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Sammanfattning  

I studien undersöks hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse förändrats vis en 

arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortningens art är i form av en övergång ifrån åtta timmars 

arbetsdag till sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. Studien har genomförts vid ett 

mindre privat tjänsteföretag. Studiens syfte är att undersöka hur denna typ av 

arbetstidsförkortning förhåller sig till arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och därmed öka 

förståelsen för de båda fenomenen. Det framkommer att arbetstagarnas arbetstillfredsställelse 

har förändrats sedan arbetstidsförkortningen. Gällande enskilda faktorer i arbetet har somliga 

faktorer minskat medan somliga faktorer ökat. I diskussionen framkommer att det föreligger 

en risk för ohälsa för arbetstagarna då det råder brist på stöd, minskad kontroll och ökade krav 

sedan arbetstidsförkortningen införts. Den föreliggande risken för ohälsa kan dock ses som 

acceptabel med tanke på den varierande arbetsbelastningen vilket innebär att arbetstagarna 

under perioder får tid för återhämtning. Trots omständigheterna råder en hög global 

arbetstillfredsställelse vilket i sin tur borde innebära att teorierna som brukats innehåller vissa 

brister då hänsyn till svängningar i arbetsbelastningen inte tagits. I resultatanalysen framkom 

tre teman vilka sågs relevanta för arbetstagarna och dess arbetstillfredsställelse. Dessa teman 

bestod av förändringar i relationer, förändringar i arbetet och förändringar i belöningar. Den 

teoretiska referensramen för studien innehåller förväntningsteorin, tvåfaktor teorin, krav- 

kontroll- stödmodellen samt ansträngning- belöning- obalansmodellen. Datainsamling har 

skett med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer då respondenterna bestått av arbetstagare 

på det valda fallet som studerats. Studien är uppbyggt efter kvalitativ metod och har en 

fenomenologisk ansats. Studien har utformats i form av en fallstudie. 

 

Nyckelord: Arbetstidsförkortning, sex timmars arbetsdag, arbetstillfredsställelse, attraktiv 

arbetsgivare, attraktivt arbete 
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Summary  
 

The study examines how the employees job satisfaction has changed after a work reduction. 

This occurred in terms of changing the amount of working hours where the employees went 

from eight-hour work day to six-hour work day while maintaining full-time pay at a small 

private service company. The aim is to investigate how this type of work reduction is related 

to employees job satisfaction and thereby increase the understanding of the two phenomena. It 

appears that employees job satisfaction has changed since the reduction of working hours. 

 Regarding the individual factors at the workplace some factors has declined while some 

factors has increased. In the discussion it appears that there is a risk of illness that can affect 

the employees due to lack of support, lack of control and increased demands. The current risk 

of illness can be seen as acceptable, given to the varying workload which means that 

employees during periods get time for recovery. Despite the circumstances prevailing high 

global job satisfaction, which in turn should mean that the theories that have been used, 

contains some shortcomings as regard to variations in workload is not taken. The results-

based analysis revealed three themes which were seen appropriate for employees and their job 

satisfaction. These themes consisted of changes in relationships, changes in work and changes 

in rewards. The theoretical framework for the study includes the expectation theory, two-

factor theory of the demand- control- support- model as well as the efforts- reward- 

imbalance- model. Data was collected using four semi-structured interviews where the 

respondents consisted of employees in the selected case. The study is designed for qualitative 

method and a phenomenological approach. The study has been designed in the form of a case 

study. 

 

Keywords: working hours, six hours of working, job satisfaction, attractive employer, 

attractive work 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Vad krävs egentligen av en organisation för att kunna attrahera kompetenta arbetstagare som 

är innovativa, produktiva och effektiva? Hur kan en organisation som är belägen i en mindre 

stad expandera när kompetensen inte finns i närområdet? Det var utifrån dessa frågor ett 

intresse kring arbetstidsförkortning skapades. Det är viktigt för organisationer att erbjuda 

attraktiva arbetsförhållanden för att på så vis kunna rekrytera och behålla arbetstagare med 

hög kompetensnivå och därmed säkra organisationens överlevnad (Kira, 2003). Företag bör 

erbjuda attraktiva arbetsförhållanden, särskilt i de fall då konkurrensen om kompetensen är 

hög (Kira, 2003). Arbetstagare vilka inte erhåller intern arbetstillfredsställelse har en tendens 

att lämna sin arbetsgivare (Brought & Frame, 2004). 

 

Det är därför rimligt att det i de fall arbetstillfredsställelsen är låg, medför en svårighet för 

organisationer att attrahera och behålla arbetstagare och kan därmed medföra en risk för 

organisationens överlevnad. Den primära uppgiften för HR är att påverka arbetstagarnas 

prestationsförmåga, motivation och bidra till kvalité i arbetslivet (Pawar, 2013). Det kan därav 

ur ett HR perspektiv vara intressant att undersöka hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse 

påverkas vid en arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. 

 

Empiriska studier inom arbetstidsförkortning tenderar att använda sig av perspektiven 

attraktivt arbete, hälsa, lönsamhet och slutligen som ett medel för att minska arbetslösheten. 

Ur ett hälsoperspektiv antar studierna ett arbetsmiljöperspektiv och undersöker hur 

arbetstagaren och organisationen påverkas av arbetstidsförkortning. Studier som genomförts 

inom arbetstidsförkortning med ett lönsamhetsperspektiv har granskat vad som skett med 

produktiviteten och effektiviteten i organisationen. Man har även studerat om det varit 

ekonomiskt försvarbart att genomföra en arbetstidsförkortning. Vissa studier undersöker 

också om arbetstidsförkortning kan vara ett sätt att få fler arbetslösa till arbete (Nordström, 

2001; Dominiquez et al., 2011). 

 

Studier om arbetstidsförkortning i Sverige har mestadels gjorts inom offentlig sektor, 

vårdsektorn och ett fåtal produktionsföretag (Olsson, 1999). Vidare är det vanligt att 

arbetstidsförkortning innebär att arbetsgivaren anställer fler arbetstagare för att täcka de 

timmar som annars uteblir vid införande av arbetstidsförkortning (Olsson, 1999; Bosch & 

Lehndorff, 2001). Enligt vad som kan överblickas verkar det inte ha forskats om fenomenet 

arbetstidsförkortning i relation till arbetstillfredsställelse. Det påträffas inga studier kring hur 

arbetstidsförkortning i relation till arbetstillfredsställelse förhåller sig till varandra. Det 

konstateras därmed att lite forskning, eller ingen forskning genomförts med avseende att 

studera hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse förändras av att genomgå en 

arbetstidsförkortning. Detta innebär att en kunskapslucka identifierats inom den tidigare 

forskningen som gjorts gällande fenomenet arbetstidsförkortning i relation till 

arbetstillfredsställelse. 
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Gällande arbetstidsförkortning anger Tseng (2012) att det finns tre typer av 

arbetstidsförkortning vilka är; arbetstidsförkortning som drivs av fackliga organisationer, 

arbetstidsförkortning som drivs av regeringen, och slutligen arbetstidsförkortning som drivs 

av organisationer. Fokus kommer i denna studie ligga på den sistnämnda typen av 

arbetstidsförkortning; arbetstidsförkortning som drivs av organisationer. Viktigt att nämna är 

vad som i denna studie menas med definitionen arbetstidsförkortning eftersom ordet 

hädanefter används specifikt för att beskriva det utvalda företagets arbetstidsförkortning. 

Arbetstidsförkortning syftar hädanefter till att arbetstagarnas arbetstid förkortats ifrån att ha 

arbetat åtta timmar per arbetsdag till att arbeta sex timmar per arbetsdag med bibehållen 

heltidslön. 

 

Arbetstillfredsställelse definieras som arbetstagarnas positiva upplevelser eller attityder kring 

sitt arbete (Vroom, 1995). Arbetstillfredsställelse syftar vanligen till arbetstagarnas attityder 

till vissa aspekter i arbetet eller den totala arbetssituationen (Pawar, 2013; Aresson et al., 

2012). Då arbetstillfredsställelse syftar till den totala arbetssituationen används benämningen 

global arbetstillfredsställelse (Spector, 1997). De benämningar om arbetstillfredsställelse som 

kommer användas är alltså global arbetstillfredsställelse och aspekter i arbetet. 

1.2 Syfte  

I studien undersöks hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse förändrats vid en 

arbetstidsförkortning i form en övergång ifrån åtta timmars arbetsdag till sex timmars 

arbetsdag. Arbetstidsförkortningen har genomförts med bibehållen heltidslön för företagets 

arbetstagare. Studien genomförs vid ett mindre privat tjänsteföretag. Studiens syfte är att 

undersöka hur denna typ av arbetstidsförkortning förhåller sig till arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse och därmed öka förståelsen för de båda fenomenen. Frågeställningarna 

som ligger till grund för studien är: 

 Hur har arbetstagarnas arbetstillfredsställelse beträffande aspekter i arbetet förändrats 

sedan införandet av arbetstidsförkortningen?  

 Hur har arbetstagarnas globala arbetstillfredsställelse förändrats sedan införandet av 

arbetstidsförkortningen? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Studien kommer med hjälp av erkända teorier undersöka huruvida arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse ökat respektive minskat sedan arbetstidsförkortningen införts. Fokus 

kommer därmed inte ligga på att finna nya faktorer för att undersöka arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse. 
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1.4 Tidigare forskning 

Ett argument för att införa arbetstidsförkortning är för att på så vis framstå som en attraktiv 

arbetsgivare (Olsson, 1999). Att införa en arbetstidsförkortning för att framstå som en 

attraktiv arbetsgivare är ett av de vanligaste argumenten för företag att införa en 

arbetstidsförkortning (Olsson, 1999). Arbetstagare som har en hög grad av 

arbetstillfredsställelse är mer engagerade, har mer sällan tankar på att avsluta sin tjänst hos 

företaget samt att färre andelar anställda blir utbrända än arbetstagare med låg grad av 

arbetstillfredsställelse (D´Hoore & Stordeur, 2007). 

De empiriska studier som gjorts inom området arbetstidsförkortning tenderar att fokusera på 

att undersöka arbetstagarnas hälsa utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Enligt dessa studier har 

det påvisats att arbetstidsförkortning kan bidra till en bättre arbetsmiljö i form av minskat 

antal sjukskrivningar. Genom att arbetstagaren har mer fritid tack vare arbetstidsförkortningen 

erhålls mer tid för träning och återhämtning. Detta resulterar i att arbetstagaren får mer energi 

samt att stressvärdena sänks, vilket i sin tur leder till positiva effekter på arbetsprestationerna i 

form av högre kvalité på det utförda arbetet. Dock har det inte kunnat bevisas att det råder ett 

säkert samband rörande att arbetstidsförkortning leder till bättre hälsa. (Olsson, 1999) 

 

Arbetstidsförkortning har även förbättrat arbetsmiljön genom att minska arbetsbelastningen 

för arbetstagarna (Olsson, 1999).  Den kritik som kan riktas mot arbetstidsförkortning är att 

innovativa arbeten kräver socialt stöd för att arbetstagarna ska kunna uppnå 

arbetstillfredsställelse (Raykov, 2014). Denna nackdel har exempelvis konstaterats i en studie 

om arbetstidsförkortning vilket där bidrog till att det inte längre fanns tid till umgänge 

kollegor emellan. Det i sin tur gjorde att vissa deltagare inte kände lika stort stöd jämfört med 

andra i undersöknings gruppen (Arbetslivsinstitutet, 2003). Det bör också tilläggas att de 

deltagare som angett att de saknat stödet i arbetet i större utsträckning inte hade något stöd 

under sin fritid, exempelvis av familj (Arbetslivsinstitutet, 2003). 

Empiriska studier har ur ett lönsamhetsperspektiv granskat om det varit ekonomiskt 

försvarbart att genomföra arbetstidsförkortning med heltidslön (Olsson, 1999; Bosch & 

Lehndorff, 2001). Arbetstidsförkortning kan öka arbetstagarnas effektivitet och produktivitet 

och på så vis öka företagets lönsamhet (Gambacorta & Iannario, 2013; Bosch & Lehndorff, 

2001). Argument som används för införandet av arbetstidsförkortning är att det kan skapa ett 

attraktivt arbete som i sin tur lockar till sig kompetens (Tseng, 2012; Olsson, 1999). 

Arbetstagare vilka har arbetsuppgifter som kräver hög koncentration arbetar som bäst då de 

får arbeta kortare arbetspass eftersom långa arbetspass minskar arbetstagarens produktivitet 

(Bosch & Lehndorff, 2001; Tseng 2012). 

Studier om arbetstidsförkortning har påvisat att arbetstidsförkortning kan leda till att fler 

arbetstagare kan anställas och därmed minska arbetslösheten (Bosch & Lehndorff, 2001). 

Arbetstidsförkortning kan leda till att fler kommer i arbete, även på lång sikt, och för att 

motverka avsaknad av kompetens bör därför utbildningsinsatser framställas och 

implementeras. Bosch och Lehndorff (2001) menar också att en arbetstidsförkortning bör 
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medföra en högre lön och kan även påvisa att detta kan medföra positiva effekter om 

arbetstidsförkortningen genomförs på rätt sätt. Andra studier har dock påvisat att en 

arbetstidsförkortning på lång sikt skulle kunna leda till ökad arbetslöshet med tanke på de 

höjda lönekraven (Nordström, 2001). Att införa arbetstidsförkortning för att minska 

arbetslösheten är därför inte ett säkert och hållbart argument (Nordström, 2001). 
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2. Teoretisk referensram 
Under avsnittet kommer de utvalda teorierna förklaras mer djupgående. Avsnittet inleds med en kort förklaring 

till valet av teorier. Därefter presenteras teorierna under enskilda avsnitt. Slutligen hålls en teoridiskussion som 

påvisar likheter och skillnader emellan teorierna för att ge en bättre överblick hur teorierna relaterar till 

varandra. 

 

Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse ligger teoretiskt sett nära varandra (Aresson et 

al., 2012; Vroom, 1999; Pawar, 2013; Herzberg et al., 2010). Eftersom arbetstillfredsställelse 

är ett ämne som enligt Büssing et al. (1999) är väl utforskat, finns det en hel del olika teorier 

kring arbetstillfredsställelse och många perspektiv att vinkla fenomenet på. Det vanligaste 

sättet att mäta arbetstillfredsställelse på är genom att fokusera på individens kognitiva process 

vilken behandlar arbetstagarens tankar och attityder till arbetet (Spector, 1997). Eftersom 

individens kognitiva process är den i nuläget vanligaste metod att mäta individens 

arbetstillfredsställelse med, kommer individens kognitiva process brukas och utgöras utav 

förväntningsteorin. Tidigare var det vanligast att mäta arbetstillfredsställelse genom att 

granska uppfyllelsen av individens behov med hjälp av behovsteorier (Spector, 1997). 

Behovsteorin brukas i form av tvåfaktor teorin. 

 

Det grundläggande antagandet inom arbetspsykologi och organisationspsykologi är att 

situationsfaktorer i individens arbetsmiljö samspelar med individfaktorerna (Aresson et al., 

2012). Situationsfaktorerna och individfaktorerna formar i sin tur individens upplevelse av 

arbetet och kan resultera i arbetstillfredsställelse eller vantrivsel i arbetet (Aresson et al., 

2012; Vroom, 1995). Relationen mellan individ- och situationsfaktorerna kommer användas i 

form av krav- kontroll- stödmodellen samt ansträngning- belöning- obalansmodellen. 

Förväntningsteorin, behovsteorin och relationen mellan individ- och situationsfaktorerna är 

tre olika teoretiska utgångspunkter som alla används för att mäta och förklara arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse (Aresson et al., 2012; Spector, 1997; Vroom, 1995). Teorierna står alla 

för olika paradigm inom området och både angriper och förklarar arbetstillfredsställelse på 

olika vis vilket bör kunna återge en komplex förståelse för det slutliga resultatet. 

 

Genom att använda teorier och modeller som både är stora i nuläget, har varit stora samt 

teorier och modeller vilka ses som vanliga inom arbets- och organisationspsykologi, anses det 

föreligga goda möjligheter att kunna besvara studiens frågeställningar. Det som dock 

framkommer utifrån de utvalda teorierna är att oavsett vilken teoretisk utgångspunkt teorierna 

härstammar ifrån, eller hur teorierna tolkar verkligheten, är det någorlunda återkommande 

faktorer som används för att mäta arbetstagarnas arbetstillfredsställelse i sitt arbete. Vilka de 

återkommande faktorerna är och hur de relaterar till varandra diskuteras i teoridiskussionen. 
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2.1 Förväntningsteorin 

Som tidigare nämnts är den metod som är vanligast att mäta arbetstillfredsställelse med, 

genom att fokusera på individens kognitiva process (Spector, 1997). Det vill säga till den 

enskilda arbetstagarens tankar och attityder till sitt arbete (Spector, 1997). Inom 

förväntningsteorin avgörs arbetstagarnas arbetstillfredsställelse genom ekvationen om vad 

som täcker vad en arbetstagare förväntar sig att få ut av sitt arbete och arbetstagarens egen 

upplevelse om vad arbetstagaren faktiskt får ut av sitt arbete (Kaufmann & Kaufmann, 2010; 

Spector, 1997; Vroom, 1995). 

 

Enligt förväntningsteorin blir arbetstagarna motiverade då de kan förvänta sig att en handling 

leder till ett resultat vilket värderas som värdefullt (Aresson et al., 2012; Vroom 1995). När 

arbetstagarna utövar en ansträngning i arbetet med förväntningen att uppnå mål vilket dessa 

värderar som värdefullt, och sedan inte uppnår målet, skapas en obalans mellan arbetstagarnas 

tankar kring det arbete som de har lagt ned, och deras tankar kring att ha blivit obelönade 

(Vroom, 1995). Arbetstillfredsställelse är därmed ett resultat av samspelet mellan individens 

personlighet samt individens omgivande natur i arbetet (Vroom, 1995). Individens 

personlighet syftar på individens värdering av att uppnå mål (Vroom, 1995).  Arbetets natur 

täcker enligt Vroom (1995) in aspekterna: 

 

 lön,  

 variation i arbetet, 

 uppskattning ifrån ledningen,  

 hög sannolikhet för befordran,  

 nära relationer med kollegor,  

 möjlighet att påverka beslut,  

 kontroll över arbetet. 

 

Arbetstillfredsställelse kan ses som en tydlig indikator på hur väl en organisation lyckas 

uppfylla arbetstagarnas förväntningar (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Vroom, 1995).  Det är 

viktigt för företag att ställa sig frågan om vad arbetstagarna förväntar sig av sitt arbete 

(Herzberg et al. 2010).  Frågan är viktig för att företag ska kunna möta dess arbetstagares krav 

och förväntningar på arbetet (Herzberg et al,. 2010). I de fall som arbetstagarnas 

förväntningar uppfylls upplever arbetstagarna en form av belöning, belöningen kan i sin tur 

vara immateriell och enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) samt Vroom (1995) avse 

arbetstagarnas intressanta arbete, goda relationer på arbetet, samt möjlighet att kunna arbeta 

självständigt och flexibelt. Belöningen kan även vara av materiell form enligt Kaufmann och 

Kaufmann (2010) och avse lön och andra förmåner för arbetstagaren. 

 

Arbetstagarnas arbetstillfredsställelse är hög i de fall som arbetstagarnas subjektiva 

förväntningar uppfylls, och låg om arbetstagarnas förväntningar inte uppfylls (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010; Vroom, 1995). Det är därför viktigt att förstå att det handlar om 

arbetstagarnas upplevelse av ett resultat, inte det faktiska resultatet. Arbetstagarna motiveras 
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då arbetstagarna kan förvänta sig att en handling leder till ett resultat vilket arbetstagarna 

värderar som värdefullt (Aresson et al., 2012; Vroom 1995). 

 

2.2 Herzbergs tvåfaktor teori 
 

Tvåfaktor teorin skiljer på faktorer som måste finnas på en arbetsplats för att inte skapa 

vantrivsel i arbetet; hygienfaktorer, och faktorer som måste finnas på arbetet för att uppnå 

trivsel; motivationsfaktorer (Herzberg et al., 2010; Kaufmann & Kaufmann, 2010; Bassett-

Jones & Lloyd, 2005). Det är skilda faktorer som avgör om arbetstagarna upplever 

arbetstillfredsställelse eller vantrivsel i arbetet (Herzberg et al., 2010; Herzberg, 1987). Det 

kan annars tänkas rimligt att vissa specifika faktorer i arbetet skapar arbetstillfredsställelse 

och när dessa inte finns i arbetet uppstår otillfredsställelse i arbetet, men så är alltså inte fallet 

(Herzberg, 1987). Genom att Herzberg påpekar att hygienfaktorer bidrar till ”icke vantrivsel” 

men inte arbetstillfredsställelse, utmanade han de tidigare teoretikerna inom området vilket 

kan ha lett till ett nytt paradigm (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Tvåfaktor teorin har mottagit 

viss kritik. Dock har Herzberg gett kritikerna svar på tal genom att visa att hans teori 

fortfarande är giltig (Herzberg, 1987). 

 

2.2.1 Hygienfaktorer 

 

Den starkaste kritiken mot hygienfaktorer framfördes av Vroom som menade att den metod 

Herzberg använde, det vill säga frågor om vad som skapat vantrivsel och 

arbetstillfredsställelse i arbetet, inte gav ett sanningsenlighet resultat (Bassett-Jones & Lloyd, 

2005). Vroom menade att individers “ego” borde gå in som en försvarsmekanism vid tal om 

personliga misslyckanden (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Vroom menade även att personliga 

misslyckanden kan tänkas beröras vid angivande om vad som skapat vantrivsel i arbetet 

(Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Den kritik som framförts är enligt Vroom orsaken till att de 

omgivande faktorerna i form av hygienfaktorer, angavs som en källa till vantrivsel (Bassett-

Jones & Lloyd, 2005).  

 

Det behov som hygienfaktorerna behandlar är individernas grundläggande biologiska behov 

(Herzberg et al., 2010). Arbetstagarna upplever vantrivsel om arbetstagarna exempelvis 

arbetar i en dålig arbetsmiljö, dock leder inte en god arbetsmiljö till arbetstillfredsställelse 

(Herzberg et al., 2010). Arbetsmiljö ses därför som en hygienfaktor i arbetstagarnas arbete 

(Herzberg et al., 2010). När hygienfaktorerna sjunker under en oacceptabel nivå, skapas 

vantrivsel i arbetet för arbetstagarna (Herzberg et al., 2010).  
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I de fall som det inte är möjligt för arbetsgivaren att erbjuda arbetstagarna några 

motivationsfaktorer eller väldigt låga sådana får hygienfaktorerna allt större betydelse för 

arbetstagarna på arbetsplatsen (Herzberg et al., 2010). Hygienfaktorerna i arbetet utgörs enligt 

Herzberg et al. (2010) av: 

 

 tillsyn,  

 interpersonella relationer, 

 fysiska arbetsförhållanden,  

 lön,  

 företagspolicy och administrativ praxis,  

 förmåner,   

 anställningstrygghet i arbetet. 

 

Endast svaga samband har kunnat påvisas emellan monetära enheter och 

arbetstillfredsställelse (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Monetära enheter kan till och med 

reducera motivationen hos individer (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Dock ingår inte monetära 

enheter som en motivationsfaktor utan endast som en hygienfaktor i tvåfaktor teorin (Bassett-

Jones & Lloyd, 2005). Monetära enheter borde ses som en grundläggande drivkraft i arbetet i 

form av en hygienfaktor eftersom individer är i behov av monetära enheter så som lön för att 

kunna stilla sin hunger i dagens samhälle (Herzberg, 1987).  

 

2.2.2 Motivationsfaktorer 

 

Individen har ett behov av att vara en kreativ, unik individ enligt sin bästa förmåga (Herzberg 

et al., 2010).  Individers behov är att åstadkomma något, därav ses utveckling av 

arbetstagarnas psykologiska förmåga som en del av de motiverande faktorerna i 

arbetet (Herzberg, 1987). Faktorerna som leder till arbetstillfredsställelse gör det eftersom 

arbetstagarna får chans att utvecklas samt att motivationsfaktorerna bidrar till att arbetstagarna 

kommer närmre sitt självförverkligande i sitt arbete (Herzberg et al., 2010). 

 

Självförverkligande är något som benämns av många personlighetsteoretiker och anses vara 

människans primära mål att uppnå (Herzberg et al., 2010). Självförverkligande beskrivs som 

ett tillstånd där individernas föreställning om sig själv som person stämmer överens med hur 

individerna faktiskt är och uppfattas av andra i det verkliga livet (Herzberg et al., 2010). Att 

sträva efter självförverkligande är något som individer gör i alla situationer eftersom 

individers bild av sig själv därmed bekräftas av dennes omgivning (Herzberg et al., 2010). 

Vroom kritiserade dock även motivationsfakotrerna och ansåg att individers ego skulle koppla 

arbetstillfredsställelse till deras egen prestation och kapacitet (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). 

Tvåfaktor teorin lade för stort fokus på arbetsplatsens kontext och såg inte samspelet mellan 

individen och dess kontext (Vroom, 1995). 
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Dock har det framförts att individer ofta finner sin arbetsplats som en av de viktigaste delarna 

i livet och visar därav även betydelsen av att individens tankar om sig själv stämmer överens 

med omgivningens uppfattning om individen (Herzberg et al., 2010). I arbetslivet kan 

arbetstagarna endast uppnå arbetstillfredsställelse genom att motivationsfaktorer finns i 

arbetet och genom att arbetstagarna får utföra arbetsuppgifterna på ett sådant sätt som gör att 

arbetstagarna kan utvecklas och komma närmre sitt självförverkligande (Herzberg et al., 

2010). Här blir det även en tydligare skillnad mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer, 

nämligen att faktorerna är kopplade till olika typer av behov hos individen (Herzberg et al., 

2010). 

 

Motivationsfaktorer möter behovet individerna har av att kunna komma närmre 

självförverkligande medan hygienfaktorer möter biologiska behov (Herzberg et al., 2010). 

Motivationsfaktorerna utgörs enligt Herzberg et al. (2010) av: 

 

 engagerande arbetsuppgifter, 

 uppskattning från ledningen, 

 eget ansvar, 

 möjligheter till personlig och professionell utveckling. 

 

Kaufmann och Kaufmann (2010) bekräftar dessa faktorer genom att ange följande 

motivationsfaktorer: 

 

 prestation,  

 erkännande för prestation,  

 arbetet i sig själv, 

 ansvarstagande och utveckling,  

 befordran. 

 

 

För att uppnå arbetstillfredsställelse krävs att de angivna motivationsfaktorerna är starka 

(Herzberg et al., 2010). Återfinns både goda hygienfaktorer och goda motivationsfaktorer på 

en arbetsplats, kan detta även leda till arbetstillfredsställelse och ökad produktivitet 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Motivationsfaktorerna ger arbetstagarna en inre 

tillfredsställelse och ökar därmed motivationen att göra en fullgod insats i arbetet (Herzberg et 

al., 2010). 
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2.3 Samspelet mellan individ- och situationsfaktorer 

 

Arbetstillfredsställelse är ett resultat av samspelet mellan individfaktorerna samt 

situationsfaktorerna i arbetet (Vroom, 1995). Det grundläggande antagandet inom 

arbetspsykologi och organisationspsykologi är att situationsfaktorerna i arbetslivet, samspelar 

med individfaktorerna (Aresson et al., 2012). Situationsfaktorerna i arbetslivet kan 

exempelvis avse individens arbetsmiljö och arbetsplatsens policy medan individfaktorerna 

kan avse exempelvis individens personlighet, begåvning och livssituation (Aresson et al., 

2012). Situationsfaktorerna och individfaktorerna formar i sin tur individernas upplevelse av 

arbetet och kan resultera i att arbetstagarna känner arbetstillfredsställelse eller vantrivsel i 

arbetet (Aresson et al., 2012; Vroom, 1995). Dessa faktorer tillsammans kommer i sin tur att 

resultera i hur individerna kommer att uppföra sig i organisationen (Aresson et al., 2012; 

Vroom, 1995). 

 

När arbetstagarnas arbetsmiljö diskuteras ingår inte bara den fysiska miljön utan även den 

psykosociala miljön. Den psykosociala arbetsmiljön är ett resultat av interaktionen mellan 

sociala och psykiska faktorer (Theorell, 2003). Samspelet mellan de sociala och psykiska 

faktorerna kan beskrivas med hjälp av tre olika nivåer; omgivning, individ och reaktioner i 

individers arbete (Theorell, 2003). Omgivningen påverkar individerna genom interaktionen 

mellan individernas personlighet och den miljö i vilken individerna befinner sig i (Theorell, 

2003). Individens personlighet är i sin tur ett resultat av individernas genetiska faktorer samt 

dess tidigare erfarenheter vilka påverkar individernas förmåga att hantera påfrestningar i 

arbetet (Theorell, 2003). Oförmågan att förstå sina egna känslor gör ofta att individerna inte 

förstår sig på andras känslor och därmed finns risk att det sociala samspelet kan ta skada samt 

att individerna inte erhåller det stöd som denne behöver (Theorell, 2003). Reaktionerna som 

uppstår sker i samspelet mellan individerna och omgivning kan vara beteendemässiga, 

psykologiska eller fysiologiska som alla lagras och bildar erfarenheter. 

 

Vissa arbetstagare som känt sig orättvist behandlade av medarbetare eller chefer, väljer att 

konfrontera de medarbetare eller chefer som behandlat dem orättvist medan andra 

arbetstagare väljer att avstå konfrontation och istället dra sig undan (Theorell, 2003). Vidare 

beskrivs att individerna som anser sig ha ett arbete med små möjligheter att påverka det 

dagliga arbetet även tenderar att vara mindre öppna med hur de känner (Theorell, 2003). När 

denna typ av arbetstagare känner sig orättvist behandlad drar de sig hellre undan än att berätta 

och på så vis försöka påverka (Theorell, 2003). Dock har det framkommit att en arbetsmiljö 

där arbetstagarna anser sig kunna påverka sitt arbete ofta innebär att arbetstagarna mer öppet 

kan säga vad de tycker samt berätta om de känner sig orättvist behandlade (Theorell, 2003). 

 

Samspelet mellan situationsfaktorerna och individfaktorerna framträder i krav- kontroll- 

stödmodellen och ansträngning- belöning- obalansmodellen där situationsfaktorerna i arbetet 

utgörs i form av det externa krav, kontroll och stöd som kan erhållas på arbetsplatsen. 

Ansträngning- belöning- obalansmodellen inkluderar även den, de yttre krav, kontroll och 

stöd vilka arbetstagarna erhåller i sitt arbete, men benämner faktorerna för ansträngning 

(Siegrist, 1996). Ansträngning- belöning- obalansmodellen relaterar också till 
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individfaktorerna genom att olika individer kräver mer eller mindre av de olika faktorerna för 

att inte riskera ohälsa alternativt uppnå tillfredsställelse i arbetslivet (Siegrist, 1996). 

Samspelet mellan individ- och situationsfaktorna förklaras mer djupgående under kommande 

två rubriker, krav- kontroll- stödmodellen samt ansträngning- belöning- obalansmodellen. 

 

2.3.1 Krav- kontroll- stödmodellen 

 

Krav- kontroll- stödmodellen är en teoretisk modell vilken belyser förhållandet mellan de 

yttre kraven och individernas möjlighet till beslutsutrymme och kontroll över situationen samt 

det stöd i miljön där individerna befinner sig (Theorell, 2003). Modellen bestod från början 

enbart av krav och kontroll, men då sociala relationer i arbetet är en viktig komponent för 

arbetstagarnas välmående lades en tredje dimension till i modellen; stöd (Karasek & Theorell, 

1990). Modellen identifierar tre dimensioner i arbetet, nämligen arbetets krav, individens 

kontroll i arbetet och sin arbetssituation, samt stöd i arbetet (Bohgard et al., 2010). 

 

Dimensionen krav i arbetet fokuserar på hur hårt arbetstagarna arbetar gällande arbetsmängd, 

arbetets svårighet samt motstridiga krav och rollkonflikter (Theorell, 2003). Med dimensionen 

kontroll fokuseras på arbetstagarnas uppgiftskontroll, det vill säga möjligheten att fatta egna 

beslut, färdighetskontroll vilket avser möjlighet för lärdom, utveckling, kreativitet och 

variation i arbetet (Theorell, 2003). Den tredje dimensionen i modellen är stöd och motsvarar 

arbetstagarnas stöd i form av känslomässigt och praktiskt stöd av arbetskollegor och chefer på 

arbetsplatsen (Theorell, 2003). Enligt modellen kan arbetstagarnas hälsa hotas av ohälsa om 

arbetstagarna utsätts för ett för litet handlingsutrymme, höga krav samt lågt stöd (Theorell, 

2003). Om individer har höga krav på sig men kan vara med och bestämma hur kraven ska 

lösas så utvecklas individernas förmåga att hantera och klara av denna kontroll (Theorell, 

2003). 

 

Det finns olika typer av stöd. Några typer utav stöd är esteem support, appraisal support och 

slutligen tangible support (Orth-Gomér, 2003). Esteem support är det stöd vilket oftast ges av 

nära relationer utanför arbetet och är ett känslomässigt och djupt stöd (Orth-Gomér, 2003). 

Appraisal support är det stöd som oftast ges av kollegor, bekanta samt vänner och är ett 

informativt stöd (Orth-Gomér, 2003). Appraisal support kan vara till hjälp för att uppfatta och 

värdera problem i den kontext individen befinner sig i för att sedan komma fram till lösningar 

på dessa problem (Orth-Gomér, 2003). Slutligen beskrivs tangible support likt det stöd vilket 

individerna får av människor som individerna möter i vardagen, exempelvis kan grannar och 

kollegor räknas in i denna typ av stöd vilket är ett praktiskt och konkret stöd (Orth-Gomér, 

2003). Vilken typ av stöd individer får beror på deras möjligheter och förutsättningar att skapa 

goda relationer i sin omgivning samt förmågan att dra nytta av dessa relationer (Orth-Gomér, 

2003).  
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2.3.2 Ansträngning- belöning- obalansmodellen 

 

Ansträngning- belöning- obalansmodellen (The effort- reward- imbalance- model) skapades 

för att bedöma negativa hälsoeffekter av stressande upplevelser i arbetet.  Fokus för denna 

modell är ett ömsesidigt utbyte mellan arbetstagarna och arbetsgivaren gällande ansträngning 

och belöning. Belöningen individerna bör erhålla när dessa ansträngt sig och presterat kan, 

förutom pengar, ha att göra med status, exempelvis att arbetstagarna ges möjlighet till 

befordring eller ökad självkänsla, kan exempelvis ha att göra med att arbetstagarna får positiv 

feedback på sina arbeten av arbetsgivare eller kollegor. Om arbetstagarna ansträngt sig i 

arbetet och sedan får en låg belöning för arbetet ses detta som en obalans. (Siegrist, 1996) 

 

Idén med ansträngning- belöning- obalansmodellen är att arbetstagarna kan vänta sig högre 

belöning ju mer de anstränger sig. Både när det gäller belöning och ansträngning så finns det 

miljömässiga och individuella delar. Både individernas inre delar, som bland annat har att 

göra med erfarenheter sedan barndomen, och de yttre kraven i krav- kontroll- stödmodellen är 

samma som de som ingår i ansträngning- belöning- obalansmodellen. När det gäller 

arbetstagarnas belöning så kan belöningarna vara av både materiell och immateriell form så 

som monetära belöningar men även bestå av feedback eller möjlighet till befordran för 

arbetstagarna. (Siegrist, 1996) 

2.4 Teoridiskussion 

 

Förväntningsteorin berör individernas personlighet och arbetets natur (Vroom, 1995). 

Individernas personlighet syftar till individens värdering om att uppnå uppsatta mål medan 

arbetets natur täcker in aspekter som lön, variation i arbetet, uppskattning ifrån ledningen, hög 

sannolikhet för befordran, nära relationer med kollegor, möjlighet att påverka beslut, samt 

kontroll över arbetet (Vroom, 1995). Enligt tvåfaktor teorin förklaras motivationsfaktorerna 

som de faktorer vilka täcker aspekter så som engagerande arbetsuppgifter, uppskattning från 

ledningen, eget ansvar, möjligheter till personlig och professionell utveckling (Herzberg et al., 

2010). Vidare anger Herzberg et al. (2010) att motivationsfaktorerna ger arbetstagarna en inre 

tillfredsställelse och därmed ökar den inre motivationen att göra en fullgod insats. 

Hygienfaktorerna i arbetet utgörs av tillsyn, interpersonella relationer, fysiska 

arbetsförhållanden, lön, företagets policy och administrativ praxis, förmåner och 

anställningstrygghet i arbetet (Herzberg et al., 2010). 

 

Utifrån vad som anges i förväntningsteorin och tvåfaktor teorin går det att se vissa samband 

mellan individens personlighet och motivationsfaktorerna. Eftersom det enligt 

förväntningsteorin talas om individernas värdering om att uppnå uppsatta mål (Vroom, 1995) 

och att det i behovsteorin handlar om att uppnå självförverkligande och utveckling (Herzberg 

et al., 2010). Det kan därför tyckas rimligt att anta att individer som förväntar sig att kunna 

utvecklas i arbetslivet även kommer närmre sitt behov av att uppnå självförverkligande vilket 

är det primära enligt behovsteorin. I förväntningsteorin är det viktigt för individerna att uppnå 

sina förväntningar precis som det inom behovsteorin är viktigt att uppnå självförverkligande. 

Att uppnå en förväntning på sig själv inom arbetslivet kan därför lika mycket avse 
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förväntningsteorin samtidigt som det kan vara ett uppfyllande av ett behov inom behovsteorin. 

 

Gällande just förväntningsteorin och tvåfaktor teorin går det att utläsa en skillnad mellan 

individerna och deras arbetsmiljö då det inom förväntningsteorin sker ett samspel mellan 

individ och miljö samt att det inom behovsteorin krävs både hygienfaktorer i arbetsmiljön 

samt att individerna får utvecklas i sitt arbete för att arbetstillfredsställelse ska uppnås. Enligt 

krav- kontroll- stödmodellen framgår, om än indirekt, att individer behöver utveckling i 

arbetet för att trivas. Enligt modellen framgår även aspekter som krav, kontroll och stöd vilka 

även är aspekter som tas upp i både förväntningsteorin och behovsteorin. Sociala relationer 

och motivation verkar enligt flera teorier och perspektiv ha stor betydelse för en 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse. 

 

Inom förväntningsteorin kan arbetstillfredsställelse ses som ett resultat på vad arbetstagarna 

förväntar sig att få ut av sitt arbete samt arbetstagarnas egen upplevelse om vad de får ut av 

arbetet (Spector, 1997; Vroom, 1995; Kaufmann & Kaufmann, 2010). Inom behovsteorin 

förklaras individernas motivation som ett resultat av drivkraften hos individerna när det gäller 

att tillfredsställa sina behov och när dessa behov är tillfredsställda kan detta leda till att 

individerna känner arbetstillfredsställelse (Aresson et al., 2012). Arbetstillfredsställelse har att 

göra med motivation grundad på tillfredsställelse i arbetet som i tur är ett resultat av en känsla 

av prestation, erkännande för prestationen, ansvar samt personlig utveckling i arbetet 

(Herzberg, 1987; Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Situationsfaktorerna och individfaktorerna 

formar arbetstagarnas upplevelse av arbetet. Hur arbetstagarna upplever arbetet kan resultera 

i arbetstillfredsställelse eller ej (Aresson et al., 2012; Vroom, 1995). 

 

Sammanfattningsvis kan teorierna förstås som känslan av arbetstillfredsställelse hos 

individerna påverkas av motivationsfaktorer då individerna som känner sig motiverade i sina 

arbeten känner arbetstillfredsställelse i större utsträckning än de som inte är motiverade i sina 

arbeten. Anledningen till att arbetstagarna är motiverade till att prestera hänger ihop med 

arbetstillfredsställelse, eftersom en motiverad arbetstagare bara kan ha viljan att arbeta och 

prestera om arbetstagaren känner stöd, möjlighet att prestera och uppskattning på 

arbetsplatsen och detta tros leda till arbetstillfredsställelse. 

 

Motivation grundas i tillfredsställelse som i sin tur är ett resultat av en känsla av prestation, 

erkännande för prestation, ansvar och personlig utveckling (Herzberg, 1987; Bassett-Jones & 

Lloyd, 2005). Arbetstagare som inte trivs i sitt arbete torde knappast känna 

arbetstillfredsställelse men kan kanske vara motiverad att arbeta av andra skäl. Exempel på 

detta är personliga behov i from av motivationsfaktorer som att klättra i karriären eller endast 

behovet av att ha ett arbete i syfte att uppfylla hygienfaktorer. Därav kan det vara rimligt att 

arbetstagare kan vara motiverade till att arbeta utan att känna arbetstillfredsställelse. 
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3. Metod 

Under avsnittet kommer studiens forskningsansats i form av bakomliggande kunskapssyn till studien att 

redovisas. Därefter kommer arbetets forskningsdesign visa hur studien genomförts. Datainsamlingen visar hur 

empirin erhållits. Dataanalysen anger vilken typ av analys som brukats samt hur studiens resultat frambringats. 

Forskningsetik tas upp och beskriver bland annat de forskningsetiska principer studien följt. Sedan värderas 

studiens metod med hjälp av verifiering av data och slutligen förs en avslutande metoddiskussion. 

 

3.1 Forskningsansats 

Detta är en kvalitativ studie. En kvalitativ studie syftar till att få förståelse för respondenternas 

perspektiv utifrån de fenomen som undersöks (Kvale och Brinkmann, 2014; Widerberg, 

2002). Förhållningssättet i kvalitativ forskning innebär att forskaren eftersträvar att alltid 

bemöta situationen som studeras som om den vore helt ny (Olsson & Sörensen, 2007). Inom 

kvalitativ forskning finns det oftast en tolerans för tvetydigheter, detta då det är sociala 

situationer som undersöks (Denscombe, 2013). 

 

Den bakomliggande filosofin har i denna studie bestått av fenomenologi. Fokus ligger inom 

fenomenologi på den enskilde individen och dess beskrivning om hur ett specifikt fenomen 

upplevs (Kvale & Brinkmann, 2014; Åsberg, 2001). Det specifika fenomenet syftade i detta 

sammanhang till hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse förändrats vid införandet av sex 

timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. Fenomenologisk forskning kopplas samman 

med humanistisk forskning inom kvalitativa metoder (Denscombe, 2013), vilka även de 

brukats i studien. Fenomenologi används vanligen inom företagande då man vill veta hur 

arbetstagare tänker (Denscombe, 2013), vilket är en utgångspunkt för att besvara studiens 

syfte. 

 

För att tolka respondenternas utsagor har hermeneutisk tolkning brukats, då det inom 

hermeneutiken läggs fokus även på det som inte framkommer i form av respondenternas 

kroppsspråk och tonläge (Kvale & Brinkmann, 2014). Därmed har ironi ifrån respondenterna 

kunnat uppfångas då fokus inte enbart legat på det som sagts utan även på det som implicit 

har uttalats. En annan anledning att använda hermeneutisk tolkning är, så som Olsson och 

Sörensen (2007) samt Widerberg (2002) beskriver, att det med hermeneutisk forskning finns 

en önskan att tillvarata upplevelser, förstå sammanhang samt att tolka och förklara. Man ser 

inom hermeneutiken förståelse som kontextuell, kunskapen som vi tillskansar oss i en 

situation behöver inte nödvändigtvis vara absolut i en annan situation (Kvale & Brinkmann, 

2014; Widerberg, 2002), vilket var ännu ett skäl till att detta tolkningssätt ansågs passande för 

studien.  

 

Studien har präglats av växelverkan mellan ett induktivt och ett deduktivt förhållningssätt då 

utgångspunkten delvis varit att förklara med hjälp av teorier och delvis utgått från 

respondenternas svar under intervjuerna. Analysarbetet av empirisk data har präglats av 

växelverkan då tematisering och systematisering skett genom att pendla mellan teori och 

empiri med anledning att skapa relevanta kategorier och slutligen kunna analysera och 
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därefter presentera studiens resultat. Den växelverkan som använts beskrivs av Wigblad och 

Jonsson (2008) som studier vilka lägger tyngd på både teori och empiri för att kunna uppvisa 

ett antagande om verkligheten. 

 

Vidare kan en forskningsstudie ha antingen en normativ eller en deskriptiv ansats. En 

normativ studie förklarar hur ett fenomen borde vara och på så vis utgör en teoretisk norm 

medan en deskriptiv studie beskriver hur ett fenomen är (NE, u.å.). Deskriptiv forskning 

används då beskrivningar och förklaringar eftersträvas snarare än orsak och verkan (Merriam, 

1994). Då studien har undersökt hur respondenternas arbetstillfredsställelse förändrats av att 

genomgå en arbetstidsförkortning, syftar studien till att beskriva och förklara ett verkligt fall 

och därmed har en deskriptiv ansats brukats. 

 

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Fallstudie 

Forskningsmetoden som används är fallstudie. Valet av fall har grundats i dess utmärkelse om 

vad som var tänkt studeras vilket i detta fall var arbetstagarnas arbetstillfredsställelse i relation 

till arbetstidsförkortning. Det valda fallet sågs även som intressant i sig självt, eftersom det är 

ovanligt att införa arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Ett vanligt argument till att 

använda fallstudier är just för att fallet utmärker sig (Denscombe, 2013; Merriam, 1994).  Ett 

fall som är intressant i sig självt kan vara ett tillräckligt argument för användandet av 

fallstudie (Denscombe, 2013). 

I denna studie tillämpades fallstudie för att få en djupgående redogörelse över hur 

respondenternas arbetstillfredsställelse förändrats vid införandet av arbetstidsförkortningen 

och är således den händelse som har undersökts. Eftersom företaget relativt nyligen hade 

genomgått en arbetstidsförkortning utgör företaget därmed ett utmärkt fall att studera eftersom 

det därmed inte krävdes några jämförelser med andra företag. Istället kunde fokus ligga på hur 

arbetstagarna på företaget påverkats av själva arbetstidsförkortningen i relation till 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och därmed bidra till en djupare förståelse för detta 

fenomen. Fallstudiers avsikt är att lägga fokus på ett specifikt fenomen i syfte att ge en 

djupgående redogörelse för en händelse, förhållande, erfarenhet, eller process som 

förekommer i det valda fenomen som undersöks (Denscombe, 2013; Olsson & Sörensen, 

2007; Merriam, 1994). Fallstudier används alltså för att förstå komplexa sociala företeelser 

(Yin, 2007), och torde därmed passa denna studie då det är människor och deras subjektiva 

erfarenheter som har undersökts. 

Fallstudier kan med fördel användas vid mindre studier (Denscombe, 2013), vilket denna 

studie kan klassas som. Fallstudier används vanligen då företag undersöks, vilket även har 

skett i denna undersökning (Yin, 2007). Utifrån vad Denscombe (2013), Olsson och Sörensen 

(2007), Yin (2007) samt Merriam (1994) anger ovan, torde en fallstudie rimligen kunna svara 

på studiens forskningsfrågor på ett tillfredsställande sätt. Fallstudiens karaktär torde även 

passat bra ihop studiens forskningsstrategi och övriga metodval. 
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3.2.2 Fallbeskrivning 

Fallet som valts ut är ett relativt litet tjänsteföretag vilka riktar in sig på grafisk produktion. 

Företaget är beläget i en mindre stad i mellersta Sverige och består av nio anställda varav två 

ägare inkluderade. Företaget har under hösten 2015 infört en arbetstidsförkortning på prov. 

Arbetstidsförkortningen innebär att arbetstagarna numera arbetar sex timmar per arbetsdag 

istället för tidigare åtta timmar per arbetsdag, detta med bibehållen lön. En av anledningarna 

till att företaget valt att införa denna arbetstidsförkortning var för att bli en attraktiv 

arbetsgivare. Ägarna till företaget menar att arbetstidsförkortningen är ett sätt att säkra 

företagets överlevnad och locka den bästa arbetskraften i form av kompetenta arbetstagare till 

företaget. Företaget är för övrigt relativt nystartat och tycks präglas av innovation och 

proaktivitet, något som gjorde fallet ännu mer tilltalande. 

3.2.3 Urval 

Gällande valet av respondenter så har urvalet varit ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att urvalet bygger på forskarens egen bekvämlighet, forskaren 

väljer utifrån vad som finns tillgängligt (Denscombe, 2013). Anledningen till att 

bekvämlighetsurval lämpade sig för denna studie var för att företaget redan hade valts ut och 

företagsledarna och arbetstagarna redan fanns på arbetsplatsen. Ännu ett skäl till att 

bekvämlighetsurval ansågs lämpligt var att det i forskningsprojektet fanns begränsade 

resurser, alltså tid och pengar, vilka är två faktorer som även Denscombe (2013) nämner som 

anledningar att göra denna typ av urval. 

 

En problematisk omständighet i studien är att önskemålet om att intervjua sex respondenter 

inte kunde tillmötesgås. Istället genomfördes intervjuer med fyra av företagets anställda varav 

de två ägarna inkluderats. Anledningen att fyra av sex intervjuer genomförts grundas i 

tidsbrist ifrån företagets sida. Ägarna till företaget ansåg inte heller att de hade fler anställda 

vilka kunde bidra med information av värde för studien gällande arbetstidsförkortningen. Det 

som har gjorts för att få möjlighet att utföra sex intervjuer, var att kontakta företaget cirka fem 

månader innan datainsamlingen skulle ske. Anledningen var för att företaget skulle vara väl 

förberett för att kunna undvara tid för datainsamlingen. Möjlighet att utföra intervjuer via 

Skype, mejl och telefon har erbjudits men avböjts ifrån företagets sida, med undantag för den 

enskilda telefonintervjun som genomförts med en av respondenterna. Intervjutider har även 

varit flexibla för att anpassas efter respondenterna. 

 

Något som också bör poängteras är antalet anställda på det utvalda företaget. Då 

datainsamlingen ägde rum bestod företaget av nio anställda inklusive dess ägare. Att fyra av 

nio anställda har intervjuats kan därför ses som att över 40 procent av företagets anställda 

intervjuats och medverkat i studien. Därav torde den empiriskt insamlade data av fyra 

respondenter anses som tillräckligt i förhållande till företagets storlek. Något som kan skapa 

misstro till studien är dock att inte enbart företagets arbetstagare intervjuats utan även dess 

ägare.  
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Forskningsfrågorna syftar till arbetstagarna och det kan därför uppväcka viss skepticism då 

ägarna inkluderats som respondenter. Här bör det påpekas att ägarna, förutom deras roller som 

arbetsgivare, utför samma arbetsuppgifter som övriga arbetstagare. Därför har bedömningen 

gjorts att företagets ägare har påverkats av arbetstidsförkortningen på ett liknande sätt som 

arbetstagarna. Under datainsamling har ägarna själva gjort skillnad på dess roll som 

arbetsgivare och arbetstagare. Materialet som sedan brukats är endast baserat på anställda i 

form av arbetstagare samt ägarna i dess roll som arbetstagare. I de fall då ägarna talat om 

deras roll som ägare har således exkluderats. 

 

3.2.4 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuer lämpar sig som forskningsmetod i de fall då forskaren är intresserad av ett mer 

komplext fenomen i form av människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

(Denscombe, 2013). Detta har legat till grund för valet av insamlingsmetod för studien 

eftersom arbetstagarnas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter rimligen har krävts för 

att kunna besvara studiens syfte. För att få utförliga svar har en, vad Merriam (1994) kallar 

delvis strukturerad intervju, i from av semistrukturerade intervjuer brukats. Semistrukturerade 

intervjuer används ofta då komplexa fenomen undersöks, vilket sker med hjälp en 

intervjuguide innehållandes öppna frågor vilka täcker olika teman inom det aktuella 

forskningsområdet (Denscombe, 2013; Merriam, 1994), vilket även brukats i denna studie. 

 

Semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

respondenternas individuella svar och skapar på så vis en bredd i datamaterialet (Denscombe, 

2013). En anledning till att valet inte föll på ostrukturerade intervjuer är med anledning av vad 

Denscombe (2013) beskriver om dessa. Denscombe (2013) menar att intervjuaren vid 

ostrukturerade intervjuer bör ingripa så lite som möjligt och låta respondenterna tala fritt om 

ett tema och utveckla sina tankar och idéer fritt. Ostrukturerade intervjuer hade därmed inte 

varit ett lämpligt val för denna studie då det funnits ett specifikt syfte att förhållas till samt 

specifika frågeställningar inom de teman som valts ut att svara på. Det fanns även en strikt 

tidsram att utföra intervjuerna på vilket hade varit en svårighet vid ostrukturerade intervjuer. 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer fanns det en säkerhet i att få en bredd i 

respondenternas svar samtidigt som tidsramen kunde hållas. 

3.3 Genomförande 

Intervjufrågorna grundades utifrån den teoretiska referensramen i studien. Intervjufrågornas 

tolkningsbarhet, förstålighet och tidsram har validerats genom att två försökspersoner 

intervjuats. Därefter har intervjufrågorna skickats till företagets ägare via mejl vilka i sin tur 

delat ut intervjufrågorna till respondenterna som medverkat i studien. Intervjufrågorna 

skickades två arbetsdagar innan första intervjun hölls och återfinns i bilaga 1. I mejlet har 

information om att respondenterna inte tillåts diskutera intervjufrågorna med varandra 

delgivits. Anledningen var att inte påverka datainsamlingen negativt då respondenternas 

subjektiva mening har eftersträvats. Det sågs som en säkerhetsåtgärd att företaget fick ta del 

av intervjufrågorna i förväg eftersom intervjuerna hölls på respondenternas lunchtid, där det 
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inte återfanns tid nog utifall respondenterna skulle vilja fundera en längre stund kring varje 

fråga. 

 

Fyra arbetstagare från företaget har intervjuats med hjälp av enskilda intervjuer. Anledningen 

att intervjuerna var enskilda baseras på en fråga om tid. Tre intervjuer har bestått av 

personliga intervjuer medan den fjärde intervjun bestod av en telefonintervju. Att en av 

intervjuerna skedde i form av en telefonintervju, anses inte ha påverkat resultatet varken 

positivt eller negativt då fokus legat på det som Olsson och Sörensen (2007) beskriver som 

“möte med data”. Fokus har alltså varit detsamma som vid de personliga intervjuerna. Det har 

inte funnits möjlighet att iaktta respondentens kroppsspråk under telefonintervjun. I och med 

detta har vissa tolkningsmöjligheter inte förelegat, dock sett till Kvale och Brinkmann (2014) 

har det funnits en tolkningsmöjlighet i och med tolkning av tonläge under intervjun. 

Respondenterna som medverkat vid själva datainsamlingen tackade ja till medverkan vid 

förfrågan av ägarna till företaget. Någon tidigare relation till företaget eller respondenterna 

har inte funnits. 

 

Innan intervjuerna påbörjats har ett missivbrev innehållandes information om forskningsetiska 

principer, anonymitet samt möjlighet att avbryta medverkan överlämnats till vardera 

respondent. Informationen som gavs återfinns i bilaga 2. Intervjuerna spelades in i auditiv 

form med hjälp av mobiltelefoner för att underlätta transkribering och den senare 

bearbetningen av insamlad data. Anteckningar fördes under intervjuerna för att underlätta att 

relevanta följdfrågor skulle kunna ställas. 

3.4 Dataanalys 

I tolkning och analys av data har Denscombes (2013) beskrivning av tolkningsprocessen 

använts som utgångspunkt. När data var insamlad transkriberades det inspelade materialet till 

skriftlig form, detta för att få en tydlig överblick och hjälp i sammanställningarna av 

respondenternas svar. Sedan skedde flertalet överskådliga samt djupgående genomläsningar 

av det transkriberade materialet, vilket Merriam (1994) rekommenderar. Materialet kodades 

sedan utifrån olika idéer och tankar länkade till väsentliga teorier, vilket Merriam (1994) 

anbefaller. Denna typ av kodning benämns som kodning av rådata (Denscombe, 2013). 

 

Därefter kategoriserades koderna genom gruppering och skapandet av olika “teman” vilka 

skapats för respektive grupperingar utifrån både teori och empiri. Denna kategorisering av 

koder beskriver Denscombe (2013) som att koderna samlas under kategorier och att dessa 

kategorier verkar som paraplybegrepp för de olika koderna. Efter kategoriseringen av koderna 

påbörjades sökandet efter kopplingar och samband, detta steg berättar Denscombe (2013) och 

Merriam (1994) fokuserar på just det, att finna kopplingar och samband mellan koder och 

kategorier. Till sist analyserades dessa påträffade samband och kopplingar och slutligen 

gjordes något som Denscombe (2013) anger är vanligt inom denna typ av tolkningsprocess, 

nämligen att berätta och förklara fynden som gjorts i studien. 
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3.5 Forskningsetik 

Etik är en viktig del inom samhällsforskning, det finns bland annat olika riktlinjer inom denna 

typ av forskning vilka enligt Denscombe (2013) samt Olsson och Sörensen (2007) innebär att: 

 forskare bör ta hänsyn till deltagarnas värdighet och rättigheter,  

 se till att de deltagande inte tar någon skada till följd av deras medverkan,  

 forskaren bör vara ärlig i sitt forskningsarbete och respektera deltagarnas integritet. 

 

Genom att informera respondenterna om samtyckeskrav i missivbrevet som skickats ut i 

förväg och även överlämnats personligen innan intervjuerna, har en etisk forskning bedrivits 

enligt Denscombe (2013) samt Olsson och Sörensen (2007) beskrivningar kring etisk 

forskning. 

Anledningen till att dessa riktlinjer är viktiga är för att individer som medverkar i 

forskningsstudier ska ha en trygghet (Denscombe, 2013; Olsson & Sörensen, 2007).  En 

annan anledning är att hindra forskare ifrån att vidta eventuella åtgärder för att samla in 

information som på något vis skulle kunna vara etiskt oriktiga (Denscombe, 2013; Olsson & 

Sörensen, 2007). Det är av stor vikt att vara så noggrann som möjligt samt bringa verifierad 

kunskap som överensstämmer med det respondenterna uttalat sig om (Kvale & Brinkmann, 

2014). I studien har empirisk data verifierats genom att intervjuerna transkriberats och 

skickats till respektive respondent för att säkerställa att materialet överensstämmer med det 

respondenterna angivit under intervjuerna.  Gällande planering bör eventuella konsekvenser 

som kan komma att uppstå i samband med respondenternas medverkan i studien ses över och 

ofta är det bra med ett informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Det är också viktigt att vara lojal mot respondenten vid användandet av informationen som 

samlats in i studien och att det material som används överensstämmer med vad respondenten 

sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har gjorts genom att information om hur 

respondenternas deltagande kommer att gå till samt information om vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer har delgivits respondenterna. Respondenterna har även fått signera 

ett skriftligt dokument som visar att de är införstådda med vad deras medverkan i studien 

innebär. De transkriberade intervjuerna har också skickats till respondenterna för verifiering. 

 

3.6 Verifiering av data 

 

För att uppvisa trovärdighet, pålitlighet och objektivitet har empirisk data som använts i 

studien verifierats. Att verifiera sin forskning innebär i sin tur att kunna bevisa att resultaten 

är riktiga och grundats i etablerade metoder (Denscombe, 2013). De metoder som brukats är 

välkända inom samhällsforskning och kan därmed användas för att studera 

arbetstillfredsställelse. För att bedöma kvalitén på forskningen kan trovärdigheten ses över; är 

forskningens resultat rimliga?, pålitlighet; om det skulle forskas om detta vid ett annat 
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tillfälle, skulle resultaten bli desamma?, objektivitet; att forskaren är opartisk och inte 

försöker påverka resultatet (Denscombe, 2013). 

 

För att uppvisa trovärdighet har intervjufrågorna grundats utifrån den teoretiska 

referensramen som byggts upp och bör därmed stärka resultatets trovärdighet. Andra 

hjälpmedel som har använts är brukandet av respondentvalidering. Respondentvalidering 

innebär att respondenterna tagit del av transkriberingarna ifrån intervjuerna för att bekräfta att 

informationen är riktig (Denscombe, 2013). För att påvisa pålitlighet har de steg och beslut 

som genomgåtts vid framtagandet av studien angivits. En noggrann beskrivning av vald 

metod och analys har givits för att möjliggöra att framtida forskare kan genomföra 

forskningsstudien på ett identiskt sätt. Därigenom kan andra individer avgöra om metoden 

varit riktig i förhållande till vad som ska studeras och även granska om rimliga överväganden 

gjorts (Denscombe, 2013). 

 

Det finns en svårighet att i kvalitativa studier utesluta sin egen förförståelse och fördomar som 

forskare. Förförståelsen som kunnat påverka framställandet av studien är den kompetens som 

erhållits under Personal- och Arbetslivsprogrammet. Med det sagt så kommer studien att 

påverkas beroende på vem det är som utför studien och dennes bakgrund (Denscombe, 2013). 

Därför bör man som forskare att vara medveten om sin förförståelse och i viss mån försöka 

stänga av sin subjektiva uppfattning under studiens gång (Denscombe, 2013; Olsson & 

Sörensen, 2007). Förförståelsen har medvetandegjorts i syfte att inte påverka resultatet och på 

så vis eftersträva objektivitet. 

  

3.7 Avslutande metoddiskussion 

 

Om liknande svar har givits inom de olika teman som undersöks är detta tecken på att 

empirisk mättnad uppnåtts (Denscombe, 2013; Merriam, 1994). Vidare uppstår empirisk 

mättnad då forskaren inte längre upptäcker något nytt kring det undersökta fenomenet 

(Denscombe, 2013), vilket även varit fallet under datainsamlingen.  Pålitlig och relevant 

empirisk data har kunnat insamlas då respondenterna i studien haft tid att själva reflektera 

över hur de ställer sig till arbetstidsförkortningen. Empirisk mättnad anses, trots att endast 

fyra intervjuer kunnat genomföras, ha erhållits. Den empiriska mättnaden i studien har 

påvisats genom att de fyra respondenternas svar under intervjuerna överensstämt på de allra 

flesta teman. 
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4. Resultatbaserad analys  
Analysen baseras på empiri och den teori som tidigare presenterats. Analysen presenteras i form av teman vilka 

framstått som de mest relevanta utifrån teori, empiri och studiens syfte. De teman som presenteras är 

förändringar i relationer, förändringar i arbetet och slutligen förändringar i belöningar. De teman som 

presenteras har visat sig vara betydande för både arbetstagarna och ägarna. Eftersom respondenterna till hög 

grad är överens gällande dess uppfattning om de förändringar som skett, har ingen uppdelning av ägarna och 

arbetstagarna varit nödvändig att redovisa.  

 

4.1 Förändringar i relationer 

 

Enligt förväntningsteorin är en av de belöningar arbetstagarna kan uppleva då dess subjektiva 

förväntningar mottas; goda relationer på arbetsplatsen (Kaufmann & Kaufmann, 2010; 

Vroom, 1995). Herzberg et al. (2010) ser inom tvåfaktor teorin att interpersonella relationer är 

en utav hygienfaktorerna vilka bör finnas på arbetsplatsen för att inte skapa vantrivsel. Den 

tredje dimensionen i modellen krav- kontroll- stödmodellen är stöd och motsvarar 

arbetstagarens stöd i form av känslomässigt och praktiskt stöd av arbetskollegor och chefer på 

arbetsplatsen (Theorell, 2003). 

 

En av de belöningar arbetstagare bör erhålla vid prestation kan inom ansträngning- belöning- 

obalansmodellen ha att göra med att arbetstagaren får positiv feedback på sitt arbete av 

arbetsgivare eller kollegor (Siegrist, 1996). Raykov (2014) menar att den kritik som kan riktas 

mot arbetstidsförkortning är att innovativa arbeten kräver stöd för att kunna uppnå 

arbetstillfredsställelse. Kritiken har exempelvis påvisats i en studie om arbetstidsförkortning 

där arbetstidsförkortningen bidrog till att det inte längre fanns tid till socialt umgänge kollegor 

emellan vilket gjorde att vissa deltagare inte kände lika stort stöd (Arbetslivsinstitutet, 2003). 

 

Då frågan ställs om vilka förväntningar respondenterna har på arbetsplatsen, uppger tre av 

fyra respondenter en förväntan om att erhålla ett socialt utbyte på arbetsplatsen. Samtidigt 

nämner respondenterna att det sociala utbytet emellan kollegor minskat sedan 

arbetstidsförkortningen. Det sociala utbytet kan enligt förväntningsteorin liknas med den 

immateriella belöningen; goda relationer på arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Vroom, 

1995). Samtliga respondenter är eniga om att arbetsrelaterade konversationer numera hålls på 

lunchtid eller utanför utsatt arbetstid. Respondenterna anger en förväntan om ett socialt utbyte 

samt att det inte längre föreligger lika stora möjligheter för detta under arbetstid sedan 

arbetstidsförkortningen införts. Enligt vad Kaufmann och Kaufmann (2010) och Vroom 

(1995) anger gällande förväntningsteorin torde det innebära att arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse minskat då dess subjektiva förväntningar inte stämmer överens med 

vad de erhåller i verkligheten. 

 

Samtliga respondenter nämner dock att de tillsammans med dess kollegor ibland stannar kvar 

efter arbetstid sedan arbetstidsförkortningen införts. Anledningen att arbetstagarna stanna 

kvar är för att fika tillsammans och på så vis nyttja de goda relationerna på arbetsplatsen. 

Respondenterna samtalar och umgås mer ofta under sin lunchtid efter arbetstidsförkortningen 
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istället för att som tidigare se på TV och äta under tystnad. Sett till förväntningsteorin torde 

därmed de goda relationerna erhållas på arbetsplatsen eftersom de goda relationerna nyttjas 

(Aresson et al., 2012; Vroom, 1995). Dock erhålls inte de goda relationerna på utsatt arbetstid 

utan sker på lunchtid eller efter arbetstid. 

 

Enligt Herzberg et al. (2010) är de interpersonella relationerna en viktig faktor då det inom 

tvåfaktor teorin är en av hygienfaktorerna vilken bidrar till att vantrivsel inte upplevs. Att de 

interpersonella relationerna erhålls tyder på att vantrivsel inte förekommer (Herzberg et al., 

2010). Att respondenterna anger att de på arbetsplatsen blivit mer sociala på sin lunchtid kan 

även ses som en bekräftelse på hur viktigt de interpersonella relationerna är. 

 

Theorell (2003) anser att stödet ifrån kollegor är betydande och menar att det i de fall en 

arbetstagare har höga krav, lågt handlingsutrymme och inte kan erhålla stöd innebär en risk 

för arbetstagarens hälsa. En respondent påtalar en av arbetstidsförkortningens nackdelar. 

 

 

”Jag är inte säker på att alla kan ta det ansvar som krävs. Framför allt lämpar sig inte alla 

för sex timmars arbetsdag så folk vill ha det socialt och prata med sina kollegor en 

halvtimme.” 

 

 

Respondenterna anger att de under arbetstid inte längre frågar kollegor eller arbetsgivare om 

tips och råd ifall det verkligen inte är nödvändigt, något som innan arbetstidsförkortningen var 

vanligt. En respondent uppger att denna förändring känns tråkig då respondenten tycker det är 

intressant och roligt att diskutera idéer med sina kollegor. Den brist på stöd vilken 

respondenterna beskriver liknas vid det stöd som Orth-Gomér (2003) beskriver som appraisal 

support, det informativa stöd som fås av bland annat kollegor och kan hjälpa att värdera 

problem och komma fram till lösningar. Om stödet appraisal support minskar kan det enligt 

Orth-Gomér (2003) innebära att det inte längre finns lika goda förutsättningar att skapa bra 

relationer samt att nyttja dessa i arbetet. 

 

Tre respondenter berättar att arbetstagarna blivit bättre på att ge varandra beröm och positiv 

feedback sedan arbetstidsförkortningen införts. En av respondenterna tror att detta kan bero på 

att samarbetet förbättrats sedan arbetstidsförkortningen införts. 

 

 

“Man är ganska involverad i sitt arbete och sina arbetsuppgifter, så har man gjort ett bra 

arbete så får man höra det.” 

 

 

Trots att stödet minskat på arbetstid anger respondenterna att de numera ger varandra mer 

beröm och positiv feedback än innan arbetstidsförkortningen. Beröm och positiv feedback kan 

liknas vid motivationsfaktorn erkännande för prestation inom tvåfaktor teorin (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). En av respondenterna tillägger att den ökade positiva feedbacken också 
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haft en positiv effekt på respondentens eget arbete och arbetsmotivation. Utifrån 

respondenternas svar dras slutsatsen om att de anser sig bli belönade för sina ansträngningar i 

arbetet genom att erhålla positiv feedback ifrån dess kollegor. Då arbetstagarnas 

ansträngningar belönas i form av positiv feedback innebär det enligt ansträngning- belöning- 

obalansmodellen att det råder en balans mellan arbetstagarnas ansträngningar i arbetet och de 

belöningar de tycks få (Siegrist, 1996).  Att den positiva feedbacken emellan arbetstagarna 

ökat skulle även kunna vara en antydan om att arbetstagarna värdesätter det sociala stödet på 

arbetsplatsen. Att det sociala stödet minskat medan den positiva feedbacken ökat skulle kunna 

ses som ett sätt för arbetstagarna att få in de goda relationerna på arbetstid. 

4.2 Förändringar i arbetet 

4.2.1 Företagspolicy 

Enligt Herzberg et al. (2010) utgörs en av hygienfaktorerna inom tvåfaktor teorin utav 

företagspolicy. Då frågan ställs huruvida företagspolicyn förändrats sedan 

arbetstidsförkortningen, svarar envar av respondenterna att företagspolicyn förändrats i form 

av att nya riktlinjer för hur arbetstagarna ska arbeta framställts. Enligt samtliga respondenter 

har de nya riktlinjerna för hur arbetstagarna ska arbeta framställts för att möjliggöra 

bevarandet av arbetstidsförkortningen på arbetsplatsen. Samtliga respondenter berättar att den 

nya företagspolicyn i form av de nya riktlinjerna innebär följande: 

 fikapauser och andra raster är borttagna,  

 inga sociala medier används på arbetstid,  

 privata ärenden genomförs i betydligt mindre utsträckning på arbetstid,  

 flextid har tagits bort,  

 möten hålls korta,  

 halvdag före röd dag har tagits bort. 

 

Utifrån respondenternas svar framkommer tydligt att de uppfattar de nya riktlinjerna gällande 

hur arbetstagarna ska arbeta som företagets policy. Enligt Herzberg et al. (2010) får 

företagspolicyn som hygienfaktor inte sjunka under en nivå vilken arbetstagarna kan anse som 

acceptabel. Känslan respondenterna förmedlar då de berättar om företagspolicyn och hur den 

förändrats sedan arbetstidsförkortningen införts, är inte att den förändrats till det negativa. 

Respondenterna talar om att de arbetar med större fokus på arbetsuppgifterna än innan 

arbetstidsförkortningen. 

 

Två av respondenterna fortsätter med att berätta att ökat fokus på arbetsplatsen har bidragit till 

en förbättrad arbetsro. En av respondenterna uttrycker sig enligt följande. 

 

“Vi har märkt skillnad i fokus. Man är mycket mer fokuserad och vi får en helt annan 

arbetsro i gruppen. Det är tyst.” 
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Tolkningen om att respondenterna inte upplever den nya företagspolicyn som negativ grundas 

i att respondenterna verkar se företagspolicyn som ett hjälpmedel till att hitta fokus i sitt 

arbete och öka dess produktivitet. Att fokus och produktivitet ökat upplevs också som positivt 

då respondenterna förmedlar känslan av att ha en passion för sitt arbete och en vilja att arbeta 

fokuserat och produktivt, vilket de även anger att företagspolicyn medfört. En positiv 

upplevelse av företagspolicyn kan sammankopplas med tvåfaktor teorin. Om hygienfaktorn 

ses som acceptabel för arbetstagarna föreligger därmed ingen risk för vantrivsel i arbetet 

(Herzberg et al., 2010). Återfinns både goda hygienfaktorer och goda motivationsfaktorer på 

en arbetsplats, kan detta leda till arbetstillfredsställelse och ökad produktivitet (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). 

4.2.2 Arbetsbelastning 

Krav i arbetet syftar enligt krav- kontroll- stödmodellen till arbetsmängd och hur hårt 

arbetstagarna arbetar (Theorell, 2003).  Olsson (1999) menar att arbetstidsförkortning kan 

förbättra arbetsmiljön genom att minska arbetsbelastningen för arbetstagarna eftersom 

arbetstagarna har mer fritid till träning och återhämtning vilket resulterar i att arbetstagarna 

får mer energi och sänker stressvärdena. Sänkta stressvärden leder i sin tur till positiva 

effekter på arbetsprestationerna och en högre kvalité på det utförda arbetet kan uppnås 

(Olsson, 1999). Arbetstagare som har arbetsuppgifter vilka kräver hög koncentration arbetar 

som bäst då de får arbeta korta arbetspass eftersom långa arbetspass minskar arbetstagarens 

produktivitet (Bosch & Lehndorff, 2001; Tseng, 2012). 

Då frågan ställs huruvida arbetsbelastningen i form av arbetsmängd förändrats sedan 

arbetstidsförkortningen återger samtliga respondenter att de sedan införandet av 

arbetstidsförkortningen har färre timmar på sig att göra samma arbetsuppgifter som innan. 

Samtidigt förmedlar respondenterna att kraven är oförändrade sedan arbetstidsförkortningen. 

Anledningen till att kraven upplevs som oförändrade är eftersom respondenterna anser att de 

fortfarande ska sköta och kunna prestera i sitt arbete. Känslan respondenterna ger uttryck för 

är att de inte uppfattar att arbetstidsförkortningen medfört ökade krav i form av arbetsmängd 

eller hur hårt arbetstagarna arbetar. Ett ökat fokus kan å andra sidan liknas med det påstående 

Bosch och Lehndorff (2001) samt Tseng (2012) gör, nämligen att korta arbetspass kan öka 

produktiviteten. 

 

Dock säger respondenterna emot sig själva då samtliga respondenter uppger att de kan 

uppleva en viss psykologisk stress eftersom de arbetar färre timmar men ska hinna med 

samma arbetsuppgifter som innan arbetstidsförkortningen. En respondent uttrycker sig enligt 

följande. 

 

“Man vet även att man inte hinner med sitt jobb om man inte är fokuserad” 

 

En annan respondent medger även att sex timmars arbetsdag inte enbart är positivt och att det 

krävs mycket av arbetstagarna, bland annat i form av ett större ansvar samt orken att fokusera. 

Ytterligare en respondent anser att arbetskraven har ökat sedan arbetstidsförkortningen, 
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eftersom arbetstagarna numera verkligen måste fokusera och arbeta under de givna 

arbetstiderna. Ökade arbetskrav kan liknas vid att arbetsmängden ökat (Theorell, 2003). 

 

Stress är enligt alla respondenter en påfrestning som förekommer i arbetet. Tre respondenter 

uppger också att de själva är stresståliga och att stress är något som ingår i deras bransch. 

Dessa respondenter inger även känslan av att de inte upplever arbetstidsförkortningen som ett 

ökat krav. Detta kan i sin tur liknas vid samspelet mellan individ- och situationsfaktorerna 

vilka resulterar i arbetstagarnas upplevelse av arbetet.  Aresson et al. (2012) beskriver att 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse grundas i samspelet mellan individfaktorerna i form av 

personlighet, begåvning samt livssituation och situationsfaktorerna. Respondenternas 

individfaktorer skulle därmed kunna förklara den positiva upplevelsen respondenterna har om 

sitt arbete då respondenterna uppger sig vara stresståliga och att stress är något de måste tåla 

inom branschen. 

En respondent anger att den egna förmågan att hantera stress kan ha förändrats till det bättre. 

Anledningen är att respondenten kan känna sig något mer utvilad sedan 

arbetstidsförkortningen, och inte finner det lika påfrestande att arbeta övertid som tidigare. 

Påståendet kan liknas vid det Olsson (1999) menar om att arbetstidsförkortning har förbättrat 

arbetsmiljön genom att arbetstagarna har mer fritid och kan då ägna sig åt träning och 

återhämtning. Respondenterna beskriver att deras förmåga att hantera stress beror på deras 

tidigare erfarenheter. Detta kan sammankopplas vid det Theorell (2003) beskriver gällande 

hur individens personlighet är ett resultat av individens genetiska faktorer samt dess tidigare 

erfarenheter. Dessa påverkar individens förmåga att hantera påfrestningar i arbetet och 

därmed påverkar dennes förmåga att hantera stress. En respondent medger dock att stressen är 

påfrestande. 

 

“Man märker det också på folk att det är tufft, men det är ju så det ser ut i hela branschen så. 

Det är svårt men man är tvungen att hantera stress på ett annat sätt nu i och med att den 

kommer oftare eftersom vi har kortare dagar.“ 

 

 

4.2.3 Beslutsutrymme  

I krav- kontroll- stödmodellen definierar Theorell (2003) kontroll som arbetstagarens 

uppgiftskontroll, det vill säga möjligheten att fatta egna beslut. Tre av fyra respondenter anser 

inte att kontrollen i form av uppgiftskontroll förändrats något nämnvärt sedan 

arbetstidsförkortningen. Respondenterna menar att de diskuterar saker tillsammans precis som 

de gjort innan arbetstidsförkortningen. Respondenterna anger att arbetstagarna ofta är 

involverade i beslut och får möjlighet att komma med förslag på lösningar till problem, detta 

är oförändrat sedan arbetstidsförkortningen. 

 

“Jag vet att ingen skulle dra sig tillbaka för att den inte skulle våga säga någonting. Är det 

någonting så lyfter vi det i gruppen och det brukar aldrig vara något problem.” 
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Arbetstagare vilka anser sig ha små möjligheter att påverka det dagliga arbetet tenderar att 

vara mindre öppna med hur de känner (Theorell, 2003). Denna typ av arbetstagare drar sig 

hellre undan än att försöka påverka då dessa känner sig orättvist behandlade (Theorell, 2003). 

Tre av fyra respondenter anser att de har möjlighet att påverka beslut i arbetet, samt att en 

respondent upplever att arbetstagarna yttrar sig mer sedan arbetstidsförkortningen införts. 

Detta är en antydan om att arbetstagarna på arbetsplatsen har goda möjligheter att påverka och 

goda möjligheter att komma till tals. Detta kan tolkas som förhållandet i undersökningen som 

Theorell (2003)  gjort, vilken visat att anställda med stora möjligheter till beslutsutrymme mer 

ofta konfronterar chefer och medarbetare än arbetstagare med mindre beslutsutrymme. 

 

Enligt de uttalanden de tre respondenterna ovan gör, går det att utläsa att de haft kontroll i 

arbetet i form av uppgiftskontroll redan innan arbetstidsförkortningen, något som sedan 

arbetstidsförkortningen är oförändrat enligt de tre respondenterna ovan. Den fjärde 

respondenten anser dock att uppgiftskontrollen sedan arbetstidsförkortningen förändrats till 

det positiva genom att arbetstagarna yttrar sig mer genom att lyfta olika frågor sedan 

arbetstidsförkortningen införts. Respondenten fortsätter med att ange att 

arbetstidsförkortningen kräver att frågor lyfts även om de kan ses som obekväma att ta upp, 

något som samtliga respondenter instämmer i. Anledningen till att arbetstidsförkortningen 

medfört ett krav om att frågor lyfts, grundas i att det inte finns tid till onödigt tidsspill. 

 Utifrån vad respondenterna angivit kan det tolkas som att uppgiftskontrollen har förändrats. 

Tolkningen grundas i att arbetstagarna har diskussioner, är involverade i beslut, kommer med 

förslag på lösningar och dessutom lyfter frågor i större utsträckning än tidigare. Att 

uppgiftskontrollen ökat innebär även att arbetstagarens kontroll i arbetet ökat (Theorell, 

2003). 

 

Å andra sidan framkommer enligt tre av fyra respondenter att det inte längre finns tid för 

månadsmöten sedan arbetstidsförkortningen, vilket tidigare var ett tillfälle för arbetstagarna 

att kunna vara med och påverka och fatta beslut. Att tid för månadsmöten inte längre erbjuds 

innebär att arbetstagarnas tillfälle att framföra sina åsikter på eliminerats. Detta kan tolkas 

som att möjligheten att fatta beslut förändrats och minskats sedan arbetstidsförkortningen. 

Eftersom möjligheten att fatta beslut minskat kan detta enligt Theorell (2003) drabba 

kontrollen i arbetet på ett negativt sätt och så tillika arbetets natur. 

 

4.2.4 Anställningstrygghet 

Det behov som hygienfaktorerna inom tvåfaktor teorin behandlar är individens grundläggande 

biologiska behov (Herzberg et al., 2010; Aresson et al., 2012; Herzberg, 1987). En av 

hygienfaktorerna är anställningstrygghet (Herzberg et al., 2010). Tre respondenter talar om att 

anställningstryggheten påverkas av hur mycket uppdrag företaget erhåller ifrån dess kunder. 

När företaget har många uppdrag erhåller företaget en hög anställningstrygghet, medan då 
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företaget har få uppdrag föreligger det en låg anställningstrygghet. En respondent upplever att 

företaget mist kunder sedan arbetstidsförkortningen och menar att kunderna inte tror att 

företaget har tillräckligt med tid för att hinna med uppdragen. En annan respondent hävdar 

däremot att kunderna ser arbetstidsförkortningen som något positivt och har inte påverkat 

antalet uppdrag företaget mottar. I citatet syftar respondenten till företaget vid användandet av 

“vi”. 

 

“Vi har frågat kunderna vad de tycker om att vi arbetar sex timmar och de flesta tycker att 

det är positivt. Vi gör det för att satsa på personalen vi gör det också för att öka vår 

kompetens och bli en attraktiv arbetsgivare och kunna locka till bättre kompetens. 

Anledningen att vi dragit ner på en person var snarare en kompetensfråga snarare än brist på 

arbete.” 

 

Utifrån citatet framkommer det att en arbetstagare avslutat sin tjänst hos företaget sedan 

arbetstidsförkortningen införts. Anledningen verkar enligt respondenten ha grundats i en 

kompetensfråga och är inte något som berott på arbetstidsförkortningen, vilket samtliga 

respondenter instämmer i. Anställningstryggheten är en hygienfaktor som påverkar huruvida 

arbetstagarna upplever vantrivsel eller ej (Herzberg et al., 2010). Det går utifrån 

respondenternas svar att utläsa att det finns risk för vantrivsel på arbetsplatsen, sett till 

tvåfaktor teorin. Anledningen till detta är att det under de perioder då företaget inte har lika 

mycket arbete samt att bristen på uppdrag enligt en av respondenterna kan bero på 

arbetstidsförkortningen, tyder på att anställningstryggheten kan ha minskat. Att en person 

avslutat sin tjänst sedan arbetstidsförkortningen tyder även det på att anställningstryggheten 

minskat sedan arbetstidsförkortningen trots att respondenterna menar att så inte är fallet. 

 

4.3 Förändringar i belöningar 

4.3.1 Lön 

Enligt tvåfaktor teorin ses lönen som en hygienfaktor och bidrar därav inte till någon 

arbetstillfredsställelse utan bidrar istället till icke vantrivsel i de fall lönen uppfattas som 

acceptabel enligt arbetstagarna (Herzberg et al., 2010). Bassett-Jones och Lloyd (2005) menar 

dock att det är ett svagt samband mellan monetära enheter och arbetstillfredsställelse. 

Herzberg (1987) argumenterar ändå för att monetära enheter borde ses som en grundläggande 

drivkraft i arbetet i form av en hygienfaktor eftersom individer är i behov av monetära enheter 

så som lön för att kunna stilla sin hunger i dagens samhälle. Att kunna stilla det 

grundläggande behovet hunger bekräftas utav en av respondenterna. 

 

“Att jag kan ge mina barn mat [...] Tjäna pengar för att överleva.” 
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Då frågan ställs om vad respondenterna förväntas få ut av sitt arbete förmedlar respondenterna 

känslan av att lönen är en del av deras förväntningar på arbetsplatsen. Dock anger tre av fyra 

respondenter att lönen inte är avgörande eller ens en särskilt viktig faktor för deras 

arbetstillfredsställelse. Antagandet om att lönen inte upplevs som en viktig belöning grundas i 

att majoriteten av respondenterna nämner lönen i förbifarten eller nämner lönen som den sista 

faktorn vilken respondenterna uppger kring deras förväntningar på arbetet. 

 

“Lönen, den är väl så klart en del av det med det är inte därför jag jobbar här liksom, för att 

jag vill ha en bra lön, utan att jag känner att jag vill kunna utvecklas kompetensmässigt.” 

 

Lönen är därmed inte bland de första faktorerna respondenterna nämner och därmed inte lika 

viktig för respondenterna. Att lönen ses som en anledning för de flesta respondenterna att gå 

till sin arbetsplats är dock en antydan om att respondenterna faktiskt har en förväntan om att 

få lön för sitt arbete. Inom förväntningsteorin avgörs individernas arbetstillfredsställelse 

genom ekvationen om vad individerna förväntar sig att få ut av sitt arbete samt individernas 

egen upplevelse om vad de får ut av sitt arbete (Spector, 1997; Vroom, 1995). Lönen ses 

enligt förväntningsteorin som en materiell belöning vilken kan mottas då arbetstagarens 

förväntningar uppfylls (Spector, 1997; Vroom, 1995). Det kan tänkas att den materiella 

belöningen i form av lön bör ha blivit starkare för majoriteten av respondenterna. Detta 

eftersom arbetstagarna sedan arbetstidsförkortningen arbetar färre timmar per arbetsdag och 

ändå erhåller samma lön som innan arbetstidsförkortningen införts. 

 

“[…] jag har samma lön nu som när jag jobbade åtta timmar vilket man ju kan se som en 

löneförhöjning”. 

 

Eftersom lönen är densamma som innan arbetstidsförkortningen borde det därför föreligga en 

bättre möjlighet att respondenternas förväntningar på lönen överensstämmer med den erhållna 

lönen sedan arbetstidsförkortningen införts. Individernas förväntningar på lönen kan liknas 

vid att det inom förväntningsteorin ses som att individernas subjektiva förväntningar uppfyllts 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010; Vroom, 1995). Enligt Siegrist (1996) torde lönen enligt 

ansträngning- belöning- obalansmodellen utgöra en belöning för arbetstagarnas prestation i 

arbetet. Då respondenterna anger att deras belöning i form av lön ökat torde det innebära att 

en balans för respondenterna råder. Med tanke på att en utav respondenterna inte nämner 

lönen som en förväntan på sitt arbete kan det tolkas som att lönen inte är lika avgörande för 

denna respondents arbetstillfredsställelse som det är för de övriga respondenterna. 
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4.3.2 Andra förmåner 

Inom förväntningsteorin kan en erhållen belöning av materiell form avse förmåner för 

arbetstagaren (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Inom tvåfaktor teorin utgörs en utav 

hygienfaktorerna i arbetet utav förmåner i arbetet (Herzberg et al., 2010). Under intervjuerna 

tar samtliga respondenter, om än i olika mängd, upp förmånen av att arbeta kortare 

arbetsdagar sedan arbetstidsförkortningen införts. 

 

“[...] gå hem två timmar tidigare då. Det är väl en belöning i så fall.” 

Enligt förväntningsteorin kan en erhållen belöning av materiell form utgöras av förmåner för 

arbetstagaren (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Att få lämna sitt arbete två timmar tidigare 

varje arbetsdag kan ses som en form av förmån vilken uppstått sedan arbetstidsförkortningen 

införts. Enligt tvåfaktor teorin kan detta liknas med hygienfaktorn förmåner i arbetet 

(Herzberg et al., 2010). Enligt de båda teorierna torde därmed förmåner i arbetet ha ökat i 

samband med att arbetstidsförkortningen införts. 

Det har enligt tre respondenter framkommit att arbetsbelastningen numera är högre under 

vissa perioder, vilket innebär att arbetstagarna har flera projekt som ska slutföras enligt den 

uppsatta tidsramen. Respondenterna berättar att de under dessa omständigheter inte arbetar 

sex timmars arbetsdag, utan istället arbetar så länge det krävs för att få projekten slutförda i 

tid. En respondent berättar att de på arbetsplatsen har möjlighet att arbeta hemifrån om de inte 

blivit klara med dagens arbetsuppgifter på arbetstid. Ytterligare en respondent nämner att 

denne stundom utvecklar sina yrkesmässiga färdigheter på sin fritid. Under dessa 

omständigheter borde därför förmånen av att gå hem två timmar tidigare varje arbetsdag inte 

ses som en förmån. Känslan som respondenterna förmedlar är inte att företaget kräver att 

arbetstagarna ska arbeta övertid eller utveckla sina yrkesmässiga färdigheter på sin fritid. 

Känslan respondenterna förmedlar är att de själva har en önskan om att leverera i sitt arbete 

och är anledningen till att respondenterna stundom tar med sig arbetet hem. 

  

4.3.3 Status och feedback 

Tanken med ansträngning- belöning- obalansmodellen är att ett ömsesidigt utbyte mellan 

arbetstagarens ansträngning och den mottagna belöningen för ansträngningen ska vara i 

balans (Siegrist, 1996). Belöningar arbetstagarna bör motta för dess ansträngning är bland 

annat pengar och status (Siegrist, 1996). Om en arbetstagare ansträngt sig i arbetet och sedan 

mottar en låg belöning för dess ansträngning ses detta som att obalans råder (Siegrist, 1996). 

Då det ifrån respondenterna framgått att arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön kan 

ses som en löneförhöjning kan detta bidra till en statushöjning för respondenterna. Det kan 

även tolkas som att respondenterna känner sig mer belönade för det arbete som utförs. Enligt 

Siegrist (1996) kan erhållna belöningar för ansträngningar i arbetet skapa en balans som leder 

till högre grad av arbetstillfredsställelse. 
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Det har även framgått att arbetstagarna blivit bättre på att ge varandra beröm och positiv 

feedback sedan arbetstidsförkortningen införts. 

 

“Feedbacken internt så tror jag att vi har blivit tightare som grupp i och med sex timmar, och 

det gör att vi ger varandra mer feedback, vi jobbar lite hårdare tillsammans och mer 

fokuserade i projekten.” 

 

Beröm och positiv feedback kan liknas vid motivationsfaktorn erkännande för prestation inom 

tvåfaktor teorin (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Eftersom respondenterna upplever sig bli 

belönade för sina ansträngningar i arbetet, bland annat genom motta positiv feedback. Torde 

det enligt vad Siegrist (1996) beskriver om mottagen belöning i ansträngning- belöning- 

obalansmodellen tolkas som att det råder en balans mellan arbetstagarnas ansträngningar i 

arbetet och de belöningar de tycker sig få. 

4.3.4 Självförverkligande 

En respondent anger att denne har en förväntning om att känna stolthet över det som denne 

utför i sitt arbete. Respondenten anger också att arbetet på så vis är ett sätt att uppnå 

självförverkligande. Sedan arbetstidsförkortningen införts uppger respondenten att dennes 

förväntningar uppfyllts i form av självförverkligande eftersom denne anser att företaget är på 

väg i rätt riktning utifrån de mål som satts upp för företaget. 

 

“Jag tror det handlar om självförverkligande, att man gör något som man är stolt över. Att 

man tycker man gör något bra.” 

 

Förväntningen om att känna stolthet och självförverkligenande i form av att se att företaget är 

på rätt väg utifrån dess mål tolkas utifrån förväntningsteorin att arbetstagarens subjektiva 

förväntningar uppfyllts. Därmed har detta resulterat i en hög grad av arbetstillfredsställelse för 

respondenten. Anledningen till detta är för att man inom förväntningsteorin identifierar 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse genom att se till individens subjektiva förväntningar 

samt det individen upplever att denne mottar (Spector, 1997; Vroom, 1995). Enligt tvåfaktor 

teorin kan en arbetstagare endast uppnå arbetstillfredsställelse genom att motivationsfaktorer 

finns i arbetet. Därmed kan arbetstagaren få utföra arbetsuppgifterna på ett sådant sätt som gör 

att arbetstagaren kan utvecklas och komma närmre sitt självförverkligande (Herzberg et al., 

2010). Eftersom respondenten nämner att arbetet är ett sätt att uppnå självförverkligande torde 

respondentens arbetstillfredsställelse enligt tvåfaktor teorin vara mycket hög. 

Siegrist (1996) menar inom ansträngning- belöning- obalansmodellen att en belöning 

arbetstagaren bör erhålla vid ansträngning i sitt arbete bland annat kan bestå av ökad 

självkänsla. Belöningen respondenten erhåller genom vetskapen att företaget är på rätt väg 
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genom att införa arbetstidsförkortningen tolkas som att respondentens självkänsla borde öka. 

Enligt förväntningsteorin är arbetstagarens intressanta arbete en av de immateriella belöningar 

som kan upplevas då arbetstagarens förväntningar uppfyllts (Kaufmann & Kaufmann, 2010; 

Vroom, 1995). Då frågan ställs vilka subjektiva förväntningar respondenterna har på sitt 

arbete anger samtliga respondenter att de har en förväntan om att arbetet ska vara varierande, 

utmanade, kreativt, stimulerande och erbjuda utvecklingsmöjligheter. Inom förväntningsteorin 

kan ett varierande, utmanade, kreativt, stimulerande och utvecklande arbete kopplas till den 

immateriella belöningen arbetstagarens intressanta arbete. 

Inom tvåfaktor teorin kan ett varierande, utmanade, kreativt, stimulerande och utvecklande 

arbete kopplas ihop med några utav motivationsfaktorerna. Motivationsfaktorerna består 

bland annat av engagerande arbetsuppgifter, möjligheter till personlig och professionell 

utveckling,  prestation, och slutligen arbetet i sig själv (Herzberg et al., 2010; Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Det går därmed att utläsa stora likheter mellan de faktorer respondenterna 

nämner med de ovan nämnda motivationsfaktorerna. Faktorerna respondenterna nämner, är 

också de första faktorer som nämns som förväntningar vilka respondenterna har på sin 

arbetsplats. 

 

“[...] jobbet är fantastiskt roligt och utvecklande, vi jobbar med många olika kunder och 

branscher så man får hela tiden testa på nya saker. Dagarna ser ganska olika ut och man har 

nya projekt och utmaningar” 

 

Sedan arbetstidsförkortningen och den nya företagspolicyn införts vilken finns beskriven 

ovan, anser respondenterna att de blivit mer fokuserade på sitt arbete och att mer hänsyn tas 

kollegor emellan. Ökat fokus och hänsyn har i sin tur bidragit till ökad produktivitet hos de 

enskilda respondenterna. Samtliga respondenter anger att arbetstidsförkortningen bidragit till 

att de kan tillgodogöra sig arbetet på ett bättre sätt genom att det numer råder ett ökat fokus på 

arbetet. En respondent uppger att ökad koncentration i arbetet bidragit till ökade möjligheter 

för utveckling. Utifrån respondenternas utsagor torde arbetstillfredsställelsen enligt 

förväntningsteorin ha ökat för dem sedan arbetstidsförkortningen införts. Att respondenterna 

uppger att de sedan arbetstidsförkortningen fått en chans att fokusera och prestera kan i sin tur 

utgöra en möjlighet för respondenterna att leverera kvalité och utföra ett effektivare arbete. 

Detta tack vare att respondenterna får större möjligheter till att behålla koncentrationen. 

Eftersom de subjektiva förväntningarna uppfylls föreligger enligt förväntningsteorin hög grad 

av arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Vroom, 1995). 

Arbetstidsförkortningen har bidragit till ökat fokus, produktivitet samt stimulerande och 

utvecklande arbete, detta tolkas som att motivationsfaktorer erhålls på arbetsplatsen. Detta 

utifrån de motivationsfaktorer Herzberg et al. (2010) och Kaufmann och Kaufmann (2010) 

nämner, vilka är engagerande arbetsuppgifter, möjligheter till personlig och professionell 

utveckling, prestation, och slutligen arbetet i sig själv. 
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En respondent anger dock att arbetstidsförkortningen inte inneburit att arbetstagarna fått mer 

befogenheter eller mer ansvar. En annan respondent uppger tillika att arbetstagarna inte 

erhållit några utbildningsmöjligheter på arbetstid sedan arbetstidsförkortningen. De båda 

respondenternas antydan torde således innebära att vidare professionell utveckling inte givits 

sedan införandet av arbetstidsförkortningen sett till tvåfaktor teorin. Något som dock enligt 

samtliga respondenter tycks förekomma är ökat fokus och ökad produktivitet och därmed 

även möjligheter för lärdom och stimulans i arbetet. Detta i sig påvisar att professionell 

utveckling förekommer i arbetet. 
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5. Diskussion och slutsats 
För att ge en tydlig bild av hur arbetstidsförkortningen påverkat respondenternas arbetstillfredsställelse lyfts 

både aspekter i arbetet och den globala arbetstillfredsställelsen. Vissa svårigheter gällande 

arbetstidsförkortningen kommer att lyftas. Företaget och även andra företag kommer att få vissa råd om hur 

man genomför en hållbar arbetstidsförkortning. Den optimala arbetstagaren för en arbetstidsförkortning 

kommer även att presenteras.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Aspekter i arbetet 

Utifrån vad som framkommer i den resultatbaserade analysen är det ett flertal aspekter i 

arbetet som förändrats sedan arbetstidsförkortningen införts. Vissa aspekter har förändrats till 

det bättre så som feedback, lön, företagspolicy, andra förmåner, status och 

självförverkligande. Medan vissa aspekter förändrats till det sämre så som stöd, arbetskrav, 

kontroll i arbetet och anställningstrygghet. Det kan tänkas rimligt att de negativa aspekterna i 

arbetet i form av höjda arbetskrav godtas av respondenterna då arbetsbelastningen inom 

företaget varierar beroende på hur många uppdrag företaget mottar av dess kunder. Tack vare 

den varierande arbetsbelastningen borde de ökade kraven och det minskade stödet återgå till 

en acceptabel nivå under perioder med låg arbetsbelastning.  

 

Det är därför helt avgörande för bevarandet av arbetstidsförkortningen att det återfinns 

lugnare perioder där arbetsbelastningen inte är lika hög. På så vis får arbetstagarna en chans 

att tillfredsställa sina behov och förväntningar samt motta de belöningar de förväntas få ut av 

sitt arbete. Om det inte uppkommer utrymmen för lägre perioder av arbetsbelastning, bör 

företaget se till att utrymme för detta återfinns, bland annat för att minska risken för 

sjukskrivningar. I dagsläget väger de positiva aspekterna i arbetet tyngre än de negativa 

aspekterna i arbetet, vilket illustreras i figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Övervägande positiva aspekter i arbetet. 
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Om det å andra sidan inte återfinns lugnare perioder där arbetsbelastningen minskar bör det ur 

ett långsiktigt perspektiv hota arbetstidsförkortningen, företaget och dess personal. 

Anledningen är att påfrestande arbetsförhållanden i längden kan leda till ohälsa och 

sjukskrivningar enligt krav- kontroll- stödmodellen. Sjukskrivningar hade för företaget 

inneburit att ett färre antal arbetstagare finns tillgängliga för att utföra uppdrag åt kunderna, 

något kunderna säkerligen borde känna av och kanske på grund av det vända sig till ett annat 

företag.  

 

Grunden för risk för ohälsa ses i att kontrollen i arbetet har minskat genom att månadsmötena 

är borttagna. Stöd i arbetet har minskat då stöd inte längre kan erhållas på utsatt arbetstid. 

Kraven anses ha höjts då en anställd tvingats avsluta sin tjänst på grund av de ökade kraven 

sedan arbetstidsförkortningen. Ett av de grundläggande behoven i tvåfaktor teorin i form av 

hygienfaktorn anställningstrygghet har också minskat sedan arbetstidsförkortningen. 

Hygienfaktorn är en faktor som krävs för att inte skapa vantrivsel (Herzberg et al., 2010). På 

grund av dessa faktorer borde det ur ett långsiktigt perspektiv, om inga åtgärder sätts in, leda 

till att de negativa aspekterna i arbetet tar över och leder till minskad arbetstillfredsställelse. I 

värsta fall vantrivsel i arbetet. Att de negativa aspekterna väger över illustreras i figur 2 

nedan.  

 
Figur 2. Övervägande negativa aspekter i arbetet. 

 

En fråga som företaget, och även företag som har tankar på att genomföra en 

arbetstidsförkortning, bör betänka i detta sammanhang är “Vad sker med de arbetstagare som 

inte erhåller ett socialt umgänge utanför arbetet och inte heller kan få ett socialt stöd på 

arbetsplatsen?”. En utav anledningarna till att arbetstidsförkortningen infördes var för att 

företaget ville upplevas som en attraktiv arbetsgivare och locka till sig kompetens. Även den 

kompetens som kanske inte finns i närområdet. Hur skulle då en nyinflyttad och nyanställd 

arbetstagares arbetstillfredsställelse påverkas, om arbetet inte tillåter social interaktion på en 

plats där individen inte redan har ett etablerat umgänge? 
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Sedan arbetstidsförkortningen införts har den sociala interaktionen på arbetsplatsen minskat 

samtidigt som den positiva feedbacken kollegor emellan har ökat. Social interaktion verkar 

enligt de teorier som brukats, samt för respondenterna, vara betydande för arbetstagare i dess 

arbetsliv. Att sociala interaktioner minskat samtidigt som feedbacken ökat kan vara en 

antydan på hur viktigt det är för individer att socialisera med varandra. Det har framkommit 

att arbetstagare stannar kvar efter arbetstid för att på så vis utnyttja de sociala relationerna. 

Detta tyder på att arbetstagarna tar av sin egen fritid för att kunna upprätthålla de sociala, mer 

privata, relationerna med varandra. En reflektion är att arbetstidsförkortningen ställer krav på 

att arbetstagarna själva ska tillskansa sig ett socialt umgänge med sina kollegor, något som 

kanske inte alla arbetstagare har tid för. Arbetstidsförkortningen torde därmed innebära en 

viss press för arbetstagarna även utanför utsatt arbetstid.  

 

Vad som kan utläsas utifrån denna studie är dock att teorierna som använts inte helt stämmer 

överens med det respondenterna uppger under intervjuerna. Det har exempelvis framkommit 

att en del faktorer som kan öka arbetstillfredsställelsen har minskat, så som 

motivationsfaktorn eget ansvar. Vissa faktorer som bör finnas på arbetet exempelvis 

hygienfaktorer i form av interpersonella relationer och anställningstrygghet har minskat. Ett 

skäl till att det råder viss obalans emellan teorierna och respondenternas utsagor torde kunna 

bero på att samspelet mellan individfaktorerna och situationsfaktorerna. Aresson et al. (2012) 

nämner att dessa ofta ser olika ut beroende på individen och dess olika erfarenheter i relation 

till situation. Exempelvis kan respondenternas behov av motivationsfaktorerna vara starkare 

än behovet av hygienfaktorerna. Å andra sidan kan den positiva inställningen till 

arbetstidsförkortningen och dess bieffekter grundas i att den än så länge inte pågått under mer 

än nio månaders tid. 

 

5.1.2 Global arbetstillfredsställelse 

Det som framkommit i den resultatbaserade analysen är att utvecklingsmöjligheter och 

produktivitet ökat sedan arbetstidsförkortningen. Det i sin tur har bidragit till att 

respondenternas självförverkligande har ökat. Självförverkligande ses som den högsta formen 

av tillfredsställelse i arbetet enligt Herzberg et al. (2010), och tyder därav på att 

respondenternas arbetstillfredsställelse ökat sedan arbetstidsförkortning och är hög. Dock 

anses inte det ovan nämna förhållandet som hållbart i längden då krav, stöd och i viss mån 

kontroll drabbats negativt till följd av arbetstidsförkortningen införts. Sett till den globala 

arbetstillfredsställelsen kan det tolkas som att respondenterna upplever en högre grad 

arbetstillfredsställelse än tidigare. Detta eftersom respondenterna på det stora hela uttrycker 

sig som tillfreds med sitt arbete och arbetsplatsen.  

 

Trots att respondenterna erhåller en hög global arbetstillfredsställelse återfinns det en del 

problematiska omständigheter. Dessa omständigheter bör företaget och även andra företag 

bejaka ifall de är intresserade av att genomföra en långvarig och hållbar arbetstidsförkortning. 

Sett till en längre tidsperiod borde ökat krav, minskat stöd samt minskad kontroll i arbetet, 

innebära en hälsorisk (Theorell, 2003), och därmed vara negativt för arbetstillfredsställelsen. 

Eftersom den nya företagspolicyn, vilken medfört vissa begränsningar och ökade 

kompetenskrav, borde respondenterna ha en förväntan om att få gå hem efter sex timmars 
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arbetsdag och därmed motta en belöning som följd av arbetstidsförkortningen. Dock 

framkommer att respondenterna arbetat över, tagit med sig arbetet hem samt att de arbetat 

med att utveckla sina yrkesmässiga färdigheter på sin fritid. Frågan kan då ställas om 

företaget verkligen kan hävda att de infört en arbetstidsförkortning där de endast arbetar sex 

timmar per arbetsdag? 

 

Om företaget under en längre tidsperiod inte besvarar respondenternas förväntningar om att 

ge dem mer fritid, samtidigt som företaget kräver mer av respondenterna i form av ökat krav, 

minskat stöd samt minskad kontroll i arbetet, borde detta resultera i ohälsa i form av obalans 

enligt ansträngning- belöning- obalansmodellen. Det borde även resultera i utesluten belöning 

inom förväntningsteorin. Dock talar alla respondenter övergripande om 

utvecklingsmöjligheter och bidragande till självförverkligande sett till det dagliga arbetet. Kan 

detta bidra till att, som respondenterna påtalat, att de ofta arbetar övertid eller tar med sig 

arbetet hem och inte anser det vara så betungande? 

 

Samtliga respondenter nämner ökad stress och ökade krav i arbetet. Två respondenter medger 

även att det inte bara är positiva påföljder med att införa en arbetstidsförkortning. Frågan är 

dock hur länge respondenterna hade orkat med den stress som de beskriver, utan 

återhämtning. Än så länge har arbetstidsförkortningen endast pågått under en kortare 

tidsperiod. Sett till en längre tidsperiod med stress i arbetslivet och stress i privatlivet torde 

respondenternas inställning till stress gå mot det negativa.  

 

Om de uppenbart positiva faktorerna som framkommit under intervjuerna som 

utvecklingsmöjligheter och bidragande till självförverkligande ställs mot de negativa 

faktorerna stress och uteblivande av stödet uppkommer frågan “Kan de positiva faktorerna 

motivera de anställda och därmed göra att de mäktar med den stress och de krav som ökat 

sedan arbetstidsförkortningen och bidra till att de vill arbeta med att fortsätta utvecklas inom 

företaget?”. Om så är fallet borde detta kunna tolkas som att företaget kan erbjuda 

respondenterna attraktiva arbetsförhållanden. 

 

Något som också bör framhävas är att respondenterna själva anser att de erbjuds attraktiva 

arbetsförhållanden samt att de har en positiv inställning till arbetstidsförkortningen. 

Anledningen till den positiva inställningen kan förklaras med hjälp av den beskrivning 

Aresson et al. (2012) gör angående hur arbetstillfredsställelse är ett resultat av samspelet 

mellan individen och situationen. De flesta respondenter menar att de inte tror att 

arbetstidsförkortning lämpar sig för alla individer, vilket säkerligen torde stämma. En 

förklaring till att respondenternas arbetstillfredsställelse är hög kan grundas i att branschen 

som helhet är påfrestande samt att respondenterna är medvetna om att branschen som helhet 

är mer påfrestande att arbeta inom jämfört med andra branscher. 

 

Därmed skulle respondenterna kunna bli tillfredsställda för mindre än vad andra arbetstagare 

blir inom andra mildare branscher. Detta skulle i sådana fall vara betydande för de branscher 

och de företag vilka funderar på att genomgå en arbetstidsförkortning då olika branscher och 

olika företag kan ha olika typer av kulturer gällande krav på dess arbetstagare. Det kan därför 



44 
 

ses som en fördel för företag att veta vilken typ av arbetstagare de har. Detta sett till den 

beskrivning Aresson et al. (2012) ger angående att arbetstagarens tidigare erfarenheter samt 

dess personlighet samverkar med situationsfaktorerna i arbetet och skapar resultatet av en 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse. Därmed kan slutsatsen dras att det för det utvalda 

företaget samt andra företag vilka vill införa arbetstidsförkortning är ännu viktigare att 

rekrytera rätt typ av anställda sett till individens personlighet. Individens personlighet formas 

med hjälp av de genetiska faktorerna samt dess tidigare erfarenheter vilka påverkar individens 

förmåga att hantera påfrestningar i arbetet (Theorell, 2003). Företag bör därför arbeta med att 

attrahera och rekrytera individer som lämpar sig för att arbeta under dessa arbetsförhållanden. 

 

Utifrån respondenternas utsagor torde de arbetstagare vilka lämpas arbeta på ett företag med 

denna typ av arbetstidsförkortning vara:  

 

 självgående, 

 ansvarstagande,  

 stresståliga. 

 

Genom att erhålla dessa faktorer har arbetstagaren viljan och förmågan att fokusera och 

prestera i sitt arbete. Genom att besitta dessa faktorer torde därmed arbetstagaren kunna 

komma till sin rätt på ett optimalt sätt på denna typ av företag. Om ett företag anställer denna 

typ av individer kan det leda till att arbetstagarna uppnår hög grad av arbetstillfredsställelse 

och på så vis utvecklas och inte riskera att lämna företaget eller drabbas av ohälsa. På samma 

vis skulle även företaget gynnas av arbetstidsförkortningen genom att kunna bevara och 

attrahera produktiva och tillfredsställda arbetstagare. 

 

Företaget har endast infört arbetstidsförkortningen på prov och har hittills endast haft 

förkortad arbetstid i knappt nio månader. Om detta är rätt väg för företaget att gå, för att nå 

sina mål att bli en mer attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetent personal, är ännu tidigt 

att säga. Om företaget lyckas med att bli en attraktiv arbetsgivare och locka till sig kompetens 

samtidigt som företaget följer råden för att bevara en långvarig arbetstidsförkortning, torde 

detta innebära att företaget är på rätt väg och har goda möjligheter att lyckas och nå sina mål. 

Om företaget inte lyckas med de angivna råden för en långvarig arbetstidsförkortning finns 

risken att företaget är ute på djupt vatten. Sjukskrivningar kan föreligga samt att företaget, om 

de inte lyckas implementera de angivna råden, därmed riskerar att skada sitt 

arbetsgivarvarumärke. Därmed anses införandet av en arbetstidsförkortning för att attrahera 

kompetens och säkra överlevnad vara ett modigt beslut. Chansen att erhålla en långvarig 

arbetstidsförkortning minskar även i de fall då kompetensen inte finns i närområdet samt att 

det i dagsläget inte finns tid för upplärning av nyanställda.  
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5.2 Slutsats 

I studien undersöks hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse förändrats vid en 

arbetstidsförkortning i form en övergång ifrån åtta timmars arbetsdag till sex timmars 

arbetsdag. Arbetstidsförkortningen har genomförts med bibehållen heltidslön för företagets 

arbetstagare. Studien har genomförts vid ett mindre privat tjänsteföretag. Studiens syfte var att 

undersöka hur denna typ av arbetstidsförkortning förhåller sig till arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse och därmed öka förståelsen för de båda fenomenen. Frågeställningarna 

som legat till grund för studien är: 

 Hur har arbetstagarnas arbetstillfredsställelse beträffande aspekter i arbetet förändrats 

sedan införandet av arbetstidsförkortningen?  

 

 Hur har arbetstagarnas globala arbetstillfredsställelse förändrats sedan införandet av 

arbetstidsförkortningen? 

Ett flertal aspekter i arbetet har förändrats sedan arbetstidsförkortningen införts. Vissa 

faktorer har förändrats till det bättre så som: 

 

 feedback,  

 lön,  

 företagspolicy,  

 andra förmåner,  

 status, 

 självförverkligande.  

 

Vissa aspekter har dock förändrats till det sämre så som:  

 stöd,  

 arbetskrav,  

 kontroll i arbetet,  

 anställningstrygghet. 

 

Respondenterna upplever en högre grad av global arbetstillfredsställelse 

sedan arbetstidsförkortningen införts. Detta beror på att utvecklingsmöjligheter och 

produktivitet ökat sedan arbetstidsförkortningen. De ökade utvecklingsmöjligheterna och den 

ökade produktiviteten har i sin tur bidragit till att respondenternas självförverkligande ökat. 

Att självförverkligandet ökat sedan arbetstidsförkortningen tyder på en hög grad av global 

arbetstillfredsställelse. Studien visar alltså att det finns ett förhållande emellan en 

arbetstidsförkortning och arbetstagarnas arbetstillfredsställelse. En bättre förståelse för de 

båda fenomenen har erhållits under framställningen av studien. Det ses som betydande att ta 

hänsyn till arbetstillfredsställelsens påverkan vid arbetstidsförkortning. Slutsatsen kan därmed 

dras att arbetstids förkortning är “ett modigt beslut” som kan bringa företag både för och 

nackdelar.  
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5.3 Kunskapsbidrag 

 

Denna studie har bidragit med förståelse för det valda området i och med ifyllande av en 

kunskapslucka. Detta genom att undersöka hur arbetstidsförkortning förhållit sig till 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och därmed ökat förståelsen för de båda fenomenen. Det 

har framkommit att några av de teorier som brukats i form av tvåfaktor teorin, 

förväntningsteorin samt krav- kontroll- stödmodellen till viss mån inte är tillämpbar då det 

enligt dessa teorier inom vissa aspekter torde innebära att arbetstagarna är otillfredsställda i 

sina arbeten. Antagandet grundas i att det saknas vissa hygienfaktorer i arbetet, att vissa utav 

respondenternas subjektiva förväntningar inte kan besvaras samt att det råder obalans inom 

krav- kontroll- stödmodellen. 

 

Trots detta råder det en global arbetstillfredsställelse bland respondenterna, vilket skulle 

kunna förklaras med att teorierna ovan inte tagit hänsyn till att arbetsbelastningen normalt sätt 

varierar. Exempelvis kan respondenternas subjektiva förväntningar uppfyllas under de 

perioder arbetsbelastningen minskar. Detta innebär att förväntan om att erhålla ett stöd ifrån 

kollegor kan erhållas under de perioder arbetsbelastningen är låg. Detta kan ske under en tid 

på arbetsdagen eller en tid på året, men under vissa perioder kan inte erhållas på grund av den 

höga arbetsbelastningen. Eftersom arbetsbelastningen varierar finns det perioder som gör att 

arbetstagarnas förväntningar uppfylls medan dessa förväntningar i andra perioder inte anses 

uppfyllas. Detta kan även styrkas av Aresson et al. (2012) som menar att 

arbetstillfredsställelse är ett resultat av samspelet mellan individfaktorer och 

situationsfaktorer. 

 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna undersöka hur arbetstillfredsställelsen påverkas av en 

arbetstidsförkortning vid ett större privat tjänsteföretag. Anledningen till att detta vore 

intressant att undersöka, återfinns i att det kan föreligga stora skillnader på hur stora 

organisationer och mindre organisationer hanterar arbetstidsförkortningar. Skillnaden kan te 

sig i form av att erbjuda hårda och mjuka värden så som exempelvis företagspolicy och stöd. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur en arbetstidsförkortning påverkar 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse inom olika branscher och även där fokusera på hur 

individernas personlighet spelar in i resultatet av arbetstidsförkortningen. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Kort om respondent:  

Kön:  

Ålder:  

Utbildning:  

Arbetslängd på företaget:  

Varför sökt sig till företaget:  

Arbetsuppgifter:  

Förväntningsteorin  

Vad förväntar du dig att få ut av ditt arbete?   

Hur har din upplevelse om vad du faktiskt får ut av ditt arbete förändrats sedan arbetstiden har 

förkortats?  

Behovsteorin  

Hur har fysiska arbetsförhållanden, lön, anställningstrygghet och företagets policy förändrats 

sedan arbetstidsförkortningen?  

Hur har dina möjligheter till personlig och professionell utveckling förändrats sedan 

arbetstidsförkortningen?   

Samspel mellan individ- och situationsfaktorer  

Krav- kontroll- stödmodellen:  

Hur upplever du att kraven i arbetet har förändrats sedan arbetstidsförkortningen?   

Hur upplever du att din kontroll i arbetet har förändrats sedan arbetstidsförkortningen?  

Hur upplever du att det sociala stödet på din arbetsplats förändrats sedan 

arbetstidsförkortningen?   

Hur har möjligheterna till att påverka beslut och eventuella orättvisor i arbetet förändrats 

sedan arbetstidsförkortningen?    

Hur har din egen förmåga att hantera påfrestningar i arbetet förändrats sedan 

arbetstidsförkortningen?  

Hur har din förmåga att nyttja dina kollegors och chefers stöd vid påfrestningar i arbetet 

förändrats sedan arbetstidsförkortningen?  

ERI  

Anser du att du blir belönad för dina prestationer i arbetet? Hur då?   

Hur har dina belöningar för dina arbetsprestationer förändrats sedan arbetstidsförkortningen?  
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Bilaga 2  

Missivbrev  

 

Du har blivit tillfrågad att delta i ett mindre forskningsprojekt som ska genomföras av två 

studenter som studerar tredje året på Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Forskningsprojektet beräknas vara klart i början av juni och forskningsfrågorna 

lyder: Hur kan arbetstagarnas arbetstillfredsställelse beträffande de enskilda faktorerna i 

arbetet förändrats sedan införandet av en arbetstidsförkortning? Hur kan arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse beträffande den globala arbetstillfredsställelsen förändrats sedan 

införandet av en arbetstidsförkortning? Studiens syfte är att undersöka hur denna typ av 

arbetstidsförkortning förhåller sig till arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och därmed öka 

förståelsen för de båda fenomenen. Forskningsprojektet kommer att grundas på enskilda 

intervjuer vilka beräknas ta cirka en timme med vardera deltagare. Under intervjun kommer 

frågor ställas gällande hur deltagaren upplever arbetstidsförkortningen och hur den har 

påverkat deltagarens arbetstillfredsställelse. 

 

I framtagandet av examensarbetet kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

Principer tas. Detta innebär att hänsyn till deltagarens värdighet och rättigheter kommer tas, 

säkerställa att deltagaren inte tar någon skada till följd av medverkan, samt att vi som forskare 

kommer vara ärliga i arbetet och respektera deltagarens integritet. Deltagandet är frivilligt och 

om du vill så kan du när som helst välja att avstå ifrån att svara på frågor eller att avbryta 

processen och därmed ditt deltagande. Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma och 

likaså företaget. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

enbart att användas för examensarbetet. 

 

Deltagaren kommer få ta del av resultatet av intervjun och även få möjlighet att ändra 

eventuella feltolkningar samt tillägga information. Deltagaren kommer också få ta del av 

resultatet i form av det slutgiltiga examensarbetet. Vid frågor eller funderingar är ni välkomna 

att kontakta oss eller vår kursansvarige för mer information. Accepteras ovanstående 

information önskar vi att du skriver i nedanstående uppgifter. 

 

Namn:  

Mejl:  

Datum:  

Underskrift:  

 

Tack för ditt deltagande! Med vänliga hälsningar  

Monique Klingberg och Sandra Larsson  

monnyhonny@hotmail.com sandramelarsson@hotmail.se 

Kursansvarig: Mårten Hugosson, mhu@du.se 
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