% 0% 9% 0% 7% 

Hur...fördelningen av 

ansvarsområden fungerar? Mycket bra/Bra 61% 61% 73% 64% 78% 57% 

  Varken eller 28% 28% 27% 36% 21% 29% 

  

Dåligt /Mkt 

dåligt 11% 11% 0% 0% 0% 7% 

  Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 7% 

Hur...arbetets upplägg överlag 

fungerar? Mycket bra/Bra 61% 72% 82% 73% 71% 71% 

  Varken eller 33% 11% 18% 18% 14% 21% 

  

Dåligt/Mkt 

dåligt 6% 17% 0% 9% 14% 7% 

Antal respondenter 18 18 11 11 14 14 
 

 

På frågan om hur respondenterna tyckte att fördelningen av arbetsuppgifter fungerade visade svaren 

att oavsett gruppindelning var det en större andel som ansåg att det fungerade sämre vid det andra 

svarstillfället (tabell 4). På frågan om hur de tyckte att fördelningen av ansvarsområden fungerade 

hade andelen bland sjuksköterskorna i experimentgruppen som tyckte att detta fungerade bra eller 

mycket bra minskat vid det andra svarstillfället, medan det totalt sett i experimentgruppen var 

oförändrat. Även kontrollgruppen upplevde en försämring mellan första och andra svarstillfället i den 

här frågan. I experimentgruppen totalt sett, ökade andelen som svarade bra eller mycket bra på den 

tredje frågan ” Hur upplever du att arbetets upplägg överlag fungerar?” med 11 procentenheter. Lika 

stor var ökningen som svarade att de upplevde att arbetets upplägg överlag fungerade dåligt eller 

mycket dåligt.  

 

Resultaten ovan tyder på att vi inte får stöd för vår andra hypotes, ”En arbetstidsförkortning med 

möjlighet att själv förlägga arbetstiden ökar upplevelsen av kontroll”. Resultaten gäller främst 

sjuksköterskorna. 
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4.3 Krav och kontroll enligt krav-kontrollmodellen 

 

Genom att korstabulera de beroende variablerna mot varandra kan man se i vilken omfattning krav och 

kontroll samverkar i enlighet med krav-kontrollmodellen. Resultaten kommenteras nedan, däremot har 

vi valt att inte redovisa korstabulleringarna i tabellform eftersom förändringarna mellan mättillfällena 

var små.  

 

Vi har ställt upp hypoteserna ”En arbetstidsförkortning ökar upplevelsen av att kraven ökar” och ”En 

arbetstidsförkortning med möjlighet att själv förlägga arbetstiden ökar upplevelsen av kontroll”. Om 

våra hypoteser stämmer borde arbetstidsförkortningen på Radiumhemmet ha inneburit ökade krav 

samtidigt som medarbetarnas kontroll borde ha ökat. 

 

Vi har valt att titta på förändringen mellan svaren i första och andra enkäten på de tre första frågorna i 

respektive krav- och kontrolldimension, ”Är ditt arbete psykiskt ansträngande?”, ”Är ditt arbete 

jäktigt?” och ”Kan du själv bestämma din arbetstakt?” respektive ”Har du någon form av flexibel 

arbetstid?”, ”Om du skulle behöva gå ett privatärende, kan du lämna arbetsplatsen, säg 10 minuter 

utan att säga till överordnade?” samt ”Kan du ta emot ett privatbesök på arbetsplatsen, säg 10 

minuter under ordinarie arbetstid?”.  I våra tidigare redovisade resultat syntes kraven ha ökat i och 

med arbetstidsförkortningen, samtidigt som det såg ut som om många i den här undersökningen 

upplevde att deras kontroll hade minskat, även om förändringen här var mindre än i kravdimensionen.  

 

Resultaten från korstabuleringen visade att en del upplevde att arbetstidsförkortningen inneburit att 

kraven hade ökat och att en del upplevde att deras kontroll hade ökat. Däremot var det inte i något fall 

någon som upplevde att arbetstidsförkortningen samtidigt hade inneburit ökade krav och ökad 

kontroll. Snarare var det så att bland dem som upplevde att de fått en ökad kontroll var upplevelsen att 

kraven var lika höga före som efter arbetstidsförkortningen och bland dem som upplevde att kraven 

hade ökat var upplevelsen av kontroll densamma före som efter arbetstidsförkortningen. Den stora 

andelen, 50 procent eller fler, upplevde att kraven var höga samtidigt som deras kontroll också var 

hög, detta oavsett införandet av arbetstidsförkortning. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa resultat stöder vår tidigare slutsats, nämligen att vi får stöd för 

hypotes 1: ”En arbetstidsförkortning ökar upplevelsen av att kraven ökar” men ej för hypotes 2: ”En 

arbetstidsförkortning med möjlighet att själv förlägga arbetstiden ökar upplevelsen av kontroll.” 
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4.4 Stöd  

 
Nedan följer resultaten av de frågor som ingått i dimensionen stöd och den öppna frågeställningen 

”Innebär en arbetstidsförkortning en förändring i det sociala stödet på arbetsplatsen?” som vi velat 

pröva. De tre frågorna redovisas i tabellen nedan.  

 

Tabell 5. Upplevelse av stöd 

 

Experimentgruppen 

(samtliga) 

Experimentgruppen 

(sjuksköterskor) 

Kontrollgruppen  

Frågor Svarsalternativ Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 

Ja, i mycket hög eller 

hög grad  83% 72% 91% 82% 71% 86% 

Varken eller 17% 22% 9% 18% 21% 14% 

Känner...samhörighet ... i 

din nuvarande 

bemanningsgrupp? 

Nej, i låg eller 

mycket låg grad  0% 6% 0% 0% 7% 0% 

Ja, i mycket hög eller 

hög grad  67% 83% 82% 100% 64% 64% 

Varken eller 33% 6% 18% 0% 29% 29% 

Känner...samhörighet ... i de 

övriga bemannings-

grupperna och övriga 

yrkeskategorier? Nej, i låg eller 

mycket låg grad  0% 11% 0% 0% 7% 7% 

Ja, i mycket hög eller 

hög grad  94% 83% 91% 73% 86% 71% 

Varken eller 6% 17% 9% 27% 14% 29% 

I vilken grad ... få stöd och 

hjälp från dina 

arbetskamrater...? 

I liten grad/Inte alls  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Antal respondenter 18 18 11 11 14 14 
 

 

Man kunde skönja en viss tendens att samhörigheten hade försämrats något inom de olika 

bemanningsgrupperna efter införandet av arbetstidsförkortningen medan den hade ökat något mellan 

de olika bemanningsgrupperna. Detta speglade sig också svaren på de öppna frågorna; ”Vad tycker du 

idag är de främsta fördelarna respektive nackdelarna med arbetstidsförkortningen?” och ”Har du 

några ytterligare synpunkter om arbetstidsförkortningen som du vill framföra?” där flera antydde att 

nackdelarna var att ”det är ett ständigt pusslande” och att det ibland kunde vara ”stökigt och oroligt” 

och att ”alla inte tar ansvar vid svåra behandlingar”. En del tyckte också att det var ensamt på vissa 

pass och att man nu mer sällan hade gemensam tid för till exempel rond eller utbildning. Fysikerna i 

experimentgruppen upplevde också att det efter arbetstidsförkortningen hade blivit mer synligt att de 

var ont om personal.  

 

I experimentgruppen hade andelen som ansåg att de i hög och mycket hög grad kunde få stöd och 

hjälp från sina arbetskamrater minskat. Detta visade sig tydligast bland sjuksköterskorna där andelen 
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som uppgav att de i hög och mycket hög grad kunde få stöd och hjälp hade minskat med 18 

procentenheter. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det sociala stödet hade förändrats i och med arbetstidsförkortningen 

på så sätt att det hade minskat inom arbetsgrupperna men faktiskt i viss mån ökat mellan de olika 

grupperna. 

 

4.5 The role strain theory 

 

Nedan följer resultatet av de frågor som ingår i The role strain theory och de hypoteser vi velat pröva 

genom denna teori. Dessa frågor ställdes till de personer som ingick i projektet. Endast frågan om total 

nöjdhet redovisas i tabell nedan, resultatet från övriga frågor redovisas i löpande text. 

 
Hypotes 3: ”Arbetstidsförkortning innebär att upplevelsen av att hinna med andra aktiviteter än 
arbetet ökar”. 
 
Hypotes 4: ”Individer som upplever att de har tillräcklig tid till andra aktiviteter än arbetet upplever 
högre grad av tillfredsställelse på arbetet.” 
 
Hypotes 5: ”Individer som använder sin fria tid till kvalitativ fritid upplever en högre grad av 
tillfredsställelse på arbetet”. 
 
För att få en uppfattning om hur deltagarna i experimentgruppen använde sin nyvunna tid och om detta 

påverkade hur nöjda de var med sin arbetssituation, ställde vi två olika frågor, ”Sett i stort, hur nöjd är 

du med ditt nuvarande arbete? och ”Tycker Du att Du har tillräckligt med tid för xx?” 3. I den senare 

frågan hade vi delat upp svaren i fritidsaktiviteter totalt sett, det vill säga där ingick även 

hushållsarbete och ärenden som går att jämföra med det obetalda arbetet, respektive kvalitativa 

fritidsaktiviteter som innebär aktiviteter där individen ägnar sig åt egna intressen såsom sport, hobbies 

och umgänge. 

 

 

 

 

 
                                                      
3 Frågan löd: Anser du att Du har tillräckligt med tid för: Umgänge med maka/make, sambo; Umgänge 

med barn; Umgänge med vänner; Avkoppling tid för dig själv; Hushållsarbete; Föreningsaktivitet; Nöjen, 

kultur; Motion och hobbies; Studier; Inköp, post och bankärenden; Besök hos läkare, tandläkare. 
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Tabell 6. Upplevelse av total nöjdhet 

 

Experimentgruppen 

(samtliga) 

Experimentgruppen 

(sjuksköterskor) 

Frågor Svarsalternativ Enkät 1  Enkät 2 Enkät 1  Enkät 2 

Mycket nöjd/Nöjd    89% 78% 82% 73% 

Varken eller 11% 17% 18% 18% 

Sett i stort, hur 

nöjd är Du med 

ditt nuvarande 

arbete? 
Missnöjd/Mkt 

missnöjd 0% 6% 0% 9% 

Antal respondenter 18 18 11 11 
 

 

Frågan hur nöjd man var med sitt nuvarande arbete visade vissa tendenser till en försämring mellan 

första och andra svarstillfället. Vid det första svarstillfället uppgav nästan alla att de var nöjda eller 

mycket nöjda med sitt nuvarande arbete och vid det andra svarstillfället var motsvarande siffra något 

lägre, medan fler hade svarat varken eller, eller till och med att de var missnöjda eller mycket 

missnöjda. (tabell 6). I de öppna frågorna, ”Vad tycker du idag är de främsta fördelarna respektive 

nackdelarna med arbetstidsförkortningen?” och ”Har du några ytterligare synpunkter om 

arbetstidsförkortningen som du vill framföra?” fanns svar som tydde på att arbetstidsförkortningen 

inneburit vissa försämringar i arbetsförhållandena såsom att de inte hann ha gemensamma 

genomgångar och utbildningar och att de ibland måste arbeta ensamma. Det hade även blivit svårare 

att fördela arbetet då arbetspassen var så olika. Det uppfattades också som att de oftare var ”kort om 

folk” och att det inte fanns några extra resurser för extra bemanning. Det påpekades också att det hade 

blivit svårare att vara primäransvarig för en patient då det hade inneburit att ansvarig personal inte 

hann träffa sin patient lika ofta. 

 

På frågan, ”Har den förändrande arbetstiden inneburit att Du ökat din lediga tid till något av 

följande: Egna intressen; Barn och familj; Hushållsarbete; Studier: Annat?”, svarade 56 procent att 

de använde sin ökade lediga tid till egna intressen, 39 procent svarade att de  

ägnade mer tid åt barn och familj, 33 procent uppgav hushållsarbete och 11 procent uppgav studier. 38 

procent av respondenterna uppgav en ökning av minst två aktiviteter. 

 

Frågan om man ansåg sig ha tillräckligt med tid för olika aktiviteter utanför arbetet ställdes endast i 

den andra enkäten och till experimentgruppen varför vi bara har jämfört med svaren från den andra 

enkäten på frågan om man upplever att man är nöjd med sitt nuvarande jobb. Vi har bedömt 

kvalitativa fritidsaktiviteter såsom umgänge med familj och vänner, motion och nöjen medan 

hushållsarbete, inköp eller besök hos läkare/tandläkare är en annan typ av aktivitet som vi benämner 

hushållsarbete och ärenden att jämföra med det obetalda arbetet.  
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Vi ville veta om arbetstidsförkortningen i sig hade inneburit att man hade ökat sin tid för olika 

aktiviteter. En stor andel av de svarande uppgav att arbetstidsförkortningen inneburit mer tid för 

avkoppling och motion, 56 procent respektive 50 procent. Samtidigt var det en stor andel som uppgav 

att arbetstidsförkortningen också inneburit mer tid för hushållsarbete, 61 procent, bankärenden, 67 

procent och besök hos läkare/tandläkare, 56 procent.4 Resultatet visade att 72 procent svarade att 

arbetstidsförkortningen inneburit att de fått mer tid för två eller fler aktiviteter, oavsett om det var 

kvalitativ fritid eller hushållsarbete och ärenden. Lika många svarade att de hade fått mer tid för minst 

en kvalitativ fritidsaktivitet utöver mer tid för hushållsarbete eller inköp, post, bankärenden eller besök 

hos läkare eller tandläkare.  

 

Båda fallen visade att en rikare fritid gjorde att respondenterna upplevde att de var mer nöjda med sin 

arbetssituation. Detta oavsett om vi tog hänsyn till alla aktiviteter, det vill säga även sådant som 

hushållsarbete och ärenden eller bara kvalitativa fritidsaktiviteter vilket skulle ge stöd för vår hypotes 

att individer som upplever att de har tillräcklig tid till andra aktiviteter än arbetet upplever en högre 

grad av tillfredsställelse på arbetet och också att individer som använder sin fria tid till kvalitativ fritid 

upplever en högre grad av tillfredsställelse på arbetet. 

 

Vi gjorde även en jämförelse mellan antalet aktiviteter man ökat tiden för i och med 

arbetstidsförkortningen och hur tillfredsställd man var med jobbet före respektive efter införandet av 

arbetstidsförkortningen för att se om fritiden påverkade hur nöjd man var med sitt arbete. Resultatet 

gav att drygt 29 procent av de tillfrågade var mindre nöjda med sitt arbete samtidigt som de hade ökat 

antalet fritidsaktiviteter från ingen alls till att ägna mer tid åt allt från sig själv, barn och hushåll, 

hushållsarbete och studier. 53 procent var lika nöjda med sitt arbete oavsett införandet av 

arbetstidsförkortningen och hade samtidigt ökat sin lediga tid för minst tre aktiviteter och knappt 18 

procent upplevde att de var mer nöjda med sitt arbete efter införandet av arbetstidsförkortningen och 

svarade att de bara hade ökat sin lediga tid för en aktivitet. I det senare fallet hade dock alla ökat sin 

lediga tid för sig själva. 23 procent svarade att de inte hade ökat sin tid för någon aktivitet alls men var 

nöjda eller mycket nöjda trots detta. 

 

Mot bakgrund till resultaten ovan anser vi att får ett visst stöd för samtliga tre hypoteser, 

”Arbetstidsförkortning innebär att upplevelsen av att hinna med andra aktiviteter än arbetet ökar”, 

”Individer som upplever att de har tillräcklig tid till andra aktiviteter än arbetet upplever högre grad 

                                                      
4 Frågan löd: Anser du att arbetstidsförkortningen har inneburit att Du fått mer tid för: Umgänge med 

maka/make, sambo; Umgänge med barn; Umgänge med vänner; Avkoppling tid för dig själv; 

Hushållsarbete; Föreningsaktivitet; Nöjen, kultur; Motion och hobbies; Studier; Inköp, post och 

bankärenden; Besök hos läkare, tandläkare. 

27 
 



av tillfredsställelse på arbetet” samt ”Individer som använder sin fria tid till kvalitativ fritid upplever 

en högre grad av tillfredsställelse på arbetet”.  

5  Sammanfattande diskussion 

I vår undersökning finns givetvis brister. En av bristerna som vi ser är dels att få personer ingick i 

urvalet, dels den korta tid som förlöpte mellan första och andra svarstillfället. Initialt är det troligt att 

de som deltog i projektet både kände sig utvalda och hade en från början positiv inställning till att ingå 

i projektet vilken kan ha påverkat deras svar. Den korta tiden mellan svarstillfällena innebär också att 

svaren vi har fått till viss del kan förklaras av vad som normalt sker vid en omorganisation, det vill 

säga att saker och ting upplevs som ”stökigt”. En jämförelse med ett projekt med förkortad arbetstid 

med schemaläggning enligt Toyotamodellen i Hägerstens och Skärholmens stadsdelsförvaltning under 

åren 2004-2006 (von Thiele m.fl. 2006) har visat att den nya arbetstiden efter en tid uppfattas som 

”normalarbetstid” och att man då inte längre ser de positiva sidorna med arbetstidsförkortningen. Det 

är snarare andra faktorer såsom attityder och gemenskap som påverkar välbefinnandet och hur man 

trivs med sitt arbete. Med intervjuer hade vi kunnat få djupare svar på våra frågor, till exempel vad 

som påverkade samhörigheten i och mellan de olika grupperna, hur arbetstidsförkortningen hade 

påverkat relationen till patienterna med mera. Vår undersökning är förvisso en totalundersökning, men 

vårt underlag är litet vilket har försvårat möjligheterna att utläsa några tydliga mönster. Den 

arbetsplats vi har undersökt är också en mycket ”kvinnlig” yrkeskategori/arbetsplats, vilket troligtvis 

också har påverkat resultatet, och det hade varit intressant att undersöka en mer könsneutral 

arbetsplats.  

 

Styrkan i vår studie ligger främst i den experimentella ansatsen med för- och efterstudie vi använt oss 

av och som ger mycket goda möjligheter att analysera effekterna av en arbetstidsförkortning med 

hänsyn till Karaseks krav/kontroll-modell. De hypoteser vi ville pröva gällde att 

arbetstidsförkortningen skulle innebära att kraven ökade men också att kontroll och beslutsfattande 

ökade. Resultaten av vår undersökning gav ett visst stöd för alla hypoteser utom hypotesen under 

kontroll, ”En arbetstidsförkortning med möjlighet att själv förlägga arbetstiden ökar upplevelsen av 

kontroll” . Fler upplevde att arbetstidsförkortningen inneburit en ökad psykisk press samtidigt som 

kontrollen hade minskat. Det stöd som medarbetarna i projektet upplevde att de kunde få av varandra 

kan ha inneburit en buffert mot de ökade kraven som arbetstidsförkortningen har inneburit, men detta 

kan vi inte med säkerhet säga eftersom vi endast har prövat om arbetstidsförkortningen i sig har 

inneburit en förändring i det sociala stödet bland respondenterna.  Arbetstidsförkortningen hade alltså 

inneburit att från att respondenterna befunnit sig i nedre högra rutan (figur 1), ”Aktiva arbeten”, före 

införandet av arbetstidsförkortningen så hade de efter införandet av arbetstidsförkortningen kommit 
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närmare rutan i övre högra rutan, ”Psykiskt pressande arbeten”. De flesta, drygt 50 procent, upplevde 

dock att kraven var höga samtidigt som deras kontroll också var hög, detta oavsett införandet av 

arbetstidsförkortningen.  

 

Även kontrollgruppen tycks ha påverkats av arbetstidsförkortningen. En lägre andel uppgav till 

exempel att de upplevde att de hade tillräckligt med tid för att sitta ned och prata med sina 

arbetskamrater vid det andra svarstillfället. I kontrollgruppen var det också en större andel som uppgav 

att deras kontroll hade ökat, medan den grupp vi har jämfört med, sjuksköterske-gruppen, uppgav en 

minskning av kontrollen i och med arbetstidsförkortningen. Svaren här kan ha påverkats av att flera av 

de tillfrågade i experimentgruppen än i kontrollgruppen hade någon typ av flexibel arbetstid redan 

innan införandet av arbetstidsförkortningen och med kortare arbetstid blir troligtvis möjligheterna att 

lämna arbetsplatsen för till exempel ett kort ärende på sin arbetstid mindre. Å andra sidan får man ju 

möjligheten att uträtta sina ärenden utanför arbetstiden när man har kortare arbetstid. 

 

Den stora och mest negativa förändringen i upplevelsen av kontroll låg på frågorna i hur fördelningen 

av arbetsuppgifter, fördelningen av ansvarsområden och hur arbetets upplägg över lag fungerade efter 

införandet av arbetstidsförkortningen. Skillnaderna kan synas vara ganska små, men utgörs av att hade 

man tidigare tyckt att saker fungerade mycket bra, tyckte man tre månader efter införandet av 

arbetstidsförkortningen att saker bara fungerade ”bra” och var man varken nöjd eller missnöjd med till 

exempel fördelningen av ansvarsområden före införandet av arbetstidsförkortningen tyckte man efter 

införandet av arbetstidsförkortningen att fördelningen av ansvarsområden fungerade dåligt. Det hade 

alltså skett en gradvis försämring av upplevelsen av kontroll hos medarbetarna i och med 

arbetstidsförkortningen. Förklaringen till detta kan ligga i vad som framgick av de kvalitativa svaren, 

att personal som ingick i projektet också hade andra uppdrag, vilket gjorde att flera personer ibland var 

borta samtidigt och ibland innebar den nya schemaläggningen att det fanns för mycket personal, och 

då var arbetsutrymmet istället alldeles för litet.  

 

Hägglund (2007) tar upp svårigheterna med att hålla experimentgruppen ”ren” från påverkan. Vi tror 

att detta kan vara orsaken till att inte heller svaren i kontrollgruppen varit konstanta. Det är ju inte 

oävet då grupperna mycket väl kan ha haft pass som tidigare gått omlott om varandra och att 

medarbetarna kan ha haft fikapauser och gemensamma aktiviteter vilket kan ha brutits i och med 

införandet av arbetstidsförkortningen. Stora förändringar som denna påverkar säkert också hela 

arbetsplatsen, även de som inte har tagit del i arbetstidsförkortningen. 

 

Privatlivet hade för flertalet i experimentgruppen påverkats positivt i och med arbetstidsförkortningen. 

En högre andel uppgav att de fått mer tid för hem och familj men även ökad kvalitativ fritid. Ju fler 

aktiviteter respondenterna uppgav att de hann med på sin fritid, oavsett om de ägnade sig åt 

29 
 



hushållsarbete eller egen tid, ju mer nöjda var de med sitt arbete. Däremot går det inte att säga utifrån 

den här undersökningen att genom att man ökar sin tid för hushållsarbete eller egna fritidsintressen, 

skulle man bli mer nöjd med sitt arbete. Drygt 29 procent var mindre nöjda med sitt arbete efter 

införandet av arbetstidsförkortningen oavsett om de hade ökat sin tid för någon fritidsaktivitet eller 

inte, medan motsvarande siffra för dem som var mer nöjda med sitt arbete efter införandet av 

arbetstidsförkortningen var knappt 18 procent.  

 

Den totala arbetstiden för vuxna i en familj är hög idag. Många, även i familjer där det finns barn, 

arbetar heltid vilket är mycket när också andra saker ska hinnas med. Det är dock svårt att säga hur 

arbetstidsförkortningen i det här projektet har påverkat deltagarnas välbefinnande. Så till exempel 

innebär inte ökade krav med självklarhet minskat välbefinnande. Välbefinnandet styrs ju inte heller 

enkom av villkoren på arbetet. Arbetstidsförkortningen i det här projektet har inte heller varit en ”ren” 

arbetstidsförkortning vilket gör det svårt att avgöra om det är den kortare arbetsdagen eller om det är 

arbetsflexibiliteten som haft mest betydelse för resultaten. Fortsatt forskning av hur arbetstiden 

påverkar individen är därför av stor betydelse.   
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Om inget annat anges ber vi Dig markera ett svarsalternativ för varje fråga/delfråga eller att besvara 
frågan på avsedd prickad linje. 

 Bilaga 1 

 
Stockholm augusti 2003 

 
Vi är två studerande som läser utredningssociologi vid Stockholms universitet där vi under denna 
termin kommer att skriva en C-uppsats. Som ämne har vi valt arbetstidsförkortning och vad effekterna 
av en sådan blir för medarbetarna. I vårt arbete med uppsatsen samarbetar vi med Radiumhemmet som 
under hösten 2003 genomför en arbetstidsförkortning. 
 
Undersökningen kommer att ske dels genom en enkät med frågor om Din arbetssituation före 
arbetstidsförkortningens genomförande, dels en enkät med frågor om hur Du upplever din 
arbetssituation när projektet har varit igång en tid. 
 
Allt material som berör undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras när arbetet 
är avslutat. Namn och telefonnummer är helt frivilligt och kommer endast att användas om vi skulle 
behöva återkomma med ytterligare frågor. 
 
Om det är någon fråga, som du av olika anledningar inte vill svara på, så låt inte detta hindra dig från 
att besvara de övriga frågorna. När Du besvarat frågorna ber vi dig att skicka formuläret till oss i det 
portofria svarskuvertet så snart som möjligt, dock senast inom en vecka. 
 
Vi ber att på förhand få tacka Dig för din medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Katarina Engslätt Sigrid Wiklund 
tfn. 0733-969 221 tfn. 070-722 39 66 
 
 
 
 
Handledare: Ola Sjöberg, fil. Dr. 
SOFI, Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-16 21 50 
E-post: Ola.Sjoberg@sofi.su.se 
Universitetsvägen 10 E 
Telefax: 08-15 46 70 
Hemsida: www.sofi.su.se
 

 
 
1. Kön 
 

 Man 
 Kvinna 

 
 
2. Ålder  
 

……………………. år 
 
 
3. Ditt yrke 
 

 Sjuksköterska 
 Ingenjör 
 Fysiker 
 Annat ………………………………………….. 

 
 
4. Hur länge har Du varit verksam inom ditt nuvarande yrke? 
 

 0-1 år 
 2-5 år 
 6-10 år 
 11-20 år 
 21 år eller mer 

  varav antal år på nuvarande arbetsplats ………………… 
 
5. Anställningsgrad (Ange det alternativ som ligger närmast din anställningsgrad) 
 

 100 % 
 75 % 
 50 % 
 mindre än 50 % 

 
6. Hur många personer består ditt hushåll av? 
 (räkna även med dig själv) ……………  
 
 Om fler än 1: Vilka personer bor i hushållet utöver dig själv? 
 Ange antal 
 …….. barn 0-6 år 
 …….. barn 7-12 år 
 …….. barn 13-17 år 
 …….. vuxna barn (18 år och äldre) 
 …….. maka/make/sambo 
 …….. övriga vuxna (t ex vän, släkting) 

 
Institutet för social forskning (SOFI) 

http://www.sofi.su.se/
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7. Vilken är din makes/makas/sambos yrke eller huvudsakliga sysselsättning? 
 ………………………………………………………………… 

 
 

8. Hur bedömer Du den fysiska belastningen i ditt arbete? 
 Den fysiska belastningen är:  mycket stor 

 stor 
 varken stor eller liten 
 liten 
 mycket liten 

 
 

9. Är ditt arbete psykiskt ansträngande? 
 

 Ja 
 Nej 

 
 
10. Är ditt arbete jäktigt? 

 
 Ja 
 Nej 

 
 

11. Är ditt arbete enformigt? 
 

 Ja 
 Nej 

 
12. Kan Du själv bestämma din arbetstakt? 
 

 Ja 
 Nej 

 
 
13. Har Du någon typ av flexibel arbetstid, dvs kan Du inom vissa gränser själv bestämma 

när Du börjar och slutar arbetet? 
 

 Ja 
 Nej 

 
 
14. Om Du skulle behöva gå ett privatärende, kan Du lämna arbetsplatsen ungefär en 

halvtimme utan att säga till överordnade?  
 

 Ja 
 Nej 

 
 
 

15. Kan Du ta emot ett privatbesök på arbetsplatsen, säg 10 minuter under ordinarie 
arbetstid? 

 
 Ja 
 Nej 

 
 
16. Tycker Du att Du har tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter? 
 

 Ja, jag har i stort sett alltid tillräckligt med tid 
 Ja, jag har ofta tillräckligt med tid 
 Det kan vara både och  
 Nej, jag har ofta otillräckligt med tid 
 Nej, jag har nästan alltid otillräckligt med tid 

 
 
17. Hur upplever Du din motivation och lust för arbetet? 
 

 Jag känner motivation och lust i mycket hög grad 
 Jag känner motivation och lust i hög grad 
 Varken eller 
 Jag känner motivation och lust i låg grad 
 Jag känner motivation och lust i mycket låg grad 

 
 
18. Hur bedömer Du dina möjligheter att sitta ned och prata en stund med dina 

arbetskamrater under arbetstid? 
 

 Jag tycker att vi har mycket goda möjligheter till det 
 Jag tycker att vi har goda möjligheter till det 
 Varken eller 
 Jag tycker att vi har dåliga möjligheter till det 
 Jag tycker att vi har mycket dåliga möjligheter till det 

 
 
19. Känner Du samhörighet med dina arbetskamrater i din bemanningsgrupp? 
 

 Ja, i mycket hög grad 
 Ja, i hög grad 
 Varken eller 
 Nej, i låg grad 
 Nej, i mycket låg grad 
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20. Känner Du samhörighet med dina arbetskamrater i de övriga bemanningsgrupperna och 
med övriga yrkeskategorier? 

 
 Ja, i mycket hög grad 
 Ja, i hög grad 
 Varken eller 
 Nej, i låg grad 
 Nej, i mycket låg grad 

 
 
21. I vilken grad kan Du få stöd och hjälp från dina arbetskamrater då det behövs? 

 I mycket hög grad 
 I hög grad 
 I viss grad 
 I liten grad 
 Inte alls 

 
 
22. Hur ofta känner Du dig fysiskt trött efter en arbetsdag? 
 

 Varje dag 
 Flera gånger i veckan 
 Flera gånger i månaden 
 Någon gång i månaden 
 Nästan aldrig 

 
 
23. Hur ofta känner Du dig psykiskt/mentalt trött efter en arbetsdag? 
 

 Varje dag 
 Flera gånger i veckan 
 Flera gånger i månaden 
 Någon gång i månaden 
 Nästan aldrig 

 
 
24. Hur tycker Du att fördelningen av arbetsuppgifter fungerar? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken eller 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
 
 
 

25. Hur tycker Du att fördelningen av ansvarsområden fungerar? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken eller 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
26. Hur tycker Du att arbetets upplägg överlag fungerar? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
27. Hur trivs Du med dina arbetstider? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
29. I vilken utsträckning har dina nuvarande arbetstider bidragit till att Du arbetar här? 
 

 I mycket hög grad 
 I hög grad 
 Varken eller 
 I låg grad 
 I mycket låg grad 

 
 
30. Kan Du påverka dina arbetstider? 
 

 Ja 
 Nej 
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31. I vilken utsträckning upplever Du att din närmaste chef tar hänsyn till dina önskemål 
rörande arbetstider? 

 
 I mycket hög grad 
 I hög grad 
 Varken eller 
 I låg grad 
 I mycket låg grad 

 
 
32. I vilken utsträckning upplever Du att dina arbetskamrater tar hänsyn till dina önskemål 
rörande arbetstider? 

 
 I mycket hög grad 
 I hög grad 
 Varken eller 
 I låg grad 
 I mycket låg grad 

 
 

33. Upplever Du att det är tillräcklig bemanning på arbetspassen? Vänligen motivera 
ditt svar nedan. 

 
 Ja 
 Nej 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
27. Nu har vi ställt en mängd frågor om dina arbetsförhållanden. Sett i stort, hur nöjd är Du 

med ditt arbete? 
 

 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 
 Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 

28. Tycker Du att Du har tillräckligt med tid för: 
 
  Ja Nej 
 

Umgänge med make/maka, sambo   
Umgänge med barn   
Umgänge med vänner   
 
Avkoppling, tid för dig själv   
Hushållsarbete     
Föreningsaktiviteter   
 

 Nöjen, kultur    
 Motion och hobbies   
 Studier     
 
 Inköp, post och bankärenden   
 Besök hos läkare, tandläkare   
 
 
28 Har Du några ytterligare synpunkter vad beträffar din arbetssituation som Du vill 

framföra? 
 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
TACK! För din värdefulla medverkan. 
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Om inget annat anges ber vi Dig markera ett svarsalternativ för varje fråga/delfråga eller att besvara 
frågan på avsedd prickad linje. 


 Bilaga 1 


 
Stockholm augusti 2003 


 
Vi är två studerande som läser utredningssociologi vid Stockholms universitet där vi under denna 
termin kommer att skriva en C-uppsats. Som ämne har vi valt arbetstidsförkortning och vad effekterna 
av en sådan blir för medarbetarna. I vårt arbete med uppsatsen samarbetar vi med Radiumhemmet som 
under hösten 2003 genomför en arbetstidsförkortning. 
 
Undersökningen kommer att ske dels genom en enkät med frågor om Din arbetssituation före 
arbetstidsförkortningens genomförande, dels en enkät med frågor om hur Du upplever din 
arbetssituation när projektet har varit igång en tid. 
 
Allt material som berör undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras när arbetet 
är avslutat. Namn och telefonnummer är helt frivilligt och kommer endast att användas om vi skulle 
behöva återkomma med ytterligare frågor. 
 
Om det är någon fråga, som du av olika anledningar inte vill svara på, så låt inte detta hindra dig från 
att besvara de övriga frågorna. När Du besvarat frågorna ber vi dig att skicka formuläret till oss i det 
portofria svarskuvertet så snart som möjligt, dock senast inom en vecka. 
 
Vi ber att på förhand få tacka Dig för din medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Katarina Engslätt Sigrid Wiklund 
tfn. 0733-969 221 tfn. 070-722 39 66 
 
 
 
 
Handledare: Ola Sjöberg, fil. Dr. 
SOFI, Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-16 21 50 
E-post: Ola.Sjoberg@sofi.su.se 
Universitetsvägen 10 E 
Telefax: 08-15 46 70 
Hemsida: www.sofi.su.se
 


 
 
1. Kön 
 


 Man 
 Kvinna 


 
 
2. Ålder  
 


……………………. år 
 
 
3. Ditt yrke 
 


 Sjuksköterska 
 Ingenjör 
 Fysiker 
 Annat ………………………………………….. 


 
 
4. Hur länge har Du varit verksam inom ditt nuvarande yrke? 
 


 0-1 år 
 2-5 år 
 6-10 år 
 11-20 år 
 21 år eller mer 


  varav antal år på nuvarande arbetsplats ………………… 
 
5. Anställningsgrad (Ange det alternativ som ligger närmast din anställningsgrad) 
 


 100 % 
 75 % 
 50 % 
 mindre än 50 % 


 
6. Hur många personer består ditt hushåll av? 
 (räkna även med dig själv) ……………  
 
 Om fler än 1: Vilka personer bor i hushållet utöver dig själv? 
 Ange antal 
 …….. barn 0-6 år 
 …….. barn 7-12 år 
 …….. barn 13-17 år 
 …….. vuxna barn (18 år och äldre) 
 …….. maka/make/sambo 
 …….. övriga vuxna (t ex vän, släkting) 


 
Institutet för social forskning (SOFI) 



http://www.sofi.su.se/
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7. Vilken är din makes/makas/sambos yrke eller huvudsakliga sysselsättning? 
 ………………………………………………………………… 


 
 


8. Hur bedömer Du den fysiska belastningen i ditt arbete? 
 Den fysiska belastningen är:  mycket stor 


 stor 
 varken stor eller liten 
 liten 
 mycket liten 


 
 


9. Är ditt arbete psykiskt ansträngande? 
 


 Ja 
 Nej 


 
 
10. Är ditt arbete jäktigt? 


 
 Ja 
 Nej 


 
 


11. Är ditt arbete enformigt? 
 


 Ja 
 Nej 


 
12. Kan Du själv bestämma din arbetstakt? 
 


 Ja 
 Nej 


 
 
13. Har Du någon typ av flexibel arbetstid, dvs kan Du inom vissa gränser själv bestämma 


när Du börjar och slutar arbetet? 
 


 Ja 
 Nej 


 
 
14. Om Du skulle behöva gå ett privatärende, kan Du lämna arbetsplatsen ungefär en 


halvtimme utan att säga till överordnade?  
 


 Ja 
 Nej 


 
 
 


15. Kan Du ta emot ett privatbesök på arbetsplatsen, säg 10 minuter under ordinarie 
arbetstid? 


 
 Ja 
 Nej 


 
 
16. Tycker Du att Du har tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter? 
 


 Ja, jag har i stort sett alltid tillräckligt med tid 
 Ja, jag har ofta tillräckligt med tid 
 Det kan vara både och  
 Nej, jag har ofta otillräckligt med tid 
 Nej, jag har nästan alltid otillräckligt med tid 


 
 
17. Hur upplever Du din motivation och lust för arbetet? 
 


 Jag känner motivation och lust i mycket hög grad 
 Jag känner motivation och lust i hög grad 
 Varken eller 
 Jag känner motivation och lust i låg grad 
 Jag känner motivation och lust i mycket låg grad 


 
 
18. Hur bedömer Du dina möjligheter att sitta ned och prata en stund med dina 


arbetskamrater under arbetstid? 
 


 Jag tycker att vi har mycket goda möjligheter till det 
 Jag tycker att vi har goda möjligheter till det 
 Varken eller 
 Jag tycker att vi har dåliga möjligheter till det 
 Jag tycker att vi har mycket dåliga möjligheter till det 


 
 
19. Känner Du samhörighet med dina arbetskamrater i din bemanningsgrupp? 
 


 Ja, i mycket hög grad 
 Ja, i hög grad 
 Varken eller 
 Nej, i låg grad 
 Nej, i mycket låg grad 
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20. Känner Du samhörighet med dina arbetskamrater i de övriga bemanningsgrupperna och 
med övriga yrkeskategorier? 


 
 Ja, i mycket hög grad 
 Ja, i hög grad 
 Varken eller 
 Nej, i låg grad 
 Nej, i mycket låg grad 


 
 
21. I vilken grad kan Du få stöd och hjälp från dina arbetskamrater då det behövs? 


 I mycket hög grad 
 I hög grad 
 I viss grad 
 I liten grad 
 Inte alls 


 
 
22. Hur ofta känner Du dig fysiskt trött efter en arbetsdag? 
 


 Varje dag 
 Flera gånger i veckan 
 Flera gånger i månaden 
 Någon gång i månaden 
 Nästan aldrig 


 
 
23. Hur ofta känner Du dig psykiskt/mentalt trött efter en arbetsdag? 
 


 Varje dag 
 Flera gånger i veckan 
 Flera gånger i månaden 
 Någon gång i månaden 
 Nästan aldrig 


 
 
24. Hur tycker Du att fördelningen av arbetsuppgifter fungerar? 
 


 Mycket bra 
 Bra 
 Varken eller 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 


 
 
 
 
 


25. Hur tycker Du att fördelningen av ansvarsområden fungerar? 
 


 Mycket bra 
 Bra 
 Varken eller 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 


 
 
26. Hur tycker Du att arbetets upplägg överlag fungerar? 
 


 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 


 
 
27. Hur trivs Du med dina arbetstider? 
 


 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 


 
 
29. I vilken utsträckning har dina nuvarande arbetstider bidragit till att Du arbetar här? 
 


 I mycket hög grad 
 I hög grad 
 Varken eller 
 I låg grad 
 I mycket låg grad 


 
 
30. Kan Du påverka dina arbetstider? 
 


 Ja 
 Nej 
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31. I vilken utsträckning upplever Du att din närmaste chef tar hänsyn till dina önskemål 
rörande arbetstider? 


 
 I mycket hög grad 
 I hög grad 
 Varken eller 
 I låg grad 
 I mycket låg grad 


 
 
32. I vilken utsträckning upplever Du att dina arbetskamrater tar hänsyn till dina önskemål 
rörande arbetstider? 


 
 I mycket hög grad 
 I hög grad 
 Varken eller 
 I låg grad 
 I mycket låg grad 


 
 


33. Upplever Du att det är tillräcklig bemanning på arbetspassen? Vänligen motivera 
ditt svar nedan. 


 
 Ja 
 Nej 


……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
27. Nu har vi ställt en mängd frågor om dina arbetsförhållanden. Sett i stort, hur nöjd är Du 


med ditt arbete? 
 


 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 
 Vet ej 


 
 
 
 
 
 
 


28. Tycker Du att Du har tillräckligt med tid för: 
 
  Ja Nej 
 


Umgänge med make/maka, sambo   
Umgänge med barn   
Umgänge med vänner   
 
Avkoppling, tid för dig själv   
Hushållsarbete     
Föreningsaktiviteter   
 


 Nöjen, kultur    
 Motion och hobbies   
 Studier     
 
 Inköp, post och bankärenden   
 Besök hos läkare, tandläkare   
 
 
28 Har Du några ytterligare synpunkter vad beträffar din arbetssituation som Du vill 


framföra? 
 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
TACK! För din värdefulla medverkan. 
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