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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt varit delaktig i denna studie, framför allt till 

de företag och organisationer som tagit sig tid till att ställa upp på våra intervjuer samt svarat på våra 

mejl. Utan era tankar, beskrivningar och upplevelser hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra. Vi vill även ta tillfället i akt att tacka vår handledare Johan Örestig för hans värdefulla 

input och guidning under arbetets gång. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till varandra för ett 

gott samarbete under dessa veckor.  



 

 

Sammanfattning 

På en arbetsmarknad där konkurrensen hårdnat kring arbetet med att attrahera och behålla personal 

och där företag idag måste vara kreativa i arbetet med att profilera sig såg vi det av intresse att 

undersöka fenomenet arbetstidsförkortning. Detta med syfte att skapa en djupare förståelse kring hur 

företag och organisationer kan använda reducerad arbetstid som ett led i sitt employer branding-

arbete.  Studien syftade till att besvara bakgrunden till införandet av arbetstidsförkortning, hur 

arbetstidsmodellen var utformad, hur arbetstidsförkortning användes i arbetet med employer 

branding samt till hur företag och organisationer kan arbeta strategiskt med detta i syfte att attrahera 

och behålla personal. I studien ingick åtta företag/organisationer inom olika branscher med stor 

variation i antal anställda. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet 

visade på skillnader vad gäller bakgrunden till införandet av arbetstidsförkortning samt hur och i 

vilken utsträckning det används i employer branding-arbetet. Bland respondenterna lyftes 

övervägande positiva effekter fram där många beskrev hur de genom satsningen idag har lyckats 

effektivisera arbetet och där medarbetarna ges mer tid till sitt privata liv. En ytterligare effekt 

satsningen medfört är ett ökat intresse för dem som företag både från medarbetare samt kunder. 

Studien visar på att arbetstidsförkortning kan användas framgångsrikt i företag och organisationers 

employer branding arbete men arbetet med detta bör implementeras på en strategisk nivå för att skapa 

förutsättningar för långsiktiga resultat. 

 

Nyckelord: arbetstidsförkortning, employer branding, arbetstillfredsställelse och arbetstidsmodell.  
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Inledning  

Denna uppsats uppmärksammar fenomenet arbetstidsförkortning som ett verktyg för organisationer 

och företag att bli en attraktivare arbetsgivare för såväl ny personal som befintlig. Valet av ämne 

bottnar i att vi anser att arbetstidsaspekten i den psykosociala arbetsmiljön är ett aktuellt ämne i 

dagens samhälle. Samtidigt som vi upplever att det saknas en employer branding-vinkel på fenomenet 

arbetstidsförkortning med fokus på hur företag och organisationer kan bli bättre på att använda detta 

som ett verktyg i sin strategiska planering. 

Att arbeta strategiskt med arbetstidsförkortning i employer brandingsyfte är något som ligger i tiden 

då det under de senaste åren pågått en debatt bland arbetstagare, arbetsgivare och politiker kring 

möjligheten att kunna ha en 30-timmars arbetsvecka, där en 6-timmars arbetsdag med full bibehållen 

lön anses vara heltidsarbete jämförelsevis med det allmänt vedertagna heltidsmåttet på 40 timmar i 

veckan (Burcell, 2014, Bergh, 2015). Som jobbsökande har vi själva många gånger stött på olika 

jobbannonser och även deltagit i en del anställningsintervjuer, men vad som slagit oss är att det är 

väldigt få som har tillgänglig information om och vilka fördelar deras arbetstidsmodell kan generera. 

Baserat på detta uppkom idén till denna uppsats då det väckte ett intresse hos oss att undersöka hur 

arbetsgivare använder sig av arbetstidsförkortning i employer brandingsyfte för att behålla och 

attrahera personal samt undersöka hur de arbetar strategiskt med detta. Vi ser det som intressant att 

göra en komparativ studie för att undersöka om företag och organisationer inom skilda branscher har 

olika förutsättningar för att använda sig av arbetstidsförkortning i det strategiska arbetet med 

employer branding.  

Tidigare forskning om arbetstidsförkortning visar på flera effekter som kunnat stärka arbetsgivares 

attraktionskraft (Bildt, 2007, Barck-Holst et. al., 2015). Det handlar till exempel om att medarbetare 

upplever mer kontroll över sin tid och ges större möjlighet till att få ihop familj och karriär (Bildt, 

2007) och där Barck-Holst et.al. (2015) beskriver att medarbetare genom arbetstidsförkortning orkar 

mer och upplever sig piggare. I USA genomfördes 2013 en undersökning av företaget salary.com med 

fokus på bortslösad tid på arbetet och som involverade ett tusentals medarbetare på den amerikanska 

arbetsmarknaden. Journalisten och Content Manager Aaron Gouveia beskrev hur undersökningen 

visade att 69 procent av anställda medarbetare i snitt spenderar mellan 30 till 60 minuter av sin 

arbetstid till sysslor som inte är relaterade till arbetet. En av de nämnda anledningarna var att 

medarbetarna ansåg att de varken hade ork eller fokus till att vara effektiva i åtta timmar. Debatt kring 

detta är något som är återkommande i dagens svenska media där det lyfts fram att reducerad arbetstid 

med bibehållen lön bidrar till starka positiva sociala effekter och mindre upplevelse av stress och 

trötthet (Bergh, 2015). Långa arbetsdagar menar forskarna Constanze Leineweber et.al. (2012) skapar 

en konflikt mellan arbete och familj och medför minskad tid för återhämtning vilket har negativa 

effekter på hälsan. De menar att denna konflikt är en bidragande orsak till dagens ökade stress i 

arbetslivet samt de psykosociala besvär som blivit en allt vanligare orsak till sjukskrivningar. 

Psykologerna Dorota Merecz och Alexandra Andysz (2014) menar vidare att medarbetare som 

upplever en konflikt mellan arbete och familjeliv ofta upplever svårigheter i att få vardagen att gå ihop 

vilket de beskriver kan leda till minskad produktivitet, sämre mående, höga stressnivåer samt ökad 

risk för utbrändhet. Det är därför av intresse att studera hur arbetstidsförkortning kan hjälpa företag 

och organisationer i sitt arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Forskning vi kan hitta kring arbetstidsförkortning rör främst arbetsplatser inom vård och omsorg i 

offentlig sektor. Andersson (2015) menar att satsningen där grundat sig i problem med hög 

personalomsättning och tuffa arbetsvillkor. Dock ser vi en lucka i kunskapsfältet då det inte bedrivits 

vidare mycket forskning kring hur företag och organisationer kan använda sig av arbetstidsförkortning 

på en mer strategisk nivå när det kommer till att använda detta som ett verktyg för att attrahera ny och 

befintlig personal. Studien ämnar undersöka åtta företag och organisationer som verkar inom både 

den privata och offentliga sektorn där fokus ligger på arbetsgivarna och deras beskrivningar av 

satsningen på arbetstidsförkortning. Vi är här intresserade av att jämföra hur dessa olika företag och 

organisationer arbetar med arbetstidsförkortning. Finns det några likheter och skillnader i 

beslutsprocess och implementering av detta? Används arbetstidsförkortning i employer brandingsyfte 
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både vad gäller befintlig personal och de man önskar anställa? Vi vill även undersöka vilka utmaningar 

företagen och organisationerna står inför i framtiden. Genom detta har vi som målsättning att bidra 

till att fylla kunskapsluckan gällande hur arbetstidsförkortning kan användas i det strategiska arbetet 

med employer branding.  

 

Syfte och frågeställningar 

Denna komparativa studie syftar till att undersöka fenomenet arbetstidsförkortning för att skapa en 

djupare förståelse kring hur företag och organisationer kan använda reducerad arbetstid som ett led i 

sitt employer branding-arbete. Följande frågeställningar ska besvaras: 

 Vad var bakgrunden till införandet av arbetstidsförkortning? 

 Hur är företagets/organisationens arbetstidsmodell utformad? 

 Hur använder företaget/organisationen arbetstidsförkortning i employer brandingsyfte? 

 Hur kan företag och organisationer arbeta strategiskt med arbetstidsförkortning i syfte att 

attrahera och behålla personal? 

 

Begreppsdefinitioner 

Under denna punkt har vi valt att beskriva några centrala begrepp i vår studie. Detta då vi ser det som 

viktigt att förtydliga vad vi avser med begreppen när vi diskuterar och framhåller dem i vår rapport. 

Dessa är arbetstillfredsställelse, arbetstidsförkortning och arbetstidsmodell.  

 

Arbetstillfredsställelse 

Författarna Geir Kaufmann och Astrid Kaufmann (2010) menar att begreppet arbetstillfredsställelse 

kan ses som nära förknippat med motivation och beskriver arbetstillfredsställelse som alla de källor till 

positiv tillfredsställelse som kan relateras till arbetssituationen. Källor författarna bland annat kopplar 

till är hur intressant arbetet är, hur flexibelt och självständigt medarbetarna tillåts arbeta samt till hur 

goda de sociala relationerna är på arbetsplatsen. Förutom dessa faktorer kan även materiella 

belöningar i form av lön och andra förmåner påverkar graden av upplevd arbetstillfredsställelse.  

 

Arbetstidsförkortning 

I vår studie benämner vi i vissa fall arbetstidsförkortning som reducerad arbetstid, något vi valt att 

göra för att undvika upprepningar. Enligt forskaren Sofia Eriksson (1996) avser begreppet 

arbetstidsförkortning en förkortning av arbetstiden med oförändrad lön eller med lönekompensation. 

Olika typer av arbetstidsförkortning ger olika effekter på olika lång tid. En vanlig form av 

arbetstidsförkortning som hörs och syns i media är sextimmarsarbetsdagen (Elbied Pettersson, 2016). 

Sextimmarsarbetsdagen innebär att arbetstagarna arbetar sex timmar per dag, varken mer eller 

mindre med full lönekompensation (ökad timlön). Det finns även andra former av 

arbetstidsförkortning, dels trettiotimmarsveckan som innebär att arbetstagarna jobbar trettio timmar 

under en vecka där de kan jobba sex timmar någon dag och åtta timmar en annan dag. Sen kan vissa 

former av arbetstidsförkortning innebära att arbetstiden används på ett mer flexibelt sätt, exempelvis 

arbetstidsbank, timbank, flextid, årsarbetstid, längre semester, lägre pensionsålder och olika 

poängmodeller. För att få till en arbetstidsförkortning finns två vägar att gå, dels genom en generell 

arbetstidsförkortning som innebär att arbetstiden sänks för samtliga arbetstagare i landet eller i en 

organisation via lagstiftning och dels genom en selektiv arbetstidsförkortning som innebär att 

arbetstiden sänks för anställda i ett enskilt företag. Detta kan ske både via lag eller via avtal (Eriksson, 

1996). 
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Arbetstidsmodell 

Författarna Anette Jervelycke & Stellan Gusafsson (2002) beskriver en arbetstidsmodell som ett 

verktyg för arbetet med att organisera arbetstider och schemaläggning. Arbetstid innefattar den tid 

medarbetaren utför arbete åt arbetsgivaren och för att arbetstiden ska kunna utnyttjas effektivt både 

för arbetsgivaren och medarbetaren bör den planeras, förläggas och fördelas. Detta görs genom en 

arbetstidsmodell. Arbetstidsmodellen blir här ett viktigt verktyg i arbetet med personalens arbetsmiljö 

och arbetsvillkor.  

 

Kunskapsöversikt 

Vi har valt att dela in kunskapsöversikten i fyra väsentliga forskningsfält som vi anser fångar upp det 

ämne vi valt att undersöka. Dessa områden innefattas av employer branding, arbetstidsförkortning, 

arbetstidslagen och arbetstillfredsställelse. 

 

Employer branding 

I dagens samhälle, där konkurrensen bland företag är ständigt påtaglig, blir vikten av att rekrytera, 

attrahera och behålla kompetent personal av stor betydelse. Vi anser därför att användandet av 

arbetstidsförkortning bör ses ut ifrån en employer branding-aspekt. Fokus ligger på att undersöka hur 

arbetstidsförkortning kan användas för att påverka ett företags attraktionskraft. 

Marknadsföringsspecialisten inom hälsa Melissa Johnson och HR-specialisten Phil Roberts (2006) 

menar att employer branding skapar förutsättningar för företag att locka till sig och behålla kompetent 

personal. Marknadsföringen går ut på att skapa unika strategier för att stärka sitt varumärke och sin 

attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom att ha tydliga värderingar och leva upp till de 

förväntningar dessa skapar lägger företag grunden för lyckade rekryteringar och lojala och effektiva 

medarbetare. Vilket författarna anser vara nyckeln till att bli ett framgångsrikt företag. (ibid) Detta är 

även något som Neeti Leekha Chhabra, föreläsare inom organisationsledning och Sanjeev Sharma 

professor inom strategiskt arbete (2014) var inne på när de gjorde en undersökning i Indien gällande 

vilka organisatoriska attribut som lockar sista års studenter på universitet till olika företag och 

organisationer. Studien syftade till att undersöka vilka employer branding strategier och 

kommunikationskanaler som arbetsgivare bör främja för att organisationen eller företaget ska öka sin 

attraktionskraft ut mot potentiella medarbetare. De menar att den digitala eran har öppnat vägar för 

nyare och snabbare kommunikationskanaler vilket innebär att företag och organisationer strategiskt 

bör välja ut de mest passande kanalerna för att kunna fånga de tilltänkta målgrupperna. Chhabra och 

Sharma (2014) framhåller att potentiella medarbetare helst söker information om företag och 

organisationer via kanaler som exempelvis Google, jobbportaler, sociala nätverk, tidningar, 

företagswebbsidor och via företagsbesök. Därför är det viktigt för arbetsgivare att kunna hantera dessa 

kanaler för att jobba med sin synlighet på ett proaktivt sätt. Att företag som satsar på employer 

branding har lättare att locka till sig rätt kompetens vid nyrekryteringar är något som forskarna Ralf 

Wilden et.al. (2010) framhåller, de poängterar att rätt kompetens stärker möjligheterna för utveckling 

av produkter samtidigt som det bidrar till en ökad effektivitet i arbetet. Vilket i sin tur genererar 

konkurrensfördelar. Förutom att attrahera kompetent personal ökar employer branding chanserna för 

ett företag att få engagerade och delaktiga medarbetare som inte söker sig bort från företaget (Berthon 

et.al. 2005). Vidare menar forskarna Pierre Berthon et.al. (2005) att du med ett framgångsrikt arbete 

med branding kan erbjuda lägre löner jämfört med konkurrenter och ändå lyckas med att behålla och 

attrahera kompetent personal. 

Rekrytering av nya medarbetare har mer och mer gått från att vara ett ensidigt urvalsproblem till att 

arbetsgivarna i högre grad behöver ta hänsyn till arbetsmarknadens struktur, individens intressen 

samt dennes motivation till att arbeta (Bergström, 1998). Författaren menar vidare att det har blivit 

allt svårare att anställa, utveckla och behålla rätt personer på rätt plats och vid rätt tidpunkt jämfört 
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med tidigare. Detta understryker även doktoranden Ann Erlandsson (2005) vid Växjö universitet när 

hon skriver att det blivit allt viktigare för företag idag att framställa sig som en attraktiv arbetsgivare 

för att kunna säkerställa den framtida personalförsörjningen. Som ett led i att attrahera de rätta 

kunderna (de potentiella anställda) menar forskaren Annika Bergström (1998) att företag bör arbeta 

med att profilera sig på arbetsmarknaden. Detta är ett sätt att differentiera sig mot andra arbetsgivare 

genom att visa vilka egenskaper, karaktärsdrag samt förhållningssätt som företaget vill stå för. 

Chhabra och Sharma (2014) menar att ett av de viktigaste stegen för arbetsgivare i en employer 

branding process är att förmedla den blid de vill visa av sig själva ut mot potentiella medarbetare, 

vilket gör kanalval till en strategisk uppgift. De menar vidare att employer branding bör börja med en 

analys av företagets/organisationens värderingar, ideologier och politik som därefter kommuniceras ut 

till blivande anställda. Valet av kommunikationskanaler är viktigt i detta skede för att kunna nå den 

tilltänkta målgruppen och få dem att vilja söka jobb hos företaget eller organisationen (ibid).  Enligt 

författaren Nicholas Ind (2007) är rekryteringsprocessen ett utmärkt tillfälle att tydligt kommunicera 

vad organisationen står för och vilka värderingar de har. Vidare menar författaren att organisationer 

som förmedlar sina mål och värderingar i rekryteringsprocessen kan ha möjlighet att påverka vad för 

slags människor som söker anställning. Men även om företag lyckas locka till sig kompetenta 

medarbetare så menar forskaren Malin Lindelöw (2003) att företag i dagens samhälle i högre 

utsträckning än tidigare räknar med att folk kommer och går vilket gör att det tillförs friskt blod och 

nytänkande i organisationen. Däremot menar hon att det måste finnas en balans mellan stabilitet och 

förändring, detta med anledning av att det i företag där det sker många förändringar och 

nyanställningar under kort tid finns en risk att det anställda blir mindre effektiva och upplever en 

känsla av utmattning vilket påverkar företagets trovärdighet. Författaren betonar här att det ofta är 

svårt att finna en bra balansgång mellan stabilitet och förändring eftersom att stabilitet kan vara 

trygghet och kontinuitet, såväl som det kan vara brist på nytänkande (ibid). Ett annat problem på 

dagens arbetsmarknad beskriver den internationella employer branding-strategen Brett Minchington 

(2006) är att färre antal människor kommer ut i arbete jämfört med de som lämnar på grund av 

pension. Minchington (2006) menar att detta är en följd av att vi nu befinner oss i en tid där 

medellivslängden ökar samtidigt som antalet födslar minskar. Något han beskriver resulterat i att 

företag i dagens samhälle står inför en ökad konkurrens om kompetent personal, vilket innebär att de 

måste öka fokus på relationen mellan arbetsgivare och anställd för att på så sätt höja 

attraktionskraften bland de potentiella och nuvarande arbetstagarna.  

Affärsrådgivaren Libby Sartain (2005) menar att ett gott rykte samt en nöjd och motiverad 

personalstyrka underlättar för arbetsgivare när det kommer till att rekrytera och behålla kompetent 

personal. Därför är det enligt Helen Rosethorn och Job Mensink (2007) viktigt att företag verkligen 

förstår vad som motiverar dem anställda samt att de är tydliga med vad deras organisation kan 

erbjuda. De menar att det då blir lättare att anställa rätt personal och på så sätt även få dem att stanna 

kvar inom företaget. Detta är även forskarna Natalie J. Allen och John P. Meyer (1991)  inne på när de 

lyfter fram lojalitet som den psykologiska länken mellan arbetstagare och företag. De menar att en 

ömsesidig lojalitet ofta bidrar till att medarbetare väljer att stanna kvar inom företaget. Detta är ett 

resonemang Denise M. Rousseau (1989) professor inom organisatorisk beteendevetenskap utvecklar 

ytterligare genom något hon kallar för psykologiska kontrakt. Med ett psykologiskt kontrakt skapas 

ett emotionellt band mellan företag och medarbetare som ofta kännetecknas av delade förväntningar 

och informella skyldigheter parterna emellan. Rousseau menar att psykologiska kontrakt är ett sätt att 

lyckas med att få medarbetare att stanna kvar och vara företag lojala. Författarna Niall Cullinane & 

Tony Dundon (2006) beskriver vidare hur det psykologiska kontraktet kan kopplas ihop med 

företagets employer branding eftersom det baseras på arbetstagarnas förväntningar på organisationen 

och vad organisationen erbjuder dem. Här menar författarna att kommunikation är en viktig del i 

arbetet med att bygga relationer till medarbetare så väl internt som externt. Forskarna Kristin 

Backhaus och Surinder Tikoo (2004) beskriver vidare att företag och organisationer måste undvika 

glappet mellan vad de marknadsför och vad de i verkligheten erbjuder som arbetsgivare. För att ett 

företags employer brand ska kunna bidra till finansiella resultat och organisatoriska mål behöver 

företag och organisationer utveckla sitt SHRM (Sustainable Human Resource Management) anser 

forskarna Ryohei Sotome och Masako Takahashi (2014). De menar att SHRM handlar om att skapa 

strategier och förutsättningar för medarbetarnas välbefinnande genom ökad trivsel, engagemang och 
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moral i företaget, vilka alla är viktiga aspekter för att företaget ska blir mer framgångsrikt. Forskarna 

Stefanie App et. al. (2012) menar även att arbetsgivare bör interagera SHRM (Sustainable Human 

Resource Management) i företagets/organisationens varumärke och employer brand för att vinna en 

varaktig konkurrensfördel jämtemot sina konkurrenter och därmed öka sin förmåga att attrahera och 

behålla högkvalitativa anställda. Detta eftersom att företag och organisationer idag står inför en ökad 

utmaning när det gäller att hantera en diversifierad arbetsstyrka. En arbetsstyrka med olika behov och 

olika förväntningar som också kan förändras över tid. App et. al. (2012) menar vidare att detta innebär 

att det psykologiska kontraktet kontinuerligt måste omförhandlas. För att jobba med företagets 

attraktionskraft delar de in employer brand i sex olika faser, där första fasen främst handlar om att 

locka potentiella medarbetare till sig. De övriga faserna fokuserar på de befintliga medarbetarna vad 

gäller att motivera, uppmuntra karriärutveckling, utnyttja medarbetarnas fulla potential, skapa 

attraktiva arbetsförhållanden samt inrätta åtgärder som motverkar minskad prestanda hos 

medarbetarna. Den sista fasen handlar därefter om hur företag och organisationer kan arbeta för att 

lyckas uppmuntra före detta anställda efter avslutad anställning att vara ambassadörer för 

organisationens employer brand. Detta eftersom att tidigare anställda fortfarande har möjlighet att 

påverka arbetsgivarens rykte (ibid).  

Christian Grönroos (2007), globalt erkänd expert inom ledarskap och marknadsföring, menar att 

företag i hög grad påverkas av vilket rykte det har och det är därför av stor vikt att som företag ha 

tydliga och genomarbetade värderingar samt att lyssna på sina anställda. Detta då det är de anställda 

som kommunicerar med andra människor och sprider information. Grönroos (2007) kopplar samman 

detta med ”word of mouth”-kommunikation och menar att den här typen av reklam oftast når fler 

potentiella kunder och medarbetare och har en bättre effekt än planerad kommunikation. Har 

företaget och medarbetarna en nära och god relation med varandra så resulterar det ofta i att 

medarbetarna rekommenderar företaget till vänner och bekanta. ”Word of mouth”-kommunikation är 

även positivt förknippad med företagets tillväxt då medarbetare som talar gott om sin arbetsgivare 

samtidigt delar med sig av sina erfarenheter och på så sätt påverkar förväntningarna hos andra 

personer (ibid). Författarna Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen (2006) menar att ”word of 

mouth” ökar mer och mer med dagens nya teknik. Genom olika typer av media som till exempel 

telefon, sms, email, chattrum, hemsidor och bloggar, kan en kund eller medarbetare snabbt tala om för 

flera av sina vänner vad denne har sett, hört eller upplevt. 

 

Arbetstidsförkortning 

Ett av många sätt att arbeta med employer branding är att öka attraktionskraften genom 

arbetstidsförkortning. När det kommer till tidigare forskning kring ämnet har ett flertal studier 

genomförts med olika inriktningar. Doktoranden Tommy Isidorsson (2001) vid Göteborgs universitet 

studerade ämnet ur ett historiskt perspektiv och beskriver i sin avhandling hur arbetstiden har 

förändrats över tid och hur vägen fram till lagstiftningen om åtta timmars arbetsdag sett ut. 

Arbetstidsförkortning har även studerats ur ett filosofiskt perspektiv där författaren och sociologen 

Roland Paulsen (2010) fokuserat på att undersöka arbetets betydelse för människan. Studier med 

fokus på arbetstidsförkortning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns också att ta del av där bland 

annat Näringsdepartementet (2000), forskarna Carina Bildt (2007) och Barck-Holst et. al. (2015) 

tittat närmare på sambanden mellan arbetstidsförkortning, effektivitet, hälsa och stress. Detta är 

studier som bland annat kommit fram till att det inte finns tydliga fakta på att arbetstidsförkortning 

långsiktigt förbättrar den medicinska hälsan för individen (Näringsdepartementet, 2000), men att det 

kan bidra till att förbättra den subjektiva hälsan samt minska upplevelsen av stress och trötthet. 

Ytterligare tendenser studier i ämnet uppmärksammat är att människor som arbetar reducerad 

arbetsdag orkar mer och känner sig piggare (Barck-Holst et. al., 2015). En effekt av 

arbetstidsförkortning, menar Bildt (2007), är att människor upplever mer kontroll över sin tid och på 

så sätt ges större möjlighet till att få ihop familjeliv och karriär. Detta bidrar till en ökad känsla av 

frihet och där större fokus kan läggas på det sociala umgänget.  

I en ny studie kring arbetstidsförkortning och dess påverkan på stress visar forskarna Barck-Holst et. 

al. (2015) resultat som indikerar att kortare arbetsdagar genererar positiva effekter på individens 
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möjlighet till återhämtning, sömn, stress, minnet, uthållighet och utmattning. Vidare menar Bildt 

(2007), att kopplingen mellan arbetstidsförkortning och hälsa, är relativt outforskad där effekterna 

och resultaten från undersökningar är relativt otydliga. Bildt (2007) beskriver i sin forskning kring 

arbetstidsförkortning att reducerad arbetstid ger tydligast effekter på den subjektiva hälsan. Studien 

behandlade två grupper av medarbetare, där ena gruppen arbetade sex timmar per dag och den andra 

åtta timmar. Forskarna följde deltagarna under två års tid och studien visade en tydlig skillnad på den 

egna upplevelsen av sitt hälsotillstånd mellan de två olika grupperna. Medarbetarna som arbetat sex-

timmars arbetsdag uppgav efter studien att de upplevde ett ökat välmående och hälsotillstånd medan 

de som arbetat åtta-timmars arbetsdag uppgav att deras hälsotillstånd var oförändrat. När det kom till 

faktorer som stress, sömn och trötthet kunde forskarna utläsa positiva effekter från gruppen med 

reducerad arbetstid. Detta kopplades till minskad arbetsbelastning och möjligheten till mer tid för 

återhämtning och en ökad känsla av frihet och kontroll. (Bildt, 2007) En liknande studie genomfördes 

av Åkerstedt et. al. (2001) där två grupper kvinnliga sjuksköterskor ingick. Ena gruppens arbetstid 

reducerades med nio timmar och innebar att de arbetade 6-timmars arbetsdag. Den andra gruppen 

arbetade vanlig arbetstid. Deltagarna fick i samband med och ett år efter införandet besvara frågor i 

form av en enkät. Resultatet visade på att deltagare i försöksgruppen som reducerat arbetstiden med 

nio timmar upplevde en förbättrad sömn, ett förbättrat mentalt mående och uppgav positiva effekter 

rörande sociala faktorer. Dessa effekter gick inte att utläsa bland gruppen som fortsatt arbeta samma 

antal timmar som innan. Forskarna drog utifrån resultatet slutsatsen att reducerad arbetstid med full 

betald lön genererar tydliga positiva sociala effekter och att det i viss utsträckning ger positiva effekter 

på individens mående (ibid). 

Att som anställd ges möjlighet till eget inflytande över arbetstiden och dess förläggning anser 

författarna Göran Kecklund et.al. (2002) har stor betydelse för stress, hälsa och välmående och de 

menar att goda möjligheter till att själv påverka arbetstiden ofta är förknippat med hög arbetstrivsel, 

bra hälsa, låg grad av arbetsrelaterad stress samt få sociala besvär. Professorerna Richard E. Kopelman 

et.al. (1983) pekar på att en negativ effekt av arbetstidsförkortning visat sig vara ökade krav på att 

prestera på arbetet och där många medarbetare upplever att de under kortare tid förväntas genomföra 

samma mängd arbete. Intensifiering av arbete handlar enligt forskarna Claire Kelliher & Deirdre 

Anderson (2010) om en ökning i den ansträngning som de anställda lägger ner på sitt jobb under den 

tid som de arbetar. Intensifiering av arbete anses i allmänhet ha negativa konsekvenser för de 

anställda. Det kan handla om ökad stress, psykisk ohälsa, spänningar i privatlivet samt det faktum att 

medarbetare som tvingats arbeta hårdare kan bli demoraliserade gentemot sin arbetsplats. 

 

Arbetstidslagen 

Ramarna för att kunna använda sig av arbetstidsförkortning sätts via landets arbetstidslagstiftning 

genom arbetstidslagen (SFS 1982:673). Arbetstidslagen är en semidispositiv lag som kan avtalas bort 

genom kollektivavtal vilket innebär att arbetstiden får när det behövs med hänsyn till arbetets natur 

eller i speciella arbetsförhållanden uppgå till högst 40 timmar i veckan under en period av högst fyra 

veckor (SFS 1982:673, 5§ andra stycket). Arbetstiden kan med andra ord vara längre vissa veckor, om 

den kompenseras av kortare tid andra veckor inom den så kallade begränsningsperioden. Det har inte 

alltid funnits en reglering av arbetstiden. I början av 1900-talet hade Sverige ingen lagstiftning om hur 

arbetstiden skulle förläggas och det fanns inte heller några centrala fackliga avtal eftersom den fackliga 

organiseringen precis påbörjats (Isidorsson, 2001). Först 1920 lagstiftades om en 8-timmars arbetsdag 

samt att arbetsveckan skulle bestå av 48 timmar, från att i snitt ha jobbat 63 timmar i veckan tidigare. 

Arbetstidslagen, som hade antagits 1920, var endast provisorisk och förlängdes två gånger innan den 

blev permanent 1930. I början av 1950-talet hade det smått börjat föras diskussioner om att arbete inte 

skulle ske på lördagar. Därför tillsattes en statlig arbetstidsutredning som utmynnade i att en ny 

lagstiftning stegvis trädde i kraft mellan 1958-1960 för att slutligen resultera i att veckoarbetstiden 

skulle uppgå till 45 timmar i veckan samt att möjlighet till fria lördagar också infriades (Isidorsson, 

2001). Den senaste lagstadgade arbetstidsförkortningen, som innebär 40 timmar per arbetsvecka, 

trädde i kraft 1973. Det finns dock ett fortsatt intresse kring arbetstidsförkortning, men det har inte 

genomförts någon ytterligare förändring via lagstiftning efter det (Bergström & Olofsdotter, 2000). 
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AFS 2015:4 

Förutom arbetstidslagen måste arbetsgivare förhålla sig till arbetsmiljöverkets föreskrifter. Från och 

med den 31 mars 2016 har en ny föreskrift (AFS 2015:4) trätt i kraft som behandlar organisatorisk och 

social arbetsmiljö. Föreskriften reglerar ansvar och arbete mot hög arbetsbelastning, slitsamma 

arbetstider och kränkande särbehandling. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan då det 

under de senaste åren skett en radikal ökning i antalet långtidssjukskrivningar kopplade mot 

organisatorisk och social arbetsmiljö (Socialstyrelsen, 2003). Under paragraf 12 (AFS 2015:4 § 12) 

anger föreskriften att “Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 

arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna” (s. 12). Arbetstidslagen (1982:673) anger 

ramverket för arbetstider men innefattar inte hur arbetsgivare ska arbeta med detta kopplat till 

arbetsmiljöarbetet. Därför är denna föreskrift tänkt att fungera som ett konkret verktyg för 

arbetsgivare och skyddsombud i det proaktiva arbetsmiljöarbetet. Under paragraf 7 (AFS 2015:4) 

framgår att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska ta fram mål för sin specifika arbetsmiljö i 

syfte att främja hälsa och undvika arbetsrelaterade sjukdomar kopplade mot organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Organisatorisk arbetsmiljö syftar till hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur 

beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön syftar till samspelet mellan de personer som finns på 

arbetsplatsen, både medarbetare och chefer, och här ingår även kommunikationen via digitala forum 

(ibid). 

 

Arbetstillfredsställelse 

Genom att använda sig av arbetstidsförkortning menar Bildt (2007) att företag och organisationer ger 

sina anställda större möjligheter att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. Detta är något 

professorerna Joseph H. Pleck et.al. (1980) kopplar samman med arbetstillfredställelse i sin 

undersökning om hur kraven från arbetet och kraven hemifrån ofta krockar med varandra. De fann 

här att konflikten mellan arbete och privatliv bidrar till låg arbetstillfredsställelse och att detta i 

kombination med långa arbetsdagar leder till att människor i större utsträckning upplever en låg 

tillfredställelse med livet i övrigt. För att företag och organisationer ska få medarbetare som trivs och 

är motiverade på arbetet krävs det att de är medvetna om vad som motiverar de anställda och att de är 

tydliga med vad de kan erbjuda (Rosethorn & Mensink, 2007). Författarna menar att det då blir lättare 

att anställa rätt personal och få medarbetare att stanna kvar inom företaget vilket är en viktig aspekt i 

employer branding arbetet.  

Kopelman et.al. (1983) visar i sin studie att medarbetares arbetstillfredsställelse tenderar att öka i 

kombination med minskad arbetstid och möjlighet att själva vara delaktiga i utformningen av sina 

arbetstider. Detta är något som styrks av SOU (2002:12) där det beskrivs hur medarbetares upplevelse 

av bristande kontroll och möjlighet till att påverka sina egna arbetstider är en bidragande faktor till att 

de arbetsrelaterade stressnivåerna ökar i takt med att arbetstillfredsställelsen minskar. Graden av krav 

i kombination med nivå av kontroll och stöd är något som professorerna Robert A. Karasek och Töres 

Theorell (1990) studerat mycket kring och där deras krav/kontroll-modell används flitigt i debatten 

kring arbetstillfredsställelse och medarbetares möjlighet till att prestera på arbetet. Kvantitativa krav 

beskrivs av författarna som hur mycket, hur fort och hårt en medarbetare måste arbeta, där ett 

exempel på kvantitativa krav kan vara att arbeta under tidspress. Kvalitativa krav menar de är 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad som kan kännetecknas av höga krav på koncentration och fokus i 

arbetet.  Med kontroll menar författarna i vilken grad medarbetare kan styra sitt arbete, både när det 

kommer till att vara delaktig i stora och övergripande beslut samt till att ges möjlighet att påverka hur 

och när arbetsuppgifter ska utföras. Dessa variabler menar Karasek och Theorell (1990) är avgörande 

för hur medarbetaren upplever sin arbetstillfredsställelse då kontroll ger individen möjlighet att 

påverka sin arbetssituation så att kraven blir hanterbara. Modellen pekar på att just höga krav i 

kombination med upplevd tidspress i form av minskad kontroll tangerar att öka risken för negativ 

stress och psykisk ohälsa. Författarna betonar vikten av att medarbetaren i dessa situationer bör ges 

förutsättningar till att känna kontroll över sin arbetssituation och där det sociala stödet är en faktor de 

anser påverkar medarbetarens möjlighet att klara av höga krav och som bidrar till en ökad känsla av 
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kontroll. Detta menar författarna både har kortsiktig och långsiktig inverkan på individens hälsa och 

möjlighet till att prestera på arbetet (ibid).  

Psykologerna Dorota Merecz och Alexandra Andysz (2014) menar att motstridiga krav mellan arbete 

och privatliv kan leda till utbrändhet, sämre välbefinnande, missnöje, trötthet och svårigheter att få 

vardagen att gå ihop. De anser att ett välbalanserat förhållande mellan arbete och privatliv 

tillsammans med ett hälsosamt engagemang hjälper människor att få en känsla av tillfredsställelse och 

lycka där de upplever sig vara produktiva och friska längre. Organiseringen av arbetslivet har under de 

senaste åren genomgått en radikal förändring då den globala ekonomin har påverkat hur arbetslivet är 

strukturerat och därmed bidragit till att nya organisationsformer kräver mer flexibla och mer 

varierande arbetstidsarrangemang (Albertsen et.al., 2008). Forskarna menar vidare att organiseringen 

av arbetstid i allra högsta grad påverkar både biologiska och sociala faktorer så som sömn, hormoner, 

återhämtning och dygnsrytm. Dessa faktorer är några av de viktigaste effekterna på psykosocialt 

välbefinnande och om dessa kommer i obalans kan det enligt Merecz och Andysz (2014) leda till 

utbrändhet. Utbrändhet anses som ett fenomen som drabbar fler och fler anställda där tidigare 

forskning om förhållandet mellan arbete och privatliv i relation till utbrändhet har tenderat att främst 

fokusera på serviceyrken som till exempel vårdyrken. Men allt eftersom begreppet utbrändhet blivit 

mer och mer vanligt har det kunnat observeras en ökning av utbrändhet i andra branscher som inte 

handlar om personlig service på samma sätt som vårdyrken. Merecz & Andysz, (2014) menar att det 

handlar om yrkesgrupper som till exempel banktjänstemän, teknisk och administrativ personal samt 

hantverkare. De menar att vissa arbetsvariabler, som till exempel arbetstid, egenföretagande, antal 

barn och ålder på barnen samt vilken typ av anställningsavtal du har, är faktorer som påverkar 

förhållandet mellan arbete och privatliv (ibid). 

Författaren och sociologen Roland Paulsen (2013) beskriver hur dagens globalisering och den 

konkurrens detta medfört bidragit till en intensifiering av arbetslivet där ökad stress och olika former 

av utmattningssyndrom blivit allt vanligare. Intensifiering av arbete, menar Kelliher & Anderson 

(2010), kan ses som en effekt av förkortad arbetstid, samtidigt som de poängterar att anställda som 

arbetar färre timmar kan ha möjlighet att utöva högre ansträngning i sitt arbete. Detta då de upplever 

mindre trötthet när de får mer tid till återhämtning och till sitt privatliv. De anser att detta kan leda till 

att de känner ett mindre behov av rast från arbetsprocessen och att de i gengäld för möjligheten att 

arbeta färre timmar per dag ofta är beredda att göra uppoffringar i form av ökad ansträngning (ibid). 

Som ett komplement till intensifieringen i arbetet beskriver Paulsen (2013) hur kontorsarbetaren idag 

i genomsnitt spenderar mellan 1,5 till 3 timmar per dag till aktiviteter som inte rör arbetet. Han 

behandlar detta i sin avhandling där han diskuterar fenomenet ”tomt arbete” som kommer från 

begreppet ”tidsspill” vilket han definierar som den betalda tid som de anställda lägger på annat än 

själva arbetet under arbetstid. Författaren belyser att det finns olika anledningar till att människor inte 

arbetar effektivt 8 timmar per dag. En anledning menar han är att många upplever att de inte har 

sysslor för att vara produktiva under en hel dag och där de då aktiverar sig med icke arbetsrelaterade 

aktiviteter för att få tiden att gå (ibid). Medarbetare som tvärtom känner sig stressade och 

överbelastade med arbete, menar Paulsen (2013), använder sig av ”tomt arbete” i syfte att koppla av 

och minska stressen.  

I tidigare forskning kring arbetstidsförkortning som vi tagit del av hittar vi inga studier med fokus på 

hur du som företag och arbetsgivare kan använda dig av arbetstidsförkortning i employer 

brandingsyfte. Mot bakgrund av detta ser vi det av intresse att studera närmare vilka effekter en 

satsning på reducerad arbetstid kan ge på företags attraktionskraft, där det blir viktigt att titta närmare 

på vad som gjorts för att möjliggöra för goda arbetsförhållanden i och med förkortningen av arbetade 

timmar. Detta då arbetet med att behålla personal är ett steg i företags arbete med employer branding. 

I och med denna komparativa studie är vår förhoppning att kunna utöka kunskapsbilden kring vilka 

effekter införandet av arbetstidsförkortning kan ge på ett företags brand och om, och i så fall hur, du 

som företag kan använda dig av detta arbetssätt som ett rekryteringsverktyg. 
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Metod 

I detta avsnitt beskriver vi vår metodansats och redogör för insamling av data, urval samt bearbetning 

och analys av materialet. Slutligen presenterar vi hur vi arbetat för att säkerställa kvalitet och 

trovärdighet samt de etiska principer vi utgått från. 

 

Metodansats 

Vi har i denna studie valt att studera och skapa en djupare förståelse kring fenomenet 

arbetstidsförkortning och hur det kan användas i employer brandingsyfte genom att göra en 

komparativ studie mellan flera olika företag och organisationer. En komparativ design på studien 

innehåller en jämförelselogik där forskaren jämför två eller flera företag/organisationer med likartade 

situationer (Bryman och Bell, 2013). I denna studie jämförs fenomenet arbetstidsförkortning i små och 

stora företag och organisationer, inom privat och offentlig sektor.  Vi ser det som en nödvändighet att 

skapa en djupare förståelse om fenomenet arbetstidsförkortning och dess process i form av planering, 

genomförande och framtida utmaningar för att kunna lyfta fram likheter och skillnader mellan 

företagen och organisationerna.  

Vi utgår från ett pedagogiskt forskningsområde vilket är en vetenskaplig disciplin som behandlar hur 

olika processer påverkar hur människan formas och förändras i olika sociala och kulturella 

sammanhang (NE, 2016). För att genomföra detta utgick vi från en kvalitativ ansats i form av semi-

strukturerade intervjuer med personer insatta i arbetstids- och personalfrågor i olika företag och 

organisationer. En kvalitativ ansats menar forskarna Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) 

skapar möjligheter till att få djupare och mer utvecklade svar, samtidigt som intervjuer öppnar upp för 

att ställa följdfrågor under själva genomförandet.  

 

Urval 

Vårt urvalskriterium gällande företag och organisationer baserar sig på att de ska använda sig av en 

arbetstidsmodell som innebär arbetstidsförkortning med full bibehållen lön. Det urval som denna 

studie behandlar är såväl stora som små företag och organisationer med olika verksamheter inom 

skilda branscher. Ett urval som grundar sig i att vi från start haft som målsättning att kunna urskilja 

vilka olika förutsättningar svenska företag och organisationer arbetar utifrån och hur det påverkar 

arbetet med arbetstidsförkortning. Baserat på detta såg vi det av vikt att försöka ha en mix bland 

respondenterna vad gäller medarbetarantal och vad företaget/organisationen arbetade med samt att 

välja respondenter från både privat och offentlig sektor. Vi valde att antalet respondenter skulle uppgå 

till minst fem stycken och att respondenten skulle arbeta med arbetstidsfrågor på det aktuella 

företaget eller organisationen. Detta för att få ett så rikt datamaterial som möjligt och där 

respondenten skulle vara tillräckligt insatt i ämnet för att kunna besvara våra frågor. Vi kontaktade 

totalt 12 företag och organisationer, åtta respondenter ställde upp på att medverka i studien varav tre 

verkade inom offentlig sektor och resterande fem inom privat sektor. Två företag valde att tacka nej på 

grund av tidsbrist och tre stycken svarade aldrig på våra mejl. Efter att vi genomfört intervjuerna valde 

vi att exkludera en av respondenterna då vi upplevde att denne inte kunde tillföra något utifrån 

studiens syfte då de fortfarande var i planeringsfasen till införandet av arbetstidsförkortning. 

Vi tog kontakt med företagen och organisationerna genom att mejla (bilaga 1) och informera om syftet 

med studien och be om att få genomföra en intervju med någon insatt i arbetstidsfrågor. Vi har använt 

oss av ett målinriktat urval för att undersöka företagets syn på fenomenet arbetstidsförkortning. Enligt 

professor Alan Bryman (2011) är målinriktat urval en vanlig urvalsmetod inom kvalitativ forskning. 

Denna urvalsmetod går ut på att strategiskt välja ut deltagare så att urvalet är relevant utifrån de 

aktuella forskningsfrågorna. Således var det av intresse att komma i kontakt med respondenter som 

innehar sådan kunskap att de kan medverka till att besvara studiens syfte.  Företagen och 

organisationerna i vår studie förblir anonyma och studien kommer inte att benämna företagens namn 

eller respondentens namn. Vi valde att intervjua företag från olika branscher och med en bred 
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variation i antalet anställda. Detta var ett aktivt val vi gjorde i ett tidigt skede mycket beroende på att 

det var problematiskt att hitta företag och organisationer som gått ut offentligt med att de har 

arbetstidsförkortning med full bibehållen lön sin arbetstidsmodell. 

 

Insamling och analys 

För att samla in vårt material har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer i syfte att till viss del 

skapa ett strukturerat samtal men där respondenterna samtidigt gavs möjlighet att tala fritt kring det 

aktuella ämnet och kring våra frågor. Förutom att skapa utrymme för respondentens egna tankar 

menar forskarna Judith Bell och Stephen Waters (2016) att semi-strukturerade intervjuer underlättar 

arbetet med att sammanfatta och analysera intervjun. Semistrukturerade intervjuer ställer dock enligt 

författarna Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) en hel del krav på att den som intervjuar är 

insatt i ämnet och på så sätt kan bidra till att samtalet utvecklas under intervjuns gång. Baserat på 

detta försökte vi, innan vi startade arbetet med att samla in empirin, skapa oss en djupare förståelse 

kring arbetstidsförkortning och employer branding. Detta gjorde vi gjorde genom att läsa tidigare 

forskning samt aktuella artiklar kopplade mot ämnet.  

Utifrån vår teoretiska referensram och uppsatsens syfte skapade vi sedan en intervjuguide (bilaga 2) 

indelad i olika teman med ett antal tillhörande frågor.  I arbetet med skapandet av intervjuguiden 

utgick vi från Bells (2016) direktiv gällande att inte ha ledande frågor, att undvika outtalade 

förutsättningar, att ta en fråga i taget samt att inte ha med värderande frågor. Frågorna som ställdes 

under intervjun har formulerats så att svaren, efter genomförd intervju, ska kunna jämföras. Vi utgick 

från samma intervjuguide i alla intervjuer utom en. Detta gjorde vi för att kunna skapa en helhetsbild 

kring hur företagen arbetar med arbetstidsförkortning från planering till genomförande samt vilka 

utmaningar de står inför. Varför en intervju skilde sig från de andra var på grund av att det företaget 

använts sig av arbetstidsförkortning sedan företaget grundades. Vi valde här därför att ta bort frågor 

som handlade om själva förändringen till kortare arbetsdagar.  

För att skapa en så bred förståelse som möjligt kring forskningsområdet utgick vi från ett abduktivt 

förhållningssätt mellan empiri och teori. Abduktion kan ses som en kombination av induktion och 

deduktion där deduktion kännetecknas av att forskaren drar slutsatser utifrån teori om enskilda fall 

och induktion att teori formuleras utifrån det insamlat materialet. I vår studie tog vi hjälp av tidigare 

forskning samtidigt som vi följde den så kallade upptäckandets väg genom att försöka förhålla oss 

öppet till det insamlade datamaterialet. Vi menar att abduktion är lämplig då studien bygger på 

existerande teorier, vilket senare tillämpas i empiriska observationer genom intervjuer. 

Vi valde att delta båda två under intervjuerna, detta för att bli så insatt som möjligt i ämnet och för att 

vi efter intervjuerna skulle kunna föra en bra diskussion i arbetet med att analysera materialet. Ett 

undantag gjordes då en av oss var bortrest vid ett intervjutillfälle och därför inte kunde medverka vid 

intervjun. För att säkerställa att ingen information gick förlorad spelade vi in alla intervjuer med hjälp 

av vår smartphone. Av de åtta intervjuer som genomfördes gjordes två stycken på plats i 

respondentens lokaler, fyra stycken gjordes över telefon på grund av det geografiska avståndet och 

tidsbrist hos några respondenter. Bryman (2011) beskriver hur fördelarna med telefonintervjuer är att 

de är tids- och kostnadseffektiva och där tidigare forskning inte visat på någon kvalitetskillnad mellan 

telefonintervju och direkt intervju. Genom att genomföra ett antal intervjuer med hjälp av denna 

datainsamlingsmetod möjliggjorde vi för att kunna involvera fler respondenter i vår studie. Under 

telefonintervjuerna använde vi oss av appen Type A Call, en app du ringer upp intervjupersonen 

genom och som då spelar in samtalet. Dessa sex intervjuer tog mellan 30-75 minuter vardera att 

genomföra. Ytterligare två företag valde att ställa upp. Dock kunde de endast svara på våra frågor via 

mejl då de inte hade tid att avsätta för en inbokad intervju.  

Vi valde att transkribera intervjuerna för att skapa bättre förutsättningar för arbetet med att analysera 

resultatet samt för att minska risken för att gå miste om viktig information. När alla transkriberingar 

var gjorda läste vi var för sig igenom alla intervjuer och satte oss sedan och påbörjade arbetet med att 

koda materialet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver kodning som den process där forskaren 
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försöker reda ut vad data handlar om och där de successivt arbetar fram kategorier och begrepp. 

Vidare menar Bell och Waters (2016) att kodning möjliggör för att föra samman viktiga frågor och 

frågeställningar i data samtidigt som det bidrar till att komma ett steg närmare formuleringen av 

slutsatser. Mot bakgrund av detta började vi kodningen av materialet med att gå igenom varje intervju 

ord för ord där vi markerade betydelsebärande enheter och gav dem olika namn. När allt material gåtts 

igenom klippte vi ut passager med data vi ansåg betydelsefulla för vår studie. Därefter jämförde vi 

koderna med varandra i syfte att uppmärksamma likheter och skillnader i våra data. Koder 

grupperades ihop och utvecklades succesivt till olika kategorier som vi sedan placerade in under våra 

tre olika forskningsteman.  I presentationen av resultatet valde vi att ge varje respondent en 

beteckning i form av ett nummer, respondentens titel samt hur många timmar 

företaget/organisationen arbetar i veckan. Detta gjorde vi för att skapa en struktur över vem som sagt 

vad och vi såg det av intresse att lyfta fram hur många timmar i veckan arbetstidsförkortningen 

innebar att medarbetarna jobbar. Förutom att skapa en tydligare struktur var syftet med detta att 

möjliggöra för oss att undersöka om det går att urskilja likheter och skillnader mellan företag som har 

olika stor arbetstidsförkortning.  

 

Kvalitet och trovärdighet  

Vi började vår studie med att läsa in oss på relevant litteratur. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar valde vi sedan den datainsamlingsmetod vi ansåg passade bäst för att ge svar på dessa. 

Här var vi sedan tvungna att fördjupa oss ytterliga kring vår valda metodansats för att skapa oss en 

djupare förståelse för hur vi skulle planera genomförandet av intervjuerna samt arbetet med att 

analysera materialet.  

För att öka studiens kvalitet och trovärdighet fanns det när vi påbörjade arbetet flera aspekter att ta 

hänsyn till. Till att börja med var det viktigt för oss att vara medvetna om vår egen förförståelse, vilka 

egna erfarenheter vi hade kring ämnet och hur detta kan påverka vår tolkning och förståelse av 

fenomenet. Ingen av oss har tidigare arbetat eller varit i kontakt med någon form av 

arbetstidsförkortning. Dock har vi läst en hel del kring ämnet där syftet till införandet av 

arbetstidsförkortning ofta grundat sig på att minska sjukfrånvaron och ökat välmående. Vi är därför 

medvetna om att detta kunnat bidra till förutfattade föreställningar kring arbetstidsförkortning och 

dess effekter. Vår målsättning har därför varit att hålla oss så neutrala som möjligt, något vi tror att vi 

bäst uppnår genom att tydligt beskriva de olika stegen under studiens gång.  

Vår målsättning när vi påbörjade detta arbete var att genomföra en pilotstudie för att säkerställa att 

våra frågor formulerats rätt och att vi inte missat att ta med något tema eller fråga. Vi insåg relativt 

snabbt att detta skulle bli svårt med anledning av att vi hade problem med att hitta företag och 

organisationer som kunde tänka sig att medverka i vår studie. För att höja kvaliteten bad vi därför vår 

handledare samt en person som arbetar med arbetstidsförkortning som ansvarsområde att läsa 

igenom vår intervjuguide och komma med åsikter kring våra frågor och vårt upplägg. Baserat på deras 

feedback valde vi att lägga till ett antal frågor. Vi valde att genomföra intervjuerna, oavsett om det var 

över telefon, mejl eller på plats, på ett likartat sätt genom att följa intervjuguiden. Detta för att göra 

svaren jämförbara med varandra.  

 

Etik  

I arbetet med insamlingen av vår empiri utgick vi från de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

tagit fram och som utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  Vi har utgått från dessa principer i arbetet med både planering av studien, 

insamlingen av data samt under arbetet med att sammanställa resultatet.  
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Informationskravet 

I samband med att förfrågningar gällande att medverka i studie skickades ut (bilaga 1) beskrevs 

kortfattat syftet med undersökningen och vad som förväntades av respondenterna. Detta var något 

som utvecklades ytterligare i inledningen av intervjun där syftet med studien och dess upplägg 

beskrevs mer ingående.  

 

Samtyckeskravet 

I inledningen av intervjun betonade vi att deras deltagande var frivilligt, att de bara behövde svara på 

det de kände sig bekväma med att dela med sig av samt att de när som helst hade möjlighet att dra sig 

ur studien. 

 

Konfidentialitetskravet 

I inledningen av varje intervju försäkrades att deltagandet var helt anonymt och att det sammanställda 

resultatet inte kommer att innehålla företagets eller respondenternas namn, var i landet företaget är 

beläget samt inom vilken bransch de verkar. Innan intervjun påbörjades säkerställdes att det var okej 

att samtalet spelades in och nämnde samtidigt att allt inspelat material kommer att förvaras 

otillgängligt för utomstående och raderas efter att uppsatsen är inlämnad och godkänd. Då flera av 

respondenterna använder sig av arbetstidsförkortning i employer branding-syfte upplevdes det inte att 

anonymiteten var det mest avgörande för deras deltagande men för att få en ökad reliabilitet ansågs 

det av betydelse att betona att det inte kommer gå att urskilja vilka som delat med sig av sina 

erfarenheter. Detta gjorde vi under intervjuns gång skulle kunna komma in på något vissa anser vara 

känslig information. 

 

Nyttjandekravet 

I inledningen av intervjun beskrevs mer ingående kring vilka som kommer att kunna ta del av studien 

och än en gång betonades att materialet från intervjun endast kommer användas för 

forskningsändamålet. Här nämndes även att den slutgiltiga sammanställningen av studien kommer att 

läggas upp på Diva-portalen och på så sätt vara tillgänglig för allmänheten. 

 

Resultat 

I resultatdelen redovisas svaren från intervjuerna kategoriserade utifrån de forskningsteman som 

fanns representerade i intervjuguiden. Dessa teman innefattar, bakgrunden till satsningen på 

arbetstidsförkortning, förändringen samt arbetstidsförkortning kopplat till employer branding. De 

olika företagen och organisationerna som medverkat i studien finns som tidigare nämnt 

representerade inom både den privata och offentliga sektorn.  

 

Bakgrunden till satsningen på arbetstidsförkortning 

Bakgrunden till satsningen och förväntningarna på arbetstidsförkortning skiljer sig till viss del mellan 

de olika företagen och organisationerna. Återkommande bland respondenterna var dock 

hälsoaspekten, att det med denna satsning fanns en förhoppning om att skapa förutsättningar för 

utökad återhämtning, mer tid för privatliv och att möjliggöra för ett ökat välmående bland personalen. 

Några uppgav dock att den största anledningen till införandet av arbetstidsförkortning var att det 

inom branschen de verkade i var svårt att behålla personal samt att rekrytera nya och kompetenta 

medarbetare. Här såg de arbetstidsförkortning som en metod att attrahera och motivera personalen, 

men drog samtidigt paralleller till hälsa och sjukfrånvaro. Förhoppningen med denna satsning var 
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även att minska stigande sjukfrånvaro och att skapa förutsättningar för ett ökat välmående på 

arbetsplatsen. Följande citat är ett exempel på bakgrunden till införandet av arbetstidsförkortning: 

”Employer branding faktiskt, men hälsa också. Det är svårt att hitta bra säljare då sälj är tufft, det är 

tufft att sitta åtta timmar i samtal. Så det går hand i hand det där. Vi märker redan att sjuktalen har gått 

ner, vi vill ju minska både sjukfrånvaron och personalomsättningen. Personalomsättningen har ju 

också med employer branding att göra. De ska komma hit och känna att det är bra, att vi är en bra 

arbetsgivare och att vi får bra kandidater” […] (Respondent 2, Hr-chef, 6-timmars arbetsdag) 

Här beskriver respondenten hur bakgrunden till satsningen på arbetstidsförkortning främst är utifrån 

ett employer branding-perspektiv men hur det även kopplas mot hälsa och personalens välmående. 

Detta då arbetet med att behålla personal, och på så sätt minska personalomsättningen, också är en del 

av employer branding-arbetet. Denna aspekt var ytterligare en respondent inne på där anledningen till 

satsningen på arbetstidsförkortning beskrevs som att: 

 ”Dels är det en fråga om välmående personal, det känns som att man får mindre och mindre tid för 

varje år och mer och mer som man vill göra […] sen kanske det är en liten konkurrensfördel så det 

blir ännu lättare att behålla personalen […]” (Respondent 5, VD, 36-timmars arbetsvecka).  

En annan respondent beskrev hur de under de senaste åren tappat tre medarbetare, något som varit 

väldigt kostsamt för denne som arbetsgivare och hur satsningen på arbetstidsförkortning var ett sätt 

att konkurrera med de större företagen. Respondenten beskriver det såhär: 

”Det här är faktiskt något jag kan göra för att profilera mig för att behålla mina anställda och 

säkerställa att de vill vara hos mig och ge dom det jag vet att de vill ha av livet. Nämligen ett kul jobb 

som ger mer tid till sina barn” (Respondent 7, VD, 6-timmars arbetsdag). 

Några respondenter menar att en bakomliggande anledning till satsningen på reducerad arbetstid är 

att undersöka om de med hjälp av detta verktyg kan minska sjukfrånvaron. Här belyser andra 

respondenter att satsningen främst grundar sig på att öka arbetstillfredsställelsen samt möjliggöra för 

en ökad tid för återhämtning. Detta är något de indirekt tror kan bidra till en mer välmående personal 

men att det inte är något de kopplar till statistiken över sjukfrånvaron då det är svårt att peka på att 

just arbetstidsförkortningen är det som bidragit till en minskning. Detta då det finns många fler 

parametrar som påverkar denna form av statistik.  

Bland företag som verkar inom den privata sektorn lyfter majoriteten av respondenterna att de anser 

att medarbetare inte orkar jobba effektivt åtta timmar per dag och där en av anledningarna till 

satsningen på arbetstidsförkortning var att testa och se om det gick att effektivisera arbetet och få 

samma mängd arbete utfört fast på färre timmar.   

”Vi tror att vi kan göra nästan samma arbete på 6-timmars arbetsdag om man har bra planering. Det 

jobbet inledde vi för nästan 5-6 år sedan med att strukturera upp företaget genom att skapa rutiner och 

processer och så. Se till att alla gör saker på samma sätt så att man kan ta över varandras saker […] Så 

genom att hålla högre kvalité så tror vi att vi kommer spara tid och kunna göra samma arbete på 

kortare tid”. (Respondent 5, VD, 36-timmars arbetsvecka)  

Respondenten är här inne på bakgrunden till satsningen och på vilket sätt de anser det möjligt att 

effektivisera arbetet och på så sätt korta arbetsdagen. Respondenten betonar att det bör skapas 

genomarbetade rutiner och processer för att genomföra denna form av effektivisering. Just tiden som 

lagts på att planera införandet av arbetstidsförkortning ser väldigt olika ut bland företagen och 

organisationerna. I de flesta fall finns det en tendens till att ju större företaget eller organisationen är 

desto längre planeringsfas har de haft. Störst skillnad syntes på företag som var privatägda kontra 

statliga organisationer där beslut fattas på flera instanser. De flesta företag inom privat sektor beskrev 

hur de infört arbetstidsförkortning efter en relativt kort planeringsperiod, signifikant för dessa var att 

de gått från åtta timmars arbetsdag till sex timmar omgående. Ett företag inom privat sektor har dock 

valt att succesivt reducera arbetstiden med ett slutmål att komma ner till sex timmars arbetsdag, detta 

företag lyfte fram att denna typ av förändring kräver god planering och tydliga rutiner kring de 

processer arbetet innefattar.  
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En ytterligare faktor till satsningen på arbetstidsförkortning som lyfts fram bland flera av 

respondenterna är att det används som en motivationsfaktor där medarbetare ges en utökad möjlighet 

att fritt styra över sin tid. 

”[…] när man inte kan få mera i lönekuvertet så måste man titta på andra sätt att komma åt 

arbetsmiljön, och arbetsmiljö och pengar är inte samma sak. Men det går att titta på arbetstider 

eftersom det är något som de allra flesta sätter väldigt högt upp på sin lista över viktiga saker i 

arbetslivet, många gånger kommer det före lönen till och med […] jag kan ha möjlighet till delaktighet 

och inflytande som medarbetare, då kan jag vara med och påverka när jag ska jobba och också för att 

jag ska orka jobba.” (Respondent 1, Hr-strateg, 6-timmars arbetsdag i snittad tid)  

Att använda arbetstidsförkortning till att motivera, konkurrera och attrahera lyfts fram av ett antal 

respondenter inom både stora och små företag. Vissa menar att de inte alltid hade möjlighet att 

erbjuda de högsta lönerna, men att de genom att effektivisera arbetet kan erbjuda medarbetarna 

kortare arbetsdagar och att detta blir ett sätt för dem att strategiskt jobba med att behålla och motivera 

sin personal. Följande citat handlar om hur de som företag/organisation använder 

arbetstidsförkortning till att öka motivationen hos de anställda och hur de kan arbeta långsiktigt för att 

behålla sina medarbetare. Det blir ett komplement då de inte kan mäta sig med de löner andra större 

aktörer i området kan erbjuda: 

”Vi behövde göra något radikalt på bolaget, alla är ganska trötta, det är en kreativ bransch som tar 

väldigt mycket i leverans och jag kände att vi behövde göra ett otroligt omtag på företaget. Och då 

började jag fundera på hur vi skulle göra för vi har inte den ekonomiska sitsen, jag tror inte, vi drivs 

inte av pengar. […] Vi har inte haft utrymme för lönehöjningar och jag har märkt att man till och med 

nästan maskar på jobbet för att man inte, man orkar inte leverera så många timmar i sträck varje dag. 

Jag har heller ingen möjlighet att om du är trött i huvudet att du kan göra något annat på företaget […] 

Då kände jag hur ska jag kunna motivera mina medarbetare, hur ska vi kunna bli bättre 

överhuvudtaget på olika sätt. […] Så satt jag och räknade på det och insåg att på den utfaktureringsbara 

tiden som vi hade, vi låg väldigt lågt på utfaktureringsbar tid, så då tänkte jag fan om jag går ner till 75 

% så kommer vi ändå om jag sätter kravet på dom att det ska faktureras ut mer i och med det här så 

kommer vi ändå öka lönsamheten. Och så blev det faktiskt. (Respondent 7, VD, 6-timmars arbetsdag) 

På frågan kring hur förslaget på att införa arbetstidsförkortningen mottogs svarar majoriteten av 

deltagarna att personalen ställt sig mycket positiv till detta. Inom ett av företagen/organisationen var 

dock medarbetarna till en början skeptiska, något som till stor del berodde på att de gick från en 

arbetstidsmodell till en annan och där många av medarbetarna var rädda för att den skulle vara 

mindre förmånlig än den tidigare.  

 

Förändringen 

Bland de medverkande företagen och organisationerna skiljer det sig en del kring hur länge de har 

arbetat med arbetstidsförkortning. För majoriteten är denna satsning relativt ny där den har pågått 

mellan två månader upp till tre år. Ett företag/organisation skiljer sig åt i detta avseende då de arbetat 

med den nuvarande arbetstidsmodellen för arbetstidsförkortning sedan mitten på 2000-talet. Utöver 

detta finns det även skillnader i arbetstidsförkortningens omfattning i reducerade timmar per 

arbetsdag och vecka. Majoriteten av de medverkande företagen och organisationerna har valt att 

reducera arbetsdagen med två timmar per dag och arbetar utifrån en sex-timmars arbetsdag. Ett 

företag/organisation har som målsättning att komma ner till 30 timmar per vecka och har hittills 

förkortat arbetstiden med fyra timmar i veckan, medan ett företag/organisation kommer ner i ca fem 

till sex timmar per vecka snittat på ett antal veckor. På fem utav de åtta medverkande företagen och 

organisationerna berörs samtliga medarbetare av arbetstidsförkortningen. Bland de övriga innefattas 

endast vissa avdelningar alternativt utvalda befattningar. 

Majoriteten av de medverkande företagen och organisationerna har inte genomfört några större 

förändringar i organiserandet av arbetsuppgifter och personalstyrkan inför implementeringen av 

arbetstidsförkortning. Detta innebär att antalet anställda ligger på samma nivå som tidigare och 

arbetsuppgifterna är desamma. Signifikant för dessa företag och organisationer är tron på att arbetet 
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går att effektiviseras genom höjd motivation, mer tid för återhämtning och tid till det privata livet samt 

genom samarbete medarbetarna emellan.  

”[…] alla skulle inse att man själv behöver göra en liten insats, kanske förändra sitt beteende i vissa, det 

handlar om att vi kan avlasta varandra. Så om någon inte hinner klart sina saker så ska inte de andra 

nio dra och man får sitta ensam kvar och kämpa. Man får hjälpas åt och se till att alla hinner med det 

de ska under arbetstiden.” (Intervjuperson 5, VD, 36-timmars arbetsvecka) 

Just vikten av att hjälpa varandra i och med en förändring som denna lyfts bland flera respondenter, 

framför allt inom den privata sektorn. De menar att reducerad arbetstid i denna omfattning ställer en 

del krav på medarbetarna när det kommer till att ställa upp för varandra och till att ta ansvar för sina 

arbetsuppgifter. Några respondenter betonar att detta kräver en tydlig struktur, välarbetad planering 

samt framtagna processer över arbetet. 

Bland företag och organisationer där möjligheten att effektivisera arbetet inte ses som lika stora, har 

de varit tvungna att anställa fler personer för att klara av arbetstidsförkortningen. Detta rör främst 

medverkande aktörer inom den offentliga sektorn.  Här är det dock viktigt att nämna att en av 

organisationerna påbörjade ytterligare ett projekt samtidigt som arbetstidsförkortningen trädde i 

kraft. Detta bidrog även till att fler personer var tvungna att anställas. På grund av detta går det inte att 

fastställa hur många tjänster som var tvungna att tillsättas utifrån arbetstidsförkortningen och hur 

många som uppkom genom det andra parallella projektet.    

 

Arbetstidsförkortning kopplat till employer branding 

I vår intervjuguide valde vi att dela upp temat som handlar om arbetstidsförkortning kopplat till 

employer branding i två underkategorier. Dessa är företagets/organisationens attraktionskraft samt 

arbetet med att behålla personal. Resultatet av detta tema presenteras därför uppdelat med samma 

underkategorier. 

 

Attraktionskraft 

Inom området som handlar om företagets/organisationens attraktionskraft är spridningen stor när det 

kommer till frågan om de medvetet lyfter fram arbetstidsförkortning i sin marknadsföring när det 

gäller att attrahera ny personal. Fyra av respondenterna anger att de inte använder sig av det i 

marknadsföringssyfte av olika anledningar. En respondent menar att de vill vara säkra på att den nya 

arbetstidsmodellen satt sig och fungerar bra utan att någon kund kommer i kläm, innan de vill gå ut 

med att de har arbetstidsförkortning i sin marknadsföring. Två andra respondenter anger att de inte 

har lyft fram arbetstidsförkortning i marknadsföringssyfte när det gäller att attrahera ny personal 

eftersom de inte har varit i behov av nyanställningar ännu. Den ena respondenten uttryckte ”Vi tror att 

det skulle kunna locka anställda, speciellt seniora människor. Vi kommer att rekrytera snart, men jag 

tvivlar att vi skriver detta i annonsen, däremot beskriver vi det vid första eller andra intervjun” 

(Respondent 4, VD, 6-timmars arbetsdag). Den andre respondenten, som inte annonserat ännu, var 

istället mycket tydlig med att arbetstidsförkortning är något som kommer att lyftas fram i annonsen 

genom att säga: 

”Absolut, absolut i employer brandingsyfte utan tvekan. För att attrahera talanger naturligtvis. Vårt 

yrke är ett väldigt väldigt kreativt yrke och kreativa människor tenderar att inte bara vara bra på en sak. 

Man behöver utlopp för kreativitet på flera nivåer så att säga. Och jag vet att ju mer mina medarbetare 

får möjlighet till att göra annat vid sidan om sitt arbete desto bättre blir dem. Du föder din kreativitet 

genom att få impulser från annat. Och det är jätteviktigt i vår bransch. Att dom får den möjligheten” 

(Respondent 7, VD, 6-timmars arbetsdag). 

Här beskriver respondenten vikten av ett tydliggörande i annonseringen att man som anställd i 

företaget/organisationen får en förmånlig arbetstid vilket kan väga tyngre än tillexempel hög lön. 

Respondenten fortsätter med att säga:  

”Det är inga höga löner, och vi dricker inte champagne efter jobbet, vi är inte den sortens företag, vi är 

hard working people, men vi har en jävla bra stämning och dessutom känner vi att umgås vi sex timmar 
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om dagen så behöver vi inte hänga efter jobbet på afterworks stup i kvarten utan vi är nöjda, vi går hem 

och vi har jävligt kul och utbyter mycket idéer och andra tankar och sådär och sen får det vara nog med 

det liksom” (Respondent 7, VD, 6-timmars arbetsdag). 

En annan respondent som angav att de inte lyfter fram arbetstidsförkortning i syfte att attrahera ny 

personal uppgav att en extern utvärdering som nyligen genomförts gav en del kritik om att de var 

dåliga på att marknadsföra sig. Detta höll respondenten med om. Respondenten uttryckte detta genom 

att säga ”Man fokuserar väldigt mycket på vad en ingångslön är, och man vill ha det ena eller det 

andra. Men man fokuserar väldigt lite på att du faktiskt får såhär mycket arbetstidsförkortning som 

egentligen motsvarar det här” (Respondent 1, Hr-strateg, 6-timmars arbetsdag i snittad tid). 

Respondenten framhåller dock att de håller på att slutföra en broschyr om företaget/organisationen 

som förklarar deras arbetstidsmodell i syfte att locka nya medarbetare. Tanken är att dessa ska lämnas 

ut på exempelvis universitet och olika mässor.  

Bland de företag och organisationer som angav att de medvetet lyft fram arbetstidsförkortning i sin 

marknadsföring i syfte att attrahera nya medarbetare, finns en bred spridning i tillvägagångssätt. En 

av respondenterna var tydlig med att employer branding-vinkeln är något de tänker på hela tiden 

genom att uttrycka sig ”Vi är små och vi säljer mot mindre företag och vi vill synas, det är jätteviktigt 

för oss” (Respondent 2, HR-chef, 6-timmars arbetsdag). Respondenten tydliggjorde att företagets/ 

organisationens kommunikationschef kontaktat alla möjliga journalister, varav flertalet dags- och 

branschtidningar uppmärksammat denna satsning.   Respondenten menar att de trodde att de skulle 

kunna minska sjukfrånvaron med den här satsningen men den gjordes framförallt för att få in fler 

kandidater. De lyfter fram arbetstidsförkortning i platsannonser och det syns tydligt i rubriken. En 

annan respondent menar att uppmärksamheten kommit naturligt genom att de ständigt blir 

intervjuade, både nationellt och internationellt, i radio, i tidningar och på tv. Respondenten uttrycker 

att ”På så vis blir det en slags marknadsföring, många känner till vårt företag och i och med det får vi 

även många anställningsansökningar” (Respondent 6, VD, 6-timmars arbetsdag). Respondenten 

menar att de syns i media tack vare sin arbetstidsmodell vilket gör att många söker till dem även när 

de inte har några lediga tjänster utannonserade. Att de lyfter fram arbetstidsförkortning i 

platsannonserna handlar mest om att visa att de är ett företag som bryr sig om sina anställda. Dock 

kan det finnas en negativ aspekt med detta eftersom det kan locka till sig lata personer som vill jobba 

så lite som möjligt. På ett av de andra företagen/organisationerna som angav att de använder sig av 

arbetstidsförkortning i marknadsföringssyfte har de endast gjort en rekrytering efter införandet av 

arbetstidsförkortning. Arbetstidsmodellen lyftes fram i annonseringen och respondenten menar att 

detta bidragit till att de fått många fler sökande än tidigare. Respondenten uttrycker det som att 

”Många vill prova på det här och tyckte det lät spännande” (Respondent 3, chef, 6-timmars arbetsdag).  

Gemensamt för flertalet av de tillfrågade företagen/organisationerna är att de fått positiv respons av 

de sökande när de lyft fram att de har arbetstidsförkortning i samband med anställningsintervjuer. En 

respondent framhåller dock att de är tydliga med att de har arbetstidsförkortning på prov så att man 

inte blir lurad in i någonting. 

När det kommer till frågan om företagen/organisationerna kunnat se någon förändring i antalet 

ansökningar och kvalifikationsnivå hos de sökande svarar några att det är fler som söker nu och att de 

har ett större urval. En respondent menar att det är fler och bättre kvalitet på de som söker, att de som 

söker har kompetens och kunskap inom området och att det inte bara är nybörjare som söker sig till 

dem. Två företag/organisationer har inte hunnit göra någon rekrytering sedan införandet så de kunde 

inte svara på den frågan och ett företag framhåller att de endast kunnat se en marginell skillnad, 

respondenten där beskriver att ”Vi får lite fler spontanansökningar än förut, men det rör sig om kanske 

fem extra det här året” (Respondent 4, VD, 6-timmars arbetsdag). Ett annat företag/organisation 

rekryterar inte speciellt öppet utan hittar själva kandidater som de är intresserade av att anställa. 

Respondenten där menar att de provat att använda platsannonser men det blir väldigt mycket att 

bearbeta.  

De flesta företag har inte sett något speciellt mönster bland de sökande efter införandet av 

arbetstidsförkortning. Dock beskriver en respondent att det har blivit fler småbarnsföräldrar som sökt 
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sig till företaget/organisationen. En annan respondent menar också att de har fått en stor spridning i 

vem som söker jobb hos dem när det gäller kön och ålder. 

Respondenterna på de tillfrågade företagen/organisationerna har svarat någorlunda lika på frågan om 

de tror att införandet av arbetstidsförkortning förändrat bilden av dem som arbetsgivare. De flesta tror 

att de uppskattas mer än tidigare eftersom det är tydligt att de värdesätter personalens välmående lite 

extra. Följande citat är ett exempel på hur en respondent beskrivit hur den tror att bilden av dem som 

arbetsgivare förändrats efter införandet av arbetstidsförkortning. 

”Ja gud ja! Det får man höra på intervjuerna också att gud vilket modernt företag ni är och wow ni 

ligger i framkant […] Vi har sex timmars arbetsdag, vi har bra lönemodeller, det är svårt att hitta […] 

Det gör ju att folk stannar också. De blir inte lika benägna att byta jobb […].” (Respondent 2, HR-chef, 

6-timmars arbetsdag). 

Dock kunde inte alla respondenter svara på denna fråga eftersom satsningen på arbetstidsförkortning 

fortfarande är relativt ny på vissa företag/organisationer. Vidare beskriver ett antal respondenter hur 

de efter införandet av arbetstidsförkortning sett en trend i att kundunderlaget ökat och att nya kunder 

idag söker sig till dem i större utsträckning än tidigare. 

”Vi har fått nya kunder som hör av sig och tycker att vi är ett progressivt företag som vill jobba med oss 

och som tycker att vi ligger rätt i tiden och sådär. […] Så det får effekter på massa olika sätt” 

(Respondent 7, VD, 6-timmars arbetsdag). 

”Ja, vi bryter mot normen. De som tycker att detta är bra och håller med oss, tycker lite extra bra om 

oss som företag. Det kan leda till att de väljer oss före våra konkurrenter när de är intresserade av våra 

tjänster” (Respondent 6, VD, 6-timmarsarbetsdag). 

Här menar respondenterna hur satsningen på arbetstidsförkortning inte enbart visat positiva effekter 

vad gäller bilden av dem som arbetsgivare mot såväl befintliga som nya medarbetare utan att det även 

resulterat i att kunder i större utsträckning söker sig till dem som företag. 

 

Arbetet med att behålla personal 

Majoriteten av de medverkande företagen och organisationerna anger att de anställda idag, efter 

införandet av arbetstidsförkortning, har möjlighet att påverka arbetstakten och på vilket sätt 

arbetsuppgifterna ska utföras på. Många av respondenterna menar dock att det krävs ett ökat ansvar 

hos den anställde. Det de är ansvariga för att göra ska göras inom den tidsram som sätts. Detta beror 

mycket på vilken tjänst de har och inom vilken bransch företaget eller organisationen verkar. En 

respondent beskriver detta genom att säga ”Vi försöker ha rätt person på rätt plats och vill att alla ska 

ta eget ansvar för att jobbet utförs på bästa sätt. Vi har en öppen dialog om hur vi kan förbättra och 

ändra arbetet hela tiden” (Respondent 6, VD, 6-timmarsarbetsdag). En annan respondent uttrycker 

sig: 

”Ja det är exakt som förut […] det handlar mer om att de måste vara lite mer vass, lite mer skärpt och 

lite mer där i arbetet istället för att säcka ihop och vara astrött sista timmen som förut då man inte 

orkade för att man var så trött” (Respondent 2, HR-chef, 6-timmars arbetsdag).  

Några av respondenterna anger att medarbetarna har möjlighet att utnyttja flextid. Dock har de sett att 

behovet av flex har minskat avsevärt efter införandet av arbetstidsförkortning. En annan respondent 

beskriver att de har valt att ha fasta arbetstider då alla är på plats samtidigt för att kunna lära av 

varandra. Annars är de rädda för att det försvinner mycket av kunskapsutbyte och sammanhållning i 

arbetsgruppen. Några menar att medarbetarna fått komma med åsikter och förslag på när arbetstiden 

ska förläggas dock har det slutgiltiga beslutet fattats på ledningsnivå baserat på statistik över vilka 

timmar de säljer bäst på. Det är också viktigt att följa upp detta genom att göra återkommande 

verksamhetsanalyser.  

De flesta respondenter anser att arbetsbelastningen inte ökat i och med satsningen på 

arbetstidsförkortning. Det har bland annat möjliggjorts genom att man sett över olika processer och 
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rutiner. Riktlinjer har tagits fram och de har effektiviserat arbetet genom att försöka hitta lösningar för 

att arbetsuppgifterna ska gå att lösa så smidigt som möjligt.  

Vad som kan ses som positiva konsekvenser efter införandet av arbetstidsförkortning skiljer sig inte 

avsevärt åt mellan företagen och organisationerna. De flesta respondenter menar att medarbetarna nu 

mår bättre, hinner med livspusslet, har mer tid för egen utveckling och gör saker de mår bra av. Det 

har blivit lättare att behålla motivation och fokus under arbetstiden samt att medarbetarna får mer tid 

till återhämtning mellan arbetspassen.  

”Första fredagen man fick komma hem klockan tre var ju magisk när man har eftermiddagen kvar och 

man kan varva ner i lugn och ro inför helgen och vara med familjen. Det var jäkligt skönt, det tror jag 

alla har känt. De timmarna är nog mest värda på veckan” (Respondent 5, VD, 36-timmars arbetsvecka). 

En del företag har kunnat öka utfaktureringsbar tid samt att de ökat tempot vilket gör att kunderna 

också tjänar på den här satsningen eftersom de får sin produkt/tjänst levererad snabbare. 

Bland de negativa konsekvenser som respondenterna kunnat se finns en risk att det kan bli mer 

stressigt hos företag som måste förhålla sig till en viss deadline. Sen menar några respondenter att det 

varit tufft att hålla budget och upprätthålla säljresultat. Respondenten beskriver det såhär: 

”[…] det är ändå viktigt att hålla budget och att det inte blir lidande […] vi märkte att första veckorna 

var det skitbra säljresultat, riktigt riktigt bra och sen började man komma in i lunken igen. Man 

glömmer bort att man haft åtta timmar, man är inte lika motiverad varje timme som man var första 

tiden. Så det kan vara så att det blir normalt, ett normalläge och då finns en viss risk att prestationen 

inte håller, men hittills har det funkat” (Respondent 2, HR-chef, 6-timmars arbetsdag).   

Här beskriver respondenten att medarbetarna till en början orkar vara motiverade och närvarande 

under hela arbetsdagen jämförelsevis med tiden innan införandet av arbetstidsförkortning. Det finns 

dock en viss risk för att det blir en vanesak efter ett tag vilket påverkar effektiviteten och prestationen i 

jobbet. Det kan även synas en liten skillnad mellan de medarbetare som varit med under hela 

förändringen och vet hur det är att jobba åtta timmar jämförelsevis med sex timmar och de som 

kommer in som nya till företaget. Respondenten fortsätter ”De nya kämpar inte lika hårt som de 

gamla, för de gamla vill absolut inte gå upp till åtta timmar igen. För de vill behålla det här, är man ny 

kanske man inte fattar det.” (Respondent 2, HR-chef, 6-timmars arbetsdag). En annan negativ 

konsekvens som en respondent påtalar är att möjligheten till arbetstidsförkortning inom en typisk 

kvinnodominerad bransch kan ses som en kvinnofälla där medarbetarna tror att de ska kunna 

kombinera allt, ta hand om hemmet och exempelvis skjutsningar till träningar och andra aktiviteter 

istället för att återhämta sig. Respondenten menar att ”Man kan då riskera att glömma bort sig själv, 

då måste vi hjälpas åt både som arbetsgrupp, medarbetare och chef att se över vilket schema vi släpper 

igenom” (Respondent 2, HR-strateg, 6-timmars arbetsdag i snittad tid). 

När det kommer till frågan om respondenterna anser att relationen mellan chef och medarbetare har 

förändrats i och med införandet av arbetstidsförkortning så skiljer sig svaren åt. Ungefär hälften av 

respondenterna menar att relationen är densamma som innan och andra hälften menar att relationen 

förbättrats, att det är mindre friktion, trötta beslut och färre ifrågasättanden idag. En respondent 

menar att medarbetarna nu känner en ny respekt och stolthet för sin chef. Flertalet respondenter 

påtalar även att relationen medarbetarna emellan har blivit bättre. De har tid att stanna kvar en stund 

efter jobbet eller på lunchen för att umgås med sina arbetskamrater utan att behöva rusa hem. En 

respondent beskriver detta såhär:  

”Innan omläggningen så gick de anställda på enskilda luncher, i spridd grupp. Idag, då vi tog bort vissa 

sociala delar som till exempel fikaraster så har de anställda själva börjat äta tillsammans. Det är som 

om de kompenserar för att det har blivit mindre socialt (då detta upplevs som en distraktion) och 

kompenserat för det genom att äta lunch tillsammans” (Respondent 4, VD, 6-timmars arbetsdag). 

För att på bästa sätt möjliggöra att det finns goda förutsättningar för de anställda att uppleva god 

trivsel och gemenskap med sina arbetskamrater svarar de flesta respondenter att de både berömmer 

och ger feedback löpande, gör utvärderingar, är lyhörda samt låter medarbetarna vara med och 

påverka i olika beslut. En respondent påtalar vikten av att ha en bra ledarfilosofi genom att säga:  
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”Min ledarfilosofi som företagare har alltid varit att jag ska fixa att driva ett företag på 40 timmar i 

veckan. Jag är inte en sådan som tycker att det är fint att jobba 60-100 timmar i veckan som många 

tycker” (Respondent 7, VD, 6-timmars arbetsdag). 

När vi kommer till vilka utmaningar företagen/organisationerna står inför i framtiden för att kunna 

fortsätta med arbetstidsförkortning framkom flera olika svar. Dels så gäller det att hitta fungerande 

strukturer för företag som ger sina medarbetare möjlighet till flextid samtidigt som de ska kunna vara 

tillgängliga för kunden. En annan utmaning som en respondent lyfter fram är att kunna attrahera nya 

unga medarbetare som längtar efter att få komma in i arbetslivet och har mycket energi till sina 

arbetsuppgifter och inte tycker att det är speciellt ansträngande att jobba åtta timmar per dag. 

Respondenten beskriver det såhär ”Utmaningen för oss är att juniora arbetskrafter finner det 

intressant att jobba hos oss. Som det är nu så har man mycket energi som nyanställd och ung och vill 

göra mycket. Där kan en arbetstidsförkortning vara ett hinder” (Respondent 4, VD, 6-timmars 

arbetsdag). En annan stor utmaning är att medarbetarna inte ska ta förmånen att ha 

arbetstidsförkortning för given utan att visa en motprestation. Detta beskriver en respondent genom 

att säga: 

”Mycket vill ha mer, man fortsätter att känna att det är en jävla förmån att få jobba på det här sättet och 

att det inte tas för givet. Det kanske vi löser genom att vi bara förlänger det ett halvår i taget så att ingen 

lutar sig tillbaka utan de är under de premisserna att vi fortsätter att vara lönsamma” (Respondent 7, 

VD, 6-timmars arbetsdag). 

Flertalet av respondenterna menar att en av de största utmaningarna för företagen/organisationerna 

är hur de ska kunna fortsätta med arbetstidsförkortning utan att det drabbar det sociala samspelet på 

arbetsplatsen, att kunna jobba effektivt och fokuserat men samtidigt ha en god relation till sina 

kollegor. Att hålla budget är också en utmaning för många av de tillfrågade respondenterna samt att 

medarbetarna verkligen tar ett ökat ansvar och visar att de vill behålla den här förmånen. 

 

Resultatsammanfattning 

Studien syftar till att skapa en djupare förståelse kring arbetstidsförkortning och hur det kan användas 

i företags och organisationers arbete med employer branding. Resultatet visar både skillnader och 

likheter när det kommer till respondenternas beskrivning av bakgrunden och de effekter införandet 

fått samt på vilket sätt de använder arbetstidsförkortningen i sitt employer branding-arbete. De 

tydligaste likheterna är kring de positiva effekterna respondenterna beskriver att 

arbetstidsförkortningen bidragit med. Majoriteten av respondenterna beskriver hur de genom 

satsningen på reducerad arbetstid idag har piggare, effektivare och mer motiverade medarbetare samt 

hur de upplever ett större intresse för dem som arbetsgivare men även som företag ut mot kunder. 

Något som däremot skiljer sig kring respondenternas svar är i vilken omfattning de som 

företag/organisation använder sig av arbetstidsförkortningen i marknadsföringssyfte. Här visade 

resultatet på att det är betydligt vanligare att de inom den privata sektorn använder 

arbetstidsförkortningen till att attrahera och konkurrera på arbetsmarknaden. En ytterligare skillnad 

mellan de olika sektorerna är mängden ansvar som läggs på medarbetarna i och med reduceringen av 

arbetstiden. Inom den offentliga sektorn har de till viss del varit tvungna att anställa fler medarbetare 

medan de inom de privata företagen använder sig av samma antal medarbetare men där de kunnat 

effektivisera arbetet till den grad att samma mängd arbete kan utföras på färre timmar. Allt som allt 

visar resultatet på att arbetstidsförkortning kan bidra till goda effekter när det kommer till företags 

och organisationers möjligheter att attrahera, motivera och behålla medarbetare.  

 

Analys 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat och kopplas mot tidigare forskning och litteratur. Analysen 

är indelad i de forskningsteman som presenterats i resultatavsnittet. Vilket innefattar bakgrunden till 

satsningen på arbetstidsförkortning, förändringen samt arbetstidsförkortning kopplat till employer 

branding. 
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Bakgrunden till arbetstidsförkortning 

Ett flertal av respondenterna uppgav att bakgrunden till satsningen på arbetstidsförkortning till stor 

del grundades i att ge medarbetarna större möjlighet till återhämtning, mer tid till familj och 

fritidsaktiviteter samt till att skapa förutsättningar för ökad arbetstillfredsställelse. Pleck et.al. (1980) 

beskriver i sin studie hur kraven från hemmet och arbetet ofta krockar med varandra och hur denna 

konflikt bidrar till lägre arbetstillfredsställelse. De menar vidare att låg arbetstillfredsställelse i 

kombination med långa arbetsdagar kan resultera i att människor i större utsträckning upplever en låg 

tillfredställelse med livet i allmänhet. Flera respondenter uppgav att en av målsättningarna med 

satsningen på arbetstidsförkortning var att det skulle bli enklare att kombinera arbete med privatliv 

och att de genom detta skulle kunna öka medarbetarnas välmående. Detta styrker Kopelman et.al. 

(1983) i sin studie kring arbetstidsförkortning där de menar att medarbetare som ges möjlighet att 

arbeta kortare dagar och själv påverka sin arbetstid tenderar att uppleva en ökad tillfredsställelse med 

sitt arbete. 

När det kom till hälsoaspekten i form av minskad sjukfrånvaro fanns en splittring bland 

respondenterna. Vissa beskrev minskad sjukfrånvaro som en målsättning och en av anledningarna till 

satsningen på arbetstidsförkortningen. Andra menade att en minskad sjukfrånvaro sågs som en bonus 

medan vissa var tydliga med att de var försiktiga med att koppla ihop statistiken över sjukfrånvaro 

med satsningen på arbetstidsförkortning. Anledningen till detta var att de ansåg att många andra 

faktorer påverkar denna form av statistik och att det skulle bli svårt att visa att reducerad arbetstid var 

anledningen till eventuella minskningar i statistiken över sjukfrånvaron. Studier kring 

arbetstidsförkortning och dess effekter på hälsan (Näringsdepartementet, 2000, Bildt, 2007 & Barck-

Holst et. al., 2015) visar att det inte går att fastställa att arbetstidsförkortning långsiktigt förbättrar den 

medicinska hälsan men att det finns tendenser till att människor som arbetar kortare dagar arbetar 

mer effektivt samt att det ger effekter på det subjektiva måendet. Barck-Holst et. al. (2015) kunde i sin 

studie visa på att medarbetare med reducerad arbetstid upplevde mindre stress, sov bättre samt var 

piggare. Effekter som kopplades till att kortare arbetsdagar möjliggör för minskad arbetsbelastning, 

skapar mer tid för återhämtning och bidrar till en ökad känsla av frihet och kontroll. Dessa effekter var 

något ett flertal av respondenterna uppgav som en bidragande anledning till satsningen på 

arbetstidsförkortning då deras upplevelse var att medarbetare som fick tid över till familj och fritid 

samt tid till återhämtning skulle kunna prestera bättre under arbetstid och samtidigt erhålla en ökad 

tillfredställelse kring arbetet.  

Ett antal respondenter inom framför allt den privata sektorn beskrev att några av deras stora 

utmaningar var att behålla personal samt att rekrytera nya kompetenta medarbetare. Konkurrensen på 

marknaden beskrevs som tuff och det krävdes något extra för att profilera sig som arbetsgivare. Då det 

inte hade möjlighet att erbjuda medarbetare högre löner menar några av respondenterna att de var 

tvungna att hitta nya vägar för att utmärka sig som attraktiva arbetsgivare. Arbetstidsförkortning blev 

här ett sätt för dem att skapa konkurrensfördelar samt ett tillvägagångssätt att motivera personalen 

med målsättning att minska personalomsättningen. Kring arbetet med att motivera personalen 

beskrev några respondenter hur bakgrunden till satsningen till viss del baserades på att arbetstiden 

många gånger prioriteras högt på listan över viktiga faktorer i arbetslivet och hur arbetstidsförkortning 

baserat på detta till viss del var tänkt att fungera som en motivationshöjare. Här menar Sartain (2005) 

att företag med gott rykte och motiverade medarbetare tenderar att ha lättare att rekrytera och behålla 

kompetenta medarbetare och där Bergström (1998) beskriver vikten av att företag på olika sätt arbetar 

med att profilera sig på arbetsmarknaden för att kunna möta utmaningen kring att rekrytera, utveckla 

och behålla personal.  

 

Förändringen 

Bland majoriteten av företagen och organisationerna har arbetstidsförkortningen inte inneburit någon 

förändring vad gäller antalet medarbetare samt utformningen av arbetet. Respondenterna beskrev en 

upplevelse av att medarbetare inte orkar arbeta effektivt och vara produktiva åtta timmar per dag. I 

och med förändringen till kortare arbetsdag ville de därför undersöka om de genom att arbeta färre 
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antal timmar kunde öka effektiviteten och samtidigt erbjuda en förmån som på dagens arbetsmarknad 

är relativt unik. Genom att strukturera arbetet, skapa rutiner över arbetets processer och genom 

samarbete medarbetarna emellan ville de testa om de kunde utföra samma mängd arbete på färre 

timmar. Att medarbetare inte har möjlighet att vara effektiva åtta timmar per arbetsdag är något 

Paulsen (2013) presenterar i sin studie kring ”tomt arbete” där han visar på att medarbetare idag 

spenderar mellan 1,5-3 timmar av arbetstiden på sysslor som inte är relaterade till själva arbetet. Han 

anser att detta till viss del beror på att medarbetare i många fall upplever en överbelastning och stress i 

arbetet, vilket kan leda till att de inte orkar vara effektiva i åtta timmar. I och med att företag väljer att 

reducera arbetstiden varnar Kelliher och Andersson (2010) för att det kan leda till en intensifiering av 

arbetet där medarbetare blir tvungna att arbeta intensivare under tiden de arbetar. De menar att detta 

kan få konsekvenser i form av ökad stress och psykisk ohälsa. Flera respondenter uppger att det i och 

med omställningen till kortare arbetsdagar ställts högre krav på medarbetarna och där det krävs att de 

samarbetar inom företaget för att möjliggöra att samma mängd arbete blir gjort på färre timmar. 

Många menar precis som Paulsen (2013) att deras medarbetare inte orkar vara effektiva i åtta timmar 

och att de med denna förändring vill undersöka om ökad motivation och mer tid för återhämtning kan 

bidra till en högre effektivitet och högre kvalité på utfört arbete. 

Kopelman et. al. (1983) studie visar att en negativ effekt av arbetstidsförkortning kan vara att kraven 

att prestera på arbetet ökar i och med att samma mängd arbete ska utföras under färre timmar. 

Karasek och Theorell (1990) menar att ökade krav kan bidra till att medarbetare upplever minskad 

kontroll över sitt arbete. Detta kan leda till stress och sämre prestationer. Här blir det enligt 

författarna viktigt att medarbetare ges möjlighet till att känna kontroll över sitt arbete och att det finns 

ett fungerande socialt stöd på arbetsplatsen. Flera av de respondenter som lyft att 

arbetstidsförkortningen möjliggjorts genom att effektivisera arbetet beskriver hur de i och med 

förändringsarbetet sett över rutiner och processer kopplade mot arbetet. En annan parameter som 

lyfts bland respondenterna är vikten av att alla medarbetare tar ansvar för sitt arbete och att de 

tillsammans jobbar för att möjliggöra att arbetet blir gjort på kortare tid. Respondenter inom den 

offentliga sektorn uppgav att en intensifiering av arbetet i och med satsningen på 

arbetstidsförkortningen inte hade genomförts utan att de istället har varit tvungna att anställa fler 

medarbetare. Till skillnad mot övriga respondenter var de aldrig inne på att arbetet gick att 

effektivisera. De beskrev dock hur förändringen bidrog till ökad återhämtning och mer frihet över sin 

egen tid. Detta lyftes som en del i arbetet med att möjliggöra för trivsel och ökad motivation i arbetet.  

 

Arbetstidsförkortning kopplat till employer branding 

För att lyckas med sitt employer brand är det viktigt att lägga ner tid och engagemang i sitt arbete med 

att försöka framställa sig som en attraktiv arbetsgivare (Erlandsson, 2005). Denna diskussion för även 

Bergström (1998) genom att förtydliga vikten av att profilera sig på arbetsmarknaden med hänsyn till 

potentiella medarbetares intressen och deras motivation till att arbeta. Det empiriska materialet 

stödjer detta resonemang genom att flertalet respondenter medvetet satsat på arbetstidsförkortning i 

syfte att behålla personal samt att rekrytera nya och kompetenta medarbetare. I resultatet går det att 

utläsa att några företag/organisationer börjat fundera över vilka andra konkurrensmedel de kan 

använda sig av förutom höga löner för att konkurrera med andra arbetsgivare, och då kan förmåner 

som förkortad arbetstid mot full bibehållen lön väga tungt. Detta är något Berthon et.al. (2005) håller 

med om i sin diskussion om att företag/organisationer som har ett framgångsrikt arbete med employer 

branding kan erbjuda lägre löner jämfört med konkurrenter och ändå lyckas med att behålla och 

attrahera kompetent personal.  

De skillnader som framkommer när det gäller i vilken grad man framställt arbetstidsförkortning som 

en förmån i sin marknadsföring är mest tydlig mellan små och stora företag/organisationer. Är man 

ett litet företag i en nischad bransch menar flertalet av respondenterna att det är viktigt att synas i 

olika medier för att locka de bästa medarbetarna till sig, och några respondenter menar att ju mer man 

syns i olika medier desto fler lägger märke till företaget/organisationen vilket leder till att fler 

jobbansökningar kommer in. Detta är något Chhabra och Sharma (2014)  diskuterar när de menar att 
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den digitala eran har möjliggjort för företag och organisationer att använda sig av modernare och 

snabbare kommunikationskanaler som ett led i sitt employer branding arbete. De menar att det är 

viktigt att hitta och välja ut de mest passande kanalerna för att kunna fånga de potentiella 

medarbetarna (ibid). De flesta av dem som svarat att de inte använt sig av arbetstidsförkortning i 

marknadsföringssyfte har inte heller haft något behov av någon nyanställning sedan införandet men 

tror att de kommer att framhålla det i annonsen när det blir aktuellt att rekrytera. Ind (2007) 

framställer då rekryteringsprocessen som ett bra tillfälle att kommunicera vad 

företaget/organisationen står för och vilken värdegrund de har. Det här är något som vissa 

respondenter tagit fasta på genom att klargöra att de som företag/organisation månar om sina 

anställda. Detta visas genom att arbetstidsmodellen som innefattar arbetstidsförkortning med full 

bibehållen lön tidigt lyfts fram i annonseringen av utlysta tjänster. Dock är ett flertal av 

respondenterna restriktiva med att lova för mycket i annonserna samt under anställningsintervjuerna 

eftersom satsningen på arbetstidsförkortning fortfarande är relativt ny på många av arbetsplatserna 

och det är svårt att svara på om det kommer att bli en permanent arbetstidsmodell.  

Att ha ett gott rykte som arbetsgivare samt en nöjd och motiverad personalstyrka menar Sartain 

(2005) underlättar för företag när det kommer till att rekrytera och behålla kompetent personal. En 

respondent menar här att det är viktigt att vara tydlig med att de har arbetstidsförkortning på prov för 

att minimera risken för missförstånd, och därmed undvika att medarbetare sprider dåliga rykten om 

företaget för att de upplever att de blivit vilseledda. När de anställda kommunicerar med andra 

människor och sprider information kallas det för ”word of mouth”-kommunikation enligt Grönroos 

(2007). Denna typ av kommunikation är positivt förknippad med företagets tillväxt eftersom 

potentiella medarbetare tenderar att söka sig till företag de hört gott om. Det är därför viktigt att 

företag/organisationer är tydliga med vad de kan erbjuda sina anställda enligt Rosethorn och Mensink 

(2007) eftersom det då blir lättare att anställa rätt personal och på så sätt även få dem att stanna kvar 

inom företaget. Detta är särskilt angeläget hos de företag/organisationer där några av respondenterna 

framhöll hälsoaspekten som en av de största anledningarna till att de infört arbetstidsförkortning i 

syfte att minska sjukfrånvaro och att medarbetare väljer att söka sig till andra arbetsplatser. Detta är 

särskilt angeläget hos de företag/organisationer där några av respondenterna framhöll hälsoaspekten 

som en av de största anledningarna till att de infört arbetstidsförkortning. Syftet var då att minska 

sjukfrånvaro och undvika att medarbetare väljer att söka sig till andra arbetsplatser vilket kan kopplas 

samman med Lindelöws (2003) diskussion om att hög personalomsättning tenderar att utmatta de 

anställda och i sin tur leda till lägre effektivitet i arbetet. 

Det empiriska materialet visar att det inte blivit någon avsevärd intensifiering av arbetsuppgifterna 

hos medarbetarna efter införandet av arbetstidsförkortning vilket annars kan vara en risk när 

arbetstiden kortas ner men arbetsuppgifterna är desamma enligt Kelliher & Anderson (2010). 

Författarna menar här att en ökning i den ansträngning som medarbetarna lägger ner när de genomför 

sina arbetsuppgifter kan leda till ökad stress, psykisk ohälsa och spänningar i privatlivet om inte 

arbetsgivarna erbjuder goda möjligheter till återhämtning. Det är därför viktigt att företag och 

organisationer tillhandahåller goda organisationsformer gällande arbetstiden då den påverkar dessa 

biologiska och sociala faktorer hos medarbetarna enligt Albertsen et.al. (2008). Dessa faktorer har 

dessutom de viktigaste effekterna på psykosocialt välbefinnande enligt Merecz och Andysz (2014)  och 

om dessa kommer i obalans kan det leda till utbrändhet.  

Resultatet ligger i linje med Kopelman et.al. (1983) studie om huruvida medarbetares 

arbetstillfredsställelse har tenderat att öka i kombination med minskad arbetstid samt möjlighet att 

själva få vara delaktiga i arbetstidsförläggningen. Detta eftersom majoriteten av de medverkande 

företagen och organisationerna anger att de anställda idag, efter införandet av arbetstidsförkortning, 

har möjlighet att påverka arbetstakten och på vilket sätt arbetsuppgifterna ska utföras på samtidigt 

som de mår bättre, hinner med livspusslet, har mer tid för egen utveckling och kan göra saker de mår 

bra av. Att människor upplever kontroll över sin tid och ges ökad möjlighet till att få ihop familjeliv 

och karriär är en effekt av arbetstidsförkortning enligt Bildt (2007) eftersom det bidrar till en ökad 

känsla av frihet. Detta diskuterar även Kecklund et.at (2002) när de framhåller att möjligheten att 

själv kunna påverka sin arbetstid är förknippad med hög arbetstrivsel och bra hälsa.  I resultatet 
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framkom dock att flertalet av respondenterna antydde att det krävs ett ökat ansvar hos den enskilt 

anställde. Det är viktigt att man tar ansvarar för sina arbetsuppgifter samt att dessa görs inom den 

tidsram som sätts. Detta kan i resultatet ses som en negativ konsekvens av arbetstidsförkortning 

eftersom att det finns en viss risk att det kan bli stressigt för medarbetare på företag som måste 

förhålla sig till en fastställd deadline. I det empiriska materialet går det att utläsa att företag har 

försökt förhindra detta genom att man bland annat sett över olika processer och rutiner för att kunna 

effektivisera så mycket som möjligt. Kelliher & Anderson (2010) diskuterar detta när de framhåller att 

anställda som arbetar färre timmar kan ha möjlighet att utöva högre ansträngning i sitt arbete tack 

vare att de upplever mindre trötthet när de får mer tid till återhämtning och privatliv. Detta hänger 

ihop med det empiriska materialet eftersom flertalet respondenter påtalar att relationen medarbetarna 

emellan har blivit bättre efter införandet av arbetstidsförkortning. De har tid att stanna kvar en stund 

efter jobbet eller på lunchen för att umgås med sina arbetskamrater och de känner mindre behov av att 

ta rast från arbetsprocessen. Detta menar Kelliher & Anderson (2010) handlar om att medarbetare ofta 

är beredda att göra uppoffringar i form av ökad ansträngning i utbyte mot att få arbeta färre timmar. 

Resultatet visar även att några företag/organisationer valt att ha fasta arbetstider då alla medarbetare 

förväntas vara på plats samtidigt för att kunna lära av varandra utan att riskera att kunskapsutbytet 

eller sammanhållningen i arbetsgruppen påverkas. Karasek och Theorell (1990) betonar att det sociala 

stödet är en faktor som påverkar medarbetares möjlighet att klara av höga krav. Därför bidrar stödet 

från chefer och arbetskamrater till en ökad känsla av kontroll, något de menar har både kortsiktig och 

långsiktig inverkan på individers hälsa och möjlighet till att prestera på arbetet (ibid). För att kunna 

fortsätta med arbetstidsförkortning framhåller därför flertalet respondenter arbetet med att skapa 

förutsättningar för medarbetare att själva kunna vara med och påverka sin arbetstid som en stor 

utmaning inför framtiden. De vill kunna använda arbetstidsförkortning utan att det drabbar det 

sociala samspelet på arbetsplatsen. Att kunna jobba effektivt och fokuserat och samtidigt ha en god 

relation med sina kollegor och chefer är något som flertalet respondenter därför framhåller som en 

viktig del i arbetet med arbetstidsförkortning. 

Andra negativa konsekvenser som framkom i resultatet handlar om att som företag/organisation 

kunna förhålla sig till budget och leverera tjänster/produkter i samma omfattning som tidigare trots 

reducerad arbetstid. Detta bör dock kopplas ihop med målet att minska den arbetsrelaterade ohälsan 

då det under de senaste åren skett en radikal ökning i antalet långtidssjukskrivningar kopplade mot 

organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Socialstyrelsen (2003). Wilden et.al. (2010) framhåller här 

att företag som satsar på employer branding har lättare att locka till sig rätt kompetens vid 

nyrekryteringar och på så sätt ökar möjligheterna att genomföra lyckade rekryteringar. Detta stärker 

möjligheterna för utveckling av företagens/organisationernas produkter eller tjänster samtidigt som 

det bidrar till en ökad effektivitet i arbetet hos medarbetarna, vilket i sin tur genererar 

konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. (ibid). En av respondenterna i resultatet framhöll även 

reducerad arbetstid som en kvinnofälla i typiska kvinnodominerade branscher eftersom de tror att 

kvinnorna många gånger tar på sig mycket av ansvaret för hem och familj. Respondenten menar här 

att det finns en viss risk att de glömmer bort sig själva och sitt behov av återhämtning vilket kan leda 

till stress och utmattning. Den nya föreskriften (AFS 2015:4) som arbetsmiljöverket tagit fram från och 

med den 31 mars 2016 handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften reglerar ansvar 

och arbete mot hög arbetsbelastning, slitsamma arbetstider och kränkande särbehandling. Denna 

föreskrift hjälper arbetsgivare på företag och organisationer att bland annat undvika problem som till 

exempel kvinnofällor. Under paragraf 7 (AFS 2015:4) framgår att arbetsgivare och arbetstagare 

tillsammans ska ta fram mål för sin specifika arbetsmiljö i syfte att främja hälsa och undvika 

arbetsrelaterade sjukdomar kopplade mot organisatorisk och social arbetsmiljö. I resultatet går det att 

utläsa att detta förutsätter ett samspel mellan medarbetare och chefer där chefer inte släpper igenom 

vilka scheman som helst utan arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 

arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna (AFS 2015:4 § 12). Detta minimerar risken 

att som medarbetare glömma bort sig själv och vikten av återhämtning. 

Bland de positiva konsekvenser som visas i resultatet efter införandet av arbetstidsförkortning 

framhåller respondenterna att medarbetarna nu mår bättre, har mer tid för egen utveckling och att det 
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blivit lättare att behålla motivation och fokus när man är på arbetet. Koppling kan här göras till Bildts 

(2007) forskning om arbetstidsförkortning där reducerad arbetstid visar sig ha störst effekt på den 

subjektiva hälsan, att medarbetarnas egen upplevelse av sitt hälsotillstånd har ökat. 

För att möjliggöra att det finns goda förutsättningar för de anställda att uppleva god trivsel och 

gemenskap visar resultatet att de flesta respondenter både berömmer och ger feedback löpande, gör 

utvärderingar, är lyhörda samt låter medarbetarna vara med och påverka i olika beslut. Även detta kan 

kopplas ihop med Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll-modell som används i diskussioner runt 

arbetstillfredsställelse och medarbetares möjlighet till att prestera. Om medarbetare känner att de har 

höga krav men samtidigt hög kontroll genom att de får vara med och påverka olika beslut ökar 

sannolikheten att medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse. Något som också visade sig i det 

empiriska resultatet var att hälften av respondenterna ansåg att bilden av dem som arbetsgivare är 

densamma som innan införandet av arbetstidsförkortning, andra hälften av respondenterna tror 

däremot att de uppskattas mer än tidigare eftersom det är tydligt att de värdesätter personalens 

välmående lite extra. Dessutom hävdar en respondent att medarbetarna känner en ny respekt och 

stolthet för sin chef. Detta ligger i linje med Merecz och Andysz (2014) resonemang när de anser att ett 

välbalanserat förhållande mellan arbete och privatliv tillsammans med ett hälsosamt engagemang från 

arbetsgivarhåll hjälper medarbetare att få en känsla av tillfredsställelse där de upplever sig vara 

produktiva och friskare längre. 

I det empiriska materialet lyfter en respondent svårigheten att kunna attrahera nya unga medarbetare 

som längtar efter att få visa vad de går för och jobbar mycket som en av de stora utmaningarna 

framöver. Respondenten tror här att arbetstidsförkortning kan vara ett hinder. Minchington (2006) 

anser här att företag och organisationer måste öka fokus på relationen mellan arbetsgivare och 

anställd för att på så sätt öka attraktionskraften bland de potentiella och nuvarande arbetstagarna. 

Författaren menar vidare att som arbetsgivare måste inse vikten av att veta vilka fördelar de har i 

relation till sina konkurrenter vilket handlar om att lyfta fram sådant som kan locka de medarbetare 

man önskar anställa (ibid). 

Att inte ta arbetstidsförkortning som en given förmån utan att visa en motprestation var även något 

som flera av respondenterna nämnde som en stor utmaning inför framtiden. Detta resonemang ligger i 

linje med det Allen och Meyer (1991) diskuterar kring att lojalitet ses som den psykologiska länken 

mellan arbetstagare och företag. De menar att ömsesidig lojalitet där företag skapar förutsättningar för 

ett tillfredsställande arbete genom att tillexempel erbjuda arbetstidsförkortning ska kunna generera en 

motprestation i form av till exempel effektivare arbete och ökat fokus när medarbetarna väl är på 

arbetet. Detta resonemang styrker Rousseau (1989) genom att framhålla att ömsesidig lojalitet skapar 

ett emotionellt band parterna emellan som kännetecknas av delade förväntningar och informella 

skyldigheter. Att som företag/organisation vara tydlig med vad man kan erbjuda sina medarbetare och 

vad de förväntar sig tillbaka är därför en viktig del i arbetet med att bygga relationer till sina 

nuvarande och framtida medarbetare enligt Cullinane & Dundon (2006). En arbetsstyrka har dock 

olika behov och förväntningar enligt App et. al. (2012) som förändras över tid vilket innebär att det 

psykologiska kontraktet kontinuerligt måste omförhandlas. Detta går att koppla mot det empiriska 

materialet då det framkom att flertalet respondenter både berömmer och ger feedback löpande, gör 

utvärderingar, är lyhörda samt låter medarbetarna vara med och påverka i olika beslut. Det visar på att 

respondenterna är medvetna om att de ständigt måste hålla sig uppdaterad gällande behov och 

förväntningar hos de anställda.  

 

Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras centrala slutsatser där vi för ett eget resonemang kring dessa kopplat till 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare lyfts tankar och reflektioner kring studiens metodval och 

avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning. 
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Centrala slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka fenomenet arbetstidsförkortning för att skapa en djupare 

förståelse kring hur företag och organisationer kan använda reducerad arbetstid som ett led i sitt 

employer branding-arbete. Gällande frågeställningen ”Vad var bakgrunden till införandet av 

arbetstidsförkortning?” fanns det skillnader i svaren hos de olika företagen och organisationerna. 

Resultatet uppmärksammar två tydliga anledningar till varför de valt att genomföra denna satsning. 

Hälsoaspekten var en av anledningarna, där de ville skapa möjlighet för utökad återhämtning, mer tid 

för privatliv samt att möjliggöra för ett ökat välmående bland personalen. Flera av respondenterna 

ansåg att medarbetare inte orkar vara effektiva i åtta timmar och att de genom att reducera arbetstiden 

skulle möjliggöra för ett effektivare arbete och därigenom kunna leverera samma mängd arbete 

samtidigt som de får mer tid över till privatliv. Dock tror vi precis som några av våra respondenter att 

en satsning på arbetstidsförkortning i form av x antal timmar per arbetsdag inte är en universal 

lösning som passar alla typer av företag och organisationer. Resultatet visar att förutsättningarna för 

implementeringen av arbetstidsförkortning ser olika ut inom de medverkande företagen och 

organisationerna. Inom den offentliga sektorn har de till viss del varit tvungna att anställa fler 

medarbetare medan de inom den privata sektorn använt sig av samma antal medarbetare men där de 

kunnat effektivisera arbetet till den grad att samma mängd arbete kan utföras på färre timmar. Vi 

anser därför att en lagstiftning gällande arbetstidsförkortning med x antal timmar per arbetsdag kan 

vara svår att anpassa till arbetsplatser inom exempelvis offentlig sektor som har dygnet-runt 

verksamhet då det kan blir svårt att få till ett fungerande schema utan att någon ska behöva börja sin 

arbetsdag mitt i natten. Vi menar här att en arbetstidsmodell med cirka sex timmars arbetstid i snitt 

över ett x antal veckor istället är ett passande koncept eftersom att det lättare går att anpassa till 

verksamhetens behov.  

Den andra anledningen vi uppmärksammat till varför respondenterna valt att genomföra en satsning 

på arbetstidsförkortning var utifrån employer branding där respondenterna beskrev en förhoppning 

om att satsningen skulle underlätta deras arbete med att attrahera och behålla medarbetare. Vi såg att 

det främst var små företag inom privat sektor som angav employer branding som anledning till 

satsningen och gemensamt för dessa var upplevelsen av hård konkurrens på arbetsmarknaden där de 

insett att de måste profilera sig för att motivera medarbetare att stanna kvar inom företaget samt för 

att locka till sig fler och mer kompetenta kandidater vid nyrekryteringar. Vi håller med respondenterna 

och Bergström (1998) i resonemanget om att det är viktigt att profilera sig och visa vad som är unikt 

för företaget/organisationen för att på så sätt kunna utmärka sig i konkurrensen med andra aktörer på 

arbetsmarknaden. En slutsats som vi finner intressant gällande detta är att flera informanter anger 

employer branding som en anledning till arbetstidsförkortning och då framför allt små företag inom 

den privata sektorn. Dock ställer vi oss frågande till om de arbetar med detta strategiskt och 

systematiskt eller om det är en satsning bland många andra som till slut rinner ut i sanden? Och varför 

är det just små privata företag som valt att införa arbetstidsförkortning i employer brandingsyfte? Kan 

det vara så enkelt att det bottnar i att exempelvis en kommun som verkar inom offentlig sektor inte har 

som syfte att vara vinstdrivande, vilket ett privat företag har. Kommunen ska åt sina innevånare 

tillhandahålla service av olika slag och svara för viss infrastruktur, detta är något som kommunen 

finansierar via skatter, bidrag och avgifter. Eftersom att alla lönsamma marknader är, eller blir, 

konkurrensutsatta så tror vi att företag inom den privata sektorn istället måste lita till sin förmåga att 

kunna erbjuda ett bättre eller åtminstone likvärdigt alternativ för sina medarbetare eller de man 

ämnar anställa i relation till sina konkurrenter för att lyckas locka till sig och behålla de bästa 

talangerna på marknaden.  

Vi har genom analys av vårt empiriska material i förhållande till den teori vi samlat in kunnat fastställa 

att det finns ett flertal likheter, men även skillnader i hur de olika företagen och organisationerna 

väljer att lyfta fram arbetstidsförkortning i sin marknadsföring. Vi har kunnat konstatera att företag 

och organisationer lägger olika intensitet i marknadsföringen av arbetstidsförkortning beroende på 

vad situationen kräver. Slutsatsen vi drar kring detta är att företag inom privat sektor i större 

utsträckning använder sig av arbetstidsförkortning i syfte att attrahera nya medarbetare samt behålla 

den personal de redan har till skillnad mot de organisationer som verkar inom offentlig sektor som i 

högre grad riktar sin kommunikation i marknadsföringen mot att visa att de använder skattepengar till 

att möjliggöra för ökad trivsel, ökad motivation i arbetet samt för att minska sjukfrånvaroantalen.  
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Vi förstår employer branding som en pedagogisk process dels genom kommunikationsinslaget där 

företag och organisationer kommunicerar via olika kanaler till sina medarbetare och de man ämnar 

anställa. Vi anser att det handlar om att man som företag eller organisation identifierar vilka styrkor 

man har och vad som gör att man själv ser sig som en attraktiv arbetsgivare samt hur man 

kommunicerar detta utåt. Resultatet i denna studie visar att det är viktigt att vara tydliga som 

företag/organisation med vilka villkor som råder för att de ska kunna fortsätta med 

arbetstidsförkortning och på så sätt minimera risken för missförstånd, och därmed undvika att 

medarbetare sprider negativa rykten om företaget. Vi tror här att det är viktigt att redan i 

planeringsfasen vara tydliga med av vilken anledning de vill göra den här satsningen på 

arbetstidsförkortning för att inte få ett missvisande resultat i slutändan.  

Utöver detta har vi har kunnat se stora skillnader på just tiden som lagts på att planera införandet av 

arbetstidsförkortning, resultatet visar att det finns en tendens till att ju större företaget eller 

organisationen är desto längre planeringsfas har de haft. Störst skillnad syntes på företag som var 

privatägda kontra statliga organisationer där beslut fattas på flera instanser. För att satsningen ska bli 

lyckad och långvarig tror vi att detta moment är något som framförallt företagen inom privat sektor 

måste lägga mer tid på och även involvera medarbetarna i. Detta för att kunna upprätthålla ett 

emotionellt band mellan företag och medarbetare som ofta kännetecknas av delade förväntningar och 

informella skyldigheter parterna emellan. En annan intressant aspekt vi uppmärksammat är den kring 

företaget som succesivt valt att reducera arbetstiden med ett slutmål på sex timmars arbetsdag, där de 

lagt ner ett omfattande arbete på att skapa rutiner och processer kring arbetets olika moment. Vi tror 

att denna strategi kan öka möjligheterna för att uppnå goda effekter på lång sikt och att det kan vara 

ett sätt för medarbetarna att succesivt vänja sig vid de nya arbetsförhållandena.  

Ett sätt att förstå employer branding som en pedagogisk process anser vi handlar om hur företag och 

organisationer skapar en lärande organisation. Vad har de lärt sig om sig själva? Vad är det de vill 

signalera? Vi är eniga med Backhaus och Tikoo (2004) i deras diskussion om hur företag och 

organisationer måste undvika glappet mellan vad de marknadsför och vad de i verkligheten erbjuder 

som arbetsgivare för att deras employer branding ska bli framgångsrikt. Detta går in på en av våra 

frågeställningar ”Hur kan företag och organisationer arbeta strategiskt med arbetstidsförkortning i 

syfte att attrahera och behålla personal?”. Här menade flertalet respondenter att de som arbetsgivare 

måste lägga ner tid och engagemang i sitt arbete med att försöka framställa sig som en attraktiv 

arbetsgivare för att lyckas med sitt employer brand. Vi håller med Johnson och Roberts (2006) när de 

menar att employer branding skapar förutsättningar för företag att locka till sig och behålla kompetent 

personal och att marknadsföringen går ut på att skapa unika strategier för att stärka sitt varumärke 

och sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Vi stödjer även deras resonemang gällande vikten av att 

ha tydliga värderingar och leva upp till de förväntningar dessa skapar eftersom att detta lägger 

grunden för lyckade rekryteringar och lojala och effektiva medarbetare.  

Vi vet att medarbetares upplevelse av arbetet påverkas av hur stort inflytande de har över sin 

arbetssituation, hur bra tillgången till kunskapsutveckling är samt hur varierat arbetsuppgifterna är. 

Men råder det brist på arbetskraft och låg personaltäthet tror vi att detta påverkar arbetsbelastningen 

och stressen negativt. Kopelman et. al. (1983) pekar på att en negativ effekt av arbetstidsförkortning 

kan vara ökade krav på att prestera på arbetet och där många medarbetare upplever att de under 

kortare tid förväntas genomföra samma mängd arbete. Dock är respondenterna väldigt eniga om att 

satsningen på arbetstidsförkortning bidragit till en rad fördelar som till exempel att medarbetarna 

idag, efter införandet av arbetstidsförkortning, har möjlighet att påverka arbetstakten och på vilket 

sätt arbetsuppgifterna ska utföras på samtidigt som de mår bättre, hinner med livspusslet, har mer tid 

för egen utveckling och kan göra saker de mår bra av. För att möjliggöra detta anser vi precis som 

respondenterna att det är viktigt att ge feedback löpande, göra utvärderingar, vara lyhörda samt låta 

medarbetarna vara med och påverka i olika beslut. Vi har dock ställt oss frågan om de resultat som 

respondenterna hittills kunnat se av sin satsning kan hänga ihop med att man som anställd omedvetet 

ändrar sitt beteende enbart eftersom att de vet att de är observerade och därmed måste visa att det går 

att arbeta effektivt på kortare tid i syfte att få behålla arbetstidsförkortning som en permanent 

arbetstidsmodell. Vi tror att de flesta upplever det som positivt att arbeta 75 procent men får betalt för 

100 procent och därmed är beredda att visa en motprestation i form av till exempel effektivare arbete 

och ökat fokus när de väl är på jobbet.  
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Utmaningen för företagen och organisationerna tror vi handlar om att lägga upp riktlinjer samt 

genomföra riskanalyser i syfte att ligga steget före när medarbetarnas motivation och kraft eventuellt 

dalar allt efter tiden går och de börjar se arbetstidsförkortningen som en självklarhet istället för en 

förmån. Vi ställer oss frågande till hur effekterna ser ut på lång sikt eftersom att de flesta företag och 

organisationer som vi intervjuat endast haft arbetstidsförkortning i några månader och upp till tre år. 

Många av dessa företag och organisationer har fortfarande detta som ett projekt som de förlänger en 

viss tid åt gången beroende på bland annat ekonomiska resultat, vi tror att detta är något som i 

längden negativt påverkar arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna på grund av bristande kontroll 

över sin arbetssituation. Att vara rädd för att gå tillbaka till ”full arbetsdag” alltså cirka åtta timmar per 

dag är något som kan bli påfrestande i längden om medarbetarna aldrig får se att sina uppoffringar i 

form av effektivare arbete landar i en trygghet där de känner att denna arbetsform kommer att bli 

permanent. Vi tror att rationaliseringar och ökade tempokrav där det antas att maximal effektivitet ska 

uppstå är något som går att koppla ihop med Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll-modell. För 

att inte medarbetarna ska känna att de får minskat inflytande över arbetsuppgifterna där de upplever 

att de blir kontrollerade av både kollegor som är måna om att få ha kvar arbetstidsförkortning som en 

förmån och av arbetsgivare behöver företagen och organisationerna arbeta med detta långsiktigt 

genom att implementera arbetstidsförkortning i det strategiska arbetet. Att som arbetsgivare försöka 

tillhandahålla processer som underlättar för medarbetarna att vara effektiva, få dem att sträva mot 

samma mål, få dem att känna stolthet för sin arbetsplats och stötta varandra i det dagliga arbetet tror 

vi är ett steg i rätt riktning. Vi anser att med en god personalpolitik får man engagerade och positiva 

medarbetare samtidigt som det är en förutsättning för god kvalitet i verksamheten.  

Vi håller med App et. al. (2012) i deras diskussion kring att det psykologiska kontraktet hela tiden 

förändras och då även behöver omförhandlas. Vårt förslag är att utgå från App et. al. (2012) 

framställning av hur företag och organisationer kan arbeta med sin attraktionskraft genom att dela in 

sitt employer brand i olika faser. Vilken fas de väljer att främst fokusera på beror på vilken utmaning 

företaget eller organisationen står inför just för tillfället. Är de i behov av nya medarbetare så får de 

fokusera mest på första fasen som handlar om att locka potentiella medarbetare till sig. Då behöver de 

lyfta fram att de har arbetstidsförkortning som en förmån i deras marknadsföring genom de 

kommunikationskanaler de anser är mest passande för den målgrupp de vill nå. Företagen och 

organisationerna behöver dessutom inse vilket förhandlingsläge de hamnar i när det gäller 

löneanspråk om de får medarbetare att söka sig till arbetsplatsen och inte tvärt om. Letar de upp 

medarbetare de ämnar anställa sätter de sig själva i en position där den som ska anställas får ett bättre 

förhandlingsläge vad gäller lön. Är de istället nöjda med sin personalsammansättning och inte i behov 

av nyanställningar så tror vi ändå att employer branding-arbetet är av lika stor vikt eftersom att det då 

handlar om att skapa attraktiva arbetsförhållanden och tillgodose processer för att 

arbetstidsförkortningen ska kunna bli en permanent arbetstidsmodell för de befintliga medarbetarna. 

Denna fas pågår mer eller mindre hela tiden med olika stort fokus beroende på om det finns behov av 

nyanställningar eller om det finns medarbetare som förväntas avsluta sin anställning.  

Under våra intervjuer berörde vi aldrig den sista fasen som App et. al. (2012) menar handlar om hur 

företag/organisationer kan dra nytta av medarbetare som ska sluta eller har slutat. Detta var ett 

medvetet val då de flesta respondenter arbetat med arbetstidsförkortning under en relativt kort tid. Vi 

tror att företag och organisationer skulle kunna utforma strategier för hur de kan dra nytta av och 

skapa goodwill bland medarbetare just innan och efter avslutad anställning. Det kan handla om att ta 

till vara på viktig kunskap som medarbetaren besitter, låta denne vara delaktig i rekryteringsprocessen 

genom att ge en detaljrik bild av vad arbetet innebär vid intervjusammanhang och hur den nyanställde 

kan jobba på bästa sätt för att hinna med sina arbetsuppgifter i förhållande till 

arbetstidsförkortningen. Ett avslutningssamtal där arbetsgivaren fångar upp konstruktiv kritik samt 

positiv feedback är också något som skulle kunna vara ett sätt att skapa en bra relation mellan 

arbetsgivare och tidigare medarbetare för att öka chanserna att medarbetaren kanske söker sig tillbaka 

till företaget/organisationen i framtiden. Detta kan även leda till att de talar gott om arbetsgivaren 

bland vänner och bekanta vilket bidrar till ett gott rykte och ökat värde för företaget.  

Sammanfattningsvis anser vi att vi behöver en arbetsmarknad där människor orkar jobba till 

pensionsålder, där företag och organisationer arbetar för att skapa attraktiva arbetsförhållanden och 

där det går att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. 

Arbetstidsförkortning kan då vara ett verktyg för arbetsgivare att profilera sig som en attraktiv 
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arbetsplats för att locka till sig nya medarbetare och få dem att vilja stanna kvar inom företaget under 

lång tid. Företag och organisationer behöver därför vara medvetna om vilka fördelar de får med 

arbetstidsförkortning jämtemot sina konkurrenter. Om de dessutom jobbar strategiskt med att 

marknadsföra detta och skapa hållbara processer tror vi att det kommer hjälpa dem att ta vara på tiden 

genom att få nöjdare personal som jobbar effektivare och därmed öka chanserna att vinna striden om 

de bästa medarbetarna på arbetsmarknaden.  

 

Metoddiskussion 

Under arbetet med denna studie har vi varit noga med att ständigt återkoppla till vårt syfte och våra 

frågeställningar, detta med anledning av att säkerställa att vi undersöker och besvarar det studien 

syftar till. Tack vare att vi under stora delar av arbetet kunnat sitta och arbeta tillsammans, antingen i 

samma lokal eller över Skype, upplever vi att det skapat möjlighet för oss att föra givande diskussioner 

samt bidragit till en gemensam struktur i arbetet med sammanställning av resultat och analys.   

Utifrån studiens tidsbegränsning anser vi att valet att genomföra åtta intervjuer bör anses som rimligt. 

Vi upplever även en form av mättnad kring respondenternas svar, vilket vi anser tyder på att antalet 

respondenter för studiens syfte var tillräckligt omfattande. Valet av att inte genomföra en pilotintervju 

kan kritiseras, detta då det hade kunnat möjliggöra för en ännu bättre utformning på intervjuguiden 

och på så sett ökat förutsättningarna för att få ut så mycket som möjligt från respondenterna. Baserat 

på att två utomstående personer, varav en arbetar med frågor rörande arbetstidsmodeller, granskat 

intervjuguiden och kommit med feedback anser vi dock att studien håller en bra kvalitet. Valet att välja 

företag och organisationer som skiljer sig vad gäller antalet medarbetare och verkande bransch anser 

vi skapat goda förutsättningar för att presentera en fyllig bild över de olika förutsättningar svenska 

företag och organisationer arbetar under.  Detta anser vi ökat kvalitén i vår undersökning där syftet var 

att genomföra en komparativ studie med målsättning att presentera ett resultat innehållande 

skillnader och likheter kring företag och organisationers arbete med arbetstidsförkortning. En 

målsättning vi upplever att vi lyckats med.  

Att använda semistrukturerade intervjuer som metod till majoriteten av intervjuerna anser vi var ett 

passande val då syftet med studien var att skapa en djupare förståelse kring hur företag/organisationer 

kan använda arbetstidsförkortning i sitt employer branding-arbete. Här gavs respondenterna 

möjlighet att tala fritt kring de olika teman vi hade och på så sätt har vi kunnat beskriva deras 

upplevelse och sätt att arbeta med reducerad arbetstid mer i detalj. En fyllighet vi inte tror att vi hade 

kunnat uppnå genom exempelvis enkäter. Det faktum att fyra av våra intervjuer genomförde över 

telefon tror vi inte påverkat kvalitén negativt. Detta då vi utgått från samma intervjuguide och där 

respondenterna getts samma förutsättningar att utveckla sina svar. Ett resonemang som styrks av 

Bryman (2011) som beskriver att tidigare forskning inte visar någon kvalitétskillnad mellan en 

telefonintervju och en direkt intervju. Valet av att ta med respondenter som besvarat frågor över mejl 

går även det att diskutera. Vi upplever dock att deras svar bidrog till att utöka kunskapsbilden kring 

ämnet arbetstidsförkortning kopplat till employer branding samt att de kring vissa teman valt att delge 

information utöver de frågor vi ställt. Vilket kan jämföras med där respondenterna under intervjuerna 

valde att prata fritt kring frågorna. Det fanns dock i dessa två situationer inte samma möjlighet för oss 

att ställa följdfrågor. Hade intervjuerna gjorts direkt på plats alternativt över telefon tror vi att vi 

kunnat få mer utvecklade svar, något som hade kunnat hjälpa oss att öka studien kvalitét ytterligare. 

Inför arbetet med denna studie hade vi ingen tidigare erfarenhet kring arbetstidsförkortning, något vi 

anser bidragit till att vi fördomsfritt kunnat granska resultatet. Som vi beskrev i metoddelen hade vi 

dock sedan tidigare läst en del studier och forskning kring ämnet, vilket undermedvetet kan ha gett oss 

en förutfattad mening. Baserat på medvetenheten kring vår egen förförståelse, att de flesta studier vi 

läst sedan tidigare i första hand handlat om arbetstidsförkortning ur ett hälsoperspektiv samt det 

faktum att vi inte har några personliga erfarenheter kring ämnet bidrar till att vi anser att risken 

minskat för att våra egna fördomar påverkat vår tolkning och analys av materialet.  

I arbetet med att hitta tidigare forskning knutet mot arbetstidsförkortning har det varit svårt att hitta 

relativt nya studier då de mest framträdande och refererade undersökningarna på framför allt den 
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svenska arbetsmarknaden är gjorda under början av 2000-talet. Att refererad tidigare forskning 

knutet mot arbetstidsförkortning går tillbaka några år i tiden är något vi är medvetna om. Många av 

dessa studier, gjorda under skilda år, pekar dock på liknande resultat som Barck-Holst et. al. (2015) 

studie om förkortad arbetstid och stress i den svenska socialtjänsten. Vi anser därför att resultaten 

tyder på att effekterna av arbetstidsförkortning inte förändrats avsevärt med åren. Baserat på detta 

betraktar vi dessa källor som användbara i vår studie, trots att forskningen går tillbaka 10 år eller mer i 

tiden.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Då de medverkande företagen och organisationerna i de flesta fall relativt nyligen infört 

arbetstidsförkortning ser vi det av intresse att framöver genomföra en liknande studie och där 

undersöka vilka resultat satsningen långsiktigt bidragit till i deras arbete med employer branding. 

Kunde exempelvis effektiviteten upprätthållas efter det att nyhetens behag lagt sig och fungerar 

kortare arbetsdag långsiktigt som en motivationshöjare? 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att genomföra en djupare studie av samma fenomen men 

med ett större fokus på det övergripande strategiska arbetet med employer branding. Här ser vi att det 

kunnat genomföras ytterligare en intervju på respektive arbetsplats med en respondent insatt i arbetet 

med marknadsföring. Detta för att skapa en mer utvecklad bild kring företags/organisationers arbete 

med employer branding och deras möjligheter att här integrera arbetstidsförkortning. 

  

Författardeklaration 

Under inledningsfasen av arbetet med uppsatsen arbetade vi tillsammans med att planera och 

strukturera upp vår studie. Här fokuserade vi även på att gå igenom och samla in relevant tidigare 

forskning. Efter att detta arbete var gjort påbörjade vi gemensamt att leta upp och kontakta företag 

som vi var intresserade av att ha med i vår studie. Parallellt med arbetet att ta kontakt med 

respondenter jobbade vi med vår intervjuguide. Själva intervjuerna var också något som vi genomförde 

tillsammans. När intervjuerna var genomförda delade vi upp det så att vi transkriberade varannan 

intervju. Detta gjorde vi för att skapa en jämn fördelning av arbetet oss emellan.  Efter att all data var 

transkriberad satt vi tillsammans och kodade vårt material. Under detta arbete diskuterade vi de 

mönster och skillnader som började växa fram. Efter att kodningen av materialet var gjord valde vi att 

dela upp sammanställningen av resultatet i två delar där vi skrev ihop varsin del. Vi valde sedan att 

tillsammans gå igenom resultatet och göra en del korrigeringar. Arbetet med diskussionen valde vi att 

göra tillsammans för att få till en så bra analys som möjligt. När uppsatsen var färdigställd satt vi 

tillsammans och korrekturläste vårt material för att säkerställa att vi använt ett bra språk och att 

arbetet kändes väldisponerat.  

Vi upplever att vi under dessa åtta veckor haft ett gott samarbete där vi båda två gjort det vi kommit 

överens om samt hållit våra satta deadlines. När det kommer till fördelningen av arbetsuppgifter 

upplever vi även här att vi haft en jämn fördelning mellan oss båda och att bägge parterna i lika stor 

utsträckning bidragit till genomförandet och sammanställningen av denna studie.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
Hej! 

Vi är två studenter som heter Emma och Therese och vi läser just nu sista terminen på 

Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Just nu är vi i starten på vårt examensarbete som vi 

skriver inom pedagogik och där vi har valt att inrikta oss på arbetstidsförkortning i form av 6-timmars 

arbetsdag. Det vi inriktat oss på att undersöka är arbetstidsförkortning som rekryteringsverktyg, hur 

detta arbetssätt kan användas i employer branding syfte när det kommer till att attrahera och behålla 

personal.  

  

Av vad vi kunnat läsa oss till har vi förstått det som att detta är ett arbetssätt ni valt att arbeta utifrån 

och vi ville därför höra om det skulle finnas någon möjlighet för oss att få genomföra en intervju med 

någon inom er organisation som jobbar med personalfrågor och rekrytering? Vi förstår att ni arbetar 

utifrån ett pressat tidschema och vår förhoppning är att detta inte ska kräva så mycket avlagd tid från 

er sida. Tanken är att intervjuerna ska genomföras under vecka 15 eller 16, och där intervjun planeras 

ta mellan 30-45 minuter. Vi vore hemskt tacksamma om ni vill delta i vår studie och ni får gärna höra 

av er så fort som möjligt med er återkoppling. Skulle ni vara intresserad beskriver vi gärna mer i detalj 

vad vi tänkt oss, då detta mejl mest är tänkt att ge en kortare presentation av vårt syfte och för att kolla 

om ni skulle vara intresserad av att medverka. 

 

Vi frågor och funderingar kan ni kontakta oss via: emma_hoppman@hotmail.com eller telefon 070-

235 42 86 

  

 Vi ser fram emot att höra från er och förhoppningsvis träffas! 

  

 Med vänliga hälsningar 

 Emma Hoppman och Therese   

mailto:emma_hoppman@hotmail.com
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

 Befattning/yrkestitel:  

 

 Arbetar inom vilken bransch? 

 

 Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 

 Hur länge har ni som företag arbetat med arbetstidsförkortning? 

 

 Hur stor är arbetsförkortningen inom ert företag? 

 

a) Hur långa arbetsdagar arbetar medarbetarna i snitt? (hur deras arbetstidsmodell ser ut) 

 

 Hur många anställda berörs av denna arbetsform? (hur stor mängd representerar det av den 

totala personalstyrkan) 

 

Bakgrunden till arbetstidsförkortning 

 

 Vad var de största anledningarna till att ni valde att införa arbetstidsförkortning? 

 

 Vad hade ni för förväntningar på denna satsning innan den genomfördes? 

 

 Hur mottogs förslaget av de anställda? 

 

 Hur lång tid tog arbetet med att planera och genomföra införandet av arbetstidsförkortning 

hos er? 

 

Förändring 

 

 Hur är företaget organiserat idag jämfört med före införandet av arbetstidsförkortning? (Syns 

det några förändringar i organisationsschemat) 

 

 Hur anser du att förutsättningarna varit för att genomföra en sådan här förändring i 

arbetstidsmodellen? 

 

 Har arbetstidsförkortningen medfört förändringar i: 
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a) Antal anställda? 

b) Arbetsuppgifter? På vilket sätt? 

 

Attraktionskraft 

 

 Är satsningen på arbetstidsförkortning något ni använt/använder er utav av i 

marknadsföringssyfte? Om ja, på vilket sätt? 

 

 Lyfter ni fram användningen av arbetstidsförkortning i jobbannonser när ni ska rekrytera ny 

personal? 

a) Om ja, på vilket sätt och vad är er tanke bakom det? 

b) Om nej, varför har ni valt att inte göra det? 

 

 Är arbetstidsförkortning något ni tar upp och beskriver i samband med jobbintervjuer? 

a) Om ja, hur brukar responsen vara? 

 

 Har ni kunnat se någon förändring i antalet ansökningar sedan ni införde 

arbetstidsförkortning? 

 

 Har ni sett någon förändring i kvalifikationsgraden bland de sökande sedan införandet? 

a) Om ja, kan du beskriva på vilket sätt? 

 

 Har ni sett något mönster bland sökandena sedan ni införde arbetstidsförkortning? T.ex. 

något kön eller åldersgrupp som ökat i antal. 

 

 Tror du att införandet av arbetstidsförkortning förändrat bilden av er som arbetsgivare? 

a) Om ja, på vilket sätt?  

 

Arbetet med att behålla personal 

 

 Vilka positiva samt negativa konsekvenser har arbetstidsförkortningen medfört för den 

enskilde anställde, anser du? 

 

 Har de anställda idag, efter införandet av arbetstidsförkortningen, möjlighet att påverka 

arbetstakten och på vilket sätt arbetsuppgifterna ska utföras på? I så fall, hur och i vilken 

utsträckning? 

 

 Har medarbetarna möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin arbetstidsförläggning? 

 

 Anser du att relationen mellan chef och medarbetare förändrats i och med införandet av 

arbetstidsförkortning? På vilket sätt? Varför? 

 

 Hur arbetar ni idag för att säkerställa att det finns goda förutsättningar för de anställda att 

uppleva god trivsel och gemenskap med sina arbetskamrater? 
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 Har arbetsbelastningen idag blivit högre för den anställde? 

a) Om ja, på vilket sätt? 

b) Om nej, hur har detta möjliggjorts? 

 

 Har ni kunnat se någon förändring i medarbetarnas produktivitet och mående efter införandet 

av arbetstidsförkortning? Om ja, på vilket sätt? 

 

Övrig 

 Vilka utmaningar står ni inför i framtiden för att kunna fortsätta arbeta med 

arbetstidsförkortning? 

 Har du något du skulle vilja tillägga kring ämnet? 

 

  


