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6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

FORORD 

For att oka kunskapen om effekter av arbetstidsforkortning be slot Stockholms 
stads kommunfullmaktige och senare stadens kommunstyrelse att det under 
mandatperioden 1994-98 skulle starta ett forsok med 6-timmars arbetsdag. 
Forsoket skulle inledas den 1 maj 1996 och avslutas den 30 april 1998 men kom 
sedan att forlangas till den 30 december 1998. Projektet omfattade 74 personer av 
stadens totalt 4 7 000 anstallda. Till projektledare for forsoket utsag 
kommunstyrelsen Gertrud Eriksson, Stockholms stad, med mangarig 
arbetsledarerfarenhet fran de verksamheter som ingar i forsoket. 

Personalekonomiska institutet, PEl, vid Stockholms universitet fick i 
uppdrag av Stockholms stad att utvardera projektet och ta reda pa effektema av en 
arbetstidsforkortning for personalen i forsoket, for deras familjer, for 
verksamheten och for ekonomin. 

Forsoket har utvarderats Iopande under perioden 1 april 1996 t.o.m. 
30 april 1998 med en omfattande datainsamling i form av bl.a. intervjuer, 
observationer, enkater, konditionstest, statistik samt referensmaterial och annan 
skriftlig dokumentation fran enheterna. Arbetet med datainsamlingen har 
bedrivits forskningsmassigt med gangse metoder. I vissa fall har vi utarbetat egna 
instrument och i andra har vi stottat oss pa befintliga sadana. For att om mojligt 
undvika en "ketchupeffekt" i slutet av forsoket har resultat avrapporterats 
skriftligt till projektledningen vid ett par tillfallen och underlagsrapporter har 
skrivits, presenterats och funnits tillgangliga for projekt- och styrgrupp eller den 
som onskat. En forteckning over hittills utarbetade rapporter finns langre fram i 
rapporten. 

Syftet med rapporten ar att presentera och redovisa de kunskaper vi erhallit 
om effekterna av forsoket med 6-timmars arbetsdag i Stockholms stad. Vi har vid 
datainsamlingen anvant de aspekter pa arbetstidsforkortning som formulerades i 
beslutet i kommunstyrelsen den 17 maj 1995 (se kapitel 4). Till min hjalp i 
forskningsarbetet har jag haft flera personer som genomfort delstudier, kodat och 
matat in data i statistikprogram etc. Denna sammanfattande rapport, som jag sjalv 
som forskningsledare svarar for, bade till formuleringar och innehall, baseras pa 

3 



6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLM$ STAD 

en rad delrapporter och ett rikhaltigt intervjumaterial framtagna under projektets 
gang. 

Doktoranden i etnologi, Marianne Skanse, har arbetat tva ar tillsammans 
med mig i projektet med datainsamling och analyser. Hon har bl.a. genomfort 14 7 
intervjuer, skrivit ut och analyserat dem. Hon ar ocksa ansvarig fOr en rapport om 
utvardering av effekterna pa kvaliteten i enheten Vastra Hokarangen. A ven 
foljande personer har deltagit langre eller kortare perioder: 
forskningsassistentema Catherine Thelenius, Mikael Holmgren, Therese Rydhe 
och Anders Hagg samt pedagogen Harriet Jancke samt friskvardskonsulent Liz 
Lundquist. Vidare har sjukskoterskoma Christina Bredfors, St Erikshalsan, och 
Britt Marie Jorgensen, FHC, medverkat i den medicinska uppfoljningen. Tack 
allesammans for ett fint arbete. Jag vill ocksa rikta ett tack till professor Torbjom 
Akerstedt och Goran Kecklund, Institutet for Psykosocial Miljomedicin (IPM), 
for att vi ratt anvanda ett fn1gebatteri som utformats av dem vid IPM och for hjalp 
att de medverkat i att tolka saval enkatdata som blod- och urintester. Ett tack aven 
till Mikael Ingre, IPM som analyserat enkatdata. Till sist vill jag tacka mina 
kolleger for vardefulla synpunkter pa manuskriptet. Gunilla Persson hjalpte mig 
med formalia och hermes insatser var betydelsefulla inte minst for slutprodukten. 

Jag vill till sist rikta ett sarskilt stort tack till alia er pa forsoksenhetema 
Leklust, Otto, Vastra Hokarangen, Reimerholme och Dalens sjukhem avd 22 for 
att ni svarat pa enkater och stallt upp fOr intervjuer, trampat motionscykel och 
lamnat prover. Ni har ocksa fort dagbok och ni har ordnat diverse moten och 
traffat massmedia ett otal ganger. Jag vill ocksa tacka er pa kontrollenhetema, 
Zinkensdamm, Klintbacken, Dalen avd 21 och Gubbangen for era insatser pa 
motionscykel och for att ni besvarat frageformularen. Utan era insatser hade det 
inte blivit en allsidig utvardering. 

Stockholm i januari 1999. 

Birgitta Olsson 
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SAMMANFATTNING 

UPPDRAGET 
Personalekonomiska institutet vid Stockholms universitet har pa uppdrag av 
Stockholms stad utvarderat projektet 6-timmars arbetsdag. Syftet har varit att ta 
reda pa effektema av en arbetstidsforkortning for personalen i forsoket, for deras 
familjer, for verksamheten och for ekonomin. 

Forsoket har pagatt sedan den 1 maj 1996. Det var fran borjan avsett att paga 

till den 30 april 1998 men beslut togs senare pa initiativ av personalutskottet i 

Stockholms stad att forlanga forsoket till den 30 december 1998. Utvarderingen 

omfattar inte perioden efter den 1 maj 1998. 

FORSOKSENHETER 
De enheter som haft mojlighet att prova arbetstidsforkortning inom projektets ram 
ar hemtjansten Vastra Hokarangen i Soderled, forskolan Leklust i Vasterled, 
forskolan Otto i Vantor, Reimersholmes gruppbostad Homstull och slutligen avd 
22 pa Dalens sjukhem i Enskede. Sammanlagt ror det sig om 74 personer varav 
atta var anstallda i projektet. Forsoksenheterna har jamforts med fyra 
kontrollenheter. 

Arbetstidsforkortningen har genomforts med bibehallen heltidslOn. A ven 
personer som arbetade deltid vid projektstart och som gick upp eller ner till 30 
timmar per vecka har ratt heltidslOn. 

DATAINSAMLING OCH METOD 
Uppfoljningsarbetet har pagatt under perioden 1 april 1996 t.o.m. 30 april 1998 
med en omfattande datainsamling i form av intervjuer, observationer, enkater och 
anvandning av sjukfranvarostatistik samt medicinska matningar. 

Resultatet fran olika delstudier har redovisats i ett tiotal delrapporter. 
Darut6ver finns ett omfattande intervju- och observationsmaterial. Det senare har 
anvants vid analyser av olika aspekter pa arbetstidsforkortningen och som ett 
viktigt komplement till de kvantitativa studierna. 
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TEORI 
De teoretiska utgangspunkterna utgors av valfardsteori dar 
arbetstidsforkortningen analyseras med avseende pa effekter pa tre nivaer: 
individ, verksamhet och samhalle. 

Allardts valHirdsnivaer: having, loving och being ar en av de teoretiska 
analysmodeller som anvands for att tolka effekterna ur ett social-ekonomiskt 
perspektiv (1975). 

Arbetstidsforkortningens effekter pa samhallsekonomin kan studeras med 
olika metoder. Vanligtvis anvands makroekonomiska simuleringsmodeller nar det 
galler att bedoma en generell arbetstidsforkortning men eftersom det har galler att 
studera ett enskilt forsok har jag har valt att istallet anvanda en form av cost
benefitanalys. 

Genderteori (Hirdmann, 1993; Eduards, 1992; Davies 1989) kommer till 
anvandning for att tolka och forsoka forsta skillnader mellan man och kvinnor. 

Teorin om ekologiskt arbetsliv anvands for att analysera effekterna pa 
individens total a liv (Olsson, 1994 ). Vi dare in gar de teoretiska utgangspunkter 
som ligger till grund for personalekonomiska berakningar och synsatt (Cascio, 
1985; Grojer&Johanson, 1994; Flamholtz, 1987). 

RESULTATET 
Resultaten kan harledas till tre olika nivaer; effekter for personalen, paverkan pa 
kvaliteten for brukarna och verksamheten samt samhallsekonomiska effekter. 

Personalen 

Halsa och livskvalitet 
Uppfoljningen fokuserar betraffande personalen pa halsan, samt effekter pa 
livskvaliteten och det "totala livet". Personal ens halsa har foljts upp med enkater, 
konditionstest, medicinska test och med hjalp av sjukfranvarodata. 

Av halsoenkaterna (Olsson, Akerstedt m.fl., 1999) framgar bl a att 
arbetstidsforkortningen inneburit mer tid for umgange med familj och vanner 
samt mer tid for avkoppling och andra fritidsaktiviteter som paverkar 
forsokspersonernas sociala liv. Vidare har somnkvaliteten forbattrats i 
forsoksgruppen. Halsoenkaten visar inte att forsokspersonerna forbattrat sin halsa 
eller blivit friskare. Forandringen av sjukfranvaron ar inte betingad av 
arbetstidsforkortningen enligt de testningar vi gjort. 
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Analys av blod- och urinprover ger stOd for hypotesen att individen vid 
kortare arbetstid lever ett mindre stressat liv vilket bl.a. visar sig i Higre halter av 
prolaktin i blodet (ibid.). 

Vi foljde upp sjukfrfmvaron aven genom uppgifter fn1n enhetsforestfmdarna. 
A ven om resultatet inte ar statistiskt sakerstallt har kortidssjukfnl.nvaron (:::;; 14 
dagar) minskat med i genomsnitt totalt 1,2 dagar per anstalld (fran 7,8 till 6,6 
dagar/anstalld) per ar vilket motsvarar 15,6 %. Pa samtliga forsoksenheter 
minskade den korta sjukfranvaron mer an pa referensenheterna dvs staden som 
helhet och pa motsvarande forvaltningsenhet. 

Den langa sjukfranvaron (> 14 dagar) var redan fran borjan relativt liten och 
aven den minskade pa de ingaende forsoksenheterna. Resultatets signifikans ar 
inte faststallt. 

Konditionen har forbattrats. Matningen av syreupptagningsformagan 
uppvisar en forbattring med i genomsnitt narmare 10% pa tva ar. Motsvarande 
forbattring har inte aterfunnits i kontrollgruppen. 

Barnen i personalens familjer 
22 av barnen till de anstallda i aldrarna 5-15 ar har intervjuats. Barnen i de 
anstalldas familjer uppfattar att foraldern har fatt kortare arbetstid. De ser en 
skillnad som de kan beskriva med ord och beskriver i flera fall en positiv 
uppskattning av detta och ser ett behov av att fa mer tid med foraldern/rarna. Det 
firms en skillnad mellan aldre och yngre barn. De yngre talar om att det ar skont 
att bli hamtad tidigare pa dagis eller fritids. Ett par aldre barn talar uppskattande 
om att det ar bra att kunna valja mellan att stanna pa fritids eller ga hem tidigare 
pa egen hand. En stor del av barnen skulle garna se foraldern hemma annu mer. 
De aldre barnen markerar behovet av sjalvstandighet och att ha tillgang till egen 
tid. 

For fami1jerna kan arbetstidsforkortning innebara ett battre liv och hogre 

kvalitet i relationerna till barnen vilket har betyde1se for kommunens ekonomi pa 

sikt. 

Fritiden 
Deltagarna i forsoket anvander mer tid till sociala aktiviteter som umgange med 
barnen men aven dagstidningen och TVn agnas mer tid. 

Tiden for det obetalda hemarbetet okar endast med en halvtimme per vecka 
vilket ar marginellt i jamfdrelse med sociala aktiviteter som okar med 7,5 timmar 
eller hobby med 2, 7 timmar. Det visar att utokad ledig tid inte Ieder till att man 
fastnar i koket. 

Den mest slaende skillnaden mellan den forsta halvarsmatningen och 
ettarsmatningen vad galler man och kvinnors satt att anvanda fritiden var att 
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kvinnorna anvander mer tid for sociala aktiviteter som att traffa vanner och 
sHiktingar medan mannen okat tiden for egenvard. I den forsta halvarsmatningen 
hade mannen okat tiden for hemarbete med over tva timmar. 

Sammanfattningsvis tyder saval halsoenkaten som fritidsstudien och 
intervjuerna med persona/en att individerna i forsoket fatt ett bdttre socialt liv. 

A v halsoenkat, fritidsstudie och konditionstest framgar ocksa att manga har 
borjat anvanda den lediga tiden for att trana och fOrbattra sin fysiska formaga. 
Detta ger utslag i friskare manniskor efterhand. Tolkningen av intervjusvaren 
sager att manga upplever att de fatt mer energi, mer ark och att valbefinnandet 
okar ndr man arbetar kortare arbetsdagar vilket de ocksa beskriver tar positiva 
effekter pa arbetsprestationema. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den dagliga arbetstidsforkortningen 
gar det mojligt att minska livsstressen for mdnniskor. En god cirkel av kortare 
arbetstid, battre fritid och socialt liv samt en hogre kvalitet pa servicen 
framtrader. 

Kvaliteten i den producerade servicen 

K valiteten har utvarderats genom en modell som utgar fran tre aspekter pa 
kvalitet: struktur, process och resultat (Olsson, 1994). 

Strukturellt och kvantitativt har kvaliteten forbattrats i fyra av fern fall. Det 
har skett genom att arbetstidsforkortningen ocksa medfort en forstarkning av 
personaltatheten mitt pa dagen eller da verksamheten kraver det som t.ex. vid 
maltiderna med bamen pa bamstugan eller med boende respektive vardtagarna i 
hemtj ansten. 

Vad galler processen dvs. utforandet av servicen har aven den skett pa ett 
godkant satt. Har tar personalen i manga fall valdigt fina betyg av vardtagare och 
brukare som berommer personalen fOr deras insatser bade fore och efter forsoket. 
De menar att personalen blivit piggare och gladare vilket sjalvfallet paverkar 
kvaliteten till det battre. I de fa fall da brukarna eller vardtagarna har negativa 
synpunkter pa den utforda servicen ror det sig mer om brister som funnits redan 
fore arbetstidsforkortningen och/eller som beror pa bristande resurser. 

Nar det galler att bedoma resultatet av serviceinsatsema dvs. hur brukare och 

vardtagare pa det hela taget upplever den service som ges ar betyget entydigt 

positivt. 
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Effekter for verksamheten och ekonomin 

I den ekonomiska utvarderingen har redovisats effekter pa sysselsattning, 
prestationer och kostnader. Vidare har belysts personalekonomiska liksom 
samhallsekonomiska effekter. 

Pa 66 gamla jobb (hel- och deltid) tillkom 8 nya jobb och 12 personer med 
tidigare deltid fick arbete enligt den nya heltidsnormen. I projektet nyrekryterades 
atta medarbetare. Inberaknas uppgraderingen av deltidema har genom forsoket 
skett en sysselsattningsokning motsvarande 11 helarssysselsatta ( se tab ell sid. 
140) Denna utokning av antalet jobb gjordes for att tillgodose bemanningsmalen 
vid oforandrad service och mot en arlig utgift om 2, 7 miljoner kronor. 
Utvarderingen visar att den finansiella belastningen for kommunen i verkligheten 
blir lagre eftersom det pa varje nytt jobb ocksa blir en skattebetalare. Ytterligare 
finansiella besparingar aterfinns i form av eventuellt lagre sjukfranvaro och 
mindre rehabiliteringsbehov. Pa statens budget sker besparingar i a-kassa men 
aven i att den infrastruktur som finns fOr arbetslOsa kan minska nar antalet 
arbetslosa minskar. 

Om man tar hansyn till att man vid en forkortning av arbetstiden behover 
rekrytera och anstalla fler personer ( och att des sa finns tillgangliga) innebar det 
samhallsekonomiskt ett produktivitetstillskott att forkorta arbetstiden. Pa 
intaktssidan finns manga "plus"' latta att identifiera men svara att prissatta i 
kronor och oren. Det galler forutom okad produktivitet, battre arbetsmiljo, 
forbattrad kvalitet och forbattrad service. Dessa plus eller denna "aterbaring" 
resulterar sa smaningom i pengar i den kommunala eller statliga kassan. 

Nar det galler finansiella effekter av en eventuellt utvidgad 
arbetstidsforkortning har jag i rapporten diskuterat de problem som ar 
forknippade med att det ar kommunen som star for satsningen pa 
arbetstidsforkortningen medan staten far storsta "aterbaringen" som t.ex. lagre 
utbetalningar fn1n a-kassa eller lagre kostnader for langa sjukfall. Genomforande 
av arbetstidsforkortning till 6 timmars arbetsdag i st6rre skala for Stockholms 
stad som helhet skulle med har gjorda antaganden medfora utgifter om ca 1 464 
miljoner kronor i okade Ionekostnader for nyanstallning av ca 6100 personer. Det 
skulle, under forutsattning att det finns personer som ar lampliga att anstalla, 
betyda en finansiell besparing for statskassan i utbetalningar av 
arbetsloshetsersattningar (a-kassa) om ca 823 miljoner kronor och besparingar i 
arbetsmarknadsutgiftema i ovrigt om ca 150 miljoner kronor. Till detta ska sedan 
laggas okade skattebetalningar och andra finansiella effekter for Stockholms stad 
om ca 60-100 miljoner kronor. 

Den samhallsekonomiska kalkylen visar att det under vissa forutsattningar 
innebar en samhallelig valfardsforbattring om staten bidrar till en 
arbetstidsforkortning inom offentlig sektor. I rapporten diskuteras mojligheten att 
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staten genom rabatt pa arbetsgivaravgiften skulle kunna stimulera kommuner 
eller foretag som forkortar arbetstiden att ansHilla arbetslOsa. I kalkylen har 
antagits att det finns arbetskraft i de har aktuella yrkesgruppema. 
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KAPITEL 1 

PA VAG MOT NY ARBETSTID? 

INLEDNING 

Syftet med denna rapport ar att presentera och redovisa de kunskaper som vi 
erhallit om effekterna av 6-timmars arbetsdag i forsoket i Stockholms stad. De 
teorier som ligger till grund for arbetet finns redovisade i kapitel 2. Den 
huvudfraga jag forsoker besvara ar om kortare arbetsdag enligt den modell som 
testats under tva ar i Stockholms stad innebar en valHirdsforbattring. Ett delsyfte 
ar ocksa att tolka empirin utifran ett genderperspektiv dvs. om mans och kvinnors 
upplevelser skiljer sig pa nagot satt av den forkortade arbetstiden. En rad olika 
aspekter kommer att undersokas. Olika delstudier ingar for att fa fram en sa 
allsidig belysning av fragan som mojligt. 

En central fraga for mottagaren av rapporten ar sjalvfallet om kortare 
arbetstid skulle kunna anvandas i st6rre skala och vad som skulle kunna uppnas 
for stadens medborgare och anstallda vid en mer allman tillampning. Fragan ar 
central inte minst med tanke pa den debatt som pagar om halsan hos personalen 
och det uppvaknande intresset for att som en arbetsmarknadsatgard forkorta 
arbetstiden i syfte att skapa fler jobb. Nyligen har givits en enkat om bl.a. 
arbetstider till ett statistiskt sakerstallt urval av Stockholms stads anstallda. 
Resultatet visar att 58% av de heltidsarbetande vill forkorta veckoarbetstiden och 
55% av respondenterna kan tanka sig att byta en framtida Ioneforhojning mot 
kortare arbetstid (USK-aktuellt 2-98, s. 29). 

I den allmanna debatten anvands argument som att kortare arbetstid skulle 
vara ett storre hot mot valfarden an nagot annat (Stefan FOister, DN Debatt den 
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bli att det trots en vaxande folkmangd och en alit stOrre forsorjningsborda har gatt 
att samtidigt korta arbetstiden. 

En arbetstidsforkortning loser inte alia problem i en ekonomi med svara 
strukturella pro]?lem. Kan arbetstidsforkortning fungera som en overbryggning 
fran en tidsperiod, da 8 timmars arbetsdag var normen och full sysselsattning var 
malet, till en ny tidsperiod da vi kan forsorja oss pa farre arbetstimmar per 
individ? Ja, om detta ar det manga som tvistar och asikterna gar starkt isar. 
Medan man i nagra europeiska lander redan beslutat forkorta arbetstiden anser 
andra att ekonomin skulle bli lidande om detta sker. 
Faktum ar att arbetstiden inte har forkortats i vart land sedan i borjan av 1970-
talet da lediga 16rdagar infordes efter ett beslut i riksdagen om allman arbetstids
forkortning. Langden pa arbetsdagen har varit 8 timmar sedan 1920. 

Hur ser det ut nar det galler utvecklingen av arbetstider i ovriga 

Europa? 
I inget annat land i Europa arbetar vi sa mycket som i vart land (Fajertag,1997). 
Detta galler bade i arsarbetstid raknat pa de sysselsatta och om vi ser pa familjer
nas situation. I inget annat land i Europa ar den kvinnliga forvarvsfrekvensen sa 
hog och arbetstiden i familjen sa lang. 

Inom den europeiska fackforeningsrorelsen har paborjats en diskussion om 
arbetsdelning. Den 1-2 oktober 1997 holl ETUC (European Trade Union 
Congress) tillsammans med ETUI (European Trade Union Institute) en konferens 
i Bryssel for att manifestera behovet av en ny inriktning vad galler fragan om 
arbetstidema. I konferensen, New Paths in Working Time Policy, deltog fackliga 
foretradare, arbetsmarknadsministrar och forskare fran hela Europa. Fragan 
sUilldes om hur mycket var och en behover arbeta under sin livstid. I den vision 
som formulerades av foretradare for ETUI pa konferensen ingick att 
livsarbetstiden forkortas genom en rad atgarder sa att den minskar fran dagens ca 
70 000 timmar till 50 000 timmar ar 2010. Det betyder att arbetstiden maste 
minska med 28% pa drygt 10 ar. Det beraknas ske genom ett mer flexibelt 
arbetsliv som innehaller fler friar/sabbatsledigheter, langre perioder av 
aterkommande utbildning, sankt pensionsalder och kortare arbetstid. Utbildning 
maste byggas in i foretagen och bli en naturlig del av en alit snabbare utveckling 
dar kraven pa kvalifikationer och kompetens hos arbetskraften okar. Pa sa satt 
bereds plats for fler i arbete (Hoffman, 1997). 

Olika former av arbetsmarknadsatgarder som t.ex. utbildning, utbild
ningsvikariat och praktikplatser syftar till att erbjuda plats for fler pa arbets
marknaden. Dessa former provas i Sverige och flera lander. Sabbatsledigheter har 
provas i Danmark, Belgien och Finland. Under en sabbatsledighet ges mojlighet 
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for en person att vara ledig med ersa.ttning fn1n arbetsl6shetskassa for att t.ex. 
studera eller for att ut6va en hobby. Under tiden far en tidigare arbetslos ett 
vikariat och mojlighet till ett riktigt arbete. 

Europafackens gemensamma arbetstidspolitik och kravet pa 35 timmars 
arbetsvecka for att :ra fler i arbete grundas pa en syn som irmebar att det tillgang
liga antalet timmar vid varje tidpunkt kan fordelas pa fler eller farre. Det ar for att 
fa fler i jobb som fransman, tyskar och italienare bestamt sig for att korta 
arbetstiden_ Arbetstidsforkortningen i Tyskland medelst avtal till 3 5 timmar i 
industrin anses av tyska AMS ha resulterat i en miljon jobb. I Frankrike har 
nyligen instiftats en lag om att arbetstiden tillar 2000 ska forkortas till 35 timmar 
i foretag med mer an 20 anstallda. Till ar 2002 ska den vara genomford i samtliga 
foretag. Lagen har foregatts av forsoksverksamhet dar foretag har provat kortare 
arbetstid mot att de samtidigt ratt sankt arbetsgivaravgift. Tusentals jobb anses ha 
tillskapats genom derma forsokslag som gatt under namnet Loi Robien. I Italien 
finns langtgaende planer pa inforande av 35-timmarsvecka. I Finland pagar 
forsoksverksamhet pa manga hall i landet. Det mest omtalade ar forsoket med 
6+6-timmar i ett tjugutal kommuner. Forsoket som finansieras av finska arbets
marknadsministeriet syftar bade till att skapa fler jobb och till att forstarka den 
kommunala servicen genom ett utokat oppethallande (Natti et.al., 1998). I Finland 
pagar aven en omfattande forsoksverksamhet med en s.k. job-alternation reform 
dar man har ett utbyggt system for "arbetsbyte" sa att den som vill kan komma 
overens med arbetsgivaren om att vara ledig for studier samtidigt som en vikarie 
anlitas. Ett liknande vikariatssystem har tidigare testats av arbetsmarknadsmyn
digheterna aven i Sverige. Intresset for detta har harhemma avtagit eftersom 
ersattningarna till de foretag som skickat manniskor pa utbildning och tagit in 
vikarierna konkurrerat med andra for f6retag och service mer formanliga men 
kortare atgarder. 

Svenska forsok med arbetstidsforkortning 

A ven om asikterna gar starkt isar nar det galler synen pa arbetstidsforkortning i 
vart land och manga havdar att det skulle vara ett slag i luften for att skapa fler 
jobb firms flera saval pagaende som avslutade forsok pa omdtdet som kan ge den 
intresserade mer information om effekter pa mikroplanet av arbetstidsforkort
ningar. Manga har ocksa borjat se arbetstidsforkortningar som ett satt att forbattra 
valfarden. 

I Sverige har arbetstidsforkortningar under senare ar framst tillkommit for 
att minska arbetsbelastningen och gora arbetet mer attraktivt. Inte primart for att 
skapa fler jobb. Har kan namnas Kiruna som haft 6-timmars arbetsdag sedan 
1989 inom hemtjansten, Sodertalje sjukhus som under perioden 1991-1995 pa 
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forsok i samarbete med Stockholms Hins landsting inforde 7-timmars arbetsdag 
med heltidslOn. Stockholms Hins landsting har gatt vidare och bedriver sedan ett 
par ar en omfattande forsoksverksamhet vid olika vardenheter. A ven pa nagra 
industriarbetspl£\tser finns avgransade exempel pa kortare arbetstid som t.ex. vid 
SKFs centrallager i Goteborg, pa Volvo Skovde och Volvo Boras, liksom vid 
A WJ s tryckeri i Nykoping. Vi dare kan namnas forsok dar hela enheter ingatt som 
i t.ex. Helsingborgs stad dar Fredriksdals vardbolag testat betald 
arbetstidsforkortning till 30 timmar med bibehallen heltidslOn. 

En nagot annorlunda upplaggning har valts i Vaxjo kommun dar arbetstiden 
kortats med fern timmar per vecka. De kommunanstallda fick i 16nerorelsen 1996 
individuellt ta stallning till ett bud som innebar att de kunde byta den beraknade 
16nehojningen mot kortare arbetstid. Totalt motsvarade detta att man avstod fran 
ca 10% 16nehojning. 125 personer av 5600 anstallda nappade pa erbjudandet och 
gick ned fern timmar i veckan i arbetstid mot att de avstod en del av 
16neokningen. F orkortningen ledde till ca 15 nyanstallningar. 

Ett annat exempel utgor Osthammars kommun dar 25% av de 1160 anstallda 
i kommunen 1998 accepterat ett erbjudande liknande Vaxjos. 

I Stockholms stad paborjades den 1 maj 1996 ett forsok med sex timmars 
arbetsdag med full betalning pa fern enheter inom socialtjansten. Detar om detta 
forsok som det foljande kommer att kretsa. I nasta avsnitt gar jag igenom de 
teoretiska utgangspunktema fOr forsoket. 

SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har getts en oversikt over den debatt om arbetstider som pagar i 
Europa. I flera andra europeiska lander har genomforts eller planeras arbetstids
forkortningar. Sverige har hamnat pa efterkalken och tillhor ett av de lander dar 
man arbetar aUra mest. Har ar det nu ca 30 ar sedan det senast beslutades om en 
allman arbetstidsforkortning. I Sverige finns nagra exempel pa forsok med 
kmiare arbetstid sasom i Kiruna, Sodertalje, Vaxjo, Helsingborg etc. De har 
genomforts enligt olika modeller och med olika resultat. Ett av de senare i raden 
av fOrsok utgor f6rsoket i Stockholms stad dar fern enheter inom socialtjansten 
deltagit. 

Inom den europeiska fackf6reningsrorelsen har paborjats en diskussion om 
arbetsdelning. ETUC (European Trade Union Congress) tillsammans med ETUI 
(European Trade Institute) holl den 1-2 oktober 1997 en stor konferens i Bryssel 
for att manifestera behovet av en ny inriktning vad galler fragan om arbetstiderna. 
En vision som framstalldes pa konferensen var att livsarbetstiden forkortas genom 
en rad atgarder sa att den minskar med 28% pa drygt 10 ar. Det beraknas ske 
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genom ett mer flexibelt arbetsliv som innehaller fler friar/sabbatsledigheter, 
Hingre perioder av aterkommande utbildning, sankt pensionsalder och kortare 
arbetstid. 
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KAPITEL 2 

TEORIBAKGRUND 

"The value of living standards lies in the living, and not in the possessing of 
commodities, which has derivative and varying relevance." (Sen, 1987, p.25) 

I detta avsnitt sammanfattas de perspektiv och den teoribakgrund som anvants i 
projektet. Dessa teorier har varit till hjalp nar fn1gor i enkater och intervjuer 
formulerats. Teorin har styrt datainsamling och analys av insamlat material. 
Daremot har jag haft ringa mojlighet att paverka valet av forsoksenheter eftersom 
dessa valdes ut i en process som foregick forskningsprocessen. Nar vi borjade 
samla data var det redan bestamt vilka enheter som skulle inga. De kriterier som 
anvandes i urvalet av enheter finns redovisade i kapitel 3. 

GENDERPERSPEKTIVET 

Det sociala konet 

I samhallsforskningen har det uppmarksammats att det finns en konsuppdelning 
pa arbetsmarknaden, i hemmen liksom i foreningslivet. Detta tar sig i uttryck att 
det finns hierarkier dar kvinnan underordnas mannen, 16nemassigt och 
statusmassigt. Det finns troligen anledning att vid analysen av 
arbetstidsforkortningen och dess betydelse for valfarden anlagga ett 
genderperspektiv eller atminstone vara oppen for dess betydelse for forstaelsen 
och tolkningen av resultaten i den empiriska delen. 

Gender star for konsroll eller "socialt kon" (Hirdmann, 1993, Eduards, 
1992) och ar ett begrepp som anvands for att skilja kultur fran biologi. Nar man 
anvander genderbegreppet ar det den sociala konsstrukturen dvs. det tilHignade 
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kulturella konsrollsmonstret och inte de biologiska skillnadema mellan man och 
kvinna som avses. 

Deltidsarbetet bland kvinnor 

Att skillnader existerar mellan man och kvinnor pa arbetsmarknaden ar ett val
kant fenomen. Det finns gott om statistik som visar att det existerar ojamlika 
lOner mellan man och kvinnor med samma arbetsuppgifter. Uppenbart ar ocksa 
att kvinnor oftare an man redan arbetar kortare arbetstid genom ett utbrett 
deltidsarbete. Hela 40% av kvinnorna i vart land arbetar deltid med deltidslOn 
me dan endast ca 1 0% av mann en arbetar deltid. 

Det ar ocksa vanligt att kvinnor forbises vid befordran pa grund av deltids
arbete sarskilt som deltid innebar att man inte ar lika synlig pa arbetsplatsen som 
heltidsarbetande arbetskamrater. 

Arbete och fritid hanger ihop 

Man och kvinnor antas paverkas olika av en arbetstidsforkortning. Det kan anses 
bero bade pa inlarda monster och roller och pa skillnader i forekomst av stress 
mellan man och kvinnor. Saval man som kvinna ar en odelbar person som inte 
kan de las i en "arbetsperson" och en "fritidsperson". Arbetsforhallandena 
paverkar hennes situation utanfor arbetet. Hur vi tillbringar tiden utanfor arbetet 
paverkar hur vi mar pa arbetet. Att arbete och fritid hanger nara ihop borde vara 
en sjalvklarhet men ar ofta ett forbisett faktum nar arbetslivet utformas. Det har i 
studier av olika arbetstidsmodeller framkommit att arbetstiden i sig ar den 
viktigaste arbetsmiljofaktorn. Att kunna paverka arbetstidens forlaggning genom 
t.ex. schemalaggning ar viktigt for valbefinnandet (Akerstedt, m.fl., 1996). 
Eftersom det fortfarande ar kvinnorna som utfor merparten av det obetalda arbetet 
i hemmet ar det kanske framst kvinnoma som upplever svarigheter med att fa 
arbete och fritid att ga ihop. Man kan saga att man och kvinnor lever i olika 
"kulturer" sa att kvinnor mer an man lever under en stark "livsstress" dar tiden 
aldrig racker till. En kortare arbetstid ar darfor oftare ett onskemal fran kvinnor an 
fran man. 

Ett antagande ar att den som :far kortare arbetstid :far stOrre mojligheter att 
styra och paverka sitt totala liv och att detta inverkar pa trivsel och halsa. Genom 
en okad daglig fritid okar energin och utrymmet for att gora nagot utanfor 
hemmet efter arbetstid. En utokad fritid behover inte leda till att mer tid anvands 
for hushallsarbetet ( 0 lsson, 1994 ). 
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Cyklisk kvinnlig tid 

Tidsanvandning ar ett subjektivt begrepp som varje enskild person laddar med 
egen betydelse. Davies ( 1989) som bl.a. studerat skillnader i mans och kvinnors 
tidsuppfattning menar att cyklisk tid star for det dagliga livet och bestams av 
strukturella forhallanden och deras paverkan pa manniskors liv. Det ar ett 
tidsbegrepp som overensstammer med kvinnors satt att tanka. Linjar tid star for 
ett tidsbegrepp dar man ser tid som en obruten linje i riktning mot en obegransad 
horisont. Det linjara tidsbegreppet eller det "manliga" ar det dominerande idag 
och star for att vi hailer ratt pa tiden i sekunder som flyter ihop i minuter, i 
timmar och i dagar samt till sist i ar. Aren foljer linjart pa varandra. 
Omsorgsrationaliteten eller ansvarsrationaliteten (S0rensen, 1992) har sitt 
ursprung i kvinnors satt att tanka och krockar ofta med det manliga, linjara sattet 
att se pa tid som nagot som kan matas och varderas i pengar. Detta Ieder i 
arbetslivet till "krockar" mellan omsorgsrationalitet och teknisk-ekonomisk 
rationalitet (Davies, 1989) dar mannen ser mer till hur mycket tid som anvands 
for olika uppgifter och mindre till vad tiden fylls med och hur kvaliteten blir. 

Davies anser att kvinnors behovsorientering styr deras tankande och 
handlande i arbets- och privatliv. K vinnors tid maste enligt Davies all tid ses i 
relation till andra manniskors tid och livsforing. Deras val ar inte alltid frivilliga 
utan paverkas av exempelvis arbetsmarknad, familjesituation, sociala kontakter 
samt fortryck och exploatering i samhallet i stort. Harvid spelar tidsfaktorn en 
viktig roll. Manga kvinnor i Davies studie uttrycker att fysiskt och psykiskt 
valbefinnande ar viktiga for helheten i den livsstil de valt. Deras "identitet" ar inte 
statisk utan varierar i olika skeenden i livet. 

ARBETE I TILLVERKNINGEN OCH HEMMET 

I den debatt som forts om arbetstider har i alit for hog utstrackning en daglig 
arbetstidsforkortning setts som en reform bland manga andra. Det har inte skett 
nagon genomgripande analys av vad en daglig arbetstidsforkortning har for egen
varde - vad som skiljer den fran t.ex. en forlangning av semestern eller sankning 
av pensionsaldern. For att g6ra detta kravs att vi reflekterar over vad arbetet star 
fori en manniskas liv. For att forsta vad en kortare arbetsdag tillfor i en individs 
liv maste man skilja pa vad som utgor arbete och vad den frigjorda tiden betyder. 
Vidare maste vi skilja pa vad som brukar benamnas det betalda respektive 
obetalda arbetet. 

Hur ska det arbete vi utfor i hemmet och det som sker pa det som brukar 
betecknas som fritid raknas? Har finns skiljelinjer som gar dels mellan avlonat 
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resp oavlonat arbete eller betalt resp obetalt arbete och dels mellan arbete i den 
formella sektorn resp informella sektorn. Det betalda arbetet i form av lonearbete 
ar en relativt modern foreteelse satillvida att det innan industrialismen inte var 
sarskilt vanligt ·att arbetare fick ersattning i form av pengar for utfort arbete. 
Daremot fanns aven tidigare det betalda arbetet, bl.a. som "dagsverken" och 
betalningen skedde i form av naturaformaner. Idag forekommer naturaformaner 
endast som komplement till lOnen inom vissa yrken. Dagens betalda arbete eller 
lOnearbete kan forekomma bade i den s k formella sektorn och i den informella 
sektorn. Den formella sektorn ar den sektor som vi normalt ser som 
arbetsmarknaden och dar det foreligger ett anstallningsfOrhallande mellan den 
anstallde och arbetsgivaren. Hushallsarbete och det arbete som utfors i hemmet 
liksom tjanster mellan vanner och grannar brukar hanforas till den informella 
sektorn och ar oftast obetalt. 

Hanna Arendt (1988) skiljer pa arbete och tillverkning. Nar arbetstiden for
kortas sa ar det med Arendts terminologi egentligen den tid som manniskan 
anvander for tillverkning som minskar. Arbete ar i den betydelse Arendt anvander 
term en en andlos process, sam far sin mening genom produktiviteten, men inte av 
de produkter arbetet astadkommer. Arbetet lamnar med denna distinktion inget 
gripbart efter sig. Arbete utfors bade i tillverkningen och i hemmet. 
Tillverkningen sker for det mesta utanfor hemmet och karakteriseras av att vara 
mer artificiellt betingad och dess produkter mer gripbara. Tillverkning och pro
duktion blir med derma distinktion samma sak och far sta for all den verksamhet 
som resulterar i saval produkter som tjanster aven om de fiesta tjanster, som t.ex. 
omsorg om gamla, inte pa samma satt, som produktion av bilar, resulterar i 
produkter som ar gripbara. Det blir vad galler arbete i tjanstesektorn mer en fraga 
om att arbeta mot vissa bestamda servicemal som personal eller producent, inte 
for sin egen skull men for andra. 

Om arbetstidsforkortningen medfor att arbetstempot blir hardare i till
verkningen pa farre timmar och att manniskor darmed sliter ut sig i hogre 
utstrackning innebar arbetstidsforkortningen visserligen att vi arbetar kortare tid 
men hardare. Kanske gar alla krafter at i "tillverkningen" och inget blir over for 
det som ligger utanfor "tillverkningen" for att t.ex. agna sig at de egna barnen 
eller for att ge en gammal slakting ett hjalpande handtag. Om vi daremot kan 
fortsatta att arbeta i tillverkningen i ungefar samma takt som tidigare och lagga 
ned lika mycket energi, men pa farre timmar, bor det innebara att vi tar mer tid 
over for vara familjer och anhoriga, for att delta i reproduktionen. 
Arbetstidsforkortningen kan da kanske innebara att vi arbetar mer dar. Tid for 
tillverkning ersatts med tid for arbete, utanfor tillverkningen, och kanske kan 
forutsattningarna att astadkomma ett mer helt kretslopp aka. Livet kan pulsera 
och vara barn och barnbarn far en battre uppvaxt. Samtidigt kan vart social a och 
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kulturella liv forbiittras. Detta ser jag som en forbiittring av viilfiirden pa 
individnivan. (Olsson, 1994, s. 234 ). 

ARBETETS KRETSLOPP - ETT EKOLOGISKT ARBETSLIV 

Mfmga, sarskilt kvinnor, har tvingats anpassa sig till arbetstider som inte stammer 
med livsrytmen i familjen i ovrigt. Det har bidragit till att deras grundlaggande 
trygghetsbehov inte tillgodoses. Ett antagande ar att detta begransat deras 
mojligheter att kanna sig nojda med och bemastra sin dag och det kan sannolikt 
manifestera sig i hog sjukfrfmvaro framkallad av stress och kanslor av att inte 
racka till. Detta firmer aven stOd i stressforskningen (Karasek & Theorell, 1990). 

Det har visat sig att det foreligger konsskillnader vad galler forekomsten av 
stress. Pa arbetet ar stressnivan ungefar lika hog bland kvinnor och man men efter 
arbetstid ar skillnaderna markanta. Medan mannen varvar ned efter arbetet fort
satter kvinnorna att vara stressade aven efter arbetet. Det har visat sig att 
kvinnornas stressniva stiger efter arbetstid. (Frankenhauser, 1990). Det kan antas 
att orsakerna kan sokas i att kvinnoma ar dubbelarbetande i stOrre utstrackning an 
mann en. 

Det har ibland diskuterats om det kanske framst ar angelaget att forkorta 
arbetsdagen for de som har fysiskt och psykiskt tunga jobb. Genom den kortare 
arbetsdagen kan belastningen pa individen minska samtidigt som kapacitet frigors 
som kan kanaliseras bade till "tillverkning" och till familjeliv. 
Arbetstidsforkortningen blir den lank som gor det mojligt for fler att fa tiden att 
racka till ett helt liv nar arbetets kretslopp fungerar. Arbetstidsforkortningen iir 
med detta synsiitt ett "ekologiskt" ingrepp i arbetets organisering (Olsson, 1994). 
Den mojliggor att arbeta bade med det som ror produktion i 
tillverkningen/servicen och med det som ror det egna livet, det som ror 
reproduktionen. Att manga upplever en minskad livsstress vid 
arbetstidsforkortning och ger uttryck for en forbattrad balans mellan arbete och 
fritid framgar av tidigare studier av arbetstidsforkortningar (Olsson, 1994, Varg 
m.fl. 1998). 

Ett antagande ar darfor att en arbetstidsforkortning med en till tva timmar 
per dag kan ge mojlighet att astadkomma mer av det som brukar ses som arbetets 
fransida eller det som behovs for arbetskraftens reproduktion dvs. aterskapandet, 
nyskapandet och utvecklingen av var formaga att arbeta och overforingen av 
denna formaga pa vara barn. Den ger mojlighet att astadkomma det som manga 
stracker sig efter, ett arbetets kretslopp. Pa samma satt som vi lart oss att se 
kretslopp i naturen borde vi kanske inse att det finns ett behov av kretslopp i det 
manskliga varat (Olsson, 1994 ). Det ar ofta kvinnor som star for arbetet i 
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reproduktionssektom dvs. arbetet i hemmet med barnen, de gamla och de sjuka. 
Det ar ocksa kvinnorna som mer an mannen onskar en kortare arbetsdag. I en 
enkat till personalen i Stockholms stad ar 1997 visade det sig att kvinnoma oftare 
an mannen var intresserade av kortare arbetstid framfor hogre Ion (USK-nytt 
1998/2). 

Att kvinnor har ett stOrre intresse av kortare arbetstid kan tolkas som att de 
behover det for att astadkomma arbetets kretslopp. Inte for att det ar rattvist eller 
for att det skulle vara bra ur jamstalldhetssynpunkt men for att hon av tradition 
har Ia.tt ta hand om reproduktionen. Aft inte mdnnen pa samma sdft har prioriterat 
den kortare arbetsdagen kan hero pa aft deras kretslopp fungerar dndG. De har 
atminstone pa mikroplanet, i hemmet, for det mesta mojlighet att aterhamta sig 
och agna sig at hobbys, nar kvinnoma efter sitt forvarvsarbete fortsatter med 
hemarbetet. Tiden utanfor forvarvsarbetet ar for kvinnoma fylld av plikter och 
mojligheterna till aterhamtning ar sma. Med en kortare arbetsdag kan 
bieffekterna/de interna effekterna minska och arbetets kretslopp bli mer 
sammanhangande. 

V ALFARDSPERSPEKTIVET 

Forutom genderperspektivet och det ekologiska perspektivet utgor valfardspers
pektivet en viktig utgangspunkt for saval hur data samlats in som hur de tolkas 
och anvands for att dra slutsatser. 

Jag ser ett behov av att vidga det gangse valfardsbegreppet. En forutsattning 
for samhallelig valfard ar att samhallets resurser dvs. arbete och kapital anvands 
effektivt. Leder da kortare arbetsdag till en okad valfard? 

Valfardsutveckling brukar beskrivas i ett lands BNP-utveckling. BNP ar 
emellertid ett matt som varken kan fanga upp hur eller under vilka former ett 
lands valfard har tillskapats eller hur den fordelas mellan individer eller grupper. 
Inte heller de etiska aspekterna pa produktionen kan foljas upp och matas med 
BNP (Sen, 1990). De bieffekter som ett lands produktion har pa naturen eller 
individen kan kanske sa smaningom komma att inga i BNP men !or narvarande 
finns inga allmant vedertagna satt att mata detta pa. Jag ser har ett behov av att i 
BNP-mattet aven innefatta och ta hansyn till den misshushallning som sker nar 
manniskor skadas eller slas ut vid deltagande i produktionen. Eft tee ken pa att det 
sker misshushallning dr en hog sjukfranvaro eftersom sjukfranvaro innebdr eft 
lagre deltagande i produktion. Ett tecken pa god hushallning kan vara att 
mdnniskor kan leva ett biittre socialt liv och fa utrymme for andra aktiviteter 
viktiga for valbefinnande och halsa. 
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Det arbete och den process som ligger bakom den samlade produktionen och 
sa smaningom beskrivs pa ett aggregerat satt i BNP kan skiljas ut och forst be
skrivas pa olika nivaer; individ-, foretags- resp samhallsnivan. En arbetstidsfor
kortning kan antas paverka valfarden pa alia dessa olika nivaer. 

VALFARD PA TRE NIVAER 

Hur paverkar en forkortning av arbetstiden valfarden? Att kunna arbeta farre 
timmar och anda bibehalla eller oka sin totala valfard- ar det mojligt? 

En arbetstidsforkortning antas 1a effekter pa olika "nivaer". Fran samhallets 
synpunkt ar det inte minst en fraga om vilken effekt en sadan atgard eller reform 
skulle 1a pa samhallsekonomin. Det handlar om huruvida vara samlade resurser 
racker for att genomfora en arbetstidsforkortning och den handlar om vilka andra 
konkurrerande reformbehov som finns. Det ar samtidigt en fraga om hur vi som 
medborgare och skattebetalare vill prioritera mellan materiella och icke-materi
ella behov. Ur foretagets/organisationens synpunkt handlar det om vilken effekt 
den kan tankas fa pa produktionen och foretagets totala resultat. Ur individens 
synpunkt ar det viktigt att ta reda pa bade hur situationen pa arbetet och pa hur 
den totala livssituationen paverkas om en kortare arbetsdag infors. 

Sjalvfallet hanger dessa nivaer intimt ihop och det galler att forsoka forsta 
hur, for att det ska ga att besvara fragan: Vilka effekter pa valfarden har en 
arbetstidsforkortning? Jag inleder med en diskussion om vad den kan antas 
betyda for individen, darefter kommer jag in pa effekter for 
foretaget/organisationen och sist for samhallet. 

Strukturella betingelser for vaiUird- Valfardskomponenter 

Det har gjorts studier av i vad man individen fOrfogar over resurser med vars 
hjalp hon/han kan kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor (Johansson, 
1979). Dessa s.k. levnadsnivaundersokningar som genomforts av Statistiska 
Centralbyran i flera omgangar anvander numera elva valfardskomponenter: 
Balsa, utbildning, sysselsattning och arbetstider, arbetsmiljo, ekonomi, 
boendeforhallanden, transporter och kommunikationer, fritid, sociala relationer, 
politiska resurser, trygghet och sakerhet. Dessa komponenter hanfor sig till 
omraden som ar foremal for politiska atgarder. De utgors av vad som skulle 
kunna betecknas som strukturella betingelser for valfard. De handlar endast i be
gransad omfattning om huruvida manniskor ar nojda eller missnojda. Till overva
gande del ror det sig saledes om hogst patagliga tillgangar eller legala rattigheter. 
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Studier over manniskors levnadsforhallanden tyder pa att skillnadema i valfard 
mellan olika samhallsskikt ar st6rst inom produktionen och arbetslivet Lex. i 
fraga om arbetsmiljo samt frihet och sjalvbestammande. (Social rapport om 
ojamlikheten i Sverige, 1981 ). 

Valfard kan ses som att vissa mal eller behov tillgodoses. Behov ar resultatet 
av en dialektisk process mellan manniskan och hermes yttre villkor. De behov 
som hon ger uttryck for har formats tillsammans med andra manniskor och bestar 
inte bara av interna organiska behov utan aven av vad som kan betecknas som 
strukturella behov dvs. behov som beror pa manniskans stallning i den materiella, 
ekonomiska och ekologiskt-geografiska samhallsstrukturen, och pa 
samhallsstrukturens forandringar. 

Manga kvinnor upplever ett behov av daglig arbetstidsfOrkortning. V ar 
fjarde heltidsanstalld kvinna onskar forkorta sin arbetsdag. Att hon har ett behov 
av kortare arbetsdag, aven om det innebar lOnebortfall ar troligen ett uttryck for 
att hon ar dubbelarbetande dvs. att hon har bade ett lOnearbete och ett oavlonat 
hemarbete att skota och att hon inte orkar med de dubbla krav detta innebar. 
Behovet av kortare arbetsdagar kan darmed ses som ett strukturellt betingat 
behov. Samtidigt ar det ett behov forst nar kvinnan upplever det, nar det relateras 
till ett yttre villkor eller till hennes mojligheter att delta i arbetslivet pa ett 
tillfredsstallande satt. 

Arbetstiden dr med detta sdtt att definiera vdlfard en strukturell vdlfdrds
faktor. Det tydligaste uttrycket for den ojdmna fordelningen av arbetstider i 
strukturell betydelse dr den osynliga ojdmlikhet sam ligger i att tjdnstemdn ofta 
har mojlighet att "tanja pa" sin arbetstid och t.ex. utrdtta bank- eller postdrenden 
pa arbetstid medan den kollektivanstallde tvingas vdnta till arbetstidens slut eller 
stdmpla ut mitt pa dagen. (Denna strukturella ojamlikhet ar dessutom ett exempel 
pa hur bestammandet over arbetstiden kan skilja sig mellan olika grupper av 
anstallda ). 

Prioritetsordningar betraffande valfard 
Det finns teorier om bestamda samband och prioritetsordningar mellan olika 
valfardsvarden. Detta har fan gats upp i Maslows ( 1954) s k behovstrappa dar det 
antas att ett behov pa en lagre niva forst maste vara uppfyllt innan ett behov pa en 
hogre niva kan efterstravas. Enligt Maslow kan vara grundlaggande behov 
rangordnas i en behovshierarki. Forst de fysiologiska behoven dvs. behovet av att 
tillfredsstalla de mest grundlaggande behoven fOr att kunna overleva, som t.ex. 
hunger, tOrst och skydd. Nar de fysiologiska behoven tillfredsstallts trader 
trygghets-, eller sakerhetsbehoven in i forgrunden. Dessa har att gora med 
behovet av att befria sig fran radsla for fysiska faror. Nar fysiologiska behov och 
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trygghetsbehov borjar tillgodoses inriktas intresset pa nasta niva i hierarkin, 
samhorighetsbehovet. Nar denna niva dominerar stravar individen efter 
meningsfulla relationer till andra. Efter att samhorighetsnivan har tillgodosetts 
inleds en stravan efter uppskattning, bade sjalvuppskattning och erkansla fran 
andra. Nar behovet av uppskattning ar nagorlunda tillgodosett ar det istallet 
behovet av sjalvforverkligande som ar drivkraften. 

Gar det att med hjalp av behovsteorin forklara varfor varannan heltids
anstalld mor till bam i aldrama 0-6 ar vill forkorta sin arbetstid? (Sanne, 1991) 
Att ha bam pa dagis innebar ett standigt pusslande med tider for den som arbetar 
heltid. Den som inte far arbetstider och tider for att hamta bam pa dagis att 
stamma blir sannolikt stressad och far det svart att fungera i arbetet. 
Trygghetsbehovet ar inte tillgodosett. For att skapa mer nojda och tillfredsstallda 
anstallda i den gruppen racker det sannolikt inte med gangse metoder som t.ex. 
hogre IOn. Sannolikt kravs atgarder som gor att dessa kvinnor far arbete och tider 
for barnen att stamma. De maste fa mojlighet att tillgodose sitt grundlaggande 
trygghetsbehov - att bamen rar den tid som passar dem eftersom bamen for dem 
ar en viktig drivkraft i tillvaron. Innan de borjar strava efter nasta niva pa behovs
trappan maste arbetstidspusslet, sambandet mellan arbete och fritid stamma. 
Trygghetsbehovet maste vara tillgodosett. 

Det har tror jag har uppmarksammats i alltfor liten utstrackning vid utform
ning av t.ex. arbetstidsscheman. Manga, sarskilt kvinnor, har tvingats anpassa sig 
till arbetstider som inte stammer med livsrytmen i familjen i ovrigt. Det har bi
dragit till att deras grundlaggande trygghetsbehov inte tillgodoses. 

Sjalvfallet har manga kvinnor, innan de bildade familj, passerat de flesta 
stegen i Maslows behovstrappa. Anda kan de nagra ar senare, nar de skaffat bam, 
ha svart for att karma att de kan tillgodose sina mest grundlaggande behov. De har 
kanske ont om pengar, de har ingen barnpassning eller de ar utan jobb. De tar 
flera kliv "tillbaka" pa behovstrappan. De behov av pengar och arbete kvinnan nu 
upplever ar beroende av att hon genom sin nya familjesituation skaffat sig nya 
behov. 

Maslows behovshierarki passar foga om man vill forklara varfor sa manga 
kvinnor vill ha kortare arbetsdag eftersom deras behovstillfredsstallelse inte foljer 
den kumulativa utveckling som Maslow beskriver. 

Flera forskare har kritiserat Maslows behovstrappa som fel satt att beskriva 
vad som driver manniskor. Von Otter (1978) anser t.ex. att man bor forkasta hela 
behovstrappan. Ilmonen ( 1984, s 86) havdar att det inte finns nagra hos 
manniskan pa forhand faststallda och fortecknade behov som hor till manniskans 
artmassiga grundvasen. Det som existerar hos manniskan uppstar snarare i 
vaxelverkan med omgivningen. De manskliga behoven ar enligt Ilmonen delvis 
en produkt av det samhalleliga och sociala livet. Jag menar liksom von Otter och 
Ilmonen att det ar sva1i att se att behovstrappan skulle fungera pa det kumulativa 
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Dessa komponenter ska dels ses som varden i sig sjalva, viktiga for att 
tillfredsstalla behoven, dels som resurser som kan anvandas for att uppm'i till
fredsstallelse av andra behov. Allardt vill inte satta m'igon variabel fore en annan 
utan menar att de alia ar vardefulla i sig sjalva. Det har aven utvecklats olika 
forestallningar om att en komponent skulle komma fore en annan. Halsan har 
t.ex. ofta framhallits som det viktigaste vardet. Vid levnadsnivaundersokningar 
betonas sadana resurser som ar vasentliga for uppnaendet av andra mal. Balsa, 
naring, bostad och ekonomiska resurser anses vara direkta forutsattningar for att 
andra valfards-varden ska kunna uppnas medan familjeforhallanden, utbildning 
och politiska resurser fungerar som incitament for anskaffning av andra resurser. 

Det primara i valfardsmatningar ar att man vill studera ett lands eller en 
regions valfardsutveckling/levnadsniva over tiden. Har antas att en arbetstidsfor
kort-ning i form av kortare arbetsdag kan paverka levnadsnivan matt enligt 
Allardts social-ekonomiska modell i tre dimensioner. Implicit i detta antagande 
Jigger att andra former av arbetstidsforkortningar kan ha andra effekter som t.ex. 
langre semester eller kortare arbetsveckor med langre skift under fyra dagar. 

lndividens valfard ar bade strukturell och upplevd 

Hur en kortare arbetsdag paverkar individens valfard ar inte sjalvklar. Vad ar det 
som bidrar till en okad valfard? Det racker inte att definiera valfard i lonens 
storlek da det ju snarare handlar om att med hjalp av Ionen kunna forverkliga sina 
drommar och leva ett dragligt liv. Lonen utgor endast en del av valfarden. Det 
racker inte heller att ga igenom statistik och levnadsforhallanden for hela 
befolkningen nar man ska forsoka bedoma effekterna for en grupp av individer 
som utsatts for en forandring som i det har fallet en kortare arbetsdag. Jag menar 
att aven om en svensk arbetare har en i jamforelse med arbetare i andra lander bra 
Ion ar det en brist i valfarden nar manniskor i tunga jobb standigt inte rar tiden att 
racka till annat an arbete, att inte orka med familj och vanner pa sin fritid. Det gor 
det svart att skapa balans mellan arbetskrav, arbetstyngd och egen tid. En kortare 
arbetsdag kan kanske oka forutsattningarna att uppna ett mer meningsfullt liv. I 
begreppet individens vdlfdrd !agger jag bade in de strukturella betingelserna for 
valfard sam t. ex. inkamst, sysselsdttning, bas tad, till gang till utbildning ach 
individens upplevda vdlfdrd ach den vdlfdrd sam tar sig uttryck i en okad mening 
med livet. 

Om individen stravar efter att maximera sin upplevda valfard anvander han 
sin fritid pa basta satt. Nagra kommer vid en forkortning av arbetstiden 
fortfarande att vilja oka sin inkomst medan andra soker andra varden t.ex. okad 
tid for familj eller hobbys. Att anvanda sin tid pa ett astrukturerat satt dvs. som 
fritid kan vara meningsfullt for nagra men mindre meningsfullt for andra. 
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Nagra individer kommer att anvanda den utokade fritiden, den egna tiden, 
fOr att oka sin inkomst genom att ta ytterligare ett jobb medan andra kommer att 
agna sig at andra uppgifter, studier, hobbys eller okat arbete i hemmet. Nar man 
genom frivilligarbete okar anvandningen av strukturerad tid dvs. tid som anvands 
for arbete, vare· sig det ar oavlOnat hushallsarbete, arbete i den formella eller 
informella sektorn okar risken for arbetsskador och ohalsa. Detta fenomen upp
trader i vissa lagbetalda yrkesgrupper t.ex. som stadare. De har forutom sitt 
ordinarie stadjobb ofta ytterligare jobb vid sidan om med pafoljd att de tar en hog 
total arbetsbelast-ning. Om den frigjorda tiden anvands for ytterligare forvarvs
arbete kan arbetstidsforkortningen leda till att individen pa kort sikt upplever en 
okad meningsfullhet i job bet och t.o.m. karmer sig friskare men samtidigt kan den 
okade belastningen sarmolikt sa smaningom leda till ohalsa. 

Om den frigjorda tiden overgar fran ostrukturerad till strukturerad tid 
beroende pa individens preferenser kan det bli ett slitsamt liv med dubbelarbete 
och en sammanlagd arbetstid som t.o.m. overstiger den ursprungliga arbetstiden. 
Det kan anda upplevas som optimalt ur individens synpunkt. 

Samtidigt behover inte dubbelarbete alltid betyda att belastningen okar. Om 
tva timmar kortare arbetsdag i ett tungt arbete byts mot tva timmars extraarbete i 
ett betydligt lattare arbete ger det kanske mojlighet till en okad valfard bade 
ekonomiskt och upplevelsemassigt. Har ligger en komplexitet i att marmiskor ar 
olika och har olika forutsattningar att klara att disponera den frigjorda tiden som 
ostrukturerad tid dvs. det som vanligtvis gar under namnet "fritid". For vissa 
manniskor har arbetet ett stort egenvarde och for dem kanske farre timmar pa 
jobbet inte alls betyder nagon valfardsokning. Deras arbete ar for dem detsamma 
som meningen med livet och att de genom en forkortning av arbetsdagen skulle 
berovas en del av arbetet betyder att de berovas en del av livet. For de som har ett 
tungt och uttrottande jobb kan daremot en okad fritid som anvands ostrukturerat 
bidra till en rikare fritid. 

Vad som ar upplevd valfard och som gor livet mer meningsfullt att leva 
maste darfor bli en hogst subjektiv fraga som varje individ ar suveran att avgora. 

NATIONALEKONOMIN OCH INDIVIDENS VALFARD 

I den traditionella ekonomiska litteraturen antas att individen maximerar sin 
nyttofunktion, som endast beror pa hermes egen konsumtion och som bestammer 
alla hermes val. Det ar individen som genom sitt handlande eller sin betalnings
vilja anses suveran att avgora om en atgard ar till nytta eller ej. Individen antas 
handla utifran sin egermytta. 
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Paretosanktionerade forandringar- samhallsekonomisk effektivitet 

De senaste decenniema har det gjorts den politiska bedomningen att en kortare 
arbetsdag inte .ska prioriteras framfor andra arbetstidsreformer. En kortare 
arbetsdag har ansetts vara for dyr eller ta for stora resurser i ansprak I dessa 
bedomningar synes man icke ha tagit hansyn till de icke-materiella effekter som 
kan uppsta vid en arbetstidsforkortning som t.ex. mer tid for bamen eller vad en 
okad fritid kan betyda for valHirden. Inte heller tas hansyn till hur folkhalsan 
paverkas. 

I litteraturen om valfardsteori anges olika satt att avgora om valfarden okat 
eller minskat vid en viss atgard. Enligt ett av de vanligare kriterierna, Pareto
kriteriet, har en valfardsokning skett i samhallet om atminstone en individ ( enligt 
egen subjektiv uppfattning) har tatt det battre utan att nagon annan individ har tatt 
det samre (Mattsson, 1988, s. 62). Paretooptimala tillstand karakteriseras av att 
ingen kan fa det battre utan att nagon far det samre. En paretosanktionerad 
fordndring eller en forandring som uppfyller Paretokriteriet ar en forandring som 
Ieder till att atminstone en person tar det battre utan att andra far det samre. I det 
paretooptimala laget har uppnatts en fordelning av resurser som inte kan andras 
utan att nagon nir det samre. Sadana effektiva eller optimala allokeringar av 
resurser kan det finnas manga (Bohm, 1988, s. 17 och 20). 

Makroekonomiska simuleringar av arbetstidsforkortningar 

Med de makroekonomiska modeller som anvands fas vid simuleringar av en 
reducerad arbetstid en sankning av produktionen. Daremot skiljer sig studiema at 
betraffande produktivitetseffekterna. (Arbetskraft, arbetsmarknad och produk
tivitet, 1991, s. 168) Vissa finner att det uppstar positiva effekter som t.ex. i en 
fransk studie av Malinvaud (1973), Leslie och Wise (1980) eller en studie av 
Aberg ( 1985) och Anxo och Bigsten ( 1989). Andra tar negativa effekter pa 
produktiviteten t.ex. Feldstein (1967). 

Yngve Aberg (1985) genomforde pa uppdrag av delegationen for arbetstids
fragor (DELFA) en studie av bl a produktivitetseffekter i samband med arbets
tidsforkortningar under perioden 1963 till 1982. Slutsatsen fran hans studie blev 
att kortare arbetstid till stor del har kompenserats av okad produktivitet. Abergs 
modell har kritiserats av Svenska Arbetsgivareforeningen (SOU 1976:34) och Du 
Rietz (1980). 

En studie gjord av Anxo (1986) till den nordiska arbetstidsutredningen ar 
mycket intressant eftersom den innehaller kanslighetsanalyser som visar hur 
resultatet varierar beroende pa vilken modell man utgar fran. Den analys Anxo 
gjort ger inte stOd for att saga att arbetstidsforkortningar ger en produktivitets
vinst men detta kan inte heller helt uteslutas. 
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Enligt en senare studie utford av Anxo och Bigsten (1989) synes en allman 
reduktion av arbetstiden leda till en produktionselasticitet pa 0,91 vilket betyder 
en produktivitetsokning med 0,09%. Men skillnaden ar inte signifikant varfor det 
inte gar att dra slutsatsen att forandringen har en signifikant produktivitetseffekt 
(Anxo & Bigsten, 1989, s 618). Anxo utforde aven en studie till den senaste 
arbetstidskommitten (SOU 1996: 145) och slutsatsen var att en 
arbetstidsforkortning ger en viss effekt pa sysselsattningen men att en stor del av 
forkortningen kompenseras av rationaliseringar. 

Konjunkturinstitutet (1998) har pa regeringens uppdrag nyligen gjort en 
modellberakning. A ven dar anvands en traditionell makroekonomisk modell. Pa 
kortare sikt ( upp till 5 ar) kan en arbetstidsforkortning paverka arbetslosheten. 
Det forutsatter emellertid att arbetstidsforkortningen inte kompenseras med hogre 
loner menar konjunkturinstitutet. 

En brist i de har refererade studierna ar att det inte gars nagon skillnad 
mellan om arbetstiden reduceras p.g.a. reducerad veckoarbetstid, kortare arbets
dag, kortare arsarbetstid, langre semester, okad de/tid eller en forlangd foraldra
ledighet. Arbetstidsvariabeln utg6rs i flera av dessa undersokningar av den 
genomsnittliga ars- eller kvartalsarbetstiden. Detta maste ses som en begransning 
nar det handlar om att studera effekterna av arbetstidsforkortning eftersom en 
sadan kan genomforas pa olika satt som medfOr olika effekter pa produktionen, 
och andra valfardsvariabler som halsa och meningsfull fritid. 

Om en atgard ska anses effektiv ur samhallets synpunkt avgors av huruvida 
den av dess medborgare anses oka deras nytta eller inte. A v min framstallning har 
framgatt hur svart det ar att med hjalp de gangse satten att mata valfard fanga 
effekterna av arbetstidsforkortningar. Framforallt blir dessa matt och varden 
beroende av vilka antaganden som gors och hur pass val de valda 
berakningsmodellerna kan fanga den mangfacetterade verkligheten. De 
traditionella valfardsmatten ar otillrackliga aven sa till vida att de endast tar 
hansyn till de materiella aspekterna men ej till de sociala eller existentiella 
effektema av valfarden. Detta ar sjalvfallet en allvarlig brist nar man viii bedoma 
effekter av en atgard som kortare arbetstid. 

Pa alia nivaer, individ-, foretags- och samhallsnivan, ar det anda till syvende 
och sist individens val eller handling pa en politisk eller kommersiell marknad 
som visar om en atgard ar effektiv eller inte (se t.ex. Sen, 1987). 

Vid bedomningar av arbetstidsforkortningars valfardseffekter ar ocksa vissa 
materiella effekter som effekter pa halsa och personalomsattning forbisedda. Det 
gor att resultaten blir missvisande. Om en arbetstidsforkortning, genomford som 
kortare arbetsdag, Ieder till friskare manniskor och Hirre rekryteringar paverkas 
kalkylen genom de kostnadsbesparingar som uppstar genom dessa effekter. En 
faktor som aven den forbises vid gangse analys av forkortning av arbetstiden ar 
den paverkan som kan ske pa individens produktivitet. Halsoeffekter liksom 
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effekter pa produktionen av olika arbetstidsmodeller kan beaktas om man istiillet 
for makroekonomiska produktivitetsanalyser gor samhallsekonomiska kalkyler 
(se t.ex. Mattsson, 1988) dar alla for- och nackdelar, saval monetiira som icke
monetara, for samhallet av en kortare arbetsdag vags in. Till de icke-monetara 
effekterna eller· humanitara effekterna raknas hogre livskvalitet och mindre 
lidande for de som kan ansHillas nar arbetstiden fOrkortas. Den okade produktion 
som det innebar att anstalla tidigare arbetslOsa i en situation med 
strukturarbetslOshet kan aven den beaktas. Arbetstidsforkortning skapar en 
efterfragan pa arbetskraft. Nar tidigare arbetslOsa anstalls pa en marknad som 
skapas genom arbetstidsforkortning har de ett alternativvarde. Nar arbetskraften 
overgar fran att ha varit overtalig eller saknat altemativanviindning till att fa ett 
alternativvarde okas samhallets viilfard i motsvarande man. A ven om en 
anstallning av en tidigare arbetslOs endast kan anvandas till viss del bor det 
tillskott till produktionen som sker ses som en vinst for samhallet. Denna 
problematik kan inte behandlas i de markroekonomiska simuleringsmodellema 
men daremot i en samhiillsekonomisk kalkyl. 

En overblick over tidigare forskning dar samhallsekonomisk analys 
anvants 

Tidigare forskning 
De tidigast kiinda forsaken att berakna den samhallsekonomiska lOnsamheten i ett 
proj ekt gj or des under 1600-talet av William Petty, en liikare och merkantilist 
verksam i England. Han ville med berakningarna visa pa viirdet av sparade 
manniskoliv genom st5rre investeringar i halso- och sjukvard (Herzman,1992). 

Mer systematisk anvandning av cost-benefitanalysen tycks forekomma 
framforallt i USA (Ibid s. 6). Office of Technology Assesment, OTA, ett organ 
knutet till den amerikanska kongressen, har gett ut ett par skrifter inom amnes
omradet (1979 resp 1980). Aven det amerikanska sjukvardsdepartementet 
(Department of Health Education and Welfare) har anvant metod en vid 
utvardering av njursjukvard i slutet av 1960-talet. 

I mitten av 1980-talet gjordes ett forsok att sprida samhallsekonomiska be
domningsmetoder till intresserade personer inom den svenska statsforvaltningen. 
Detta skedde bl a genom att Riksrevisionsverket (1988) gav ut en informa
tionsskrift kallad "Samhallsekonomisk metod - for battre beslutsunderlag". 
Nyligen har SPRI givit ut en skrift Halsoekonomisk analys till alias nytta (1998) 
vilket tyder pa ett nyvaknande intresse for metoden i vart land. 

I Sverige finns studier fran 1970-talet inom bl.a. sjukvarden med CBA
ansats gjorda av Bengt Jonsson (1976), senare aven av Ernst Jonsson (1980 och 
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1982)1 och Ulf Persson (1982 tillsammans med Bengt Jonsson)2
. Rakneexempel 

och metoddiskussioner finns i Hirobocker som t.ex. Mattsson (1970). 
Berkowitz (1984) liksom Johnston (1983) har arbetat med CBA av 

medicinsk reha,bilitering. Delander ( 1989) har publicerat sig pa amnet 
"Effektivitetsutvardering in om rehabiliteringsverksamheten." Ostrow ( 1987) har 
redovisat ett 30-tal olika CBA av atgarder pa personer med arbetshandikapp. 
Nagra av arbetena pa omn\det ar forutom Mattsson (1970 och 1988), Bohm (1972 
och 1986) och Jonsson (1980 och 1982), Dasgupta & Pearce (1972), Sugden & 
Williams ( 1978), Michan ( 1981 ), Gramlich ( 1981 ), och Drummond ( 1980 och 
1987). Aven Delander & Edebalk (1986) kan namnas dade i boken Samhallets 
ekonomi har skrivit nagra kapitel om CBA. 

Olika typer av samhallsekonomiska utvarderingar 
Syftet med att gora samhallsekonomiska utvarderingar ar att ge underlag for 
bedomningar om en viss atgard t.ex. en investering ar att foredra framfor en 
annan. De kan ha vad Sugden &Williams (1978) kallar "decision-making ap
proach" dvs. de bidrar till att underlatta beslutsfattandet. Genom berakningama 
lyfts olika konsekvenser fram men sedan blir det beslutsfattarens sak att dra slut
satser och fatta beslut med ledning av kalkylunderlaget. 

Bade Drummond m fl (1987) och Jonsson (1991) valjer att skilja pa foljande 
typer av ekonomiska utvarderingar: 

* Kostnadsanalys 
* Kostnadseffektanalys (cost-effectiveness analysis, CEA) 
* Kostnadsnyttoanalys 
* Kostnadsintaktsanalys (CBA) 

Samtliga ovanstaende typer av utvarderingar inkluderar kostnaderna men 
skiljer sig at betraffande hur ovriga konsekvenser eller effekter beskrivs och 
varderas. (Se t.ex. Olsson, 1993, s. 43 ff) 

I CBA, redovisas bade kostnader for atgarderna och intakterna oversatta i 
penningtermer. I analysen undersoks om en atgard ska genomforas eller ej dvs. 
om intakterna ar st6rre an kostnadema ar atgarden effektiv. 

Det ar vanligt att effekter som kan beskrivas i penningtermer kompletteras med 
beskrivningar av aven sadant som inte gar att oversatta i pengar. Detta betonas 
t.ex. av RRV i en skrift om samhallsekonomiska utvarderingsmetoder utgiven ar 
1988. "En samhallsekonomisk analys kan helt besta av beskrivningar i ord av 

1 SOU I 980:13. Lonar det sig att tillsatta fluor i dricksvatten? Utredning av Ernst Jonsson. En samhallskalkyl pa 
arbetshandikappade har gjorts av Ernst Jonsson pa uppdrag av SamhallsfOretag och finns redovisad i rapporten 
Socialt bokslut, 1982. 

2 Jonsson, B. och Persson, U., Cost-benefit analys av Cimetidin, Institutet fOr halso- och sjukvardsekonomi, 
meddelande 1982:6. Cimetididin ar ett lakemedel mot magsar.) 
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resursinsatser och effekter eller vara sa att alla resursinsatser och effekter varderas 
i pengar"(RRV 1988). 

En vanlig analys kraver att bade resursfdrbrukningen, kostnadema, och pre
stationerna (benefits) identifieras och kvantifieras. I de mest langtgaende 
analyserna ingar forutom berakningar av kostnader och kvantifiering samt 
vardering av benefits aven en beskrivning av konsekvenser som inte later sig be
skrivas i kronor och oren s k immateriella effekter eller som Drummond har valt 
att benamna dem, intangibles (Ibid s. 149-153). De benamns ibland humanitara 
effekter, se t.ex. Halsoekonomisk analys till allas nytta (1997). 

De olika typema av utvarderingar besvarar olika fragor. Valet av metod 
avgors bade av vad som ska utvarderas och av tillgangen pa data. CBA ger svar 
pa fragan om hur valfarden paverkas av en viss atgard. CEA kan ge svar pa vilken 
av flera olika alternativ bor valjas for att ett givet mal ska uppnas. Intaktssidan 
kan t.ex. beskrivas i form av antal atervunna levnadsar vid olika atgardsaltemativ. 
Det som david en given resursinsats (kostnad) ger hogst antal ar valjs. 

CBA liksom de andra variantema av ekonomiska analyser kan sagas bade 
representera ett synsatt och en metod. Den ar en konstruktion for att organisera 
tankandet, for att lista for- och nackdelar och for att nar sa ar mojligt Satta ett 
penningvarde pa dessa. 

Vad innebar den ekonomiska analysen? 
Analysen gors i tre steg: 

€ Identifiering av effekter 
€ K vantifiering av effekter 
€ Vardering av effekter 
€ Diskontering till nuvarde med en kalky lranta 

Med identifiering avses att vi tar reda pa effektema och uttrycker dessa i 
ord t.ex. "att bli friskare", "minskad livsstress" eller "lagre kostnader". 

Med kvantifiering avses att oversatta dessa effekter i termer av hur manga, 
t.ex. hur manga dagar friskare blev en person till foljd av atgarden? Hur manga 
svarar att de upplever mindre stress? 

Med vardering avses att de kvantitativa termema oversatts i pen gar dvs. hur 
mycket betyder det i pengar att en individ blir friskare? 

Med diskontering avses att den framraknade effekten omraknas till nuvarde 
med en rantefaktor. A vsikten ar gora kostnader och intakter jamforbara genom att 
hanfora dem till borjan av det fdrsta aret. 

Forutsattningen for att kunna gora en samhallsekonomisk analys ar att det ar 
mojligt att jamfora minst tva handlingsalternativ. Ett av alternativen ar ett hu
vudalternativ. I vart fall kan huvudaltemativet ses som det alternativ som innebar 
att arbetstiden forkortas till sex timmar med bibehallen heltidslOn. Det handlar om 
att jamfora detta alternativ med andra alternativ. Ett av alternativen utses till 
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nollalternativ dvs. att inga atgarder vidtas och kalkylema galler alltid i jamforelse 
med detta. 

En samhallsekonomisk analys gors for att ge en sakrare grund att sta pa i 
samband med ett beslut av nagot slag. Kalkylresultaten forutsatts ge vagledning 
vid val mellan aiternativ. 

Analysmodellen 

Ofta ses inforande av kortare arbetstid som en forlust av arbetstimmar, det 
minskar antalet timmar for "tillverkning" eller serviceverksamhet. Har tillfordes 
verksamheten medel for att ersatta den bortfallna tiden med nya medarbetare eller 
mer tid for de som redan farms i verksamheten. Detta innebar okade kostnader. I 
den samhallsekonomiska analysen vill vi ta reda pa om denna okade 
resursanvandning bidrar till att oka samhallets valfard. Altemativet jamfors med 
att inte forkorta arbetstiden. 

Kostnadema fOr arbetstidsforkortningen maste vagas mot ett antal plusposter 
eller humanitara effekter. I den modell som anvands i denna studie, en form av 
CBA, jamfors saval positiva som negativa konsekvenser av att genomfora 
arbetstidsforkortning. I kalkylen redovisas bade de sammanlagda 
samhallsekonomiska kostnaderna for atgarderna och intakterna/effekterna. 
Effektema redovisas sa langt det ar mojligt i penningtermer. Dessutom medtas pa 
"intaktssidan" fysiska enheter och humanitara effekter som ett komplement med 
beskrivningar av sadant som inte gar att oversatta i pengar, s.k. intangibles. 
Exempel pa intangibles utgor halsostandard eller livskvalitet. Effekterna 
diskonteras till en viss tidpunkt for att vara jamforbara. Detta sker med hjalp av 
en rantefaktor. Grundformeln ar: 

Nyttan/vardet av det valda altemativet beraknas utifran grundformeln 

NV= L B /(l+r)- L C /(l+r) 

dar B betecknar intakter och C kostnader samt r utgor rantefaktom. 

Om nuvardet av prestationema eller intaktema ar storre an kostnadema dvs. 
om :L B > :L C har den studerade atgarden okat samhallets valfard. Da ar det 
enligt den samhallsekonomiska kalkylen l6nsamt att genomfora atgarden. Om 
skillnaden ar negativ ar atgarden ineffektiv. 
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En samhallsekonomisk analysmodell for utvardering av en 
arbetstidsforkortning 

Med hjalp av nedanstaende formel kommer effekterna av 6-timmarsprojektet i 
Stockholms stad att sammanvagas i en samhallsekonomisk kalkyl. Den ar 
sammansatt av variabler som ska visa effekterna pa samhallets valfard i bred 
bemarkelse. Den ska kunna fanga saval materiella som sociala och existentiella 
effekter. 

Formel: 

Effektiviteten, nyttovardet (NV) av den genomforda atgarden bedoms med 
foljande modell: 

Effektivitet =NV= L B /(1 +r)- L C /(1 +r) 

dar I, C [Costs]= C= e*c 

dare [Employment]= sysselsattningseffekter, antal manar 
och c = nettokostnaden per ar for att anstalla en person, inkl semesterl6n och 
sociala avgifter efter skatt och eventuella transfereringar 

L B [Benefits] = uds+ s+op + q + he + soc + 1 + cons 

dar 

uds [unemployment decrease savings] = vardet av det produktionstillskott 
som :ffis nar arbetsl6sa :ffir arbete som ett resultat av arbetstidsforkortningen 

s [sickness decrease]= Kostnadsbesparingar p g a farre 
sjukskrivningar 

op [operation time] = Positiv eller negativ paverkan pa oppethallandetid/ 
servicetid 

q = Servicekvalitet/brukarbedomningar/nytta 

he [health]= Halsoeffekter, upplevda och fysiologiska 
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soc [social life] = Paverkan pa det sociala livet 

1 [life] = Paverkan pa individens livskvalitet 

cons [consumption pattern] = konsumtionsmonster som innebar ett battre 
utnyttjande av kommunens service dvs. att befintlig service anvands i storre 
utstrackning 

PERSONALEKONOMISKT PERSPEKTIV 

Jag kommer vid bedomningen av effekterna pa foretags-/organisationsnivan att 
anvanda mig av ett personalekonomiskt synsatt. 

Nagra av de tidigaste arbetena inom omradet gjordes av Roger Hermansson, 
Rensis Likert, Lee Brommet, William C. Pyle och Eric G. Flamholtz i USA pa 
1960-talet (Flamholtz, 1989). Forskningsomradet har vuxit fram ur national
ekonomins humankapitalteori som representeras av bl.a. nobellpristagaren 
Theodore Schultz ( 1971 ), ur organisationspsykologin och ur de delar av foretags
ekonomin som ror "human resources" (Grojer och Johanson, 1991). 

I forsoket i Stockholms stad, som ar foremal for denna rapport, har kortare 
arbetstid genomforts med bibehallen heltidsl6n. Detta ses ofta, framforallt av de 
som traditionellt har att gora med 16nefragor, som en okad lonekostnad. Pa 
individnivan innebar det de fakto att manadslonen eller veckolonen blir 
densamma vilket betyder att l6nen for 30 timmar blir densamma som for 40 
timmar eller omraknat per timme okar med ca 33%. Men att enbart betrakta 
arbetstidsforkortningen pa detta snava satt gor att man missar att ta reda pa vad 
det betyder for arbetsgivaren och personalbudgeten i sin helhet, i det har fallet 
kommunen. For att fa en sa fullodig bild som mojligt kravs att man tar reda pa 
vad det betyder for den totala budgeten och for verksamheten. 

Genom att betrakta en arbetstidsforkortning som en investering dar det finns 
bade en kostnadssida och en intaktssida blir kalkylen over en arbetstids
forkortning med bibehallen heltidslon mer intressant an om den enbart ses som en 
okad lonekostnad. 
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SAMMANFATTNING 

Jag har i detta avsnitt gatt igenom de teoretiska utgangspunkter som ligger till 
grund for utvarderingen och de fragor som vi vill ta svar pa. Sammanfattningsvis 
vill jag ta reda pa om en kortare arbetstid Ieder till en forbattrad valfard. 

En utgangspunkt tas i genderforskningen dar skillnader i attityder och 
upplevelser i samband med en arbetstidsforkortning lattare kan forstas om man 
tar hansyn till skillnader i gender. 

Valfarden kan ur en individs synvinkel bedomas pa tre nivaer enligt en 
social-ekonomisk modell, den materiella, den sociala och den existentiella nivan. 
Genom en forkortad arbetstid antas att det skapas en battre balans mellan arbete 
och fritid i individers liv. Detta antas forbattra halsan och minska livsstressen 
samt mojliggora saval social som existentiell valfardsutveckling. Det kan aven 
uttryckas som att ett mer ekologiskt arbetsliv blir mojligt nar arbetstiden 
forkortas. 

En viktig teoretisk utgangspunkt ar att en arbetstidsforkortning paverkar 
individers valfard i bred bemarkelse. Om atminstone en individ tar det battre utan 
att nagon individ samtidigt far det samre ar en atgard samhallsekonomiskt 
effektiv enligt paretokriteriet. I arbetet med att bedoma de samlade 
valfardseffektema kommer en anpassad cost-benefitmodell att anvandas. 
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KAPITEL 3 

FORSOKET MED BETALD ARBETSTIDS-.. 
FORKORTNING I STOCKHOLMS STAD. 

GENOMFORANDE OCH DESIGN 

BESLUTET 

Beslut att starta ett tvaarigt forsok med sex timmars arbetsdag med bibehallen 
heltidslOn togs av Kommunstyrelsen den 17 maj 1995 (bil 7). 

F orsoket skulle omfatta tre-fyra olika arbetsplatser/resultatenheter in om 
socialtjanstens ansvarsomrade. Arbetsplatserna skulle representera barnomsorg, 
aldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Darut6ver skulle overvagas om 
det var mojligt att prova forsoksverksamhet med arbetstidsforkortning aven inom 
individ- och familjeomsorgen. 

For genomfOrandet av forsoksverksamheten beslutades att det skulle avsattas 
medel som skulle kunna anvandas for att ersatta den del av arbetstiden som inte 
kunde minskas genom effektiviseringar och rationaliseringar. 

I beslutet uttalades att det var onskvart att minst en arbetsenhet skulle om
fatta bade man och kvinnor. Enligt intentionema skulle forsoket genomforas med 
bibehallen service till kommuninvanarna. Vidare skulle utrymme finnas for 
nodvandig tid for kompetensutveckling och planering av arbetet. Projektet skulle 
vidare utvarderas under ledning av en forskningsinstitution. 

Forsoket, som startade enligt uppstalld tidsplan den 1 maj 1996, pa fern 
arbetsenheter i Stockholms stad, innebar att arbetstiden pa forsok reducerades 
fran atta till sex timmar per dag inom tva forskoleenheter och ned till 30 timmar 
per vecka med kortare arbetspass mom gruppboende, hemtjanst och pa en 
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sjukhemsavdelning. Vissa variationer forekommer med hansyn till verksamheten. 
F orkortningen genomfordes med full Ionekompensation och kunde genomforas 
med sarskilt avsatta medel. 

Enligt beslutet i kommunstyrelsen 1996 omfattar forsoket tidsperioden 1 maj 
1996 till 30 april 1998. Senare beslutades om en forlangning till arets slut. 
Utvarderingen omfattar endast den ursprungliga tidsperioden dvs. t.o.m. 30 april 
1998. 

GENOMFORANDE OCH DESIGN AV FORSOKET 

lntresseforfragan 

En intresseforfragan gick ut till samtliga enheter inom socialtjansten den 22 
september 1995 genom ett brev fran personaldirektOren. Brevet inneholl informa
tion om den planerade fOrsoksverksamheten och erbjudande om att anmala 
intresse for att delta. I brevet betonades 

"att den som ar intresserad av att delta skall tillsammans med sin arbetsledare komma in med en intresseanmalan, 
..... Sarskilt intressant ar att fa veta vilka ideer ni har om hur arbetet skall kunna laggas upp. Det finns inga fardiga 
mallar. Alia ideer ar valkomna." 

Forfragan resulterade i att 156 forvaltningsenheter anmalde intresse for forsoket. 

Urval 

For att kunna genomfora ett kontrollerat forsok maste vissa enheter valjas ut. For 
urvalet formulerades ett antal kriterier, som jag aterkommer till. 

I urvalsarbetet inbjods till idekonferenser dar de intresserade erbjods att ta 
del av ytterligare information. Projektledaren besokte dessutom tankbara enheter 
for att slutgiltigt kunna lagga fram ett forslag om vilka enheter som skulle fa 
mojlighet att delta i forsoket. Foljande enheter utsags efter beslut i 
Personalutskottet till forsoksenheter: 

• Vastra Hokarangen, hemtjanstenhet i Soderled 
• Otto, forskola i Vant6r 
• Leklust, forskola i Vasterled 
• Reimersholme gruppbostad, Homstull 
• Dalens sjukhem, avd 22, dagpersonalen, demensvard, Enskede 
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Kriterier for urval av forsoksenheter 

Foljande kriterier skulle enligt beslutet i kommunstyrelsen ligga till grund for 
urvalet av fdrsoksenheter: 

• personalen skulle i sa stor utstrackning som mojligt vara toraldrar och heltids
arbetande 

• enheterna skulle vara "genomsnittsenheter" vad gallde storlek, organisation, 
arbetsledning och personalens alder 

• enheterna skulle ha bra interna relationer och goda administrativa rutiner, 
• det skulle finnas en beredskap att dela med sig av erfarenheterna fran forsoket 

samt ideer kring arbetets upplaggning 
• projektet skulle vara val forankrat hos personal, distriktsledning och tack 
• minst en av enheterna skulle ha en stor an del manlig personal 

Enhetema gjorde sjalva i samband med intresseanmalningama en noggrann 
genomgang av bemanningsstruktur liksom av behovet av vikarier for att klara 
arbetstidsforkortningen. Detta redovisades for projektledningen och Hig 
tillsammans med kriteriema till grund for urvalet av enheter. 

Beslut om val av forsoksenheter fattades slutligen den 13 mars 1996 i 
kommunstyrelsen. Samtidigt beslutades om budget for projektet och om att upp
draget att utvardera forsoket skulle ges till Personalekonomiska institutet (PEl). 

Projektorganisation och styrning av forsoket 

Samtidigt som beslutet om forsoksverksamhet togs i kommunstyrelsen (den 17 
maj 1995) utsags Gertrud Eriksson formellt till projektledare. 

En styrgrupp tillsattes med representanter fran Stockholms stads personal
politiska avdelning, en stadsdelsnamndsdirektOr, en fdrskolechef och en personal
chef fran ett av socialdistrikten/stadsdelsnamnderna3

• En projektgrupp bildades 
bestaende av projektledaren och en representant for respektive enhet, vanligtvis 
enhetscheferna fran varje deltagande arbetsplats. Projektet har dessutom foljts av 
en facklig referensgrupp. 

Det uttalades av projektledningen redan i inledningsskedet att det skulle falla 
pa den enskilda enheten eller arbetsgruppen att besluta om hur rutiner och nya 
arbetstidsscheman skulle utformas for att fungera gentemot verksamhetsmalen. 
Det innebar att fdrestandaren pa respektive enhet fick en central roll i genom-

3 En ny stadsdelsfOrvaltning med stadsdelsnamnder infOrdes i Stockholms stad under 1996. Benamningen distrikt 
overgick da till stadsdelsnamnder. 
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forandet av forsoket. For hemtjansten i Hokarangen stod gruppen som kollektiv 
for planeringen. 

SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har givits en oversikt over beslutet och forberedelserna i 
Stockholms stad infor forsoket med sex timmars arbetsdag. Beslut om vilka 
enheter som skulle omfattas togs i kommunstyrelsen den 13 mars 1996. 

F orsoket, som startade enligt uppstalld tidsplan den 1 maj 1996 pa fern 
arbetsenheter i Stockholms stad, innebar att arbetstiden pa forsok reducerades 
fran atta till sex timmar per dag inom tva Idrskoleenheter och ned till 30 timmar 
per vecka med kortare arbetspass inom gruppboende, hemtjanst och 
sjukhemsavdelning. Vissa variationer forekommer med hansyn till verksamheten. 
F orkortningen genomfordes med full lonekompensation och detta finansierades 
med sarskilt avsatta medel. 

I nasta kapitel redogors for uppdraget och metoden. 
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KAPITEL 4 

.. 
UTVARDERINGSMETOD 

I projektet sex timmars arbetsdag skulle enligt beslutet i kommunstyrelsen4 

stud eras 
• om det kan skapas fler arbetstilWillen 
• de samhalls- och kommunalekonomiska konsekvensema 
• effektivitet och produktivitet i verksamheten 
• hur kvaliteten paverkas av att personalen arbetar sex timmar 
• arbetstidens betydelse for personalens halsa och livskvalitet 
• effekter av kortare arbetstid for personalens bam 
• skillnader i mans och kvinnors satt att anvanda sin utOkade fritid 

En uppfoljning av projektet skulle omfatta ovanstaende punkter. 
Kommunens avsikt var att kunskaper skulle sokas om hur en arbetstidsfor
kortning av har angivet slag paverkar personalen och verksamheten/kommunen a 
ena sidan och brukama/vardtagama a andra sidan. 

I uppfoljningen skulle vi studera effekterna for personalen och deras barn, 
for barnen pa barnstugorna och deras foraldrar, for pensionarerna och deras 
anhoriga samt fOr de utvecklingsstorda och deras anhoriga. Dessutom skulle 
genom en halsouppfoljning av personalen undersokas om stressniv{m forandrades 
och om halsan i andra avseenden paverkades. 

4 17 maj 1995 
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METOD 

Experimentell. upplaggning med fore- och eftermatningar 

Forsoket har erbjudit en unik mojlighet att under tva ar folja ett antal personer 
som provat daglig arbetstidsforkortning med bibehallen heltidslOn. Dessutom har 
uppHiggningen med sammanhallna arbetsenheter, dar samtlig personal kunnat 
forkorta arbetstiden, gjort att arbetstidsforkortningen inneburit en paverkan pa 
respektive enhets arbetsforhallanden som helhet. 

Det foll sig naturligt att utforma uppfoljningen av forsoket med bade for
och eftermatningar. Formatningar gjordes i april 1996 dvs. nagra veckor fore 
start. Eftermatningar gjordes dels 16pande genom intervjuer och deltagande 
observation dels genom ett- och tvaarsmatningar i form av enkater, insamling av 
blod- och halsodata samt konditionstest. Dagboksblad anvandes for att undersoka 
fritidsvanorna och data samlades vid tre tillfallen, i april 1996, september 1996 
och april 1997. 

De fern forsoksenheterna jamfors med motsvarande kontrollgrupper for att 
sa langt mojligt halla undersokningsvariablerna under kontroll. 

Fern fallstudier i fyra olika verksamheter 
Samtidigt som vi har haft mojlighet att folja ett stort antal personer under tva ar 
och gora en jamforande studie med kontrollgrupper har vi haft tillgang till fern 
olika enheter med olika forutsattningar, ideer och framforallt ett antal individer 
som deltar i formandet av arbetsorganisation och miljo omkring arbetstidsforkort
ningen. Vi har forutom fern olika fall i projektet studerat fyra olika verksamheter; 
hemtjanst, barnomsorg, demensvard och omsorg om utvecklingsst6rda. Det 
betyder att vi hade mojlighet att studera effekterna av arbetstidsforkortningen for 
personalen, for brukarna och for kommunen som helhet men vi har aven kunnat 
studera skillnader mellan verksamheterna och i vad man arbetstidsforkortningen 
far olika effekter nar forutsattningarna som bestams av verksamheten skiftar. 

I kapitel 7 presenteras enhetema med data och observationer. 

Forsoksenheter 
De enheter som kom att inga i forsoket var tva forskolor, Otto och Leklust, en 
hemtjanstenhet, Vastra Hokarangen, en enhet for omsorg om psykiskt handikap
pade, Reimersholme gruppbostad och slutligen dagpersonalen pa en sjukhemsav-
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delning, Dalen avd 22. Sammanlagt 66 personer har ingatt i forsoket plus atta 
projektansttillda. Bland de personer som omfattas av forsoket hade vid projekt
starten i maj 1996, 55 hemmavarande bam och darav var 50 av barnen under 13 
ar. Dessa barn .fanns i 30 familjer. Av de sammanlagt 74 personerna var i 
inledningsskedet 14 man, varav 2 projektanstallda. 17 personer var vid 
fOrsoksstarten aldre an 45 ar. 

De enheter som ingar i fOrsoket fick sammantaget dela pa 2, 7 miljoner kro
nor per ar for projektanstallningar och l6neokningar for tidigare deltidsanstallda. 
Vi aterkommer i kapitel 7 och 8 till de ekonomiska fragoma. 

Kontrollenheter 

Nar forsoket startade beslutade projekt- och forskningsledningen gemensamt att 
aven forsoka hitta nagra relevanta kontrollenheter. Avsikten var att kunna jamfora 
data fran de fern forsoksenhetema med ett antal "matchade" kontrollenheter. Med 
det senare avses att man i undersokningen forsoker efterlikna ett kontrollerat 
experiment sa mycket som mojligt genom att arbeta saval med ett antal forsoks
enheter som utsatts fOr sjalva forandringen, i det har fallet arbetstidsforkort
ningen, och kontrollgrupper som inte forandras. Kontrollenheter blev en forskola, 
Klintbacken, en gruppbostad, Zinkensdamm, en hemtjanstenhet, Gubbangen resp 
en vardavdelning pa Dalens sjukhem, avdelning 21. 

Vi har dessutom anvant oss av mojligheten att jamfora med motsvarande 
yrkesgrupper i distrikt/stadsdelsforvaltningar samt staden som helhet. 

Uppfoljning pa tre nivaer- personal, brukare och ekonomi 

Uppf6ljningen har skett pa tre nivaer. Det ger mojlighet att samtidigt anlagga ett 
helhetsperspektiv. En nackdel ar mojligen att materialet blir valdigt omfattande. 
Under forsokets gang har gjorts 147 bandade intervjuer med personal, fern 
gruppintervjuer med personal pa respektive enhetsavdelning och tva 
gruppintervjuer med foraldrar till barn pa forskolan samt 22 intervjuer med barn i 
de familjer dar en eller flera foraldrar erhallit en arbetstidsforkortning. Vidare har 
dessutom forts ett stort antal ostrukturerade samtal med personalen under 
proj ektets gang. For en mer utt6mmande redovisning av nar och med vern 
intervjuerna genomforts hanvisas till bilaga 1. Vidare finns i bilaga en 
sammanstallning av intervjufragor (bilagorna 2-5). 

En viktig del i projektet har varit att kunna folja hur arbetstidsforkortningen 
har genomf6rts i olika typer av verksamheter med olika forutsattningar. Nedan 
foljer en sammanfattning av innehallet i uppfoljningen pa de tre nivaerna. 
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NIVA 1: 

PERSONALEN OCH PERSONALENS EGNA BARN MED EN SPECIELL STUDIE AV FRITIDEN 

Formatning Matning efter 1 ar Matning efter ar 2 

I. lntervjuer med samtlig lntervjuer med den ena lntervjuer med den andra 

personal halvan av personalen halvan av personalen 

2. Konditionstese Konditionstest Konditionstest 

3. Fritidsstudie under tva 2. Fritidsstudie under tva ------------------------
veckor i form av veckor efter ett halvar i form 

dagboksblad av dagboksblad 

(Aven efter ett ar) 

4. Halsoenkat Halsoenkat Halsoenkat 

5. Medicinska data Medicinska data Medicinska data 

Samtliga forsoksenheter Samtliga forsoksenheter Samtliga fOrsoksenheter 

och kontrollenheter och kontrollenheter och kontrollenheter 

6.----------------------- 5. lntervjuer med ------------------------
personalens barn 

7. Sjukfranvarodata Sjukfranvarodata S jukfranvarodata 

5 Matningen gjordes av praktiska skal fOrst i mitten av maj, nar fOrsoket piigiitt en kortare tid. 
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NIVA 2: 

KVALITETEN FOR BRUKARNA 
• MOTT AGARNA AV 

V ARDEN/SERVICEN/OMSORGEN 

I. Intervjuer med pensionarema/vardtagarna inom hemtjansten, Vastra Hokarangen. 
Skattningsformular har anvants fcir att bedoma olika aspekter av kvaliteten. Samtal 
med bistandsbedomare angaende vardtyngden och kvaliteten. 

2. Intervjuer med anhoriga till patienterna pa Dalen avd 22. 

3. Enkater till fciraldrama pa fcirsoksenheten fcirskolan Leklust och pa kontrollenheten 
4. Klintbacken. 

5. Gruppintervjuer med fciraldrarna pa fcirskolan Otto. 

6. Intervjuer med personalen pa samtliga enheter om kvalitet och vad som ar kvalitet i 
olika typer av verksamheter 

NIVA 3: 

ARBETSPLATS/ENHETSNIV A 
·ORGANISATION, EKONOMI 

I. Dokumentation av fOrandringsarbete och organisationsf6randringar. 

2. Intervjuer med personalen om arbetsorganisation och ekonomi. 

3. Uppfoljning av sjukfranvarodata. 

4. Uppfoljning av kostnadsdata och prestationer pa resp forsoksenhet. 

Datainsamling i kontrollgrupperna 
Syftet med att anvanda kontrollgrupper ar att kunna jamfora resultatet i forsoks
grupperna med grupper som inte paverkats av en forandring, i detta fall arbets
tidsforkortning. Kontrollgrupperna stordes sa lite som mojligt. Vi kontaktade dem 
for att kunna insamla blod- och urinprover samt for att genomfora halsoenkaten. 
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PERSONALEKONOMISK UTV ARDERING 

En personalekonomisk utvardering utgar fran grundsynsattet att en personalatgard 
liksom andra investeringar har bade en kostnads- och en intaktssida. Vidare 
medtas forutom harddata som gar att beskriva kvantitativt (i antal) och i kronor 
aven effekter som endast kan beskrivas som "mjuka effekter" t.ex. effekter pa 
arbetstillfredsstallelse. En arbetstidsforkortning paverkar bade den enhet/de 
enheter som kommer i atnjutande av arbetstidsfOrkortning och brukarna samt 
kommunens ekonomi. Det gor att den personalekonomiska kalkylen inte ar lika 
meningsfull att gora. Istallet far den personalekonomiska kalkylen ses som ett 
komplement till den samhallsekonomiska kalkylen nar det galler utvarderingen av 
arbetstids-forkortningen .. 

SAMHALLSEKONOMISK UTV ARDERING 

Effekterna av arbetstidsforkortningen vags ihop i en samhallsekonomisk kalkyl 
dar saval intakter/benefits som kostnader for kommunens skattebetalare vags in. 
Har ingar t.ex. att bedoma vilken effekt pa ekonomin det skulle fa om ett 
arbetstidsforsok utvidgas till att omfatta hela staden med dess cirka 4 7 000 
anstallda eller om all personal inom en stOrre arbetsplats omfattas. En anpassad 
cost-benefitmodell anvands for utvardering av arbetstidsforkortningen. Se aven 
teoriavsnittet dar samhallsekonomisk metod diskuteras. 

SAMMANFATTNING 

Uppfoljningsarbetet har spant over ett stort fait och omfattat manga delundersok
ningar. Det har darvid framgatt av min framstallning att studien ar brett upplagd 
som ett naturligt experiment med fore-eftermatningar och kontrollgrupper. 

I detta kapitel har beskrivits metoder for datainsamling pa olika nivaer. 
Nasta avsnitt utgor den forsta delen av resultatredovisningen. Den har jag valt att 
dela upp i tre delar. Jag kommer att i tur och ordning redovisa effekterna for 
personalen, effekter pa kvaliteten i verksamheten, effekter for brukarna och 
samhallsekonomin. 
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KAPITEL 5 

PERSONALEN OCH PERSONALENS EGNA BARN 
MED EN SARSKILD STUDIE AV FRITIDEN 

PERSONALENS HALSA OCH LIVSKVALITET? 

U ndersokn i ngsfragorna 

Vid en arbetstidsforkortning frigors tid som individen kan disponera fritt. Ett 
antagande som ligger till grund for denna studie ar att den ut6kade fritiden ger 
individen st6rre mojligheter att leva ett liv som okar valfarden i bred bemarkelse 
(for definitioner se kapitel 2). Detta bor i sin tur ge upphov till upplevelser av 
forbattrad livskvalitet och till matbara forandringar i halsotillst[mdet. 

For att studera effekterna pa personalens halsa och livskvalitet har anvants 
en undersokningsdesign enligt sammanstallningen pa nasta sida. I uppfoljningen 
har ingatt halsoenkat, sjukfranvarodata, konditionstest, medicinska data och inter
vjuer med personalen vid upprepade tillfallen. 

Vi har genom en sarskild fritidsstudie undersokt hur arbetstidsforkortningen 
paverkar fritidsvanorna. En annan fraga som jag vill forsoka besvara ar hur 
arbetstidsforkortningen paverkar barnen i de familjer dar en foralder :far kortare 
arbetstid. A ven detta har undersokts i en sarskild delstudie. 

Undersokningsdesign. Personalens halsa och livskvalitet 

En annan potentiell effekt av arbetstidsforkortningen skulle kunna galla halsa. 
Data har insamlats vid tre tillfallen, fore forsoket dvs. i april 1996 och tva ganger 
"efter" eller efter ett respektive tva ar. Jag aterkommer under respektive rubrik till 
hur data har bearbetats. Pa nasta sida finns en sammanstallning som visar den 
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undersokningsdesign som anvants och vilka olika steg som datainsamlingen har 
foljt vad galler personalens halsa och livskvalitet. 

TABELL: UNDERSOKNINGSDESIGN. PERSONALENS HALSA OCH LIVSKVALITET 

1. Effekter pa halsa (enkatformularet) 

Halsoenkaten , som genomfOrdes i samarbete med professor Torbjorn Akerstedt, 

Institutet for Psykosocial arbetsmiljomedicin, IPM, finns redovisad i en sarskild 

"Endast pa fOrsoksenheten Leklust resp kontrollenheten Klintbacken 

7 Endast pa fOrsoksenheten Leklust resp kontrollenheten Klintbacken 

x Endast pa forsoksenheten Leklust resp kontrollenheten Klintbacken 
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Bortfall 
Totala antalet deltagare i undersokningen var, om man medtar bada efterma.tning
ama 49 respondenter i experimentgruppen och 19 i kontrollgruppen. 

Bortfallet uppgick i forsta eftermatningen ar 1997 till 31 personer varav 10 i 
forsoksgruppen · och 21 i kontrollgruppen. I andra eftermatningen hade svars
frekvensen minskat ytterligare och bortfallet var totalt 51 vilket motsvarar 43%. 
Bortfallet ar 1998 uppgar i kontrollgruppen till 71%. 

De vanligaste anledningama till bortfall ar att respondenten endast deltagit i 
undersokningen vid det forsta men ej vid det andra tillfallet respektive det tredje 
tillfallet. Ingen jamforelse mellan aren har darfor kunnat goras i de fall da en 
respondent inte svarat bada eller de tre gangerna. De vanligaste orsakema ar att 
vederborande har slutat, ar ny och har anstallts efter den 1 maj 1996 eller att 
vederborande ar foraldraledig eller langtidssjuk. Det finns ocksa fall dar antalet 
svar pa ett item anda ar lagre an forvantat och beror da pa att den aktuella fragan 
inte har varit relevant for vissa respondenter eller att respondenten har missat att 
svara eller inte velat svara pa en fraga. En orsak till att bortfallet ar sa mycket 
st6rre pa kontrollenhetema kan vara att personalomsattningen har varit hogre dar. 

Analysen 
Analysen har skett i tva steg. Forst undersoktes resultaten fran formatningen och 
den forsta eftermatningen. Darefter gjordes en fordjupad analys pa de individer 
som ingar i bada eftermatningama dvs. ar 1997 respektive 1998. Vidare gjorts har 
en analys dar resultaten fran formatningen 1996 jamforts med den andra 
eftermatningen, 1998. Vi har darefter gjort en jamforande analys mellan forsta 
och andra eftermatningen dvs. med de data vi har fran ar 1997 resp ar 1998 for att 
se efter om nagra nya samband skulle framtrada eller om resultaten forandras i 
nagot avseende. I det foljande aterges i starkt forkortad form, resultatet fran den 
jamforande analysen dar den sista matningen 1998 ingar. Resultatet finns i sin 
helhet redovisade i en sarskild rapport (Olsson, Akerstedt, m.fl., 1999). 

Halsoeffekter- resultat (enkatformuHiret) 
Yare sig sjalvskattad halsa, antal sjukdagar eller kroppsvikten paverkades av 
arbetstidsforkortningen. Halsan angavs som"god", antalet sjukdagar var lagt och 
vikten normal. Inga gruppskillnader eller forandringar over tid forelag heller, 
utom en nagot hogre vikt i referensgruppen. 

En rad symptomgrupper (dar svaren kunde variera mellan "aldrig" och "i 
stort sett varje dag" visade ocksa samma franvaro av effekt. Detta gallde for 
"vark" (har ingick: vark/stelhet, ryggbesvar, muskelspanning, spanda kakar), 
"mag-/tarmbesvar (smarta i maggropen, illamaende, hungersugningar, halsbranna, 
diarre, uppkordhet/ gaser, forstoppning), trotthet/huvudvark 
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(trotthet, huvudvark, yrsel), nervosa besvar (rastloshet, nervositet, nedstamdhet), 
somnkvalitet (somnkvalitet, upprepade uppvaknanden, svart somna, for tidigt 
uppvaknande, stOrd somn). Den enda enskilda variabel som visade en signifikant 
effekt var "somnkvalitet" i somnkvalitetsindexet. 

Vi fragade. ocksa om forekomst av 27 olika sjukdomar under det senaste 
aret. F orandringen mellan ar skilde sig inte at i nagot avseende mellan 
experimentgrupp och kontrollgrupp. 

Deltagarna tillfragades ocksa om anvandning av medicin mot vark, 
depression, angest, dalig mage, hogt blodtryck, hjartproblem, mm. Inget av 
medlen visade nagon koppling till arbetstidsforandringen. 

Sammanfattningsvis visar resultaten av enkaten en franvaro av effekt pa 
halsa av arbetstidsforandringen. 

Sociala effekter ( enkaten) 
Resultatet i hela klustret "sociala besvar" ger ett mycket klart samband dar vi ser 
att det sociala livet har paverkats positivt. A v resultaten framgar att arbetstidsfor
kortningen inneburit mera tid for umgange med familj och vanner samt mera tid 
for avkoppling och andra fritidsaktiviteter som paverkar respondenternas sociala 
liv. Tiden for att klara av foreningsliv, fackligt och politiskt arbete liksom kurser 
och utbildningar upplevs som otillracklig i kontrollgruppen medan den i 
forsoksgruppen numera upplevs som tillracklig. Tiden for att hinna gora inkop, ga 
pa posten och utratta bankarenden samt besoka lakare och tandlakare upplevs 
som otillracklig i kontrollgruppen medan forsoksgruppen numera upplever att de 
ratt tillrackligt med tid for dessa aktiviteter. 

Psyko-sociala faktorer ( enkaten) 
Resultatet i klustret "psyko-sociala" besvar visar inget samband med arbetstids
forkortningen. I klustret ingar lugn/behaglig stamning, sammanhallningen pa 
enheten, stodet fran arbetskamraterna, forhallandet till overordnade och trivsel. 
A ven om vi inte kan konstatera nag on forandring kan vi se att det psykosociala 
arbetsklimatet matt med olika faktorer redan fran borjan upplevs som battre i 
forsoksgruppema an i kontrollgruppema. Derma skillnad kvarstar vid den mat
ning som gors efter tva ar. 

Motion, Ievnads- och matvanor 
Av halsoenkaten framgar att antalet respondenter som uppger att de borjat 
motionera har okat. Resultatet ar signifikant (p=0,008). Fordelningen pa svaren 
framgar av diagrammet som foljer. A ven resultaten fran fritidsenkaten starker 
denna uppfattning. Dar framgar framforallt att det ar mannen som borjat trana. 
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Attityder till arbetstidsforkortning 
Vi sHillde i samband med halsoenkaten, ett resp tva ar efter start, fyra fragor med 
syfte att undersoka attitydema till arbetstidsforkortning. 

FRAGA 101: Kan du tanka dig att korta ned din arbetstid om det innebar samre 16neutveckling? 

FRAGA 102: Kan du tanka dig att ha fiexibel arbetstid som anpassas efter arbetstoppar? 

FRAGA 103: Under vilka omstandigheter skulle du kunna tanka dig att korta din arbetstid? 

FRAGA 104: Om du skulle korta din arbetstid, hur skulle du da heist vilja dra ned pa din arbetstid? 

Narmare 40% i experimentgruppen kan tanka sig att ga ned i Ion vid en 
arbetstidsforkortning (item 101 ). Det ar nagra farre i kontrollgruppen. Det ar dock 
farre i andra matningen som anser sig kunna ta en Ionesankning och det galler i 
bada gruppema. (Se tabell 8 i bilaga). 

Vi undersokte aven attityderna till flexibel arbetstid (item 1 02). Har ar 
attityderna klart positiva i experimentgruppen (75%) medan ett flertal ( 61%) i 
kontrollgruppen ar negativa i den forsta matningen. I den andra matningen ar 
bade experiment- och kontrollgrupper positiva. Antal observationer ar emellertid 
valdigt ra varfor resultatet maste tolkas forsiktigt. (Se tabell 9 i bilaga). 

Vi ville ocksa ta reda pa om attityderna forandras nar man sjalv far. prova 
kortare arbetstid (item 1 03). Alia kan tanka sig att minska arbetstiden om det sker 
en generell arbetstidsforkortning eller om den bidrar till att minska arbetslOs
heten. (Se tabell 10 i bilaga) 

Fler har lattare att acceptera en arbetstidsforkortning om den betalas med en 
kommande loneokning an om den betalas med en proportionellt sett sankt Ion. 
(item 103) (Se tabell 11 i bilaga) 

Vi undersokte aven installningen till i vilka former arbetstidsforkortningen 
skulle kunna genomfdras (item 104). (Se tabell 12 i bilaga) "Kortare arbetsdagar" 
ar det som ar mest populart bland en majoritet bade bland de som provat kortare 
arbetsdag och de som inte har. Kortare arbetsvecka ar det altemativ som anses 
som nast bast. I bade experiment- och kontrollgruppen har intresset for kortare 
arbetsdagar okat. Tidsbank ar det tredje basta alternativet men har ar 
observationema i kontrollgruppen endast sex individer i den fdrsta matningen och 
ingen har valt detta altemativ i den andra matningen. Materialet ar darvidlag for 
litet fOr att slutsatser ska kunna dras om skillnader i attityder till tidsbank. 

2. Effekter pa halsa (lakarundersokning) 

En del (3 7) av deltagarna genomgick ocksa en Hikarundersokning vid tva 
tillfallen. Huvudtanken var att den kortare arbetstiden mojligen skulle ha positiva 
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effekter pa blodtryck, blodfett (kolesterol) och stresshormoner (kortisol, 
prolaktin). Undersokningen kunde av praktiska sk!:il inte genomf6ras for hela 
gruppen och resultaten maste tolkas med stor forsiktighet. 

Inga effekter av experimentet forelag for blodtrycksvariablema eller kortisol. 
Daremot visade kolesterol en svagt signifikant effekt med en latt okning i 
experimentgruppen och minskning i jamforelsegruppen. Prolaktin, daremot, 
regerade kraftigt. Nivaerna sjonk i experimentgruppen och steg i 
jamforelsegruppen. 

Resultaten indikerar ingen tydlig effekt av experimentet. Den signifikanta 
interaktionen for kolesterol beror mest pa att nivaema sjunker i jamforelse
gruppen och ar svartolkad. Prolaktineffekten ar mojligen i linje med hypotesen 
om lagre stress i samband med reducerad arbetstid. Prolaktin ar ett hormon som 
framfor alit ar inblandat i mjolkproduktionen hos kvinnor, men som pa senare ar 
har visat sig kansligt for stress. Den begransade gruppstorleken gor dock att 
resultatet bor tolkas med forsiktighet. 

TABELL: BLOD· OCH URINTEST FORE·EFTER FORSOKET (1996 RESP 1998) MED KORTARE ARBETSTID. 
SAMMANFATTANDE TABELL. (ANOVA). Medelvarden +· medelfelet. 
S=* VISAR ATT INTERAKTIONEN AR SIGNIFIKANT 

Experimentgrupp Kontrollgrupp Interaktion (GT) 
1996 1998 1996 1998 F s p DF 

Blodvarden 
Systoliskt blodtryck I 13,6 ± 3,128 122,7 ± 3,303 130,5 ± 7,944 128,6 ± 5,053 4,29 * 0,047 1,29 
Diastoliskt blodtryck 71 ± 1,969 75,26 ± 2,372 86,13 ± 3,33 85 ± 3,213 2,57 0,120 1,29 
Adrenalin 1.99 ± 0.38 1,89 ± 0,26 1,67 ± 0,20 0,99 ± 0,23 3,69 0,081 1,11 
Do pam in 57,14 ± 5,19 95,06 ± 9,74 74.00 ± 4,67 82,92 ± 7,84 4,93 * 0,048 1.11 
Kolesterol 5 ± 0,263 5,013 ± 0,244 5,511 ± 0,413 5,167 ± 0,324 4,27 * 0,048 1,30 
Kortisol 296 ± 27,57 297,5 ± 23,91 217,9 ± 19,02 359,7 ± 32.29 5,91 * 0,022 1,28 
Noradrenalin 8,14 ± 1,06 13,43 ± 1.29 10,72 ± 1,03 10,58 ± 1,32 7,88 * 0,017 I, 11 
Prolaktin 8.565 ± 0,777 6,226 ± 0,552 5,667 ± 1,027 8,656 ± 1.29 12,31 ** 0.001 1,30 
Testosteron 1.083 ± 0,176 1,716 ± 0,224 0,656 ± 0,165 1,184 ± 0,211 0,19 0,667 1,30 
Urat 247,8 ± 10,6 256,7 ± 12,62 229.6 ± 13,46 242,7 ± 13,6 0,06 0,804 1,29 

3. Sjukfranvaroutveckling 

I foljande tabell ges en oversikt over sjukfn1nvaroutvecklingen pa f6rsoksen
heterna. Materialet har insamlats fran avdelningsforestandarna. Endast 
sjukfranvaro kortare an eller lika med 14 dagar medtas i analysen. I materialet 
gors jamforelser med ett referensmaterial bestaende av statistik fran Stockholms 
stad som he1het samt de distrikt/stadsde1sforva1tningar som forsoksenheten 
tillhor. Det senare har kunnat goras med hjalp av data fn\n korningar gjorda av 
WM-data pa sjukfranvarostatistik avseende Stockholms stads anstallda. 
Jamforelsen avser de tva forsoksaren dvs. 1 maj 1996 - 30 april 1998 som jamfors 
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9,41 %. Kontrollgruppen har okat med i genomsnitt 5,07%. En 
syreupptagningsformaga runt 2-2,5 ar vanlig i aldersgruppen 20-29 ar medan den 
ligger pa endast 1,9-2,4 i aldrarna 30-40 ar. Om man betanker att medelaldem 
ligger pa ca 42 ar i forsoksgruppen kan man sannolikt pasta att konditionen i 
utgangslaget ar relativt god i bada gruppema men att forsoksgruppen efter tva ar 
sannolikt ligger hogre an genomsnittet for dessa aldrar. 

Syreupptagningsformagan fordelad pa kroppsvikt eller "Testvardena" 
redovisas i en tabell 15 i tabellbilagan. Pa tva ar har testvardena forbattrats med 
10% i forsoksgruppen och med 6,2% i kontrollgruppen. Genomsnittet har 
beraknats pa de individer som varit med bade 1996 och 1998. 

Pa tva ar har 70% av personerna eller 31 av 44 forbattrat sin 
syreupptagningsformaga (se tabell 16 i tabellbilagan). I kontrollgruppen ar det 
endast 44%. Man bor karma till att det dessutom ar nagra enstaka individer i 
kontrollgruppen som kraftigt har forbattrat sina varden vilket paverkar 
genomsnittet. Resultatet ar saledes egentligen annu tydligare till forsoksgruppens 
fordel. 

A ven om materialet i studien ar relativt litet kan vi se att det firms skillnader 
i effekter pa konditionen mellan forsoks- och kontrollenhet. 

Enligt friskvardskonsulenten Liz Lundquist, som genomfort konditions
testerna, ar det manga i experimentgruppen som borjat trana. En del har :fatt battre 
varden trots att de inte tranat sa mycket mer an forut. De upplever att de har mer 
tid att planera sina liv och de upplever mindre stress och mar battre. 
Forsokspersonerna har i genomsnitt uppnatt en konditionsforbattring. Den 
arbetstidsforkortning som genomforts har for manga lett till att de kunnat satta av 
mer tid for traning och "egenvard" vilket ocksa ger utslag i matningama. Vidare 
kan de forbattrade vardena troligen ocksa tillskrivas forbattrade levnadsvanor pa 
grund av att de okat kunskapema om friskvard och att de haft tid att tillampa 
des sa. 

5. lntervjuer om livskvalitet, Fritidsvanor m.m. 

Intervjuerna i det foljande har genomforts av doktoranden i etnologi Marianne 
Skanse. Intervjuer genomfordes vid tre tillf<illen med forsokspersonema. Samtliga 
intervjuguider och intervjufragor firms i bilagoma 2-4. Totalt har genomforts 14 7 
intervjuer fordelade enligt foljande (se aven bilaga 1 ): 

April 1996, fore forsoket: 55 intervjuer 
November 1996: 30 intervjuer 
November 1997: 17 intervjuer 
Mars 1998: 21 intervjuer 
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Intervjuer april 1996 
Vi borjade med att ta reda pa hur forvantningarna sag ut infor arbetstidsfor
kortningen. Har ar fyra personers svar som visar att forvantningarna var hoga. 
Framforallt ger man uttryck for mojligheten att agna mer tid at bamen men aven 
at att utvecklas ijobbet eftersom man antar att orken och arbetslusten ska oka: 

1. 

Just nu kanns det som man har jattestora forvantningar. Lite beroende pa att vi inte 
lagt schemat for det annu, men jag har dom fbrvantningarna att jag ska hinna gora 
vissa saker som man nu klammer in pa eftermiddagen, att man kanske kan anvanda 
nagon formiddag ... det kommer att bli nagon formiddag nar vi borjar kl 11 ... 

Fraga: Vad tanker du gora da? 
Svar: Jag kan ta bilen och aka till Akeshov och simma och sedan da nar jag 

slutar tidigt kan jag ocksa gora mer fritidssaker med barnen. Aka och bada en 
eftermiddag och sa ... Om jag nu ska prata om stadning som ar ett nodvandigt ont, 
istallet for att gora det pa helgerna, sa gar jag det en formiddag. Jag kan klamma in 
det nu nar jag borjar halv 10 for jag gar and a upp klockan 7 for att barn en ska till 
skolan, sa forsoker jag gora av med sadant for att slippa gora det pa eftermiddagen. 
Da far man helgen fri och jag tror att jag kommer att vara mera effektiv har pa 
arbetet. Darfor att det man normalt gar pa 8 timmar forsoker man gora pa sex 
timmar. Jag tror att mina barn kommer att vinna pa det har framforallt, eftersom att 
som jag sa att dom dagarna jag aterhamtat naring till hjarnan, och till kropp och sjal, 
da ar jag gladare och mycket piggare med mina barn. Jag borjar hellre tidigare pa 
morgonen och far mer eftermiddag medan det fortfarande ar ljust. 

(Fi:irskollarare pa Leklust, skild tva barn 4 och 8 ar.) 

2. 

Ja, jag hinner ju inte utveckla nya ideer i jobbet och hinner det inte pa fritiden heller, 
fast jag kan ha litteratur som ligger vid sangen vecka ut och vecka in. Detar en del 
jag kanner att jag skulle vilja jobba med mig sjalv som yrkesmanniska, att utvecklas .. 

Ja. Och sa kanner jag att om man inte har den har fullproppade dagen sa blir 
det har att motet med varje barn blir av en hogre kvalitet. Jag tror man blir en 
gladare, mer lustfylld manniska, det tror jag . Man orkar ladda fOr kontakter och 
moten, ha kul tillsammans. Vara annu mer engagerad i jobbet och sa tror jag att jag 
kanske far en liten stund sjalv. Om vi sager att jag borjar en eftermiddag klockan 12 
sa kanske jag hinner gora nagot mellan 9-12 den dagen, som jag tror kommer mina 
barn till godo plus att jag ocksa kommer och hamtar mina barn tidigare. Att jag inte 
blir lika pressad av att nu ar det en lang timme. Vi far mer tid tillsammans men aven 
att jag sjalv far en liten stund. 
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Fraga: Kommer du att lagga in den har arbetstidsforkortningen bade i borjan 
och slutet av dagen? Svar: Ja, det blir det for vi gar efter schema. Jag kanner den 
har stressen, att man stressar sina egna barn, man har knappt hunnit hem for "nu 
maste du ga och lagga dig for att orka upp i morgan" ... (Forskollarare pa Leklust. 
Sammanboende med 2 barn pa sju och tre ar.) 

3. 

Fraga: Ar arbetstiden hinder for fritiden?: lnte sjalva arbetstiden, for det som jag 
tycker om att gora det kan jag gora ocksa efter arbetstidens slut. Det ar orken som 
tryter. Man kanner av det nar klockan ar halv tre - tre om man haft tva stadningar en 
dag plus en dusch och fyra matlagningar .... da viii man hem och sova. Man orkar 
knappt gora det man ska hemma .. 

Forvantningar: Det ar sa mycket sa ... almanackan ar fulltecknad! Nej, fOrst och 
framst tror jag det kommer att ge mycket genom att man kommer att orka vara mer 
... sig sjalv .... Man slipper vara utarbetad och trott och vara grinig .... Sara den saken 
ger mycket. Arman gladare och piggare orkar man oftast mera ocksa ... Att kunna ha 
lediga dagar nar man ar ledig, for nu bestar dom av tvattstugan, att dammsuga och 
torka golv hemma och sa viii jag hamta min dotter tidigare for att jag ar ledig .... AIIt 
det dar. Sedan kanske man hinner gora alit det dar efter jobbet. Nar man sedan ar 
ledig kanske man kan borja bry sig om sig sjalv. Det ar min forvantning att det ska bli 
sa! Och sa att man kanske slipper ga i pension nar man ar 60. Jag har jobbat har i 8 
ar OCh jag har aldrig varit med om nagon SOm jobbat till 65. (Vardbitrade, Hbkarangen, 
ensamstaende med ett barn). 

4. 

Forvantningar: "Hoppas att man ska bli piggare och inte vara sa trott jamt nar man 
kommer hem fran jobbet. Man kanske kan ta en liten cykeltur eller en 
skogspromenad ... Att man inte bara satter sig framfOr tvn och somnar var kvall utan 
tittar ocksa!". (Dalen, avd 22, Kvinnligt vardbitrade, gift med 3 barn). 

Intervjuer november 1996 
Hur mar deltagama i forsoket efter 6 manaders arbetstidsforkortning? Vad gor de 
pa sin lediga tid och hur fungerar det pa enheten? 

Har forsoker vi sammanfatta de omdomen som personalen pa de olika 
enhete1na gav efter att ha provat sex timmars arbetsdag under ca ett halvar. 
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Vastra Hokarangen 
Alia mar bra efter 6 manaders arbetstidsforkortning. Man orkar mer pa job bet och 
hemma och ar mer motiverad att skapa harmoni pa bada stallena, och tycks ocksa 
klara av konflikter battre. Detta troligen fOr att tiden for aterhamtning ar langre. 
Nagra vardbitraden framhaller att de mar battre tack vare regelbunden fysisk 
traning och att man tar sig tid att trana for och ut6va hobby (lagsport). Nagra 
lagar mer och battre mat och kanner att den lediga tiden behovs for bamen: 

"Jag anvander min tid framst till ungarna. Jag gor battre mat. Jag tror mina ungar 
vunnit mycket pa det har" (int 4). 

Flera vardbitraden gor pa detta satt halsovinster och firmer livet meningsfullare 
(int 3 ), dvs. man har okat sin livskvalitet och sitt valbefinnande. Det finns 
flexibilitet i systemet som bade gynnar och missgynnar vardbitradena. Man 
jobbar var 3:e helg och da inte 6 utan 7,5 timmar/dag men far pa detta satt en 
helledig vardag/vecka. 

"Jag har fatt mer tid for min dotter, borjat trana en dag i veckan pa work-out. Mar 
mycket battre nar man vet att man far lite tid fOr sig sjalv" (int 1) 

Nagra framhaller att den "lediga dagen" blir en ledig dag. Man hinner stada och 
fixa under veckans ovriga dagar: 

Otto 

"Nar man kommer hem vid tre ar man fortfarande ganska pigg och alert och kan 
satta igang och stada och fixa. Nar man sedan ar ledig ar man ledig. Man hinner 
laga lite ordentlig mat. Maten har blivit betydligt mycket battre. Fritiden har blivit 
meningsfullare eftersom man inte ar trott pa samma satt" (int 3). 

"Nej jag ar lite besviken pa mig sjalv. Hade tankt motionera men inte tagit mig for 
annu. Hade tankt dela tiden mellan barnen och motionen. Jag ar trevligare mot 
barnen och min flicka slipper ga pa fritids pa morgonen" (int 4). 

Pa forskolan Otto planerar man sin dag mer effektivt. De praktiska goromalen, 
som ar mfmga, tycks nu vara underordnade en annu mer strikt rutin an forut. 

"Den (arbetsdagen) ar annu mer effektiv nu. /---/ Man lar sig att planera och ta vara 
pa varje sekund ..... Kan ibland vara lite stressigt.. .. dagen blir sa kart. /---/ Min 
arbetsdag har blivit mer komprimerad nu, mer ruschig, mer planerad" 
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Man har sett over arbetsorganisationen och hittat tidsvinster genom att andra pa 
invanda rutiner. Hur har det paverkat personalens upplevelser av 
arbetstidsforkortningen? 

De fiesta uppskattar att man rar ta det lugnt och pa morgonen, ata frukost 
med familjen, skicka bamen till skolan, stada upp hemmet i lugn och ro, kanske 
ta sovmorgon. Nagra viii studera och "vidareutveckla sig" medan andra armu ej 
hurmit forverkliga detta. En yngre forskollarare har pedagogiska ambitioner 
medan en bamskotare somjobbat pa Otto sedan 1974 sager sa har: 

"Jag skulle kunna ta jobb som propagandaminister for 6 tim mars arbetsdag! Man ska 
orka med nar man kommer hem, man ska orka jobba tills man blir gamma! och det 
gorman inte pa 8 timmar. Jag blev klar med (gymnasie)svenskan nu och sa gar jag 
pa data den har terminen". 

Den vinst som gar att mata efter sex manader ar att det allmanna valbefin
nandet har okat rent generellt. Man har ratt mer tid over till sig sjalv utan att tapa 
sig mer hushallsarbete. Kontakten med hemmavarande bam har blivit starkare, i 
nagot fall harman kurmat slopa fritids och sparat pengar. 

Leklust 
Forskolepersonalen agnar mer tid at de egna barnen, ar gladare och lugnare 
hemma, har mindre daligt samvete gentemot sina ( sma) bam. Flera av dem hade i 
de intervjuer som gjordes fore forsoksstarten ambitioner att utvecklas som yrkes
manniskor, vilket tycks ha skett enligt nagra uttalanden. En respondent har t.ex. 
gatt kurs i sagolasning och aktiviteten ar mycket uppskattad. Derma forskollarare 
har ocksa nu ratt mojlighet att ta korlektioner, medan motionen i simhallen fort
farande inte blivit av for hermes del. 

En person, som fore projektstarten, hade forvantningar pa att den forkortade 
arbetsdagen skulle leda till: "Att jag ska rna battre hela person en, och min familj ocksa 
och har pa jobbet ocksa. Kanna sig engagerad hela tiden. Hinna med lite mer fritidssyssel
sattningar" sager vid intervjun den 25 november samma ar sa har om vad som 
infriats: 

"Jag led nog mest av biten hemma, att man inte hann att vara med, man stangde 
av. Och det marker jag nu att jag orkar pa ett annat satt. /---/ Man viii ha tid till 
familjen och sig sjalv. Den sociala biten hinner man med mycket mera nu." 
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Dalen, avd 22 
De nya arbetstidema frammanar en okad tolerans: 

"Du aterhamtar dig till nasta dag 1---1 Detar gladare stamning pa avd. Vi ar piggare 
och kan sta ut med varandra pa ett annat satt, bjuda pa varandras krangligheter" (int 
3) 

Alla tillfragade mar bra, en del mycket bra, tack vare arbetstidsforkortningen. 

"Jag ar piggare och lite mer initiativrik ... forsoker knyta battre sociala kontakter" (int 
3). "Man orkar traffa vanner och slaktingar mer istallet for att stada. Jag utnyttjar 
tiden battre nu. Dom dar eftermiddagstimmarna pa jobbet nastan knackte en. Man 
jobbade inte effektivt" (int 9). 

Fritiden racker battre till bade for aterhamtning och hushallsarbete samt sociala 
kontakter med slakt och vanner. Detta ar viktiga faktorer som gor att man mer 
allmant mar sa mycket battre. 

"Konditionsmassigt ar det val ingen skillnad. Battre humor pa eftermiddagen och 
kvallen. Pa arbetet mar jag battre fOr att mina arbetskamrater mar battre, ar piggare 
och gladare" (int 6). 

Reimersholme gruppbostad 
Vissa nya rutiner hailer pa att arbetas in. En handelse som ligger utanfor projektet 
ar att man flyttat in i nya lokaler nyligen och fortfarande har man inte riktigt 
kommit i ordning med det nya. 

Arbetet karakteriseras av en okande grad av komprimering, koncentration, 
battre planering, prioriteringar och battre information/kommunikation for att man 
ska kunna utfora ett gott arbete pa kortare tid. Man har mer ork och motivering 
for detta genom att man ar mer utvilad och benagen att se positivt pa forandringar 
som i hog grad gagnat dem sjalva. 

"Saker och ting ar mer komprimerade nu. lbland svart att hinna med. Samtidigt ar det 
en omstallning som ar upp till var och en att lagga upp .. /---1 Har kanske inte kontakt 
med alia som bor har utan jag riktar in mig pa nagra per arbetspass ... och har en mer 
avsatt tid fOr dom ... sprang runt mer forut. /---/ Det kan bli en viss stress pa slutet" (int 
8). 
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En annan av de intervjuade deltagama: 

"Jag tycker det blivit lugnare tempo, har tid att tanka efter mera. /---/ Det finns 
nackdelar, att man inte hinner lika mycket ... arbetet blir inte fardigt. Om det galler 
vikarier kan ·det handa att man inte hinner (med) informationen pa ett bra satt, en 
halvtimme racker inte" (int 1 ). 

Alia mar mer eller mindre bra tack vare den kortare arbetsdagen och lang 
sammanhallen ledighet ca en gang i manaden. Man mar battre av mer fysisk 
traning och tror sig vara friskare (halsovinst). Man har mer tid och ork for 
reflektion och eftertanke over sin privata som sin arbetssituation. En hobby som 
hunduppfodning eller tai chi kan betyda mycket och att man tar utova den i sin 
egen takt. Relationer till vanner, egna bam och slaktingar har i allmanhet utOkats 
eller fordjupats. 

"Jag tycker jag mar battre. /---/Jag har mer fritid och kan ta igen mig. /---/ Lediga 
dagar ar lediga dagar numeral Forut var det lediga dagar som man stadade och 
stod i tvattstugan." (Vardare, gruppbostaden Reimersholme). 

Intervjuer november 1997 
Vi gjorde aven intervjuer efter ett och ett halvt ar och fragoma koncentrerades nu 

pa relationen mellan arbete och fritid samt de personliga upplevelserna av 

arbetstidsforkortningen. Man kan anta att det tar tid innan arbetstidsforkortningen 

far fullt genomslag pa fritiden och hur man upplever forandringen pa 

familjeplanet. Nagra pekar pa att det fOrst kandes ovant att ha mycket tid. Andra 

menar att man kanner sig mindre sliten och blir piggare. 

"Jag kanner mig kanske inte lika sliten .... man orkade knappt tvatta haret ibland 
tidigare. Man var sa himla trott. Man ar piggare och mer tillfreds ...... " (Forskollarare, 
vuxna barn, Leklust). 

Det ar ocksa vart att notera att man gang pa gang understryker vardet av att vara 
piggare och gladare: 

"Man ar piggare och gladare ocksa hemma. Man kanner att man racker till. Det kan 
vara lite svart annars, allting blir halvgjort. Man kanner att man racker till. Jag ar ofta 
hemma nar barnen kommer fran skolan och far hora vad som hant, inte langt tram 
pa kvallen." (Forskollarare, ensamstaende med barn, Otto). 
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Det ar ocksa en viktig del i valfardsutvecklingen fOr manniskor att disponera mer 
ledig tid, att bara kunna vara eller att ha mojlighet att gora saker som man annars 
inte har haft tillrackligt med tid for. Lasa, aka ut pa landet, engagera sig fackligt 
etc. 

"Det ar val lite att man hinner gora lite andra saker. En sak jag marker ar att vi ar 
mycket mer pa lantstallet. Som nu pa fredag nar min man och jag slutar tidigt da kan 
vi sticka ut till landet. Eller man aker till stan och gar pa bio och teater .. .'' 

"Man orkade inte lika mycket forut. Man kan sticka ut en kvall och ta ett glas ol eller 
vin. Det skulle man aldrig gjort fOrut. Sa det ar val lite livskvalitet. Det varsta ar att nar 
man ringer till en kompis som jobbar och sa ringer en annan pigg och hurtig ...... Man 
far val stalla in sig pa att ga tillbaka till 8 timmar." (Forskollarare, vuxna barn, Leklust) 

De som har bam agnar mer tid at bamen, handlar pa tider nar det inte ar 
langa koer etc: 

"Jag kanner att jag har mycket tid med mina barn (3 och 6 ar). Detar vardefullt. De 
har inga langa dagar pa fritids och dagis. Min langsta ledighet ar 3,5 dag var 4:e 
vecka. Den minsta killen gar pa gymnastik pa dagtid tisdagar. Hushallsarbetet ar 
underlattat och jag slipper stressa. Jag maste inte gora inkop pa jobbiga tider och 
behover inte ta tid fran barnen." (Kvinnlig vardare, sambo med tva barn, Reimersholme) 

For nagra tog det lite langre tid innan de upptackte vardet av att ha kortare 
arbetstid: 

"I borjan kande jag mig stressad av att inte ta tillvara, att bara ga hem och satta mig i 
soffan och inte gora nagot. Men det tycker jag ocksa blivit battre. Jag ar mycket mer 
valplanerad nu vad galler hem met. Att man tillater sig att ta egen tid pa ett helt annat 
satt. Jag unnar mig mer tid som inte harmed hemmets skotsel att gora." 

Fraga: Hardin man och son sagt att du ar annorlunda nu pa nagot satt? 

"Det har pa sondagarna nar jag fOrut kande att jag maste gora alit det jag inte orkat i 
veckan, nu far dom sova till halv 11-11 utan att jag borjar tvatta eller dammsuga, for 
da ar alit sadant klart. Det ar helt otroligt att man inte behover gora hushallsjobb pa 
helgerna! Nar man borjar kl 11 nu och det ar !just kan man stada in nan man gar till 
jobbet. ........ Det har blivit lugnare i familjen fOr alia kopplar av samtidigt. Och sa har 
jag en mamma som ar 90 ar och senildement och som ocksa kraver sin tid. Jag ar 
ensamt barn. Hon ligger pa Hogdalens sjukhus. Detar nagot som hor till fritiden. Hon 
kanner inte igen mig. Jag jobbade mindre da nar jag skotte henne, sa jag har inte 
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jobbat heltid alltid. Det var tva jobb da. Vi skotte om henne i 6 ar, min man och jag, 
in nan vi fick in henne." (Forskollarare med 17-arig son, Otto). 

Man framhfiller ocksa att motstfmdskraften vad galler forkylningar har forbattrats: 

"Ja, jag hade val bara en eller tva sjukdagar forra aret. Och aven nu nar man far en 
infektion eller forkylning sa blir man inte sa sjuk, som man blev nar man var trott och 
utarbetad. Det ar skillnad. Vi ar utsatta for smitta. Och ar man inte trott sa har man 
val storre motstandskraft. Dar tror jag att man tjanar stora pengar om man insag det." 
(Forskollarare med 17-arig son, Otto). 

lntervjuer mars 1998 
I mars andra forsoksaret gjordes 21 intervjuer med arbetstagare pa de olika 
forsoksenheterna. Syftet var att saval undersoka andrade arbetsforhallanden och 
anvandningen av den ut6kade fritiden som att komplettera dagboksstudien. Vid 
intervjun anvandes en frageguide (bilaga 5) med fragor bade om 
arbetsfdrhallandena och om innehallet i fritiden. Vi valde sarskilt ut man till 
denna frageomgang for att se hur de anvande tiden eller om de resonerade pa 
nagot annat satt an kvinnoma i fdrsoket. 

Betraffande arbetsforhallandena sager man sig nu marka att arbetstakten 
blivit annorlunda. Man passar tider mer an tidigare. Arbetssituationen ar mer 
aktiv men stressen verkar inte ha okat. Sa har sager en manlig vardare inom 
hemtjansten: 

"Man har blivit effektiv, att man jobbar mer, att man kommer i tid och framfor alit att 
man minskat sjukskrivningarna./ ........ /Ja, nu nar det ar 6-timmars job bar man mer for 
man vet att 6 timmar inte ar sa langt och da ar man mer aktiv, man gor mer liksom .... 
man blir inte trott heller .... " 

Fraga: Ar det stressigare tycker du? 

"Stressigt var det ocksa innan vi fick 6-timmars, stressen ar likadan. Det ar ingen 
skillnad. Det beror pa ..... det ar alltid stress .... jag tror inte det har med 6-timmars att 
gora faktiskt, stressen ... " 

Inom hemtjansten framhaJls det okade samarbetet mellan vardbitradena t.ex. att 
man tvattar tillsammans. Det manliga vardbitradet igen: 

"Vi har gjort tvattscheman dar tva stycken (vardbitraden) tvattar en gang i veckan at 
tio pensionarer och det funkar jattebra. Vi tankte gora likadant med 
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manadsstadningarna ocksa, att ga tva och tva. Det beror pa hur man organiserar det 
i gruppen och kommer overens. Hurman planerar pa morgonen." 

En aldre kvinnlig underskoterska pa Dalen, avd 22 sager sa har om hur 
arbetsforhallandena har paverkats: 

"Patienterna ar lugnare. Det paverkar kvaliteten. Personalen orkar med pa ett annat 
satt, just det dar "tjatet", att nagon hanger efter en i flera timmar, man orkar det pa ett 
annat satt. Det ar fler som sagt att dom tycker det ar lugnt. Dom som jobbat har fOrut 
och tyckt det var ganska lugnt da tycker att det ar annu lugnare nu. Men sa far vi 
dom har perioderna med patienter som ar valdigt utatagerande och aggressiva, det 
kommer vi aldrig ifran. Men jag tror det ar betydligt lugnare an vad det ar om vi skulle 
varit kvar i det gamla. Att hjarnan inte kanns som en stor .... klump ..... man flyr inte in 
i nagot rum eller in i nagot forrad bara for att slippa patienterna." 

Kvinnligt vardbitrade pa Dalen, avd 22 beskriver pa ett tydligt satt hur varden 
har individanpassats: 

"Jag tycker att nar man kommer pa morgonen tar man mer hansyn, ser efter vilka 
som ar uppe. Forut var det sa "kontaktmannen hon kommer kl atta". Den (boende) 
kanske var uppe nar jag kom kl sju (och fick ingen hjalp for att kontaktmannen kom 
forst kl atta). Jag kommer valdigt tidigt. Jag tar dom som ar uppe i korridoren. Jag 
ifragasatter inte det som det var forut "det ar inte mitt vardlag -jag kan inte ta henne". 
DarfOr far dom den kontinuerliga varden mycket snabbare, nar dom verkligen 
behover den. Vilket man inte gjorde forut. 
Vi har en dam som ska till tandlakare idag och hon var jattetrott. Da far hon ligga 
anda tills jag vet att sapass mycket tid behover jag ha pa mig for att icke stressa 
henne. Och att hon ar i tid hos tandlakaren. Det gjorde man inte forut utan da var det 
"upp kl 10 for hon ska till tandlakare kl halv 12!" Det var det synsattet. Och ocksa om 
nagon blir trott pa eftermiddagen, da rattade man kanske till rullstolen lite grand. Nu 
kan vi lagga henne istallet och det var lite tabu, fOr dom skulle inte laggas for tidigt. 
Men behovet kanske fanns for att dom suttit uppe sedan kvart i atta pa morgonen." 

En kvinnlig fOrskollarare pa Otto framhaller att man orkar mycket mera: 

"I sjalva arbetet orkar man med mycket mera. Men sa beror det ju pa vad man har 
med sig i bagaget hemifran. Sex timmar ar precis dom timmar man ar som mest 
alert.. ... " 

77 



6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

Intervju med 46-arigt manligt vardbitrade, skild med delad vardnad om tva 
barn. Fraga: Kan ni bli effektivare nu? 

Nej, det tror jag inte jamfort med hur det var fore 6-timmars. Man tanker mer pa att 
vara smart och inte spring a tva ganger pa samma stall e .... Man tanker lite mer ... 

Betraffande fritiden ville vi bl.a. undersoka om konsumtionsmonstren for
andrats med den utokade fritiden. Men for manga tar det sannolikt lite langre tid 
innan man blir medveten om att den langre fritiden ger ett st6rre utrymme for nya 
aktiviteter och mer planerade inkop. (A v dagboksenkaten har vi kunnat marka en 
viss okning av tid en for inkop ). 

Kvinnlig forskollarare 37 ar, sambo med dotter 9 ar menar bestamt att 
matpengama racker langre nu eftersom inkopen blir mer organiserade: 

"Nja, allting ar mer organiserat .. ./ Storhandlat har vi alltid gjort en gang i manaden, 
och sa mjolk och sant bredvid .... Nu skriver vi matsedel4 veckor i taget." 

Fraga: Foljer ni den ocksa? 

"Ja till punkt och pricka. Ja, det spelar ingen roll vern som kommer hem forst om det 
ar jag eller min kille eller dottern ... han kan ocksa titta om hon kan gora nagot sam 
att riva morotter. Det fungerar faktiskt ganska bra. Man spar en massa tid. Man hor 
manga sam springer till affaren och undrar "vad ska vi ha idag?". Det har tror jag 
faktiskt har med projektet att gora for det skulle jag aldrig gjort innan .... inte sa 
organiserat sam nu." 

Fraga: Tror du ekonomin paverkats av projektet? 

"Ja, det gar bara at halften med matpengar. Det ar star skillnad. Men jag tycker om 
att laga mat. Tycker om att gora mat fran kottbiten tills den ar fardig. Det ar lite kul 
ocksa, annars skulle man inte orka ... " 

U nderskoterska pa Dalen, avd 22, sager att hon gor inkopen annorlunda och 
inte som forr i slutet av veckan. 

"Ja .... jag handlar sakert annorlunda. Om man raknar fran att ha job bat raka veckor 
(pa sjukhusets dagvard) och till 6-timmars sa gor jag det definitivt. Da handlade man 
pa torsdag eller fredag. Nu kan jag aka in lite nar som heist och da sarskilt nar jag 
slutat tidigt .... lite att storhandla. Jag handlar absolut inte varje dag. Sam t.ex. idag, 
nar jag ocksa ar hundfri (brukar ha sin egen hund Hobbe med till avd) ... da har jag 
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funderat pa att aka ut till lkea. Det hade jag val inte gjort om jag slutat fyra eller fern, 
definitivt inte." 

En intressant effekt av arbetstidsforkortningen ar att flera av forsoksdeltagama 
efter att ha fatt kortare arbetstid borjat fundera over vidareutbildning. 
Forestandaren fOr fOrskolan Leklust berattar med en viss stolthet om de tre 
medarbetama som bestamt sig for att borja utbilda sig: 

"Alia som slutat, eller ar tjanstlediga, har slutat p.g.a. studier. Som Madeleine hon 
slutade innan projektet och borjade plugga. Och sa arbetade Kalid, var manliga, ett 
ar drygt och sa kom han in pa skola. Han ville utbilda sig till fritidspedagog. Han 
slutade nu. Anna-Lena kom in pa universitet i Spanien, i Malaga for att lasa. Och sa 
kom hon in pa universitet i England for att lasa engelska. Jag visste redan nar jag 
anstallde henne, det ar en ung tjej, att hon skulle sticka ivag for hon hade dom 
ambitionerna. Sa det var heller inte sa konstigt! Karola ar ocksa tjanstledig for 
studier. Hon hade tankt pa lange att utbilda sig pa nagot satt. Hon har utnyttjat det 
dar med kunskapslyftet bl a. Men alia dom som slutade under projektets gang tyckte 
att 6-timmarsprojektet har hjalpt dem att fa den tid som behovdes fOr att ta reda pa 
vad det fanns for mojligheter att studera, vilka linjer, universitet, vad kan man valja? 
Det tar ju tid och det tyckte dom att dom hade. Pa det sattet kan man saga att 6-
timmarsprojektet hjalpte till att fa ivag dom! Det innebar att det ar nagra som borjat 
ocksa. Karola slutade i hostas och det gjorde Anna-Lena ocksa och Kalid med." 

Det manliga vardbitradet pa Vastra Hokarangen havdar bestamt att det ar 
fOrst nu nar han arbetar kortare arbetstid som han borjat intressera sig for egen 
vidareutbildning: 

"Nar jag fick (det har) jobbet tackade man fOr att man fick jobbet, och sedan harman 
borjat lara sig. Jag tycker det ar bra att man ska kunna utbilda sig." 

Pa fragan vad arbetstidsforkortningen betytt for honom: 

"Personligen. Den storsta forandringen ar pa fritiden! Jag vet inte vad jag ska svara 
pa det.. .... Det ar roligare for att vi ar mer engagerade allihopa. Man snackar lite 
mer .... fOrut visste man knappt vad den eller gjorde ... Nu har vi mer koll .... Vi ar mer 
av en grupp nu, fOrut var vi mer tio individer som sprintade omkring at olika hall. .. Nu 
ar vi mer en grupp."(Manlig vardare, 46 ar) 

Han uttrycker en valdig tillfredsstallelse over att ha en utokad fritid. Bade bamen 
och hobbyn Ia.r mer utrymme: 
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"Den har paverkats mycket i positiv riktning. Dels eftersom jag har tva sma barn, 8 
och 10 ar. Grabben gar i fjarde klass och far inte vara pa fritids langre utan han gar 
hem vid tva ofta och forut var det ju ingen hemma forran kl halv fem. Da fick han 
vara ensam, men nu ar jag ofta hemma kvart over tre och han kommer hogst en 
timma tidigare. En bra grej nu for tiden ar att man tar eftermiddagskaffe nar man 
kommer hem istallet for middag. Det sammanfattar lite vad jag kanner. Att kunna ta 
en kaffetar i lugn och ro! Sedan kan jag sitta och ta det lugnt en stund fore 
middagen. Forut var det bara - hamta ungarna och direkt in i koket och borja fixa 
middagen! Man kunde inte koppla av forran kl var sex. ldag kan jag koppla av halv 
fyra, spela lite med grabben eller hjalpa honom med laxer eller sa ..... Jag har hund 
ocksa sa jag har lite att gora pa fritiden./ .. 
/Min egen fritid ar mer berikande, eftersom jag har lite mer tid. Det gor jattemycket att 
komma hem tidigare pa eftermiddagen./Jag malar och hailer pa och tecknar, mest 
blyerts nu ... ./." 

Kvinnligt vardbitrade, 37 ar, med en dotter pa 9 ar sager sa har om den 
utokade fritiden: 

"Nej, det ar samma. Jag orkar aka bort i veckorna men nu har man en karl som inte 
orkar det istallet..." 

Fraga: Han arbetar heltid i ett gruppboende nu? 

"Ja. Kompisarna jobbar ocksa heltid och dom ar trotta. Sa man marker faktiskt en 
skillnad. Man orkar ga i tvattstugan nu efter det att man jobbat, det orkade man inte 
forut." 

Kvinnlig forskollarare, franskild med delad vardnad, uppskattar den lediga 
tid en pa morgonen: 

"Nu kan jag ha tvattstugan pa morgonen fore kl 11, sa slipper man den pa kvallen. 
Jag forsoker unna mig sa jag har kvallen fri, sa man kan satta sig .... Jag laser 
mycket backer och hinner umgas med mina vanner mycket mera. Jag tycker hela 
mitt liv blivit jattetoppen sa jag fattar inte hur jag ska orka borja jobba 8 timmar i host 
om det blir sa." 

Vardbitrade pa hemtjanstenheten Vastra Hokarangen. 

"Min son har blivit battre i skolan nu nar jag ar hemma mer pa eftermiddagarna." 
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hem tidigare pa egen hand. En stor del av bamen skulle gama se fodildem hemma 
annu mera. De aldre barnen markerar behovet av sjalvstandighet och att ha 
tillgang till egen tid. 

FRITIDEN 

Dagboksenkaten 

Dagboksenkaten utformades av forskningsledaren Birgitta Olsson redan innan 
forsoket startade. Kodningen och analysen av svaren genomfordes tillsammans 
med studenten Cathereine Thelenius, som aven forfattade en rapport om 
resultaten. 

Under forsoket har deltagarna vid tre tillfallen, fore, samt vid tva tillfallen 
under projektet, beskrivit hur fritiden anvands. Detta har skett i for forsoket 
sarskilt framtagna dagboksenkater. I dessa har forsokspersonema angett, kvart for 
kvart, hur lang tid de lagger ned pa olika sysslor och aktiviteter fore och efter 
arbetet. Samtliga deltagare har ratt fylla i och lamna dessa till forskama vid tre 
tillfallen. Syftet var att ta reda pa hur den genom arbetstidsforkortningen utokade 
fritiden anvands. Vi har samtidigt forsokt ta reda pa i vad man valfarden okar vad 
galler materiell, social eller existentiell valfard ( enligt Allardts modell, se kapitel 
2). 

Dagbocker fordes dels tva veckor i april 1996, veckorna 15 och 16 dvs. fore 
forsoksstarten och tva veckor efter att fdrsoket pagatt ett halvar, veckorna 42 och 
43, 1996, samt efter ett ar, veckorna 15 och 16 1997. I den forsta analysen har 
veckorna 16 och 42 och i den andra vecka 16 1997 kodats och analyserats. 45 
respondenter ingar i analysen varav 8 man. Dagboken i sig tackte in en mangd 
olika aktiviteter, grupperade i kategorier. Vi har i analysen rensat bort de 
aktiviteter som endast har haft en knappt markbar forandring. Foljande 
kategorisering gjordes: 

• Bam 
• Egenvard 
• Hemmet 
• F oreningar m.m. 
• Socialt 
• Hobby 
• Kultur 
e Ovrigt 
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TABELL: FRITIDSVANOR. RANGORDNAT EFTER FORANDRINGENS STORLEK. FORANDRING 
EFTER SEX MANADER RESP ETT AR. GENOMSNITTLIGT ANTAL TIMMAR. 

sexmanadersmatningen ettarsmatningen 
okning ( +) okning ( +) 
minskning(-) minskning(-) 

barn 3,1 socialt 7,5 

socialt 0,6 barn 3,8 

egenvard 2,4 hobby 2,7 

hobby 1,2 egenvard 1,7 

hem met 0,8 kultur 0,5 

kultur 0,2 hemmet 0,5 

forening -0,1 forening -0,3 

ovrigt -0,5 ovrigt -0,8 

tot a It 7,7 totalt 15,6 

De kategorier som okat mest ar "barn" och "socialt". (De fullstandiga tabellema 
firms i tabellbilagan). I kategorin barn ingar: laxor, saga/lekt, foljt barn, tittat pa 
film, utomhus, varit med bamen 

I kategorin socialt ingar: besokt slaktingar, skrivit brev, talat i telefon med 
slakt, talat i telefon om jobb, talat i telefon med varmer, traffat varmer, dansat/roat 
sig, restaurang/cafe/pub, idrottsevenemang. 

Deltagarna i forsoket anvander mer tid for sociala aktiviteter som umgange 
med barnen. Men aven dagstidningen (ingar i kultur) och TVn (ingar i hobby) 
agnas mer tid. Bada dessa aktiviteter kan genomforas parallellt med andra 
aktiviteter vilket gor att de har en mycket hog svarsfrekvens. 96% tittar nagon 
gang under matperiodema pa TV och 89% uppger att de varit med bamen. Det ar 
intressant att notera att det sker en forandring mellan sexmanaders- och 
ettarsmatningen, markant mycket mer tid (7,5 timmar per vecka) anvands till 
sociala aktiviteter i den andra matningen, mer tid anvands aven till hobby (2, 7 
timmar) medan egenvarden minskar. Tiden for det obetalda hemarbetet (hemmet) 
okar med endast en halvtimme. 

Att kategorin socialt okar kraftigt mellan den forsta och andra matningen 
kan tyda pa att det tar tid irman man borjar traffa varmer och ordna sitt sociala liv 
pa ett armorlunda satt nar den lediga tiden okar. 

Tiden for det obetalda hemarbetet ar i start sett konstant, en okning med en 
halvtimme, trots arbetstidsforkortningen. 

Den mest slaende skillnaden i den forsta halvarsmatningen mellan mans och 
kvinnors satt att anvanda fritiden var att kvirmorna okat sin anvandning av tid for 
sociala aktiviteter som att traffa vanner och slaktingar medan mannen okat den tid 
som anvands for hushallsarbete. Derma skillnad jamnas ut nagot i samband med 
ettarsmatningen. K virmor agnar mer tid at att besoka slaktingar medan mann en 
minskar tiden de tillbringar med vanner utanfor hemmet. De ensamstaende 

83 



6-TIMMARS ARBETSDAG MED HEL TIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

kvinnorna minskar tiden for egenvard medan de gifta/sammanboende okar. 
Skillnaden galler framfor alit den tid som anvands for "vila/slappa". De 
giftalsammanboende kvinnorna anvander nu ocksa mer tid for motion. A ven har 
skiljer sig gruppen gifta kvinnor fran ogifta. Antalet man i andra matningen var 
for litet for att man ska kunna saga nagot om skillnader man-kvinnor pa 
ettarsbasis. 

Tjugoatta av de 45 personer som armed i samtliga delar av fritidsundersok
ningen har barn vilket motsvarar 62%. Giftalsammanboende kvinnor har okat sitt 
umgange med barnen med i genomsnitt 4,6 timmar i veckan. Ensamstaende 
kvinnor har okat samvaron med barn med 1,8 timmar per vecka. 

Har maste man fundera over varfor respondentema i den forsta matningen 
uppgivit en forandring pa 7,7 timmar medan de i den andra matningen har noterat 
15,6 timmar. Den "frigjorda" arbetstiden utgor efter arbetstidsforkortningen 2 
timmar per dag dvs. totalt 10 timmar. Har har de visat att de efter ett halvar i 
genomsnitt anvander 7,7 timmar mer fritid men i den andra matningen ar de mer 
aktiva och uppger hela 15,6 timmar. Skillnaderna ar svara att forklara. Om man 
antar att den tid som anvands till somn ar oforandrad borde rimligen den utokade 
fritiden ungefar motsvara minskningen i arbetstid. En forklaring kan ligga i att 
flera av enheterna har schemalagd tid vilket innebar att det kan finnas skillnader 
som kan forklaras av variationer i schemats veckoarbetstid olika veckor. En 
annan forklaring skulle kunna vara att de sover mindre. Vi kan inte heller bortse 
fran att det kan dolja sig matproblem bakom detta resultat beroende pa att 
respondenterna har problem med att kategorisera sina aktiviteter eller helt enkelt 
glOmmer att registrera alia aktiviteter. Vi vet ocksa fran de kommentarer som 
givits av respondenterna att det gar att gora flera saker samtidigt vilket gor att 
tiden ibland dubbelregistreras. En sadan kategori som varit olycklig ar "lyssnat pa 
radian" och den har darfor exkluderats ur materialet. 

A v de sex man som ingar i matningen vid samtliga till fallen har tre av dem 
barn. Eftersom tva av mannen med barn fOil bort i andra matningen (en har slutat) 
har deras tid med barnen inte matts. 

SAMMANFATTNING 

Halsoenkaten liksom fritidsstudien och intervjuerna med personalen visar att 
individerna i forsoket ratt ett battre socialt liv. Den utokade lediga tiden anvands i 
stor utstrackning for social samvaro med familj och vanner. Vi kan ocksa se att 
barnen i familjerna uppskattar att foraldrarna harmer tid for att "vara" och for att 
delta i barnens aktiviteter med laxlasning och dylikt. 
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KAPITEL 6 

KVALITETEN FOR BRUKARNA- MOTTAGARNA 
0 

AV VARDEN/SERVICEN/OMSORGEN 

KVALITETSBEGREPPET 

Det finns manga definitioner pa begreppet kvalitet. Jag har valt att utga fran en 
definition som anvands av Sjukvardens och socialvardens planerings- och 
rationaliseringsinstitut (Spri): "Kvalitet: I vilken utstrackning det som gors i sjuk
varden overenssHimmer med fastsHillda kriterier och standards for vad som anses 
vara god vard." (Sprirapport nr 230 och 278) 

For att kunna genomfora en utvardering kravs att faststalida kriterier och 
standards gar att urskilja. De utgor en form av mattstock mot vilken hjalp- elier 
vardinsatsema kan jamforas. De mest konkreta malen faststalis av den personal 
som arbetar pa de enskilda arbetsenhetema. Kanske kan malen for en sjukhems
avdelning brytas ned i standards av typen: alia patienter har egna klader elier alia 
patienter har en kontaktman. Pa motsvarande satt kan mal en for hemtj ansten 
brytas ned i t.ex. bistandsinsatser elier besokstid hos vardtagarna. Att vissa 
standards ar uppfylida kanske anda inte racker for att det ska ga att bedoma om 
kvaliteten ar hog eller lag. Istaliet behover aven andra aspekter tas med som t.ex. 
vardtagarens elier de anhorigas upplevelse av nyttan med insatsen. 

Det gar att urskilja olika aspekter pa vardkvalitet: 
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RESURSSTRUKTUR PROCESS RESULT AT 
Omgivning sam vardenl Hur genomfors varden/ Patientens/V ardtagarens/ 
hjdlpinsatsen bedrivs i Den anhorigas bedomning av 

hjiilpinsatsen nytta av vardenl hjdlpinsatsen 
* Personal; antal och * Halsa 

kompetens *Mal * Tillfrisknande 
* Sjukhusets/hemtjanst-gruppens * K valitetskrav * Valbefinnande 

standard * Vardideologi * Livskvalitet 
* Ovriga materiella resurser 
* Driftform 

Figur: Tre aspekter pa vardkvalitet. (Kalla: Olsson, 1994) 

Med ovanstaende vill jag visa att vard/omsorgskvalitet ar en funktion bade av 
vilka resurser det fOrfogas over, resursstrukturen, av hur resurserna anvands i 
vardarbetet, processen, och vilken nytta patientema har av varden dvs. resultatet 
av hur resurser och genomforande samverkar. Resultatbedomningen ar ofta svar 
eftersom den i sa hog grad styrs av vilka forvantningar som firms pa kvaliteten. 
Om fOrvantningarna ar laga och det genomfors en nagorlunda godtagbar insats 
kan den uppfattas som mycket god darfor att fdrvantningama helt enkelt var laga. 
Om daremot forvantningarna ar mycket hoga kan samma insats uppfattas som 
kvalitativt lag. 

K valitet kan enligt denna mod ell bedomas utifran om det firms en struktur 
som medger att patienten/vardtagaren kan erbjudas en god omvardnad, vidare 
maste bedomas hur den givna strukturen samverkar med den personal som firms 
tillganglig (processen) samt hur helheten eller resultatet blir for vardtagaren 
(Sprirapport 278, 1990). Denna tolkning av begreppet kvalitet anvandes ocksa for 
att bedoma kvaliteten i samband med arbetstidsforkortningen vid Sodertalje 
sjukhus 1991-1993. Sodertaljeprojektet firms redovisat i Olsson (1994). 

I det foljande redogors fOr hur uppfOljningen av kvaliteten i de fyra 
verksamheterna gatt till och vad som framkommit nar det galler effekter av 
arbetstidsforkortningen. 
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KVALITET I HEMTJANSTEN VASTRA HOKARANGEN 

Detta avsnitt bygger pa delrapporten Arbetstidsforkortning och omsorgskvalitet 
av Marianne Skanse. 

Vad ar kvalitet i hemtjansten? 

Hemtjanstens kvalitet kan matas genom att man studerar struktur, dvs. den ram 
som omsorgen bedrivs inom; arbetets organisering, personalens arbets
forhallanden, arbetstid, ekonomiska resurser; process dvs. omsorgens 
genomforande, motet och samspelet vardtagare och vardbitrade samt resultat, dvs. 
vardtagamas upplevelser av omsorgens funktion och betydelse samt om, och hur, 
arbetstidsforkortningen paverkat omsorgskvaliteten. 

Vi har forsokt mata om vardtagama tar den service dear berattigade till, om 
de ar nojda med hur den utfors och om kvaliteten paverkats av vardbitradenas 
arbetstidsforkortning. K valiteten har undersokts genom intervjuer, 
enkatundersokningar och deltagandeobservationer. Aven ett mindre urval av 
vardtagare har intervjuats och fatt svara pa fragor enligt ett strukturerat 
frageformular. 

Matningar av kvaliteten pa hemtjansten i Hokarangen har skett under 
perioden april 1996 t.o.m. mars 1998. Kriterier som anvants fOr att faststalla den 
faktiska kvalitetsnivan for vardtagama ar (Larsson, 1996): 

• arbetsuppgiftema (vad som gors i pensionarens hem) 
• tidsatgang och stress (speciellt i relation till arbetstidsforkortningen) 
• kontinuitet 
• personalens kompetens och bemotande 
• relationer/sociala kontakter 
• tillganglighet 
• ensamhet 
• forvantningar 
• inflytande/brukaranpassning 
• fysisk narmiljo (bostad, teknisk utrustning). 

Ovannamnda kvalitetsegenskaper har relativ betydelse eftersom de styrs och 
paverkas av ansprak och forvantningar samt av de aldres egna erfarenheter, 
normer, varderingar och attityder. Det betyder att den egenskap som av en 
vardtagare upplevs som hog av en annan kan upplevas som obefintlig eller 
minimalt forekommande. Trots dessa brister ville vi anda forsoka narma oss 
vardtagarna for att ra veta mer om hur de upplevde kvaliteten. 
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Den 27-30 oktober 1997 besoktes ett urval vardtagare i hemtjanstdistriktet 
Vastra Hokarangen och fyllde tillsammans med Marianne Skanse i Frageformular 
for aldre (Larsson, 1996, s.l91-198). Formularet innehaller 44 fragor och tacker 
viktiga omraden inom hemtjansten som personlig bakgrund, fysisk miljo, praktisk 
hjalp, tiden till forfogande, kontinuitet, palitlighet, tillganglighet, inflytande i och 
over omsorgen, kontakt med vardbitradet, bemotande, avgifter samt fdrandringar. 

Beviljad hjalp 
Vid kvantitetsmatningen utgick vi fran den behovsbedomning som de tre 
bistandsbedomarna i distriktet faststallt pa forhand for respektive vardtagare. 
Nivaerna for de gamlas omvardnadsbehov i Stockholms stad ar graderade pa en 
skala fran 2 till 6 och ligger till grund for det antal hjalptimmar som beviljas. 
Antalet hjalptimmar kan snabbt andras att bli mer omfattande (hogre niva) eller 
reduceras (lagre niva) beroende pa den enskilde vardtagarens aktuella 
halsotillstand och omsorgsbehov. Detta styr vardbitradenas arbetsuppgifter 
tidsmassigt 

I underlaget fran bistandsbedomama firms redovisat beviljat bistand per dag, 
vecka och manad. Benamningen "frukost" kan tex. innebara att vardbitradet 
kokar grot, gor en smorgas, brygger kaffe och paminner om eventuellt intag av 
medicin. Besoket kan ta ca 20 minuter och upprepas dagligen. 

Intervjupersonerna 
Ur gruppen vardtagare/pensionarer som omfattar ca 90 personer11 besoktes 14 
kvinnor och tre man. Dessa valdes ut med hjalp av vardbitradena som bast kanner 
till vardtagarna. Vi maste darfor reservera oss for urvalets representativitet Det 
skulle emellertid ha varit svart att gora ett helt slumpmassigt urval med tanke pa 
att manga pensionarer ar svara att kommunicera med pa grund av begynnande 
demens, dalig horsel etc. Samtliga intervjuade bor i aldre hyreslagenheter i 
Hokarangen. 

Resultatet av besoken och intervjuerna 
Resultatet av derma genomgang tillsammans med vardtagarna var i stort sett 
positiv. Utfdrda insatser overensstamde med de av bistandsbedomarna tilldelade 
insatserna. Daremot framkom en del synpunkter pa att bistandet var for snavt 
tilltaget vad gallde t.ex. stadning och utevistelse. 

11 Exakt antal kan inte anges eftersom antalet varierar i stort sett veckovis. 
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for tidigt for dom fiesta (vardtagare) att ata lunch da. Dom fiesta far frukost vid kl10. 
1---1 Kvalitet det ar val att ge varje enskild var den behover. For en ar det att fa 
stadat och fOr en annan att fa prata och fOr den tredje ar det att bli hel och ren. Detar 
att kunna ge_olika individer vad den tycker ar kvalitet". 

Om man skulle forsoka sammanfatta vardbitradenas uppfattning om vad som 
ar en god kvalitet i hemtjansten sa innebar den bl.a. att det maste finnas resurser 
for den sociala biten. De understryker aven att det ska finnas kontinuitet i 
kontakterna och utrymme for personlig omvardnad, att man kanner varandra och 
kanner trygghet i relationema. Det kravs ocksa att varje pensionar far det den 
behover, en individuell anpassning i servicen. 

Utveckling/strukturforandring (struktur) 

Nar 6-timmarsprojektet inleddes fordelades arbetsuppgifterna dagligen vid ett 
planeringsmote vid arbetsdagens borjan. De flesta vardbitraden lade fore 
projektstarten tonvikten pa de "arenden"/arbetsuppgifter man tilldelats for dagen 
samt pa huvudansvaret for "sina" vardtagare. Man "skotte sitt" och samarbetade 
vid 
behov. Da projektet pagatt sju manader svarar ett vardbitrade sa har pa fragan hur 
hennes arbetsdag paverkats av arbetstidsforkortningen: 

"Sjalva tiden hos pensionarerna har det inte blivit nagon fOrandring ails pa. Tiderna 
daremellan har vi blivit mer aktiva. lngen dotid vid lunchdags langre. Vi har blivit 
effektivare. Vi har gatt ut med en enkat bland pensionarerna och fragat nar dom viii 
ha hjalpen, nu borjar alia kl halv nio. Det ar flexibelt. Vi jobbar nar vara pensionarer 
viii ha hjalp. Vi har valdigt bra kontakt och relationer till varandra allihopa (i 
arbetsgruppen)". 

En annan svarar: 

"Det har blivit stressigare. Det galler att planera in i minsta detalj. Man gor inte 
mindre nu an nar man jobbade atta timmar, fast man hade mer tid och kunde ta det 
lite lugnare. Jag tror inte mina pensionarer upplever att dom far mindre tid. Men for 
min egen del har jag kampen mot klockan for att det ska bli mer tid". 

Nar vi i september 1997 fn1gar ett vardbitrade med samordningsfunktion 
"Har organisering och planering av arbetet paverkats av projektet?" svarar hon: 
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"Ja, enormt mycket. Vi har upptackt vikten av att planera, inte kora i gamla banor. Att 
vara flexibla. Det har funnits mer eller mindre tidskravande satt att planera. Det 
hande fOrut att vi glomde lagga ut jobb for dom som var frfmvarande. Det gor vi inte 
nu. Vi har inte haft en chef som sagt att vi behover tanka om. Nu galler det att 
behalla kvafiteten pa kortare tid. Malet ar att ingen vardtagare ska marka av 
projektet. /---/ Vi har battre overblick och kontroll nu. Nu kor vi t.ex. ut varor i egen 
regi (forut gjorde en servicegrupp fran Gubbangen det). Vi fragar oss vad vi ska 
gora om det blir for lite jobb (vid dodsfall bland de gamla kan det uppsta "luckor" i 
tidsschemat). /---/Vi har forandrat jobbet och da utvecklas man som manniska. Vi 
forstar inte varfor vi inte skulle kunna ta pa oss fler uppgifter och bestamma sjalva. Vi 
har losningarna. Vi har en bra dialog med bistandsbedomarna. Vi skulle t.ex. kunna 
lag a mat centralt at pensionarerna om vi hade battre lokaler. " 

Den oppna hemtjanstens organisering och utforande kan ses som ett enormt 
laggspel, dar ingen tar glOmmas bort. Vid personalbrist ar det vanligt att atgarder 
som "tvatt" eller "stadning" far skjutas pa till annan dag. Vardbitradena forsoker 
dock gora sa fa andringar som mojligt i sina scheman, eftersom de vet att 
vardtagarna i forvag forvantar sig hjalp och blir besvikna nar den uteblir. I 
vardbitradesgruppen tvingas man dock dagligen att gora ett antal omprioriteringar 
av manga skilda orsaker. En ar att det inte gar att "klocka" alia arbetsuppgifter 
hos gamla och sjuka manniskor, vars halsotillstand snabbt kan forsamras. Vissa 
arbetsuppgifter maste Ia ta den tid de tar, medan andra kan forenklas eller skjutas 
pa framtiden. Ett sadant arbetssatt Ieder dock till att vardbitradena ofta stressar for 
att hinna utfOra en mangd forutbestamda och ofOrutsedda uppgifter varje dag; 
speciellt galler detta nar arbetsstyrkan ar reducerad. 

Motet och samspelet vardtagare och vardbitrade (process) 

Det finns forhallanden som gynnar respektive hammar kvaliteten pa kommunal 
hemtjanst. En vardtagares behov av omvardnad varierar kraftigt - inte enbart 
beroende pa halsan - aven om den eller snarare brister i densamma - avgor 
hjalpbehovet. Den som vill veta hur vardtagares liv ter sig bor undersoka deras 
valstand, dvs. materiella levnadsstandard och deras levnadsniva omfattande deras 
ekonomiska resurser, boendeform och narservice, halsa och tillgang till vard. 
Men ocksa deras sociala och kulturella situation bor granskas. Sist men inte minst 
bor deras livskvalitet beaktas, dvs. hur de sjalva upplever sin situation, sitt 
valbefinnande och sina mojligheter att leva ett meningsfullt liv (FOU Aldre, 
bilaga 3, 1984). Att vardtagarens situation paverkar mojligheterna att ge en god 
service maste tas med i bedomningen eftersom det skiljer oerhort mycket mellan 
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olika pensioni:irer. Vis sa har t. ex. ni:ira till vi:inner och anhoriga me dan andra 
sitter isolerade framfor sin TV utan nagra andra kontakter an vardbitradet. 

Var undersokning i oktober 1997 (nar projektet pagatt ett och ett halvt ar) 
visar att sviktande halsa och dalig ork ar ett stort problem for de aldre i 
Hokarangen. Den som inte har varit utomhus pa manader kanner sig ofta ensam. 
A v intervjuerna med vardtagarna framkommer att vid sidan av besoken av 
vardbitradena ar deras telefonkontakter med de egna barnen och andra anhoriga 
samt de vanner som fortfarande ar i livet av vital betydelse for deras psykiska 
val befinnande. 

Nar kraftema sviktar blir det ocksa svart att vara aktiv saval ute i samhallet 
som i det egna hemmet. Den som t.ex. lider av sviter efter stroke har svart att laga 
sin mat eller handarbeta, sysslor som forut kanske varit en naturlig del av 
vardagen. Man kan stalla sig fragan vilka aktivitetsinsatser vardbitraden i den 
kommunala hemtjansten skulle kunna bidra med under sin knappt tilltagna 
arbetstid. De fiesta pensioni:irer i Hokari:ingen som kontaktats for denna 
undersokning lever ri:itt sa isolerade i sina hem bl.a. beroende pa att de hyreshus 
de bor i saknar hiss. Telefonen och vardbitradena ar deras viktigaste 
forbindelselank med omvi:irlden. 

Vardtagarnas upplevelser av omsorgens funktion samt hur 

arbetstidsforkortningen paverkat omsorgskvaliteten (Resultat) 
Beroendet av hemtjansten kan for en del te sig problematisk, speciellt om 
vardtagaren har en bestamd uppfattning om hur arbetet ska utforas som inte 
overensstammer med vardbitradets. For det mesta lyckas man dock kompromissa 
sig fram till en lOsning. Det ar heller inte ovanligt att vardtagaren resignerar vad 
galler personliga onskemal pa service aberopande "tidsbrist". Att exempelvis fa 
sin sang haddad pa ett visst satt och sangoverkastet palagt kan betyda mycket for 
pensionarens trivsel. Ett dammigt hem kan kannas integritetskrankande for en 
person med ordningssinne, nagot som intervjuer med flera vardtagare i 
Hokarangen gett belagg fOr. Att stadning en gang i manaden ar for sallan ar det 
staende klagomalet. Det forefaller ocksa finnas ett uppdamt behov av att fa 
komma ut utanfor lagenhetema pa mindre promenader. Nagot som inte heller det 
har hunnits med varken fore eller efter projektet. 

Pa fragan om 6-timmarsdagen paverkat hemtjanstservicen, nar 
projektet har pagatt en tid (november 1996) svarar en vardtagare sa har: 

"Jag har faktiskt inte markt nagon forandring. Jag har fatt hjalp nar jag behovde och 
det har inte andrats pa nagot satt. Jag ar mycket nojd med kvinnorna som kommer 
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men ar missnojd med att det stadas bara en gang i manaden. Jag skulle vilja komma 
ut nag on gang men for det har dom ingen tid". 

A v atskilliga intervjuer med vardtagare, vardbitraden och med en av deras 
arbetsledare framgar att kvaliteten pa Vastra Hokarangens hemtjanst var god 
redan fore arbetstidsprojektet. Men vardbitrddena var arbetstyngda redan innan 
de fick sex timmars arbetsdag. Deras arbetsborda har inte minskat sedan dess 
utan snarare okat eftersom vardtagarnas hjdlpbehov har okat under den tid 
projektet pagatt. De hade redan fore projektstarten relativt start inflytande over 
det dagliga arbetets innehall och planering, men intresset for att paverka har 
okat i och med projektet. Arbetsledaren bekraftar vardbitradenas goda 
arbetskapacitet och sjalvstandighet. Hon sager vid ett samtal i september 1997 
bl.a.: 

"Dom som jobbar 6 tim mar mar battre och orkar mer. Man ar beroende av varandra i 
arbetslaget. Man har kortare tid och pensionarerna ska ha sin hjalp och det ska vara 
god kvalitet. Sex timmar i den har branschen ar sa sjalvklart for det finns ingen som 
orkar atta timmar till 65 ar. Arbetet handlar om en stor skopa sunt bondfornuft. 
Vardagen maste fungera, och det vet jag att den gor dar ute. Vardbitradena har ett 
lugnare levnadstempo (pa fritiden) och det i sig ar en kvalitet som gynnar arbetet och 
det gynnar barnen och gubben, pa sikt gynnar det andra samhallsgrupper. Det ar 
livskvalitet det handlar om". 

Den totala livskvaliteten har forbattrats och vardbitradenas vardag tycks ha 
forbattrats med den kortare arbetstiden men en baksida av projektet for 
vardbitradena i Vastra Hokarangen ar att projektet tidvis leder till mer stress. Hur 
duktiga vardbitradena an varit att lagga om rutiner och se over 
arbetsorganisationen gar det inte att blunda for detta. 

Det forefaller ocksa som om vissa omlaggningar av rutiner som skett t.ex. i 
samband med mat och tvatt skulle ha kunnat ske utan projektet men att projektet 
har skyndat pa forandringarna till alias basta. Det ligger ocksa en 
kvalitetsforbattring i att vardtagama fatt tillfalle att paverka vid vilken tid de tar 
det forsta besoket av vardbitradet. Detta ledde till att bade personal och 
pensionarer fick en battre anpassning av tiderna da verksamheten startar lite 
senare pa morgonen. En kvalitetsaspekt som kan vara val sa viktig. 

Ytterligare en kvalitetsforbattring ligger i att vardbitradena samarbetar mera 
och t.ex. tar hand om vardtaganas hushallstvatt och gor inkop av mat gemensamt. 
Den strukturforstarkning som detta innebar har inte bara okat forutsattningarna 
for ett battre serviceresultat utan ocksa medfort att vardbitradena hojt sin kompe
tens vilket pa sikt sannolikt kommer att forbattra servicen ytterligare. 
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KVALITETSMATNINGEN PA FORSKOLORNA OTTO OCH 

LEKLUST 

lnledning 

K valitetsmatningarna pa daghemmen firms redovisad i en sarskild delrapport 
(Olsson, Skanse och Holmgren, 1999). Har aterges endast de mest centrala 
delarna i derma. 

Denna del av uppfoljningen kan indelas i tva faser. Den forsta fasen utgjordes av 
gruppintervjuer med personalen pa de bada forskolorna som ingar i forsoket. 
Vidare genomfordes en gruppintervju med foraldrar vars barn gick pa forskolan 
Otto. Dessa intervjuer genomfordes for att skapa en bild av kvalitet i 
bamomsorgen uti fran personal ens och foraldramas perspektiv. Denna forsta fas 
av undersokningen kan karakteriseras som en slags forundersokning planerad for 
att generera kunskap for att battre forsta den av foraldrarna upplevda situationen. 
De data som samlades in under denna forsta fas av undersokningen skulle sedan 
ligga till grund for undersokningens andra fas som bestod av en enkat riktad till 
foraldrarna till de barn som gar pa de tva forsoksenheterna Otto och Leklust. 
Enkaten syftade till att ta reda pa vad foraldrarna tyckte om situationen pa 
barnstugorna efter arbetstidsfOrkortningen. Det var med andra ord foraldrarnas 
upplevda kvalitet som vi ville mata. 

En enhet, Klintbacken, anvandes som kontrollenhet for att pa sa satt i 
analysdelen av denna undersokning det skulle ga att jamfora resultatet fran 
forsoksenheterna med en enhet som inte har varit med om nagon 
arbetstidsforkortning. 

Gruppintervjuer med foraldrarna 

Samtliga foraldrar inbjods genom ett brev fran forskarna till en kvall dar vi skulle 
diskutera kvaliteten. Ett femtontal foraldrar vid forskolan Otto deltog i den ca tva 
timmar langa gruppintervjun pa kvallen den 23 april 1997. 

Intervjuerna var till skillnad fran enkaten ett forsok att pa djupet forsta hur 
fOraldrama till bamen pa fOrskolan Otto upplevde kvaliteten i verksamheten efter 
den genomforda arbetstidsforkortningen. Vi forberedde oss infor intervjuerna 
med att ocksa studera socialtjanstlagens malparagrafer om vad som ar 
utmarkande for god bamomsorg. 
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Vi ville fa svar pa vad som utgjorde karnan i begreppet "god kvalitet" i 
barnomsorgen. Dessutom skulle vi ta reda pa om kvaliteten paverkats positivt 
eller negativt av arbetstidsforkortningen, men forst nar vi lart oss lite mer genom 
att tala med fodildrama. Foljande fragor stalldes i intervjuema med fOraldrama: 

1. Vad tycker du ar utmarkande fcir god bamomsorg? 
2. Har ni markt migon skillnad i kvaliteten pa bamomsorgen efter 6-timmarsdagens inforande? Beratta! 
3. Kanner ni till verksamhetens a) mal och den b) dagliga verksamheten? c) har ni insyn, inflytande 

och deltagande? 
4. Hur fungerar kontakten med personalen? 
5. Ar personal en lyhord fcir era onskemal och krav? 
6. Ar ni nojda med personalgruppens a) kompetens och b) storlek? 
7. Kanner ni till hur stor barngruppen ar pa er avd? (Nojd med storleken och utformningen av den?) 
8. Kanns det tryggt att lamna barnen pa dagis? 

Fran fOraldraintervjuerna utsorterade v1 foljande karakteristika om kvalitet 1 
barnomsorgen: 

Personalens kompetens 
Personalens informationsfcirmaga 
Personalens samarbetsfcirmaga 
F oraldrainflytande 
Att barnens behov av utveckling (mentalt, socialt och fysiskt) tillgodoses 
Att ta tillvara barnens egna initiativ 
Barngruppens sammansattning 
Relationen personal-fciralder 
Relationen fcirestandare-fciralder 
Relationen fcirestandare-personal 
Kansla av trygghet hos fciraldrama 
Kansla av barnens trygghet 
St6d fran personalen i fciraldrarollen 
Personalens lyhordhet gentemot fciraldrarnas krav och onskemal 
Personalgruppens storlek 
Personalgruppens sammansattning 
Inomhusmiljon 
Utomhusmiljon 
Fordelningen inne- och utevistelse 
Omvardnaden 

En kat till foraldrarna 

Undersokningen utgjorde en totalundersokning dar populationen var "foraldrar 
som har ett eller flera bam pa de undersokta bamstugoma". Enkaten gavs efter att 
projektet pagatt ca ett ar dvs. varen 1997. (Enkatformular i bilaga). 

Bortfallet var 11% pa enheterna Otto och Leklust (forsoksenheterna) medan 
det uppgick till 59% pa enheten Klintbacken (kontrollenheten). Trots att bortfallet 
ar stort pa Klintbacken valjer vi att redovisa det eftersom det anda ger en viss 
mojlighet till jamforelser. 
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Vi redovisar pa foljande sidor resultatet fran de mest centrala fragoma. 

For att kartHigga respondentemas upplevda daghemskvalitet sHill des bland 
annat fragor om personalens kompetens, informationsformaga och 
samarbetsformaga. Personalen uppfattas som kompetent och med god f6rmaga att 
infonnera och samarbeta. (Se tabell 1 i tabellbilagan). 

Inga st6rre skillnader framkommer nar det galler foraldramas kunskaper och 
kontakter med forskolan. (Se tabell2 i tabellbilagan). 

Fragor stalldes kring de dagliga aktivitetema, dvs. inomhus- och utom
husaktiviteter, psykisk utveckling m.m. for att mera detaljinriktat fokusera pa vad 
som kunde var bra eller daligt av det som genomfors pa bamstugoma. (Se tabell4 
i tabellbilagan). 

Fragor angaende foraldramas kunskap om vad som sker pa bamstugan under 
en dag eller om foraldramas rattigheter och skyldigheter stalldes for att i viss mfm 
mata hur engagerade foraldrama var i de bamstugor dar deras bam gar varj e dag. 

Har gjordes p.g.a. tidsskal endast en eftermatning. Detta begransar givetvis 
mojligheterna att se forandringar fore-efter. 

TABELL: KVALITETSASPEKTER. TILLFREDSSTALLELSE AV BARNENS BEHOV OCH 
TRYGGHETSKANSLA. Andel positiva svar. 

Fraga Experiment 

Positiv 

I. Hur uppfattar du kvaliteten pa barnomsorgen pa ditt 97,5% 
daghem? 

5. Har kvaliteten pa barnomsorgen paverkats av personalens 68,2% 
arbetstidsforkortning till 6 timmar? 

II. Anser du att ditt barns/dina barns behov av utveckling 96,1% 
(mentalt, socialt, f)tsiskt) tillgodoses? 

II a: Anser du att man uppmuntrar och tar tillvara ditt 84,4% 
barns/dina barns egna initiativ? 

I6. Tror du ditt barn kanner sig tryggt pa dagis? 97,5% 

I7. Kanner du dig trygg som fciralder nar du lamnat ditt barn 96,2% 
pa dagis? 

26. Vad anser du om omvardnaden pa din dagisvad? 98,7% 

Kontroll 

Positiv 

IOO,O% 

82,3% 

62,5% 

94,1% 

100,0% 

94,1% 

Tabellen ovan visar att respondentemas attityd till kvaliteten ar overvaldigande 
positiva. Det galler bade experiment- och kontrollgrupperna. Vissa skillnader 
framkommer sa att exempelvis respondenterna i experimentgruppen (96, 1%) 
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uppgav att barnens behov av utveckling (mentalt, socialt och fysiskt) var 
tillgodosedda i nagot hogre utstrackning an respondenterna i kontrollgruppen 
82,3%. Pa samma satt ansag 84,4% av respondentema i experimentgruppen att 
barnens egna initiativ uppmuntrades. Men endast 62,5% i kontrollgruppen. Bade 
foraldrarna i forsoks- och kontrollgrupperna var mycket positivt installda till 
omvardnaden. 

Bade experiment- (97 ,5%) och kontrollgruppen (94, 1%) ansag att deras 
bam kande sig trygga pa bamstugan. I samma utstrackning (96,3% i forsoksgrup
pen respektive 100% i kontrollgruppen) uppgav foraldrama att de kande sig 
trygga som foraldrar nar de Himnat sitt/sina bam pa dagis. 

Fragor om gruppens sammansattning och storlek stalldes liksom om 
personalgruppens sammansattning och dess storlek samt om relationema mellan 
de olika grupper som interagerar i vardagen, dvs. foraldrama, personalen och 
fdrestandarna. Cirka halften av respondenterna i experiementgruppen (51%) ar 
inte nojda med bamgruppens storlek. I kontrollgruppen ar man mer nojd och dar 
ar motsvarande siffra 72%. Ett resultat som ar svart att tolka eftersom 
barngruppens storlek inte borde vara nagot som skiljer de tva daghemmen at. 
Mojligen skulle det kunna bero pa att anspraken okat i experimentgruppen. Man 
ar i experimentgruppen mer nojd mer personalgruppens storlek, 72%, mot endast 
50% i kontrollgruppen. 

En viktig kvalitetsaspekt ar ocksa miljon pa forskolan och huruvida till
rackligt med personal finns i forhallande till antal barn. (Se tabell 4 i 
tabellbilagan) 

Vad ar kvalitet i forskoleverksamheten? 

Den sambandsanalys vi gjort av de ingaende variablerna visar att det finns ett 
ganska starkt samband mellan variablema personalens kompetens, personalens 
samarbetsformaga, tillvaratagande av barnens initiativformaga, relationen 
personal-foraldrar, stOd fran personalen i rollen som foralder och variabeln 
kvaliteten pa bamomsorgen pa fdrskolan. (tabell 5 i tabellbilagan). Det betyder att 
var preliminara uppfattning om kvalitet bekraftas dvs. att kvalitet ar beroende av 
en mangd samverkande faktorer. Nar vi forsoker bedoma kvaliteten ar det 
framforallt dessa faktorer som har betydelse for om kvaliteten kan uppratthallas 
nar arbetstiden forkortas. Den kvalitetsaspekt som kraver en del omtanke i 
samband med arbetstidsfdrkortningar ar framforallt kontakten mellan forskolans 
personal och fOraldrama. Risken ar att det kan bli glapp med nya scheman. Har 
var det inledningsvis en del problem med att fora over information mellan de som 
oppnar resp stanger och ovriga anstallda. 
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Hur har arbetstidsforkortningen paverkat kvaliteten? 

Slutligen stall des fdigan om arbetstidsforkortningen paverkat kvaliteten. A v 

tabellen ovan framgar att mer an 68% av de foraldrar som svarat upplever att 

kvaliteten har forandrats. Fragan kunde sjalvfallet endast stallas till de som fatt 

kortad arbetstid. 

For att fa veta pa vilket satt kvaliteten paverkats stalldes en oppen fraga: Om 
kvaliteten har paverkats av personalens arbetstidsforkortning beskriv med egna ord pa 
vilket satt! 

Har nedan aterges nagra av svaren. De positiva omdomena ar i stark 

majoritet. 

Forskolan Otto 
Av 21 avgivna kommentarer var endast tva av negativ karaktar. Foljande utgor 
exempel pa kommentarer: 

• De orkar mycket mer, man marker att dom hinner med sig sjalva ocksa. 

• De ser mycket gladare ut an fOrut och arbets- och samarbetsfOrmagan ar 

det basta jag har sett, mitt barn alskar att vara pa dagis for att hon 

kanner sig trygg och tycker om bade personalen och dagiskompisar. 

• De ar gladare, piggare och aktiva. De engagerar sig i barnen och 

planerar och hailer aktiviteter for dessa, mindre sjukskrivningar. 

• Farre "krisar" - lattare att tacka upp om nagon av personalen ar sjuk; 

extra anstalld. Pa avd ger tva extra bander under den "kritiska" tiden pa 

dagen (nar det finns flest bam); piggare personal. 

• Gladare personal. Inte lika trotta som forut. Alltsa orkar de engagera sig 

mera. 

• Kreativiteten flodar. Mycket inspiration och arbetsgHidje bade 

personal/bam. Nojda barn. 

• Man ser att dom har mer ork och ser piggare ut. Har organiserat upp 

arbetet tydligare. 
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Fraga: Anser du att kvaliteten pa ditt arbete eller verksamheten i stort paverkats av sex
timmarsdagen? 

"Jag kan inte pasta att det forandrats namnvart. Det som forandrats ar strukturen pa 
dagen. /---/ Det blir som ringar pa vattnet... man har lattare att ta initiativ, att gora 
saker, peppa varandra /---/ ... jag far storre mojligheter att ge mer nar jag arbetar ... 
ocksa nar jag ar ledig sjalv ... det hor ihop" (int 9). 

"Ja, jag tycker nog det blivit battre .... det blir ett mer koncentrerat arbete ... man orkar 
ta in dom boende mer ... och ge dom en battre kvalitet pa det sattet. /---/ Det ena ger 
det andra. /---/ Jag tror alia harden kanslan att dom orkar mer nar dom jobbar. Det 
ar valdigt kravande att /yssna in andra manniskor" (int 8). 

"Det blir en kedjereaktion av allting. I och med att jag har mera ork sa orkar jag 
ocksa ge mera. /---/ Man orkade inte med sina kolleger tidigare pa samma satt som 
man orkar med nu. /---/Vi ser till att alia ska ha en bra och trevlig jul och nyar. Vi ord
nar med sa gott som alit det som vigor i vara egna hem .... Det blir en extra insats av 
vara resurser och det blir det vid alia hogtider" (int 7). 

"Ja, det tycker jag nog. Jag tycker jag ar en trevligare manniska nu ... gladare ... mer 
effektiv. /---/ I motet med dom manniskor jag jobbar med ar jag pa nagot satt battre 
eller mer tillmotesgaende. /---/ Det kan jag inte riktigt saga om det ar just det har 
projektet som har gjort att... det handlar mycket om stamningar och stamningen ar 
valdigt bra tycker jag" (int 3). 

Sammanfattningsvis tarde arbetstidsforkortningen ha inneburit en kva
litetsforbattring ide termer sam vi har fangat den dvs. kortare arbetspass ger mer 
alert personal sam pa ett annat satt orkar "ge ", "lyssna in" och "ta in" de 
boendes 6nskemal och behov pa Reimersholme gruppboende. Dessutom har 
omlaggningen av arbetsscheman lett till att de boende oftare traffar personalen 
och att det ar fler som ar i tjanst samtidigt nar de bast behovs. 

KVALITET PA DALEN, AVO 22 

K valiteten pa Dalens sjukhem, A vd 22 har studerats genom intervjuer med 
vardpersonal, deltagandeobservationer, ostrukturerade samtal med personalen och 
intervjuer med nagra anhoriga till patienterna. Den kan aven studeras genom 
minskat antal s.k. incidenter12

. Incidenter kan forekomma pa 

12 Antal incidenter har enligt personalen minskat piitagligt men ingen systematisk uppfOijning har gjorts. 
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sjukhemsavdelningar med senildementa i form av att personal blir riven, slagen, 
biten eller verbalt trakasserad. 

Anhorigintervjuer 

Fyra anhoriga intervjuades i juni 1997. Fler var just da inte mojliga att intervjua 
eftersom det kravdes att de haft sina anhoriga pa avdelningen innan forsoket 
startade. En svaghet med anhorigintervjuer ar att man inte kan gardera sig for att 
de intervjuade, med omtanke om sina anforvanter, ar forsiktiga i sina uttalanden 
och kanske inte avslOjar vad de innerst inne egentligen tycker. Anhorigintervjuer 
ar anda en metod som ofta anvands och som ar den basta vi hade att tillga har. 

En av de tillfragade anhoriga framhaller att utbildad personal tillsammans 
med sjukhusets fasta rutiner och personalens specialkunskaper och fardigheter 
samt speciella intresse for demenspatienter bidrar till att de boende far en 
kvalitativt hogtstaende vard och jamfor med hur det kan vara inom t.ex. 
verksamheter dar man har lagutbildad personal. 

De anhoriga har stort fortroende for sjukvardspersonalen. I intervjuerna i 
april 1997 ( ett ar efter start) tar personal en hogt betyg vad galler sa val omsorg om 
patienterna som social kompetens i kontakten med patienterna. Huruvida 6-
timmars-projektet bidragit till den goda vardkvaliteten gar inte att belagga men 
den forkortade arbetsdagen har troligen bidragit till att kvaliteten kunnat 
bibehallas och i vissa avseenden aven forbattras. Detta styrks av de intervjuer 
som gjorts pa avd 22 sedan april 96. 

Fraga till en av de anhoriga, en aldre kvinna, vars mamma varit patient pa 
avdelning 22 en langre tid. Har du markt nagon skillnad vad galler varden av dom 
boende nu medan projektet pagar jamfort med tidigare? 

"Man kan saga att dom ar piggare och snabbare. Forut nar personalen jobbade atta 
timmar blev det nagon tid nar de gick och drog liksom. Jag tyckte inte dom gjorde 
mera for mamma nar det var atta timmar." 

Hon ar dock missnojd med att mamman inte tar hjalp att ga pa toaletten utan 
tvingas kissa i blOja. Nagot som inte ar nytt i och med sextimmarsforsoket. 
Vardkvaliteten var bra forut och ar bra nu ocksa anser hon. 

"Personalen ar glad och trevlig och jag tycker 6 timmar ar nog for det har ar ett tungt 
arbete". 

En medeHilders man, son till en kvinnlig patient ar odelat pos1t1v till 
informationen, bemotandet, varden och kontakten med personalen. Han besoker 
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sin mor minst en gfmg i veckan, deltar ibland i samkvam for anhoriga pa 
avdelningen och uppskattar att han som anhorig kan besoka sin mor nar som 
heist. 

"Jag ar valdigt glad att mamma far vara har /---/ Personalen vet aldrig nar man ar 
har, och da hor man hur dom behandlar patienterna" . "Jag ar fullt nojd som det ar 
och har ingenting att anmarka pa." 

Han ger personalens omtanke och omvardnad hogt betyg och ser ingen 
anledning att lagga sig i vard som fungerar bra. Han pratar med vem som heist 
bland personalen nar han besoker avdelningen och far den information han 
behover. Vardkvaliteten pa avd 22 ar "basta tankbara" och "det basta" med avd 22 "ar 
framfor alit personalen". Han har inte markt nagra forandringar efter sex
timmarsdagens inforande utom att "personalen maste vara piggare. /---/ Men jag sag 
aldrig sura miner f6rut heller." Inte heller anser han att personalen signalerar stress. 
"Sa har skulle man sjalv vilja ha det nar man blir gamma!," sager han och ger darmed 
toppenbetyg at demensvarden pa avdelningen. 

I slutet av intervjun sager han foljande: "Detar roligt att komma hit inte bara for 
morsans skull .. ". Han slipper numera ha skuldkanslor for sin demenssjuka mamma 
och kanner stort fortroende fOr personalen och varden pa avd 22. 

Slutsatsen ar att det utifran det material vi har fran intervjuer med personal 
och anhoriga inte synes som om kvaliteten har forandrats till det samre till foljd 
av projektet. Yager vi ocksa in att antalet incidenter minskat enligt personalens 
egna iakttagelser torde man kunna pasta att det skett en viss forbattring av 
kvaliteten. 

SAMMANFATTNING 

Inom hemtjansten Vastra Hokarangen foljer arbetstiden hos vardtagarna de 
tidsramar som bistandsbedomama satt upp och sysslorna utfors till belatenhet. 
Den stress som vardtagarna markt av forut finns dock kvar och har varken 
minskat eller okat. Daremot kan antas att vardbitradena har lattare att klara av 
stressen nar tiden for aterhamtning utokats och stamningen i arbetsgruppen har 
blivit battre. Detta paverkar i sin tur kvaliteten pa arbetet. 

Vid bedomningen av effekterna av den forkortade arbetsdagen pa om
sorgskvaliteten maste beaktas att pensionaremas hjalpbehov okat pa grund av de 
gamlas forsamrade halsotillstand 
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F orskoloma Otto och Leklust. Efter att ha studerat ett tjugotal olika aspekter 
pa kvalitet farm vi att de bada forskoloma fick mycket hoga betyg. K valiteten var 
redan fran borjan hog och har enligt foraldrabedomningar i enkater och intervjuer 
fOrbattrats efter inforandet av sextimmars arbetsdag. Analysen av enkater och 
intervjuer med. foraldrarna tyder pa att kvaliteten har forbattrats efter 
arbetstidsforkortningen bade vad galler t.ex. det pedagogiska innehallet, 
relationema till personal en och tryggheten i foraldrarollen. K valitetsforbattringen 
tycks bottna i den okade energi och det okade engagemang som den utokade 
fritiden ger. K valiteten har forbattrats bl. a. genom den forstarkta bemanningen 
mitt pa dagen som betytt att det blivit "fler hander och fler knan" i verksamheten. 

Vad betraffar Reimersholme gruppbostad torde arbetstidsforkortningen ha 
inneburit en kvalitetsforbattring i de termer som vi har fangat den dvs. kortare 
arbetspass ger en mer alert personal som pa ett annat satt orkar "ge", "lyssna in" 
och "ta in" de boende pa Reimersholme gruppbostad. Dessutom har 
omlaggningen av arbetsscheman lett till att de boende oftare traffar personalen 
och att det ar fler som ar i tjanst samtidigt nar de bast behovs vilket ocksa innebar 
en forhojd kvalitet for de boende. 

Pa Dalens sjukhem, avdelning 22 menar personalen att de iakttagit att det 
blivit en battre stamning pa avdelningen och att patientema blivit lugnare. Det har 
ocksa lett till att antalet incidenter bland de senildementa patienterna minskat. 
Personalen framhaller ocksa att nar de gar pa ett pass som startar senare och 
kommer in pa enheten senare under dagen kan de kanna att stamningen pa 
avdelningen har forbattrats i och med arbetstidsforkortningen. 

De anhoriga har markt att det blivit lugnare pa avdelningen, att personalen ar 
piggare och mer valplanerad. De ger ocksa uttryck for att de tycker att det ar 
roligt att komma dit pa besok. Den slutsats som maste dras ar att kvaliteten 
sannolikt forbattrats i och med sextimmarsdagen. 

A vslutande reflektion om kvaliteten. Den samstammiga bedomningen maste 
darvid bli att brukarna knappast har forlorat pa arbetstidsforkortningen. 
K valiteten har bedomts uti fran sa val struktur och process som resultat. 

Den strukturella forandring som det innebar att pa kortare tid genomfora 
samma mangd eller mer service ar i sig det forsta som maste bedomas och i 
samtliga fall har uppgiften utforts och mer dartill. Eftersom det skett en 
forstarkning av personaltatheten mitt pa dagen eller da respektive verksamhet 
kraver det sam t. ex. vid maltider eller vid pakladning har kvaliteten kvantitativt 
sett forbattrats. Pa en av enheterna, Dalen avd 22, skedde margin ella forandringar 
i bemanningen samtidigt som antalet patienter okade. En viktig aspekt av 
kvaliteten ar huruvida medborgama upplever nagon forandring i serviceutbudet. 
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KAPITEL 7 

HUR PAVERKADES VERKSAMHETEN AV 

ARBETSTIDSFORKORTNINGEN? 

FALLSTUDIER 

I forsoket ingar fyra olika verksamheter med helt olika uppgifter och innehall, 
demensvard, barnomsorg, hemtjanst och omsorg om psykiskt funktionshindrade. 
Det gor att det t.ex. ar svart att jamfora enheterna enligt samma kriterier. Istallet 
maste man se enheterna som enskilda fall, var och en med sina egenskaper och 
fOreteelser. Vi inleder avsnittet med en beskrivning av skillnader och effekter pa 
enhetsniva. Vi vill darvid visa vad arbetstidsfOrkortningen betyder for 
arbetsgruppen och verksamheten pa respektive enhet. I respektive enhetsavsnitt 
aterges "en dag pa enheten" som bygger pa deltagande observation, darefter 
kommer en faktaruta om enheten samt till sist intervjudata och information om 
hur arbetstidsforkortningen paverkat arbetet pa enheterna. Har uteHimnar vi 
kvalitetsaspektema eftersom dessa redan avhandlats tidigare i rapporten. 

Deltagande observation 
De fern fallbeskrivningarna inleds med en berattelse som utgor resultatet av 
deltagande observation en dag i respektive verksamhet hosten 1996. Aven om de 
enheter som ingar i forsoket ar fa kan de ge mojlighet for den oinvigde att "karma 
pa" hur det ar att arbeta t.ex. en dag pa dagis eller en dag i varden. 
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legat pa sin hogra arm for lange och fatt ont i den. M ligger med "farskinn" mel
ian knana och under armarna. Hon har inga tryck- eller liggsar och B berattar 
att vardbitradena ar noga med att forsoka halla dom borta. Vardbitradet lyfter M 
med lift over till en liten rullstol och tar in henne i koket for frukost bestaende av 
kram och mjolk samt 2 loskokta agg. B ar varm och saklig i kontakten med M 
som hon kanner bra. Hon pratar med M hela tiden och nagon enstaka gang 
reagerar hon pa kontakten med ett ljud eller med ogonen. Jag baddar till 
sangen, puffar till kudden OCh Satter upp fonstret pa vadring. 

Etter frukosten borstar B fru Ms tander i nederkaken vid koksbordet med 
en liten plastskal i handen; hon har lostander i overkaken och dessa gors rena 
pa eftermiddagen. Hos M gar vi tre ganger per dag. Hon har nattpatrull tva 
ganger per natt. lnnan vi gar drar vi in M i rullstol i vardagsrummet, satter en 
extra kudde bakom nacken och lagger en tilt over hennes ben och satter pa 
TVn. Det blir skolbarn pa TV 1 den har gangen, eftersom nagon lagt beslag pa 
det TV-programblad som B lagt dit. Den som kommer hit nasta gang for att ge 
M mat lagger henne sedan i sangen efter maten. Vi tar adjo av M och gar 
vidare till posten och hamtar ut matpengar till M som skickas till B varje manad 
fran sonen i Norrland. Vi ar hos M ca en timme. I bistandsbedomarens be
skrivning ar vart besok en "frukost". 

Darefter klattrar vi uppfor nya trappor utom- och inomhus till D, dar B ska 
manadsstada. Vardbitradet och D skamtar med varandra och jag sitter kvar 
med D i koket och pratar om sjukdomar (D har blodpropp i hoger ben och har 
egna asikter om det mesta inom sjukvarden) och annat. Vi pratar en halvtimma 
tills B kommer in i koket och viii stada. D ar en amper dam som har val reda pa 
sig och som da och da tar en dust med sjukvarden nar hon anser sig felbe
handlad. Vardbitradet B kanner D val eftersom hon skott henne tidigare fyra 
timmar per dag nar hon hade akuta ryggbesvar. Jag dammtorkar stol- och 
bordsben och det som ar narmast golvet, resten klarar D sjalv. De bestammer 
att de ska boka tvattstugan fredagen den 1 december och skiljs med "vi ses om 
en manad - ha det sa bra!". Hela besoket tar 45-50 minuter och benamns 
"manadsstadning". 

Darefter gar vi ned till centrum och till posten for att losa ut Ms 
matpengar. Vi koper ocksa lunchmat till B i kvartersbutiken. 

Klockan ar nastan 11 nar vi kommer till uppehallslokalen dar vi varmer 
var mat i micron och det ena vardbitradet efter det andra droppar in fOr sin 
lunch. Man skojar ratt hardfort med varandra. 

Vid tolvtiden gar jag ut tillsammans med vardbitradet Y, en glad och prat
sam person, och vi aker forst till vardtagaren H i C's Volvo combi efter det att 
hon handlat cigaretter och mjolk at H. H ar en lang magerlagd man i 75-arsal
dern som Y namner som "en speciell norrlanning med karv humor och egna 
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vanor". Det ar otroligt smutsigt och rorigt i lagenheten med kassar, sopor, 
grejer och smuts overallt. H sitter i koket och jag samlar ihop 29 olburkar som Y 
ska panta at honom. Vi pratar om Lotto, tips och "Norrland". H viii "behalla" mig 
kvar i lagenheten. I ett horn star en gamma! dammsugare som H viii att Y ska 
fixa reservdelar till. Har gar dock inte att stada fOrran lagenheten ar sanerad. Vi 
skiljs fran H med ytterligare ett skamt och aker darefter till Kryddgarden (nytt, 
tint servicehus) och hamtar tre portioner mat fOr ett par av Y's pensionarer att 
ata under helgen nar Y ar ledig. Personalen pa Kryddgarden kanner 
vardbitradet och man utbyter erfarenheter om maten som gars har pa vanliga 
ravaror, inga halvfabrikat. Dessa matlador ar lite dyrare an "aluminiumladorna". 
De kostar 40 kronor men maten ar godare. 

Fru J ar en av Y's pensionarer som far en lada med artsoppa och tva 
pannkakor. Y berattar livfullt om de olika pensionarerna vi ska traffa. Hon kan
ner dom val och visar att hon bryr sig om dom. 6verallt mots Y med gladje av 
pensionarerna och hon ar glad och trevlig tillbaka. Besoket hos J tar bara 
nagra minuter. 

Vi aker ater till lokalen dar Y skriver namn pa matladorna och satter in dom i 
frysen sa att en av de andra vardbitradena kan leverera dom under helgen. I 
lokalen traffar vi vardbitradet E, fodd i Turkiet, som bor i Hokarangen och har 
jobbat har i hemtjansten i ett och ett halvt ar. Han trivs och sager sig att han 
tycker om att jobba med aldringar. E har tva matkassar pa cykelstyret nar han 
och jag gar genom Hokarangen denna soliga eftermiddag till Fru I, som sitter 
framfOr teven som visar broderna Cartwright. Hon och jag pratar lite grand 
medan E !agar mat. I ar fodd i Norge. Hon har jobbat inom aldringsvarden och 
trivts med det. Hon beklagar att hon aldrig far komma ut. Hon verkar lite 
skroplig, nedstamd och orkeslos. Sager att "ingen mat smakar". Nar E ropar att 
maten ar klar gar vi in i koket dar en tallrik med biff med lok, potatis och sas 
star framdukad. I viii inget ha, petar lite i maten: "Det ar for lite salt". Jag ger 
henne saltkaret. Det smakar i alia fall inte. Vi uppmuntrar henne. Hon dricker 
lite mjolk och ater en liten klase vindruvor som E skoljt och lagt upp i en skal 
framfor henne. "Dom ar inte mogna" sager hon for att anmarka pa nagot trots 
Es anstrangningar. Vi pratar en liten stund till. Hon berattar att nar E tog ut 
henne i rullstol i somras korde han alldeles for fort. E sager att fru I var radd fOr 
trafiken. Etter att E tackt over den kvarlamnade maten med en tallrik lamnar vi 
henne sittande vid koksbordet. Vi gar tillbaka till grupplokalen dar jag tar adjo 
avE och C. 

Allmant omdome: Man kanner varandra val i gruppen och skojar ibland 
ratt hardfort. Vardbitradena verkar varna om dom gamla och deras valfard och 
sparar sallan pa sina egna krafter tor att uppna detta. Vardbitradet fOrsoker i 
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mojligaste man se till individuella krav och onskemal fran vardtagarna. Man 
spar inte pa stegen och orken, lamnar och tar emot meddelanden till varandra 
nar man ar pa sprang mellan jobben. Det formella och det informella gar in i 
varandra. Det maste vara svart for en utomstaende att forsta hur alit detta 
hanger. ihop. B verkar ha ett speciellt ansvar i arbetsgruppen som hon axlar val. 
Kamratskapet i arbetsgruppen ar kittet som far det hela att fungera pa saval det 
praktiska som det emotionella planet. 

Vardbitradet har ensamarbete med ibland stort ansvarstagande for 
pensionaren/vardtagaren. Tillsammans med arbetskamraterna !attar man pa 
trycket och skojar av sig stress och fortret. Alia vet hur alia har det. Kor man 
fast med nagon pensionar kan man "byta" och dela pa svarigheterna. 

Projektmedel 

For enheten budgeterades 250 000 kr per ar i projektmedel for att man skulle 
kunna utoka personalen fran 12 till 13 personer. Den 1 december 1996 slutade en 
person och tjansten aterbesattes inte pa grund av att antalet vardtagare minskade. 
Den 1 augusti 1997 slutade ytterligare en person och personalen minskade tillfal
ligt till 11 personer. Det anstalls darefter vikarier vid behov for att ersatta denne. 
Eftersom detta inte Ieder till nagra nya anstallningar kan sagas att 
sysselsattningen minskar pa enheten och att kostnadema blir lagre an tidigare. 

Hur detta paverkat antal timmar och kronor framgar av tabellen och figuren 
nedan under avsnittet "Bemanning och servicebehov". 

Projektanstallningen 

K vinnan som projektanstalldes den 1 maj 1998 var ordinarie barnskotare och i 
hennes stalle anstalldes en overtalig som ocksa kom fran bamomsorgen. 

Vad betyder det kommunalekonomiskt? For projektet blir det en kostnad nar 
den fast anstallde bamskotaren gar in som projektanstalld i hemtjansten men realt 
sett innebar det ingen kostnadsokning for kommunen da hon i sin tur ersatts av en 
overtalig. 

Vad betyder det samhallsekonomiskt? Ur samhallsekonomisk synpunkt 
innebar det ingen skillnad om en person arbetar i hemtj ansten eller pa en 
barnstuga. Den effektivitetsforstarkning som det innebar att en overtalig person 
gar fran en overbemanning till en tjanst eller till ett vikariat ar svar att uppskatta i 
ekonomiska termer eftersom det ar knapphet pa resurser overlag i den offentliga 
sektorn. Den mest naraliggande bedomningen ar att betrakta personens arbete 
som ett tillskott i valfard. Hennes insats var sjalvfallet mycket vardefull for den 
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bamstuga dar hon fick ga som overtalig men ur samhallsekonomisk synpunkt ar 
hon en kostnad tills hon tar en tjanst eller ett vikariat. 

Bemanning och servicebehov 

TABELL: HEMTJANSTEN VASTRA HOKARANGEN. SERVICE, BEMANNING OCH ERSATT TID VID 
PROJEKTSTARTEN, 1 maj 1996. 

Servicebehov Bemanning/vecka 
Hemtjansten Fore: 
Vastra Hokarangen I2x37= 444 
Drygt 70 pensionarer vid 
projektstart. Okade till ca 95 
pensionarer ar I997. 

Efter: 
I3x30=390 
Minskning 54 t 

Ersatt tid 
En person anstalls i 
projektet 

Ersatt tid 55% (30/54) 
Rationalisering 
45% 

Antal timmar som ersatts per 
vecka Ix30t 

Beraknad kostnad: 
250 000 kr/ar 

TABELL: HEMT JANSTEN VASTRA HOKARANGEN. SERVICE, BEMANNING OCH ERSATT TID. 
TVA AR EFTER PROJEKTSTARTEN 

Servicebehov Bemanning/vecka 
Hemtjansten Fore: 
Vastra Hokarangen I2x37= 444 tim 
Drygt 70 pensionarer vid 
projektstart. Okade till ca 90 
pensionarer ar I997. 

Efter: 
1)13x30=390 tim 
Minskning 54 tim 
Antal timmar som 
vecka Ix30tim 
II) I2x30=360 tim 
Minskning=84 tim 
Ersatt tid=O 

Ersatt tid 
I)I maj I996:En person anstalls 
projektet 

II) I december I996: 
I person slutar men ersatts ej 

; I) Ersatt tid 55% (30/54) 
Rationalisering 
45% 

ersatts per II) Ersatt tid 0% 
Rationalisering I 00% 

Arbetstidsforkortningen vid hemtjansten i Vastra Hokarangen har framforallt 
kunnat genomforas genom en forandrad arbetsorganisation dar tiden fOr planering 
och forarbete har organiserats om. Vidare har vardtidema anpassats ytterligare till 
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pensionaremas egna onskemal. Det senare skedde genom att bistandsbedomaren i 
en enkat undersokte pensionaremas egna onskemal om tider for besok. 

Det forsta schemat med arbetstidsforkortning som personal en gjorde ( 1 maj 
1996-30 september 1996) innebar en servicetid mellan 8.00-16.30 dar halva 
personalstyrkan borjade klockan 8.00 och de ovriga 9.00 eller 9.30. Den 1 
oktober 1996 overgick man till det schema som fortfarande anvands. I schemat 
ingar liksom fore projektet att arbeta var tredje helg. 

Samtliga vardbitraden borjar arbeta, enligt det nya schemat, klockan 8.30. 
Kvallstiden har kortats fran 16.30 till 16.00. I schemat ar grundtiden 8.30-15.00 
med ledigt tva helger av tre. Vardbitradena turas om att bemanna tiden mellan 
15.00 och 16.00 vilket innebar att 2-3 personer av 12 arbetar till 16.00 varje dag. 
Darefter finns en kvallspatrull som ar till for ett storre geografiskt omrade. Pa 
helgema arbetar man var tredje helg sa att det finns en personalstab som hjalper 
de vardtagare som behover hjalp aven da. 

Forandringen i organisation 

Organisationsforandringen har inte inneburit att tiden hos pensionarerna minskat. 
Daremot har planeringstider och gangtider mellan vardtagarna forkortats genom 
en battre organisation. Rutinerna har ocksa andrats sa att vardbitradena hjalps at 
med vardtagamas hushallstvatt och deras inkop samt andra uppgifter dar det gar 
att samordna syssloma. 

Tillagningen av maten sker numera oftast hemma hos pensionarema. Det 
finns aven Hirdiglagad mat i matlada fran ett storkok for den som foredrar det. 
Fore arbetstidsforkortningen fick hemtjanstpersonalen hjalpa pensionarerna att 
varma mat som kom fran ett centralkok. Maten varmdes i en mikrougn i 
vardbitradenas gemensamma lokal pa omradet. Den nya ordningen innebar att 
man spar manga steg och att vardtagaren :far en pratstund under matlagningen. En 
del av vardbitradena menar att arbetstidsfdrkortningen har okat stressen genom att 
man numera maste vara mer valplanerad. 

Prestationer 
For att ta reda pa om serviceuppgiften okat eller minskat maste hansyn tas till 
saval hur manga vardtagare som erhallit hemhjalp, antal och tyngden av 
bistandsinsatserna som antal faktiska hemtjansttimmar. 14 

14 Vardtagarnas omvardnadsbehov styr vardbitradenas arbetsuppgifter tidsmassigt. Nivaerna pa 
omvardnadsbehovet ar graderade pa en skala fran 2 till 5 och Jigger till grund for antal hjalptimmar som 
beviljas. Antalet hjalptimmar kan snabbt andras att bli mer omfattande (hogre niva) eller reduceras (lagre 
niva) beroende paden enskilde vardtagarens aktuella halsotillstand och omvardnadsbehov. Aven 
vardbitradena har mojlighet att kontakta bistandsbedomarna nar de anser att omvardnadsbehovet fdrandrats. 
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Effektivitet och produktivitet 

TABELL: NYCKELTAL. BEVJLJADE VARDTIMMAR OCH PERSONALKOSTNAD (inkl. 
projektmedel). 
Vastra Hokarangen.· Forsta och andra forsoksaret jamfort med a ret fore forsoket. 

Fore/ Forsta Forandring Forandring Andra Forandring Forandring 
maj 9 5- fcirsoksaret/ fcirsta fcirsta fcirsoksaret/ andra andra 
april 96 maj 96 fcirsoksaret fcirsoksaret maj 97 fcirsoksaret fcirsoksaret 
( maj 95- -april 97 
okt 95) 16 

(kr) (%) -april98 (kr) (%) 

Antal beviljade 20144 tim I8326 tim -1818 tim -8,6% I 9117 tim +791 tim +4,3% 
vardtimmar (10072) 

Personal- 2909426 3 037 585 128159 +8,8% 3I91689 154104 +5% 
kostnad (1 454713) 

Kostn/vardtim. 144,4 I65,8 21,3 14,8% I67 I,2 +0,7% 

TABELL: NYCKEL TAL. BEVILJADE V ARDTIMMAR OCH PERSONALKOSTNAD. Vastra 
Hokarangen. Genomsnittlig forandring, fore-efter, tva ar. 

Forandring 2 ar (%) 

Antal beviljade vardtimmar -1027 -5,1 

Personalkostnad 282263 +9,7 

Kostn/vardtimme +22,5 +I5,6 

Personalkostnaderna for Vastra Hokarangens hemtjanstenhet okar med 8,8% det 
forsta forsoksaret och med 5% det andra aret. Det blir i genomsnitt pa tva ar 
9,7%. I personalkostnaden har inberaknats Ionen for den projektanstallde. 

I Vastra Hokarangen stannar kostnaden per vardtimme enligt gjorda berak
ningar'7 pa 155 kr per timme ar 1995 (aret fore forsoket perioden maj 95-okt 95 
var den 144 kr), 163 kr ar 1996 resp 166 kr 1997 och beraknat 167 kr for andra 
forsoksaret 1997-98. Snittkostnaden per vardtimme i hemtjansten i Stockholms 
stad var for 1996, 195 kr per timme'8

• Kostnaden for en vardtimme beraknas som 
summan av personalkostnad inklusive palagg for sociala omkostnader plus visst 
overhead 5% plus kringtid ca 10-15%. Dessa kostnader fordelade sig t.ex. ar 1996 

1
" Som berakningsunderlag har vi anvant halvaret maj I 995-oktober 1995. Des sa uppgifter finns in om parentes. 

Helarssiffran har erhallits genom att vi multipiicerat halvarssiffran rued 2. 
17 Berakningar gjorda tillsammans rued ekonomisekreteraren fOr hemtjansten i stadsdeisforvaltningen 

IX Enligt Stockholms stads arsredovisning, bihang I 997: I 9C 
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som 140+7+16=163. Slutsatsen ar att kostnaden per vardtimme i Vastra 
Hokadingen ar lagre an genomsnittet redan nar projektet startar och art den okar 
med 22,50 kr pa tva ar. 

Ingen overtid har varit eller ar aktuell vad galler hemtjansten i Vastra 
Hokarangen. 

FORSKOLAN OTTO 

For att visa hur arbetet pa en forskola ar organiserat har vi gjort deltagande 

observation pa en av fOrskolorna, Otto. Sjalvfallet har vi vistats kortare och Hingre 

perioder aven pa forskolan Leklust men vi bar inte tecknat ned observationer pa 

samma satt som skedde den 6 oktober 1996 pa Otto. 

Forskolan Otto den 6 oktober 199619 

Mattes av hjartskarande grat och gny pa avdelningen Manen, en avdelning for 
2-3-aringar. Forestandaren Britt mater i dorren och visar var jag kan hanga 
mina klader. Byter till langbyxor. Det var A som grat. Hon satt i knat pa en 
fraken och ville inte skiljas fran sin mamma som var pa vag darifran. Avskedet 
hade varit onodigt utdraget och dramatiskt. A hade varit sjuk dagen in nan med 
39 graders feber och personalen trodde inte att hon redan aterhamtat sig. 

Ann-Britt kommer och halsar och vi borjar kla pa barnen ytterklader, dvs. 
galonbyxor, jackor, stovlar eller skor. Vi ar sedan ute i en dryg timma. Barnen 
har dessf6rinnan kiss at och fatt torra blojor fore uteleken. ldag ar alia 16 
barnen pa dagis for f6rsta gangen pa lange. Barnen bakar sandkakor, cyklar 
och leker med varandra fOr fullt. Personalen pratar med varandra ibland men 
deltar fOr det mesta i barnens goromal; trostar om nagon slar sig och gar 
emellan om nagon grater p.g.a. osamja. Bs mamma sitter med i sandladan. B 
har svart att skiljas fran sin mamma och ar valdigt klangig och kontaktsokande 
mot personalen nar mamman slutligen gar. Personalen finns hela tiden till 
hands att trosta och hjalpa B. 

En av froknarna gar in lite tidigare for att duka och forbereda for lunchen 
som ats vid elvatiden. Alia barnen ska klas av. Klader hangs upp pa krokar och 
fack med barnens namn. Sedan ska det kissas, bytas blojor och tvattas hander 

19 Bygger pii sex timmars deltagande observation nar projektet piigiitt ca ett halviir. Observationen genomford av 
doktoranden Marianne Skanse. 
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innan varje barn gar in och satter sig pa sin bestamda plats vid ett av de tre 
borden. Jag sitter vid ett "lugnt" bord tillsammans med personalen X och 
barnen S, F, G, A, J och K. Vi ater leverbiff med ris och gronsaker och far farsk 
frukt efterat. Alia barnen ater bra, ingen kinkar och de fiesta ater upp sin mat. 

Darefter ar det handtvatt och "vila", som forberetts av en av froknarna. 
Varje barn har sin bestamda plats och de fiesta kommer till ro pa sina madras
ser pa golvet utom X, som aldrig somnar. Jag far till uppgift att fa K att somna 
och sitter bredvid honom pa golvet och vaggar honom latt. Han somnar inte 
men ar i alia fall lugn. Darefter viskar en av de anstallda till mig "kom med och 
fika" och vi smiter ut medan tva "froknar" ar kvar. I fikarummet ar det skratt och 
stoj och tarta till kaffet, eftersom en staderska som gatt i pension halsar pa. De 
fiesta som kommer in gar fram och halsar pa henne och kramas. Personal
gruppen verkar ha det bra tillsammans och forestandaren Britt framstar som ett 
tryggt och positivt ankare i gruppen. 

Atervander till samlingsrummet pa Manen dar jag satter mig med en bil
derbok medan froknarna har en liten planeringsstund innan de borjar kla pa 
barn for annu en utetillvaro. Det ar en bilderbok om bilar och det samlas snabbt 
en liten pojkgrupp runtom mig och vi bladdrar hogljutt och engagerat i boken 
och pratar om bilderna av olika djur som kor omkring i olika slags fantasibilar. 

Ett mellanmal bestaende av smorgas med palagg och fil samt banan ser
veras och de fiesta barnen ater med god aptit. Simon har lange suttit och sovit i 
soffan och har mycket svart att vakna, som vanligt, sags det. Pa med klader, 
men inte sa mycket galon nu eftersom en del barn snart kommer att hamtas av 
sina foraldrar. E har blivit sjuk och ligger under en filt pa soffan. Pappan kom
mer och hon grater. Personalen ger lite goda rad. Hon skulle idag ansoka om 
pass tillsammans med sina foraldrar - hur ska det nu ga, undrar pappan 
bekymrat? 

Vadret har framemot eftermiddagen blivit annu battre och solen skiner fOr 
fullt. Pojken Koch jag plockar en bukett lov at hans mamma och han viii ha mig 
med overallt under en hel timme. Borjar kanna mig lite seg, sa det ar skont att 
vara ute i friska luften. Vid fyratiden gar jag in och byter och kvar ar nu Mari, 
som kom kl 11 och Britt som ska stanga daghemmet idag. Det brukar vara ca 
fem barn kvar vid 17 -tiden sager Britt och da klarar sig en personal ensam. 
Sager adjo och ger mig ivag. 
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Projektmedel 

For enheten budgeterades 715 000 kr per ar som projektmedel. Det gjorde att tva 
personer kunde projektanstallas pa heltid, 30 timmar samt till heltidslon for fyra 
deltider. 

Personalforstarkningen har anvants for att fortata bemanningen. "Battre med 
fyra par hander pa 6 timmar an tre pa 8 timmar". Hur detta genomforts framgar av 
tabellen nedan under avsnittet "Bemanning och servicebehov". 

Projektanstallningarna 
Person 1: Overtalig bamskotare i socialdistriktet. Skulle ha fortsatt att arbeta som 
extra forstarkning pa en bamstuga om hon inte istallet ratt arbete i projektet. 
Person 2: Overtalig i socialdistriktet men tidigare vikarie pa Otto. 

Bada har blivit overtaliga p.g.a. sHingning av bamstugor. Hade de inte borjat 
har hade de fortsatt i kommunen med full lOn men utan fast tjanst tills ett arbete 
pa en barnstuga blivit ledigt. For kommun och stat innebar det oforandrade 
skatteintakter eftersom deras lOn ar opaverkad. Kommunalekonomiskt ar det 
darmed ett nollsummespel finansiellt vad galler lOnekostnaden och skatterna. 
Samhallsekonomiskt maste det anses som en forstarkning nar en person overgar 
fran en overtalighetsituation till en anstallning i ett arbetslag. Eftersom det i och 
med arbetstidsforkortningen firms ett altemativ kan manse projektanstallningama 
i ett samhallsekonomiskt perspektiv tas upp som en samhallsekonomisk besparing 
dvs. "benefits". Att anstalla en overtalig leder inte till farre arbetslOsa men till att 
hoja nivan paden kommunala servicen. 

Bemanning och servicebehov 

TABELL: FORSKOLAN OTTO. SERVICE, BEMANNING OCH ERSATT TID VID PROJEKTSTARTEN, 
1 maj 1996. 

Service 
Forskolan Otto 
Tre avd 
Stjarnan 18 barn 
Solen 18 barn 
Mfmen 14 barn 
Oppen 6.15-17.30 (1996) 

Bemanning/vecka 
Fore: 
6 heltiderx40 
4 deltider: 
1x37 t 
1x35 t 
1x33 t 
1x30 t 
=375 t 
Efter: 
10x30 =300 t 

Minskning= 375-300=75 t 

Ersatt tid 
Tva personer anstalls vid projektstart. 
Pa tva av avdelningarna ar det nu fYra 
personer istallet fOr tre. 

Ersatt tid 80% (60/75) 
Rationalisering 20% 

Tillskott genom nyanstallning Beraknad kostnad: 715 000 kr/ar 
2x30=60 t 
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Tva personer har ansHillts pa forskolan Otto i samband med projektet. Det betyder 
att det pa tva av avdelningama kunnat ske en forstarkning sa att det ar fyra istallet 
for tre anstallda pa tva avdelningar. ForsHirkningen har skett pa de avdelningar 
dar de mindre barnen finns, Stjarnan och Manen. For att fa en smidigare 
hantering av "k6mptid" och overtid infordes mojlighet till anpassad flextid ( eller 
arbetstidsbyte som man inledningsvis valde att kalla det) inom ramen +20 och -10 
timmar. Vart att notera ar att med den nya flextiden minskade overtiden det forsta 
halvaret fran 236 till 174 timmar dvs. med 26%. Den har sedan stannat pa en 
mycket lag niva och det som tidigare skulle ha blivit overtid har kunnat hanteras 
inom ramen for flextiden. 

Forandring i organisation 

Enheten har i och med arbetstidsforkortningen kunnat anpassa arbetstidema mer 
till verksamhetens behov. Den uppdelning som tidigare farms mellan hel- och 
deltidsanstallda har brutits upp sa att alia deltar i start och avslutning pa dagen 
med att oppna respektive stanga. Det betyder att all personal, inte endast som 
tidigare heltiderna, kommer i kontakt med foraldrarna. Forskolechefen Britt 
Lundmark framhaller detta nar vi talar med henne om den forandrade 
organisationen: .... ser jag det som en val dig fOrdel, att alia jobbar sex tim mar i lika limga 
pass, schemalagda over dagen. Forut var det sa att heltiderna drog det tunga lasset med 
oppningar och stangningar. Deltiderna arbetade mitt pa dagen. Vi har fordelat och 
organiserat om arbetet pa avdelningen." Britt framhaller ocksa att forandringen 
paverkat det pedagogiska arbetet pa enheten. "Det ar mer strukturerat an det varit 
tidigare." Hon framhaller ocksa att det ar betydelsefullt att ha fler i arbete mitt pa 
dagen. 

Det forefaller som att det varit vissa problem med forkortningen pa den 
avdelning dar det inte skett nagon personalforstarkning, dvs. pa 
"storbamsavdelningen". De som arbetar dar upplever detta som bade svart och 
orattvist: 

"Det ar mer stressigt an tidigare, det ar sa komprimerat kanner jag. Jag ar avdel
ningsansvarig och det har varit daligt med personal och att vi bara varit tre som 
jobbat sex timmar. Det skulle jag inte stalla upp pa igen, dar man minskar 
arbetstiden sa mycket. (Aidre kvinnlig torskollarare). 

Sarskilt i samband med sjukdom har det varit svart att klara sig med den 
mindre personalstyrkan: 
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"Nej, inte pa storbarnsavd ... da hade vi inte fatt det. Och sa blev en ordinarie person 
sjuk och da ar det valdigt svart att vara tva sam jobbar 6 tim mar och sa en vikarie. " 

Man har visserligen satt in vikarier i samband med sjukdom men det har 
anda varit lite pressat. Och samtidigt som det blivit mer stressat har det medfort 
en stramare planering och mer struktur pa verksamheten: 

"Vi har varit mer valplanerade. Vi har tankt mycket mer pa vad man ska hinna med 
att gora, att tillgodose barnens behov pa en kart tid, mer struktur pa verksamheten." 

Det har ocksa betytt att man ratt anvanda sig av den nya frivilliga flexen for 
att samplanera och jamka ihop arbetstidema och scheman har forandrats oftare pa 
storbamsavdelningen an pa ovriga avdelningar: 

"Det har varit mycket pysslande for ass, mycket att jobba over och forskjuta arbets
tiden under dagen. Borja tidigare och sluta tidigare." 

For att klara planeringen har man efter projektstarten flyttat avdel
ningsplaneringen till en timme per vecka pa kvallstid. Det betyder att 29 timmar 
av arbetstiden ar schemalagd for arbete i barngrupp och en timme per vecka for 
mOten pa kvallstid. Vid projektstart var det 30 timmar per vecka i bamgrupp. Vid 
planeringsmotena tar man upp pedagogiska fragor, fragor som ror hela forskolan 
samt planerar for avdelningen m.m. Stadning av forrad och liknande brukar ocksa 
klaras av under dessa manatliga moten i den man detta inte har hunnits med under 
dagtid. 

Pa forskolan Otto planerar man sin dag mer effektivt nu an fore arbetstids
forkortningen. De praktiska goromalen, som ar manga, tycks nu vara underord
nade en annu mer strikt rutin an forut. 

"Den (arbetsdagen) ar annu mer effektiv nu. /---/ Man lar sig att planera och ta vara 
pa varje sekund" Kan ibland vara lite stressigt .... dagen blir sa kart. /---/ Min 
arbetsdag har blivit mer komprimerad nu, mer ruschig, mer planerad" (Forskollarare, nov 
1996) 

Fraga: Ar forandringama bara positiva? 

"Det finns faktorer sam ar negativa, som kontakten sinsemellan mellan personalen, 
att man inte traffas pa samma satt. Men i huvudsak ar det bara positivt! Vi har tankt 
mera, vi har tagit ass tid, vi maste planera sysslorna pa ett annat satt an forut". 
(Forskollarare, nov 1996) 
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F6RSKOLANLEKLUST 

Projektmedel 

Projektmedlen beraknades till 780 000 kr per ar och anvandes till att anstalla tre 
personer som vikarier pa heltid samt att betala mellanskillnaden mellan del- och 
heltidslOn till en person som fore projektstart var sjukskriven 25%. 

Projektansti:illningarna 

Tre personer har som ett led i projektet anstallts pa forskolan Leklust, en 
forskollarare, en barnskotare och en med vardutbildning. En person som varit 
sjukskriven 25% kunde i och med projektet ga upp i full tjanst enligt 30-
timmarsmodellen20. Forskoleenheten tar inget tillskott av budgetmedel for detta. 

Projektanstallning 1: Man. Den har personen var arbetslOs. Hade tidigare 
vikarierat pa bamstugor. 

Projektanstallning 2: Kvinna som tidigare hade 3/4-tjanst inom hemtjansten. 
Hon svarade pa internannonsen. En bidragande orsak till att hon fick jobbet var 
att hon tidigare haft ett vikariat pa Leklust. 

Projektanstallning 3: K vinna. Utbildad barnskotare som tidigare arbetade i 
hemtjansten i Stockholms stad. Hon var ofta sjukskriven pa grund av att arbetet 
inom hemtjansten var for tungt. Svarade pa intemannonsen. 

Om man ser till de har personernas bakgrund ar alltsa en person vid 
anstallningen arbetslOs och en ar deltidsanstalld pa 75%. Den senare kan sagas 
tidigare ha betalat sin arbetstidsforkortning sjalv men far nu heltidslOn med 
samma arbetstid. 

Den tredje personen, utbildad bamskotare, far ett arbete som hon ar utbildad 
for. 

I det har fallet firms olika bakgrund bland de som anstalls. Ett gemensamt 
drag ar att de alia tre bidrar till att oka antalet sysselsatta i kommunen. Praktiskt 
sett gar det att gora mer noggranna kalkyler over var och en om vi vill studera de 
totala ekonomiska effektema. Ett problem ar att vi inte vet nagot om hur luckoma 
efter dem pa deras gamla arbetsplats har fyllts och vilka ekonomiska 
konsekvenser det har Ia.tt. 

De har alia olika bakgrund. Nagra ar ensamstaende och nagra har barn. Det 
gor att de personer som har bam okar sin IOn om de tar andra daghemsavgifter 

211 Har sparar staten sjuklOn men kostnaden for forskoleenheten och kommunen ar densamma. 
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vilket okar kommunens skatteinHikter (person I och 2). Vad galler person 3 

paverkas sannolikt inte inkomsten och inte heller skatter och avgifter med 

undantag av den paverkan som sker nar nagon anstalls i dennes stalle. 
For Stockholms stad okar kostnaderna pa personalbudgeten med tre 

personers IOn eftersom alia arbetar sex timmar med full IOnekompensation. Detta 
fdrutsatter att den person som anstalls i person nummer tvas stalle inom 
hemtjansten ocksa accepterar 3/4-tid och samma IOn som foregangaren. Ur 
samhallssynpunkt innebar de har tre projektanstallningama tre nya jobb och tre 
farre arbetslOsa. Ur finansiell synpunkt avlastas de statliga arbets
marknadsmyndigheterna utgiftema fOr tre arbetsiOsa. Vi aterkommer i kapitel 8 
och 9 till de kommunalekonomiska och samhallsekonomiska effektema. 

Bemanning och servicebehov 

TABELL: FORSKOLAN LEKLUST. SERVICE, BEMANNING OCH ERSATT TID VID 
PROJEKTSTART, 1 maj 1996. 
Service 
Forskolan Leklust 
Tre avd 
Lingonet 
BU1baret 
Hjortronet 
oppen 6.30-17.30 
51 barn 

Bemanning/vecka 
Fore: 
I 0 heltider (varav en sjuk
skriven 25%) 
+I deltid 35 t 
=9x40+lx35+lx30=425t 

11 heltider a 30 = 
=330 t 
Minskning=425-330=95 t 
Tre nyanstallningar= 
3x30=90t 

Forandring i organisation 

Ersatt tid 
Tre personer anstalls 

En person som varit sjuk
skriven 25% atergar till full 
tjanst 

Ersatt tid (90/95) 
Omorganiserad tid: 
5% 
Beraknad kostnad: 
780 000 kr 

Nya scheman gjordes vid projektstarten dar de projektanstallda till att borja med 
arbetade mellan kl.l 0.00 och kl.16.00 Det gjorde att foraldrar och barn fick en 
mjuk overgang och de nya fick tid pa sig att lara karma foraldrar och bam. For att 
forestandaren ocksa skulle fa kortare arbetstid infordes en ny organisation dar 
personalen fick nya ansvarsbitar som innebar en avlastning av forestandaren. 

Det tre "projektanstallda" fick fran borjan arbetstider fran 9.30- 16.00 varje 
dag i maj - juni 1996. De ovriga fortsatte att arbeta pa scheman som innebar att 
oppna och stanga daghemmet som vanligt. Anledningen till denna upplaggning 
var att man i borjan ville slussa in de tre nya medarbetarna i barn- och 
foraldragrupp sa smidigt som mojligt. Foraldrarna skulle inte behova uppleva det 
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som en for stor forandring genom att mota for manga nya ansikten. F ortfarande 
var det saledes "gammal personal" som stangde och oppnade. Efter sommaren 
1996 lades schemat om igen sa att samtlig personal pa avdelningarna oppnade 
och stangde. 

En gang per termin laggs scheman pa de fiesta forskolor/bamstugor om i 
syfte att anpassa arbetstidema till bamgruppens behov. Den st6rsta forandringen 
med det schema som utformades sommaren 1996 var att ett pass innebar att man 
borjar arbetet kl 12, mitt pa dagen. Efter ytterligare ett ar lades verksamheten om 
och de nya oppettiderna blev 6.30 - 17.30, pa "tvaavdelningsstugan" och 7.45 -
16.45 pa "enavdelningsstugan". Pa enavdelningsstugan firms de "stora barnen", 
dvs. 4-5 aringar. Tvaavdelningsstugan har liksom tidigare ansvar for att oppna 
och stanga barnstugan vilket gor att tidiga morgonbarn kommer till 
tvaavdelningsstugan och sena bam gar till tvaavdelningsstugan pa eftermiddagen. 
Forandringama i schemat medforde en bemanning dar tva avdelningar dvs. atta 
personer hjalptes at att Stanga och oppna stugan och fyra personer arbetade pa 
enavdelningsstugan med kortare oppettider. Vinsten med forandringen blev att 
det gick att minska storleken pa barngruppema sa att det nu blev fyra bamgrupper 
istallet for tre. 

"Fiextid" {Arbetstidsbyte) 

En frivillig rorlig arbetstid/flextid (arbetstidsbyte) infordes samtidigt som 
arbetstiden forkortades. Syftet var att minska overtidsanvandningen. 

Flextidssystemet foljde i princip Stockholms stads avtal for flextid ( 1996), 
vilket innebar att man fick ligga 10 timmar minus och 20 timmar plus per manad. 
En Flextidsrapport fylldes i varje manad. Flextiden kan endast uppga till 
maximalt tva timmar per dag. Om tiden skulle overskrida tva timmar maste den 
overskjutande tiden efter tva timmar skrivas upp pa en tjanstgoringsrapport och 
rapporteras som kvalificerad overtid. 

FIGUR: FLEXTIDSRAPPORT. 

Namn Manad Tid/dag Pius/minus 
Datum Arbetad tid enligt Arbetad tid 

schema 
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Sa har beskriver forestandaren for Leklust, Asa Sahami, fordelama med flextiden 
pa bamstugan: 

Systemet innebar en oerhord frihet, for personalen. De har sjalva kontroll over sin 
arbetstid och kan lagga krutet dar det behovs .. De blir friare att gora andringar i 
schemat och kan vara lediga ett par timmar fOr att ga till tandlakaren eller besiktiga 
bilen. Samtidigt kan arbetslagen anpassa sina arbetstider vid speciellt tidskravande 
situationer sasom inskolningar, foraldrasamtal och dylikt. lbland gar det langa 
perioder da vi inte behover anvanda oss av systemet men sa kan vi fa en 
sjukdomstopp, eller nagot annat tidskravande och da ar det valdigt skont att kunna 
utnyttja flexen. Den fungerar som ett gummiband med vara arbetstider som bas. 
Forestandaren samlar in alia rapporter en gang i manaden och overfor pa nya listor 
och kontrollerar att flexrapporterna anvands adekvat. All personal ar mycket nojd 
med systemet, friheten att kunna styra lite over egen arbetstid ar mer vard an den 
ersattning vi skulle fa om vi rapporterade mertid. Friheten att sjalv kunna bestamma i 
samarbete med sitt narmaste arbetslag fungerar stimulerande. 

Prestationer 

TABELL:ANTALBARN.BARNSTUGANLEKLUST 

maj 1995 maj 1996 maj 1997 
Aldre heltid 24 27 22 
Aldre deltid 2 4 3 
Y ngre he !tid 16 II 17 
Yngre deltid 5 7 8 
Tretimmars placering/ 4 
max 30 tim per vecka 
(grav.led.ftiralder) 
Summa 51 49 50 

Antal barn okar efter projektstart, en okning fn'ln 49 till 50 ( + 1 ). A ven an de len 
yngre bam [s;3ar] har okat fran 21 till 25. Enligt personalen upplevs fodindringen 
inte som en okad arbetsbelastning. 

Effektivitet och produktivitet 

Det har skett en kraftig personalforstarkning med hjalp av de insatta 
projektmedlen. En mindre rationalisering pa fern procent av antalet arbetstimmar 
kunde genomforas. Antalet barn ar oforandrat. 

Om man ser till paverkan pa effektiviteten maste hansyn tas aven till att 
kvaliteten dvs. vardet pa prestationema har okat vilket ger medborgama en battre 
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skett och vad sam ska goras. Da och da ringer telefonen och besked lamnas 
och ges. 

Vid tolvtiden, mitt pa dagen, knackar D pa Fs dorr och fragar om jag 
ocksa far komma med och stada hans lagenhet. Han slapper in mig och jag 
halsar pa en man i 40-arsaldern med yvigt skagg och lite skygg blick sam hellre 
tittar ut genom fonstret an mater vara blickar en langre stund. F sitter vid 
koksbordet och klipper sander reklambroschyrer i sma fyrkantiga bitar och 
!agger dem i en plastbruk; i kokshyllan star flera burkar med reklamklipp. Det ar 
en fin lagenhet med vardags- och sovrum med star balkong sam vetter utat 
vattnet. Har ar ratt dammigt och F och jag dammtorkar medan D dammsuger. 
Vi avslutar stadningen med att D och F torkar golvet. F far "dirigeras" att inte 
torka pa samma stalle hela tiden. Jag vattnar stora och uttorkade krukvaxter. 
En annan boende, P, kommer med en pase mandelkubbar och jag brygger fyra 
koppar kaffe pa Fs Iiiia kaffebryggare. Sjalv viii han inte gora det nar jag fragar. 
Han tar fram koppar och !agger upp brodet pa tallrik nar D ber honom gora det. 
P ar en man i 50-arsaldern sam inte kan prata men uttrycker sig via gester och 
oartikulerade ljud som D kan tyda. Sjalv f6rstar jag inget utom ja eller nej. Vi 
dricker kaffet och "smapratar" med killarna. P paminner hela tiden om att det 
finns en soffa "daruppe" sam ska monteras ihop; en uppgift som inte D och jag 
ser fram emot precis. Pa vaggarna i Fs lagenhet finns en hel del fotografier av 
fester och sammankomster som boende och personal haft tillsammans under 
aren. Ett fotografi pa vaggen forestaller F som tomte och "en personal" som 
julangel. Pa dorren till stadskapet hanger ett start bildcollage. Under den dryga 
timmen vi ar has honom aterkommer han ideligen till att det ar "farligt med 
smallare och raketer". Senare berattar D att han ar mycket radd for smallare 
och askvader och att den sam jobbar pa nyarsaftonen har detta speciellt i 
atanke. Vistelsen hos F avslutas med att D gor i ordning ett handbad at F. 
Detta handbad upprepas varje dag enligt tavlan pa expeditionen. 

Vi foljer med P sam bar orange overall och Graningestovlar till 
forestandarens expedition 2 tr. upp. I dorren mater vi f6restandaren, som 
onskar ass lycka till. Soffan visar sig vara en av lkeas "hallsoffor" med lock. Vi 
griper ass an uppgiften efter att ha studerat anvisningarna med P "surrande" 
runt fotterna. Det kommer dock att visa sig att han ar handig med verktyg och 
ar en bra hjalpreda i monteringsarbetet sam tar ass ett par timmar under skratt 
och svett. Som vanligt visar det sig att gangningen pa "sista skruven" ocksa i 
denna lkeaskapelse inte fungerar, utan nar soffan val star pa plats satter vi ett 
meddelande pa gaveln om forsiktighet vid eventuellt anvandande. 

Vid det har laget ar klockan halv fyra och vi ar hungriga. Jag gar till 
Konsum och koper en pirog medan D steker nagra vegetariska biffar och ett 
agg. Nu har ocksa timvikarien L dykt upp. Han jobbar vanligtvis i hemtjansten 
pa Soder. Pa hans lott ligger bl a att f6rbereda dagens middag, korv, 
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makaroner och sallad, som tva-tre boende och tva av de anstallda ska ata till
sammans kl18. Klockan 18 kommer ocksa Bitten som ska jobba natt till kl12 
pa tisdag. L ar kvar till kl 20. 

Sedan tar vi hissen tva trappor ned och traffar U, en av de boende, som 
just har lagat sin middag, d v s varmt en burk ravioli och hallt upp pa en tallrik. 
Han bor i en rymlig etta med en obaddad sang i ena hornet. Baddning ar tydli
gen nagot som overlats at de boende sjalva. u ar orolig for att han fatt en rak
ning pa Kalle Anka som han abonnerat pa nasta ar. Han har ocksa nagra 
andra rakningar och reklambroschyrer som han fragar D vad han ska gora 
med. D sorterar papperen och lugnar ner honom. Vi onskar honom smaklig 
maltid och gar vidare. D berattar att U ofta forsoker personalen att utfora 
sysslor som han egentligen sjalv klarar av. 

Ater pa expeditionen satter sig D for att gora veckans matsedel och 
inkopslista. Som fiskratt tanker vi rekommendera Bitten att gora fiskpate eller 
laxpudding. Dagen fore julafton vankas det soppa och varma smorgasar pa 
enhet 2. D och hennes arbetskamrater ska ocksa inhandla och forbereda jul
mat av det traditionella slaget. 

F viii inte ata tillsammans med dom andra idag och D paminner honom 
om att han senare ska aka tva trapper upp och hamta sin mat. Han har redan 
satt fram en flaska ketchup och senap pa bordet infer sin ensamma maltid. D 
berattar att F bland kan overtalas att stanna kvar och ata i gemenskap med 
dom andra, men nagot tvang forekommer aldrig. 

D skriver i dagboken en stund. Telefonen ringer och jag hor pa langt hall 
att det ar P. D berattar att P ofta tar kontakt med henne. Under dagens lopp 
klappar han henne pa kinden da och da eller stryker henne over haret eller tar 
sig en kram nar hon ar nara. Han ar glad och positiv; forstar vad andra sager 
men uttrycker sig inte som vi. Kontakten med D tycks vara speciellt vardefull for 
honom. P har tidigare under dagen stolt visat mig polaroidbilder fran forra veck
ans invignings- och luciafest. Ocksa dar ar han kladd i sin brandgula overall 
och skrattar pa alia bilder trots att inte D var med. 

Kl 17.40 satter D och jag oss pa bussen och pratar "psykvard" tills hon 
gar av vid Hornstull. Det har varit en intressant och givande dag pa enhet 2. 

Reflektion: Det viktigaste med vistelsen pa gruppboende 2 var att uppleva 
den fina kontakten personalen skapat med de boende, eller snarare de tre bo
ende jag traffar den har dagen. Bade F och U behandlas som enskilda individer 
med respekt och humor. De har i mangt och mycket stannat pa barns mentala 
utvecklingsniva, men har vissa fardigheter som vuxna. F vistas pa dagcenter 
och D berattar att U tidigare "jobbat i skogen". Personalen har lite av 
foraldraroll som de tycks vara noga med att den inte blir fOrmyndarroll. De 
boendes personliga onskemal och egenheter tas hansyn till i mojligaste man, 
men korrigeras nar sa behovs. Man uppmuntrar de boende till aktivitet utan att 
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Under projektets forsta ar byttes sa mycket som halva personalgruppen ut 
vilket kan betecknas som en hog personalomsattning. 

Enligt personalens upplevelser Ieder de nya men kortare passen anda till 
mindre stress . over lag och det har blivit farre besok hos exempelvis 
sjukgymnasten. De upplever ocksa att de nu ar mer stresstaliga och kan arbeta 
battre med de boende. 

Prestationer 

Det ar vid projektstarten 18 boende fordelade pa tre arbetsenheter. Tva ar senare 
ar det 21 boende. A v des sa bor 14 i egna lagenheter, tva i servicelagenhet och 
fern bor tillsammans i en lagenhet for gruppboende. 
Arbetsenhet ett omfattar en servicelagenhet med en boende och en gruppbostad 
med fern enskilt boende. Arbetsenhet tva omfattar en servicelagenhet med en 
boende samt sju enskilt boende och slutligen den tredje enheten utgors av de 
ovriga sju enskilt boende. 
Personalforstarkningen har delats mellan enhetema. Tva av enhetema delar pa en 
projektvikariatstjanst. Tva personer som var deltidsanstallda pa 70% gick i och 
med projektet upp till den nya heltiden. Eftersom man har rullande scheman 
upplevs det som en begransning att man maste lagga ut sextimmarspass istallet 
fOr 30-timmarsvecka. Projektledningen tillat att man fick lagga ut pass som var 
langre an 6 timmar bl.a. i sam band med helg och personalmoten. 

TABELL: REIMERSHOLME GRUPPBOENDE. SERVICEBEHOV, BEMANNING OCH ERSATT TID VID 
PROJEKTSTART, 1 MAJ 1996. 

Service BemanningN ecka 
Reimersholme gruppbo- Fore: 
ende. 14 heltid 
3 enheter (4x 38,25 och 10x37) 
21 boende 2 de !tid 70%(3 7x0, 7) 

= 523 t 

14x30 tim/vecka 
+Okning med tva nya plus 
uppgradering= 2x30 + 8 tim= 68 t 
Totalt= 420+68=488 t 

Ersatt tid 
Arbetstidsforkortningen liiggs pa 
kortare arbetspass. 
Tva personer anstalls i projektet. 
Tva deltider gar upp till he1tid. 
Forstarkning med 2,4 arsarbetare. 

Om all arbetstidsfOrkortning ersatts Ersatt tid 66% (68/103) 
skulle behovts: Rationa1isering:33% 
4x8,25+ 1 Ox7=1 03 t 
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Beraknad kostnad: 
773 000 kr/ar 
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Effektivitet och produktivitet 

Antalet boende okade utan att det kravdes att personalen utOkades utover det man 
kom overens om vid projektstart. 

Overtiden som fanns fore projektet har kunnat minskas genom anvandning 
av flextidsmodellen med mellan -10 och + 20 timmar per mfmad. 

Ovrigt 

Under projektet fick de anstallda ett nytt nattarbetsavtal som innebar att de fn1n 
och med hosten 1997 arbetar nattpass dar tre timmar ar betalda och tre timmar ar 
obetalda. Tidigare var tiden mellan kl24.00 och kl 6.00 obetald arbetstid. 

Har finns en hel del negativa synpunkter fn1n personalen pa att arbetstiden 
forlaggs i sextimmarspass. Manga hade hellre sett att det hade blivit 30-
timmarsvecka och langre arbetspass_ 

DALENS SJUKHEM, AVO 22 

Avd 22, Dalens sjukhem, den 10 november 199622 

Kommer till avdelningen alldeles efter kl sju och mots av underskoterskorna G 
och A som borjat lasta en vagn med saft, sila linfro och brygga kaffe. Sjuksko
terskan M ar ocksa dar. Den fOrsta patienten som kommer gaende ute i korri
doren i nattskjorta ar V. Underskoterskan G gar till tavlan och skriver upp sig 
for fyra patienter som hon har huvudansvar fOr fram till kl 13.30 da hon slutar. 
Vi borjar med att ga runt och se vilka som ar vakna och pratar lite med dom. 
Det ar lugnt och tyst och man kan inte tro att har finns ett tjugutal 
patienter/boende. G gar runt och hjalper patienterna pa toaletten och 
smapratar med dom om olika problem, fragar hur de sovit, vad de viii ha till 
frukost - valling, grot eller fil? Vid attatiden dyker flera ur personalen upp 
namligen C, N, I, J och B samt en praktikant. De boende tvattas och duschas 
och ges klader sa att alia som kan och viii ater frukost i matsalen eller vid 
sangen. Nagra ligger kvar i sangarna. lngen tvingas upp utan alia far borja 
dagen i sin egen takt. 

Det ar mest kvinnliga patienter. En ny patient ar K som ligger inne for ut
redning och avlastning. Han ar lite angslig och G ger honom extra uppmark
samhet och hjalp. Det ar ont om rum pa avdelningen och det saknas en sang-

22 Bygger pa sex timmars deltagande observation nar projektet pagatt drygt ett halvilr. Observationen genomfOrd 
av doktoranden Marianne Skanse. 
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plats. En liten dam skjutsas darfor i en sang i korridoren av underskoterskan A. 
G, som jag gar tillsammans med ar glad, lattpratad och omtanksam mot pati
enten - ett uppmuntrande ord har, en klapp dar, en knapp som knapps, ett 
skamt.: ... Hon har jobbat har i tio ar och ingenting verkar vara henne fram
mande eller omojligt att utfora. 

Vid niotiden ater vi gemensam frukost. Vi ar drygt tio personer (hela per
sonalen) som samlas runt en frukost. Forestandaren lngela rapporterar och 
sjukskoterskan M fyller i med information om den nyintagna Ks halsotillstand 
och eventuella behandling. Man diskuterar de olika patienternas tillstand och 
hur de ska skotas. Man skojar om privata goranden och latanden. Rapporttiden 
ar ca en halvtimme lang. 

G och ovrig personal utfor en massa sma sysslor under en dag som ofta 
handlar om kroppsvard. Vem har inte "skott magen" pa flera dagar - han/hon 
maste laxeras och passas. I ett rum finns ett "avforingsschema". De fiesta pati
enter med undantag for ett par bar blojor dygnet runt och dessa kontrolleras 
och byts regelbundet. 

Maten och maltiderna spelar en viktig roll for patienterna. "Vad blir det for 
mat - ar du hung rig - tycker du om fisk?" ar vanliga fragor. ldag bestar lunchen 
kl 12 av stekt fiskfile med romsas och potatis och gronsaker. Till efterratt chok
ladpudding med vispgradde. Ungefar halften av personalen ater "arbetslunch", 
d v s sitter med vid bordet och ater tillsammans med dom boende. Dom fiesta 
boende later sig val smaka. Jag sitter med utan att ata vid samma bord som U, 
som jag talat med tidigare under fOrmiddagen. Hon har fattat tycke fOr mig, 
pratat redigt och kunnat redogora fOr sitt liv. Nar hon ater visar det sig att hon 
skyfflar in maten som en trearing och sasen rinner i strida strommar nedfor 
hakan. Jag torkar av henne med den stora haklappen. 

Personalen skojar en hel del med dom boende och tycks kanna dom val -
varifran dom kommer, vad dom jobbat med, vad dom tycker om o s v. Mycket 
av detta sker for att fa till stand en dialog, men dom fiesta patienter talar 
osammanhangande och samtalen ger fOga utbyte annat an enstaka anmark
ningar eller pastaenden, som ibland kan vara roliga eller slagfardiga. Under
skoterskan J latsas pussa en av de kvinnliga patienterna, som ar markbart for
tjust. De fiesta boende tillbringar hela dagen med att sitta eller ga i den langa 
korridoren. Dagama i and a travar t.ex. S i korridoren fram och tillbaks, 
dreglande och plockande pa dorrlisten innan han vander om. Han pratar inte 
med nagon och ingen sager ett ord till honom. 

Det finns ett rokrum. En av patienterna, U, som ar storrokare, har sina 
cigaretter inlasta i en lada med speciallas i koket. Hennes cigaretter 
portioneras ut till henne en och en. Nagon fran personalen foljer alltid med 
henne till rokrummet och tander hennes cigarett med en tandare med hennes 
namn pa. Den ligger hogt uppe pa lam pan ovanfOr soffbordet. 
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Allmant omdome: Personalen manar om de boendes valbefinnande och 
integritet tycks det mig. Arbetsmomenten ar manga och varierande; mycket 
kroppsvard, kladskotsel, tvatt och tvattning, blojbyten, hygien men ocksa 
mycket omtanke, skamt och personlig omvardnad. Den har dagen marker jag 
ingen stress, men det arbetas en hel del bakom stangda dorrar marker jag. Det 
finns boende som ligger i sangen i stort sett dygnet runt aven om man har som 
ambition att alia ska sitta uppe en liten stund varje dag. 

Arbetet innebar ett ansvar, speciellt for dem man ar kontaktperson for. 
Tydligen forekommer en hel del anhorigkontakter. Forestandaren lngela har 
en bart administrativa uppgifter samt medicinutdelning. 

Har finns manga sma och stora rutiner som alia kanner till och som gor 
att arbetet tycks flyta friktionsfritt. Mest slaende ar den vanliga, lugna och latt
samma atmosfar som harskar pa avdelning 22. Omvardnadskompetensen tiger 
still men anas dar hela tiden. 

Projektmedel och projektansUillningar 

De budgeterade projektmedlen om 300 000 kr per ar har anvandes till att 
uppgradera fyra deltider till heltider enligt det nya arbetstidsmattet. Det innebar 
att sysselsattningen okat med 5,8 timmar per vecka eller 5%. Vid en 
omorganisation den 1 januari 1997 erholl avdelningen en forstarkning med 180 
000 kr ytterligare for att kunna behalla samma personalstyrka projekttiden ut. 

Bemanning och servicebehov 

TABELL: DALENS SJUKHEM, AVO 22. SERVICE, BEMANNING OCH ERSATT TID VID 
PROJEKTSTARTEN, 1 maj 1996. 
Service 

Dalens sjukhem, avd 22 
Demensboende 
S jukhemsavdelning 
22 pensionarer 

BemanningN ecka 

Fore: 
heltider: 
9x37=333 t 
1x40=40 t 
2x38,25=76,5 t 
deltider: 
I x0,75x38,25=28,7 t 
3x0,77x37=(28,49)=1 15,5 t 
Summa=593,7 t 

Efter: 
16x30=480 t 

Minskning:l 13,7 t 

137 

Ersatt tid 

KompletteringslOn for fYra personer 
som gar upp fran del- till heltid 

Nattpersonal plus extra helgpersonal 
(20 timmar per helg) ingar ej i for
soket. 

Ut6kad arbetstid for 4 personer= 
Ix30-28,7=1,3 
3x30-28,49=4,5 
Summa utOkad tid=5,8 t 

Ersatt tid: 5,8/113,7=5% 
Rationalisering: 95 

Kostnad 300 000 kr/ar 
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Forandring i organisation 
Foljande har hamtats ur intervjuer med olika personer ur personalen fdm 
november 1996: 

"Man gar in i sin arbetsdag mer forberedd och kan dela pa jobb och eventuellt over
lamna till arbetskamrater sam borjar senare. Darmed har vardtyngden lattat men kra 

vet pa planering okat ..... Man far en kansla av att man inte hinner bli klar med 
saker ... men det ar nag mest en kansla, man hinner nag bli klar. Lite stressmoment 
kan det bli ibland." (int 9) 

Den saxning man gor pa morgonen dar nagra borjar sju och m1gra atta samt 
ytterligare nagon kl 10 har lett till arbetsorganisatoriska forandringar jamfort med 
nar hela formiddagsskiftet borjade kl 7 och har medfort forandrade arbetssatt. 
Man har numera fler arbetstider att ha i atanke (planering) som styr 
arbetsuppgifterna over hela dagen. Stressen tycks ha minskat med den nya 
arbetsorganisationen men det firms en negativ sida: 

"Tidigare stressade man mer pa morgonen /---/ men det har anda blivit lugnare pa 
nagot satt /---/ Man kanner sig otillracklig ibland, hinner inte ga ner till cafeterian lika 
mycket (med patienterna)." (int 1 ). 

Man kan saledes skonja bade positiva och negativa stessmoment och att man inte 
langre hinner ga ned till cafeterian maste ju tillskrivas den negativa sidan. 
Darmed har ett vardefullt socialt avbrott for patienter och personal troligen 
fOrsvunnit. A ven informationen in om och utom avdelningen kan vara ett problem 
men tycks ha rattat till sig: 

"Situationen styr nu vilken patient du tar /---/ Vi hade lite problem med avrapporte
ringen mellan morgan- och kvallsgangen i borjan, men det har blivit battre /---/ Men 
personal information (utanfor avd) har vi lite svart att hinna med sjalva."(int 3). 

Manga uttrycker lattnad over att vardlagen (tre personer i vardera) slopats, som 
alltfOr mycket tycks ha styrt arbetsrutinema: 

"Jag tycker arbetsron pa morgan en ar hemskt mycket lugnare" (int 1 ). "Detar roli
gare att ga och jobba. Du har inte dam dar lang a passen framfOr dig" (int 3). 

Arbetsmomenten planeras noggrannare och ansvaret har utokats efter att 
vardlagen slopats. Kontaktmannaskapet kvarstar dock. Det var inledningsvis svart 
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Ovrigt 
Nar stadsdelsledningen, under forsta forsoksarets andra halft, satter upp nya 
budgetrestriktioner rakar avdelning 22 in i en allvarlig kris. (Samtliga verk
samheter i staden utsattes for nya sparkrav och krav pa omorganisation.) Om 
budgetrestriktionerna genomforts pa avdelning 22 skulle det ha inneburit en 
mycket svar anpassning. Personalen kunde inte stalla upp pa dessa krav samtidigt 
som projektet pagick och avdelning 22 fick darmed ett extra tillskott om 180 000 
kronor for att kunna fortsatta projektet med samma bemanning och organisation 
som vid projektstart. 

SAMMANFATTNING AV EFFEKTER PA VERKSAMHETEN 

I kapitlet har varje enhet beskrivits med avseende pa hur arbetstidsforkortningen 
paverkat verksamheten. V erksamheten har genom schemaandringar och 
personalforstarkningar kunnat anpassas till sex timmars arbetsdag for personalen. 
I manga fall beskriver personalen att det samtidigt sker forandringar som Ieder till 
att brukarna far en verksamhet som battre overensstammer med de behov som 
finns. Stamningen blir lugnare och arbetstakten blir mer metodisk samt mindre 
ruschig. Tiderna anpassas till vardtagares onskemal och personalen blir mer 
lyhord for hur brukama vill ha det. 

Respektive enhet har beskrivits med avseende pa servicebehov, bemanning 
och ersatt tid. Man har valt att arbeta med olika modeller pa var och en av de fern 
enheterna och organisationen har anpassats till den nya arbetstiden. Ett viktigt 
inslag ar anvandningen av en enklare form av flextidssystem som anvants av 
samtliga enheter utom hemtjansten i Vastra Hokarangen. Anvandningen av 
flexbanken har medfort att ansvaret for att bemanningsmalen nas lagts pa 
understalld personal. Overtiden har darmed i stort sett reducerats till noll. I tre av 
de fern fallen har servicen utokats under forsoksperioden. Inga resurstillskott har 
skett utover de som utfastes vid projektstarten. Ett undantag utgor Dalen, avd 22, 
som till foljd av nya budgetrestriktioner tilldelades en halv tjanst ytterligare i 
samband med en omorganisation av sjukhemmet. 

Vi sag ocksa att man pa de olika enheterna erhallit olika utfall nar det galler 
nyrekryteringarna till de anstallningar som gjordes i arbetstidsprojektet. I ett fall, 
avd 22, Dalens sjukhem, ledde det enbart till uppgraderingar av fyra befintliga 
tjanster, medan det pa ovriga enheter anstalldes tidigare arbetslosa, overtaliga 
eller personer som onskade byta jobb. I deras stalle gick i forlangningen 
arbetsl6sa in. 
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KAPITEL 8 

0 •• •• 

HUR GAR DET MED VALFARDEN OM 

ARBETSDAGEN KORTAS? 

I detta kapitel kommer jag med hjalp av det rikhaltiga empiriska materialet som 
jag sammanfattat i kapitlen 5-7 och med stOd av teorin i kapitel 2 besvara fragan 
om det ar mojligt att vidareutveckla valfarden vid en forkortning av arbetsdagen 
enligt den modell som anvants i forsoket i Stockholms stad. 

Jag inleder med att stalla fragan pa individnivan for att darefter stalla den pa 
verksamhetsnivan, den kommunala nivan och till sist samhallsnivan. De 
samhallsekonomiska berakningarna utgar fran gangse teori, anpassad for det 
problem som analyseras har (kap 2). Berakningarna, med de fortjanster och 
eventuella brister de har, svarar jag sjalv for. 

INDIVIDENS VALFARD 

I kapitel 2 redogjorde jag for den teori och de fragestallningar som studien utgar 
fran. Allardt (1975) har, i en modell dar man ville bedoma valfardsutvecklingen 
hos grupper av individer, skilt pa Having, Loving och Being (Se aven kap 2). Jag 
har i denna studie valt att anvanda begreppen materiell, social respektive 
existentiell valfard for att beteckna tre nivaer av valHird. De olika nivaerna 
utesluter inte varandra utan utgor komplementara mangder. Man kan saledes med 
en atgard eller reform samtidigt astadkomma saval materiell som social eller 
existentiell valfard. Resultatet beror pa valet av atgard eller reform. 
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Den materiella valfarden (Having) 
I den materiella valfarden ingar sadant som inkomst, bostadsstandard, syssel
sattning, fritid, halsa och utbildning. 

Pa individniva kan man fn1n var studie av en daglig arbetstidsforkortning 
framforallt se att det skett en valfardsforbattring i form av ut6kad ledig tid. 
Samtidigt bibeholls den tidigare heltidslOnen vilket innebar en Ioneforhojning om 
man beraknar Ionen per timme for de som deltar i forsoket. Genom 
arbetstidsforkortningen harman pa individniva uppnatt en minskad negativ stress 
liksom en forbattrad kondition. Sjukfranvaron har minskat pa de enheter som 
ingar i studien. Fler personer rar arbete mot en for samhallet som helhet relativt 
liten uppoffring. 

En aspekt som inte far forbigas ar att de som ingar i forsoket rar ett utokat 
inflytande over sina arbetstider, deltar mer intensivt i planeringen av arbetet, laser 
mer facktidningar (bamomsorgen) och tar del av utbildningsinsatser i hogre grad 
an tidigare (hemtjansten). Detta medfor en kompetensforstarkning hos deltagama. 
A ven om det inte ar fraga om deltagande i en form ell utbildning kan 
kompetensutvecklingen i arbetet tolkas som en materiell valfardsokning. Den 
kompetensforstarkning och effektivisering som skett hade kanske kunnat ske 
aven utan att arbetstiden forkortats men har nu paskyndats eller kommit till stand 
som en del i forkortningen. 

Slutsatsen ar att arbetstidsforkortningen lett till att den materiella valfarden, 
som den matts har, har forbattrats i flera avseenden. 

Den sociala valfarden (Loving) 

Till den sociala valfarden raknas sadant som ingar i en individs sociala narmiljo 
eller har med den reproduktiva delen i en manniskas liv att gora; barnen, den 
aldre generationen och slakten. Vidare ingar sadant som har betydelse for 
utvecklingen av individen i den grupp han eller hon tillhor. Forutom 
familjegemenskapen ingar vanskapsforbindelser och relationer till grannar och 
den lokala gemenskapen. 

Den sociala valfarden ar den aspekt pa valfard som fatt den allra stOrsta 
forstarkningen genom den kortare arbetstiden. Tiden for familjen, for 
vanner/anhoriga och for det sociala livet har okat. Den har inte bara teoretiskt sett 
okat utan den lediga tiden har verkligen anvants till aktiviteter som anses berika 
det sociala livet; for att starka familje- och vanskapsband; till att traffa vanner och 
till att besoka gamla. 
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poster som bor beaktas ar t.ex. kostnader fOr sjukfninvaro, overtalighet eller 
omplaceringar liksom overtid. 

Hittills har vi endast kunna avlasa effekterna pa den korta sjukfranvaron. Vi 
konstaterade att det pa tva ar skedde en minskning med totalt 44 dagar pa de 
ingaende enhetema. Vid ett forsiktigt antagande om att en sjukfranvarodag kostar 
kommunen ca 1000 kronor blir kostnadsbesparingen ca 44 000 kronor. Det torde 
vara svart att uppvaga investeringen om 2, 7 miljoner med den relativt blygsamma 
minskningen i den korta sjukfranvaron. Inte ens om all kort sjukfranvaro fOrsvann 
skulle det racka. Om man daremot pa lang sikt vager in effekter pa den langa 
sjukfranvaron blir effekterna tydligare. Har drabbas kanske inte alltid 
arbetsgivaren eller i det har fallet kommunen men i den man det uppstar 
arbetsskador blir arbetsgivaren skyldig att bekosta rehabilitering och 
ateranpassning till arbetet. Vidare uppstar rekryteringsbehov vid anstallning av 
ersattare till den som blivit langtidssjuk. 

Overtiden har minskat kraftigt pa de enheter dar det fore forsoket forekom 
overtid. Overtidsminskningen racker dock inte for att betala arbetstidsforkort
nmgen. 

Ytterligare en effekt ar att tolv personer av stadens deltidsanstallda kunde 
erbjudas heltidsarbete nar arbetstiden begransades till 6 timmar per dag. 

Vidare kan antas att om forkortningen skulle ut5kas till fler enheter skulle 
overtalighet och omplaceringsbehov minska. I Kiruna visade det sig att tillskottet 
till gruppen overtaliga ( egentligen omplaceringsbehov) minskade nar kommunen 
infOrde 6-timmars arbetsdag i hemtjansten 1989. (Olsson, 1992) 

Man ska inte underskatta betydelsen av att de anstallda nu i hogre 
utstrackning an fore forsoket deltar i och engagerar sig i enhetens planering. Den 
kompetensforstarkning som harigenom skett och sker ar aven den svar att mata 
kortsiktigt i ekonomiska termer men torde paverka kostnadema for verksamheten 
i positiv riktning pa lang sikt. Mer kompetenta anstallda betyder battre kvalitet i 
alla led i verksamheten. Men naturligtvis maste har betonas att detta inte 
forutsatter arbetstidsforkortning men den gjorde att forandringama kom igang. 

Den aktuella personalatgarden kortare arbetsdag utgor i princip en 
investering eftersom den har effekter pa verksamhetens service under en langre 
tidsperiod. Dess lOnsamhet pa verksamhetsniva eller mikroniva kan dock 
bedomas forst i ett langre tidsperspektiv. Detar pa kort sikt mer meningsfullt att 
bedoma atgardens effektivitet ur ett kommunalekonomiskt eller 
samhallsekonomiskt perspektiv vilket gors i nasta avsnitt. 
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VALFARD PADEN KOMMUNALA NIVAN 

De reala effekterna av en arbetstidsforkortning 

Tidigare konstaterades att personalens materiella och sociala liv forbattrades nar 
de fick kortare arbetsdagar. Men hur paverkas brukarnas - foraldrarnas, 
vardtagarnas, de funktionshindrades vardag - av arbetstidsforkortningen och hur 
paverkas kommunmedborgarnas ekonomi i stort? Gar det att genomfora en 
arbetstidsfdrkortning i den har formen utan att brukarna forlorar pa det? Kan man 
som brukare vinna pa att arbetstiden forkortas och har vi rad? I den 
samhallsekonomiska kostnads/ intaktsanalysen soker man uppskatta "vardet" av 
att genomfdra en viss atgard, dvs. i detta fall en arbetstidsfdrkortning jamfdrt med 
att inte genomfora den aktuella atgarden dvs nollalternativet. Vardet av de 
prestationer (t.ex. produkter eller tjanster) stalls mot vardet av den 
resursforbrukning (t.ex. arbetskraft) som atgarden ger upphov till. Dessa effekter 
aterger de reala resurser som atgarden tillfor eller tar i ansprak. Om 
arbetstidsforkortningen medfor att vardet av tillkommande prestationer overstiger 
den okade resursforbrukningen innebar arbetstidsforkortningen en 
valfcirdsfdrbattring men ar den storre an om man fortsatter som fdrut? 

For kommunen innebar arbetstidsforkortningen finansiellt sett okade 
lOneutbetalningar nar fler personer anstalls i verksamheten. Man kan samtidigt se 
just dessa anstallningar som prestationsokning eftersom de medfor att 
arbetslosheten kan minska. 

Arbetstidsforkortningen kan medfora forandringar i verksamheten som 
medfor kostnader eller intakter/besparingar i andra led. Vissa effekter blir 
finansiella som t.ex. lagre utgifter for social- och bostadsbidrag eller sankta 
utgifter for sjukfranvaro medan andra innebar reala ekonomiska effekter som 
minskade vardkostnader23 nar manniskors halsa forbattras. Om 
arbetstidsforkortningen medfor att de reala intakterna overstiger de reala 
kostnaderna ar atgarden samhallsekonomiskt effektiv. 

For att kunna bedoma effektiviteten maste beaktas dels vilka prestationer 
eller tjanster som produceras i verksamheten dels hur stora uppoffringar som 
behovts dvs. hur mycket det kostat att astadkomma de aktuella prestationerna. 

Produktivitet = Antal prestationsenheter/tjanster per tidsenhet eller annan resursenhet. 
Effektivitet = Vardet av prestationsenheter/vardet av insatta resursenheter. 

Hur paverkades sysselsattningen? 
De enheter som ingar i fdrsoket fick sammantaget en ekonomisk forstarkning om 
2, 7 miljoner kronor. Des sa medel an van des for att mojliggora oforandrad service 

23 Minskade sjukvardskostnadcr gynnar framfOrallt Landstinget och inte Stockholms stad men bor anda namnas. 
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och till att bibehfllla tidigare bemanningsmal pa de i forsoket ingaende enhetema. 
I kommunen skapades genom fOrsoket 8 nya jobb och 12 personer med tidigare 
del tid fick arbete enligt den nya heltiden. A v tabellen nedan framgar att antalet 
ersattare varierar mellan noll och tre pa enhetema. En viss rationalisering skedde 
och den ersatta tiden varierade vid projektstart fran 5 till 95% av den tid som 
bortfoll vid arbetstidsforkortningen. Ovrig tid kunde ersattas med effektivare 
arbete genom battre planering och forbattrade rutiner samt genom att 
medarbetama fick okad energi och battre ork nar arbetsdagama blev kortare. 

T ABELL: PROJEKTANSTALLNINGARNA 

Projektanstallningarna Effekt i ett andra led 

Vastra Hokarangen, hemtjanst En kvinna bytte jobb fran Ett nytt jobb. 
barnomsorg till hemtjanst. 

Forskolan Otto Tva overtaliga kvinnliga barnskotare Tva nya jobb. 
anstalldes. 
Fyra deltider gick upp till I 00%. ( 2x260' +kompl. Ion 195') 

Forskolan Leklust En arbetslos man anstalldes. Tre nya jobb. 

En kvinna bytte jobb fran 
hemtjansten till forskolan. Gick upp i 
arbetstid fran 75 % till I 00 %. 

En kvinna bytte fran att vara 
langtidssjukskriven inom hemtjansten 
till ett heltidsjobb inom fcirskolan. 

Reimersholme gruppboende En arbetslos rekryterades. Tva nya job b. 
En bytte jobb in om kommunen. 
Tva personer gick upp i arbetstid fran (2x260' +kompl. Ion 162 ') 
70 till I 00%. 

Dalen avd 22, sjukhem Till att borja med uppgradering av ---
fyra deltider till ny heltid,30tim. 
Senare (den I januari 1997) (kompl. Ion fcir fyra personer 300') 
ytterligare en halv tjanst. 

De tillskjutna projektmed1en anvandes for att projektanstalla 8 heltider och for 

kompletteringslOn till deltider enligt ovan ( 195 "+ 162 "+ 300 "=657 ") motsvarande 

ytterligare 2,5 arsarbetstider. Medtas den ytterligare forstarkning som skedde pa 

avd 22, Dalens sjukhem under 1997 med en halv tjanst ror det sig om en okning 

motsvarande totalt 11 tjanster. 

146 



6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

TABELL: BEMANNINGSFORANDRING VID OVERGANG TILL SEX TIMMARS ARBETSDAG. 
FORHALLANDET MELLAN BEMANNING OCH ERSATT FORKORTAD ARBETSTID VID 
PROJEKTSTARTEN, DEN 1 MAJ 1996. 

Service Bemannings- Tidigare deltider sam Tidigare deltider Totalt Bibehall Ersatt 

foriindring fick 30 tim somfick ant a/ en tid tid(%) 

Gam/a heltider 
veckoarbetstid och oforandrad 30 nya 
hogrelon tim mars heltider 

+ (gam/a arbetstiden veckoarbetstid och 
Nyrekrvt-erinf!. inom varentes) howe/on 

Vastra Hokarangen, 12+1 - - 13 55 
hemtjanst 
ca 70 vardtagare 

Forskolan Otto 6+2 3 (37,35,33 tim) 1 (30tim) 12 80 
Tre avdelningar 
Oppen 6.15-17.30 
50 barn 

Forskolan Leklust I0+3 I (35 tim) I (30 tim) I5 95 
Tre avdelningar 
oppen 6.30-I7 .30 
48 barn 

Reimersholme, I4+2 2 (25,9; 25,9 tim) - 18 2 66 
gruppboende for {18,5;1 
utvecklingsst6rda 8,5) 
21 boende 

Dalens sjukhem, I2 4 (27,7; 28,45; 28,49; - 16 524 

demensboende 28,49) 
22 vardtagare 
Totalt 54+8 =62 6 utokad arbetstid 2 fick samma 74 Genom 

54 kortare 4 fdrkortad tid arbetstid och hojd snitt 
arbetstid och 8 !on 50% 
rekryteras 

I forsoket ingar 74 personer. Av tabellen framgar att 8 personer av dessa 
anstalldes i projektet, 6 personer fick utOkad arbetstid och hogre IOn, 4 tidigare 
deltidsansHillda fick forkortad arbetstid och hogre IOn och 2 personer fick en 
oforandrad arbetstid men hogre Ion samt 2 deltidsanstallda valde att fortsatta med 
18,5 timmar per vecka och oforandrad IOn. Pa 66 gamla jobb (hel- och deltid) 
tillkom 8 nya och utOkades 6 deltider. Sammantaget 54+4 dvs. 58 personer av de 
som tidigare var anstallda pa enheterna fick kortare arbetstid. 

Pa barnstugorna Leklust resp Otto ar heltidsnormen 40 timmar fore fdrsoket, 
pa sjukhemmet Dalen 37 timmar, i hemtjansten Vastra Hokarangen 37 timmar 

24 Under 1997 tillkommer kostnaden for ytterligare en haiv tjanst vilket innebar att den ersatta tiden okade till 9%. 
Detta innebar samma bemanning pa avde1ningen som vid projektstart. 
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och pa gruppbostaden Reimersholme 38,25 resp 37 timmar. Den nya heltiden 
blev 30 timmar per vecka. 

For att produktivitet och effektivitet ska kunna bedomas maste den utokade 
bemanningen jamforas med den produktion som uppnas vid den hogre 
bemanningen jamfort med tidigare. Vid tjansteproduktion ar det svarare an vid 
varuproduktion att exakt bedoma om det skett en okning av prestationerna nar 
kostnaderna okar. Har gjorde kommunen en satsning for att mojliggora 
arbetstidsforkortningen och resurstillskottet skulle anvandas for att mojliggora 
oforandrad service vid arbetstidsforkortningen. De matt pa resursanvandningen 
som kan anvandas ar har timmar eller kronor. Antalet arbetstimmar har minskat 
med netto 186,9 timmar per vecka. Det betyder att produktionen matt i 
arbetstimmar har minskat jamfort med den ursprungliga bemanningen med ca 8 
%. Den samhalleliga produktionen (BNP) av prestationsenheter/tjanster har dock 
okat med 2, 7 miljoner eftersom des sa mats i kronor och inte i timmar. I kapitel 7 
firms beskrivningar av hur de respektive enheterna paverkades. 

TABELL: SYSSELSATTNINGSFORANDRING. VECKOARBETSTID MATT I BEMANNINGSMAL 
FORE RESP EFTER ARBETSTIDSFORKORTNINGEN. ANTAL TIMMAR. 

Enhet 

Vastra Hok 
Otto 
Leklust 
Reimersholme 
Dalen avd 22 
Totalt 

Gam/a 
bemannings 

tiden 

444 
375 
425 
523 

593,7 
2360 

Nya 
bemannings-

tiden 
6 tim 
390 
300 
330 
488 
480 
1988 

Forandring Nyanstallnings- Netto 
ursprunglig tillskott forandring 
be manning i tim 

-54 +30 -24 
-75 +60 -15 
-95 +90 -5 

-103 +68 -35 
-113,7 +5,8 -107,9 
-372,7 253,8 -186,9 

I ovanstaende tabeller har beskrivits hur sysselsattningsokningen fordelar sig pa 
enheter. I tabellen ovan anges de ursprungliga bemanningsmalen pa respektive 
enhet. Vi har har bortsett fran eventuell overtid och effekter av temporara glapp i 
bemanningen. Den slutsats som maste dras ar antalet sysselsatta har okat, 
bemanningstiden har minskat jamfort med den ursprungliga bemanningen. 

Kostnader for projektanstallningarna 
I pengar innebar den utokade personalstyrkan drygt 2,7 miljoner kr per ar, som 
tackte anstallning av atta personer och kompletteringsl6n for sex av tolv personer 
med tidigare deltidsanstallning (se fordelning nedan). I inget fall har 
forsoksenheten fatt full ekonomisk kompensation for arbetstidsforkortningen. 
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Som framgar av tabellens hogra sida blev kostnadema marginellt sett nagot Higre 
an de beraknade. De senare aterfinns pa den vanstra sidan. 

TABELL: KOSTNADER FOR PROJEKTANSTALLNINGARNA (inkl uppgradering av deltider). 

BUDGETMEDEL OCH UTFALL. PER ENHET OCH AR. 

Budget kronor!ar Utfall ar 1997 
Vastra Hokarangen 250 000 270000 
Otto 715 000 648 000 
Leklust 780 000 637 000 
Reimersholme 773 000 727 000 
Dalen, avd 22 300 000 462 000 
Totalt per ar 2 818 000 2 742 000 

Inget direkt oforutsett har intraffat vad galler dessa kostnader med ett undantag. 
Det galler Dalen avd 22, som fatt en forsHirkning med 180 000 kr genom 
projektet i samband med budgetinskrankningar pa det ovriga sjukhemmet. Pengar 
for att kunna behalla en halv tjanst tillfdrdes den 1 januari 1997. 

Prestationerna 
Genom att skjuta till 2 742 000 kronor jick kommunen samma eller nagot hogre 
prestationer i samtliga fall. Pa bade Dalens sjukhem, avd 22 och Vastra 
Hokarangen okade vardtyngden. Pa Dalens sjukhem, avd 22, ut6kades darut6ver 
antalet patienter med tva personer jamfdrt med aret innan projektstart. Pa Vastra 
Hokarangen minskade antalet hjalptimmar med drygt 5% medan antalet 
pensionarer okat. Pa barnstugorna var prestationerna matta som antal barn i 
verksamheten i stort sett oforandrade. Tid som tidigare resulterade i overtid kunde 
i start sett ersattas med flextid. Foljande poster paverkades: 

Leklust 
Otto 
Vastra Hokarangen 

Reimersholme 

Dalen avd 22 

Minskad overtidsersattning 
Minskad overtidsersattning 
Minskade vardtimmar -5% pa tva ar eller en 
besparing av 1 02 7 timmar. I pen gar motsvarar 
det en kostnadsbesparing om ca 85 000 kronor 
per ar. 
Minskad overtidsersattning. Antal boende okat 
med tre personer. 
Minskad overtidsersattning. Ytterligare tva 
patienter jamfort med fore. 
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Overtidsersattning har dar det tidigare fOrekom i stort sett forsvunnit. 
Eftersom overtidsersattningama dels ar relativt sma fran borjan och dels aven kan 
bero pa andra forandringar i verksamheten an arbetstidsforkortningen avstar vi 
fran att forsoka beskriva effekten i pengar. Det nya flextidssystemet som infdrdes 
samtidigt med forkortningen har paverkat att overtiden i stort sett kunnat 
fdrsvinna. 

Man bor i prestationsbedomningen darutOver vaga in att kvaliteten har 
forbdttrats pa fyra av fern enheter vilket beskrivits i kapitel 6. 

Ett matt pa prestationema utgor ocksa tillgdngligheten for medborgarna. 
Den har inte forandrats pa nagot dramatiskt satt utan synes vara i stort sett 
oforandrad. Enligt sammanstallningen nedan har det inte skett nagra stora 
forandringar. Orsaken till det utOkade oppethallandet pa barnstugan Leklust kan 
tillskrivas fdrandrade behov hos brukama snarare an arbetstidsfdrkortningen. 

Leklust Okat oppethallande 1,5 timmar 
Otto Ofdrandrad 
Hokarangen Oppnar senare men ofdrandrad tid hos 

vardtagama 
Reimersholme Ofdrandrad 
Dalen avd 22 Ofdrandrad 

Ovrigt 
Pa Leklust forsvann en deltidssjukskrivning pa 25% da en person orkar arbeta 
heltid enligt den nya heltidsnormen 30 timmar per vecka. (Detta okar kommunens 
utgifter men minskar statens utbetalningar av sjuklOn eftersom det var en 
langtidssjuk.) 

Ett annat exempel pa effektivitets- och produktivitetsvinst ar att 
vardbitradena inom hemtjansten i Vastra Hokarangen sjalva bestamt sig for att 
fdrenkla inkop av vardtagamas livsmedel med "egen" inkopsbil och regelbunden 
inhandling gemensamt for flera pensionarer. Forut gjorde enskilda vardbitraden 
inkopen vid en mangd olika tillfallen. 

Antalet incidenter bland vardtagarna pa Dalens sjukhem har enligt 
personalen minskat vilket ocksa ar en form av effektivitetsfdrbattring. 
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SAMHALLSEKONOMISK ANAL YS 

Syftet med den samhallsekonomiska analysen 

Syftet med den samhallsekonomiska analysen ar att ge beslutsfattarna i 
Stockholms stad ett underlag som visar om arbetstidsforkortningen Ieder till att 
valfarden okar, minskar eller blir oforandrad. Atgarden kan jamforas med att inte 
gora nagot. Innebar sextimmarsdagen i Stockholms stad valfarden okar mer an 
med nollaltemativet dvs att inte gora nagot da ar arbetstidsfdrkortning det basta 
alternativet av de tva. 

Atgarden kortare arbetstid kommer oavsett vad som sags i denna rapport att 
behova vagas mot andra atgarder i de kommunala och statliga budgetama. Har 
maste understrykas att avsikten med att gora en samhallsekonomisk utvardering 
ar att ta reda pa vad det verkligen betyder for kommunens ekonomi att forkorta 
arbetstiden, inte att primart se efter om det 16nar sig. 

F orutsatt att det gar att skaffa data som belyser sa val kostnads- som intakts
apekter samt mer kvalitativa aspekter (intangibles) och att dessa har tillforlitlig 
kvalitet kan en samhallsekonomisk analys anvandas for att bedoma om en atgard 
ar mer effektiv an en annan. 

I den analys som foljer kombineras kvantitativa och kvalitativa data. Tva 
alternativ jamfors vilket innebar att arbetstidsforkortningen jamfors med att inte 
forandra arbetstiden. For att de humanitara vinsterna i form av paverkan pa 
valfardsvariabler som t.ex. mindre risk for ohalsa, battre socialt liv eller forbattrad 
fritid inte ska komma i skymundan kommer de att sa langt det ar mojligt att tas 
med i fysiska termer. K vantitativa uppgifter om kostnader och intakter 
kompletteras med resultatet av halsoenkaten, konditionstest, kvalitetsmatningar 
och intervjumaterial. 

Berakningsgrunder i den kommunalekonomiska analysen 

Det ar nodvandigt att inleda den ekonomiska analysen med att redovisa gjorda 
antaganden. Om vi antar att det vid en arbetstidsforkortning behover rekryteras 
personal for tillgodose de ursprungliga bemanningsmalen finns behov av att 
berakna vad det innebar kommunalekonomiskt att anstalla arbetslosa. Ett annat 
antagande ar att det finns ett alternativvarde pa arbetskraften. 
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Berakning av kommunens25 utgifter vid anstallning av en arbetslOs 
Skillnaden mellan att ha en arbetslos och att anstalla den arbetsl6se beraknas som 
fdljer. 

1. Lonekostnad: Vi antar att genomsnitts!Onen fdr en fdrskollarare/barnskotare/ vardbitrade/underskoterska 
ar 14 000 kr per manad vilket motsvarar en arslon om 168 000 kr per ar. 

2. Arbetsgivaravgifter betalas av kommunen och uppgar till 42% pa loneunderlaget dvs. 42%x168 000 kr= 
70 560. 

Summa utgifter per ar for kommunen for att anstalla en arbetsiOs barnskotare: 168 000 kr+ 
70 560= 238 560 kr. I den summan har vi inte inberaknat eventuella gemensamma kostnader och inte heller 
rekryteringskostnader. 

3. I kommunalskatt inflyter fran en anstalld person i de yrkeskategorier som namns i punkt 1 om den 
kommunala skattesatsen ar 30 kronor: 0,3xl68 000 kr=50 400 kr. Jag bortser for fran grundavdrag och 
vissa andra avdrag som gor att skatten i viss man reduceras pa de fi:irsta intjanade tusenlapparna i en 
inkomst. 

4. En barnskotare erhaller i arbetslOshetsunderstod ca 135 000 kr beraknat pa en medellon per 

manad om 14000 kr och en ersattning fran arbetslOshetsforsakringen om 80%. Maxbeloppet per 

dag var ar 1998 580 kr. 

5. I aterbaring i form av kommunalskatt tar kommunen vid anstallning av en arbetslos rued tidigare a-kassa 
mellanskillnaden mellan det den nyanstallde och den arbetsli:ise betalar i skatt. Vi kan bortse fran statlig 
inkomstskatt eftersom brytpunkten for den senare Jigger hogre. (0,3x168 000)- (0,3xl35 000)= 9 900 kr26

. 

Detta forutsatter att lontagaren bade arbetar och betalar skatt i samma kommun. Om den arbetslose daremot 
uppbar socialbidrag blir aterbaringen i skatt istallet hela 0,3x168 000 =50 400 kronor. Vi bortser aven har 
fran grundavdrag. 

Kommunens nettoutgifter vid ansUUining av arbetslosa 

Vid anstallning av en arbetsl6s som tidigare uppburit a-kassa innebar det utover 
lonekostnaden sociala avgifter om ca 70 000 kr och en nettointakt fran 
kommunalskatt om 9 900 kronor. For kommunen blir darfor nettoutgiften 228 
660 kronor. 

25 Jag bortser fran kostnader och intakter som ar relaterade tilllandstinget. 
26 Vid en kommunal skattesats pii 30 kronor (inkllandstingsskatt) 

152 



6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

TABELL: NETTOUTGIFT FOR KOMMUNEN VID ANSTALLNING AV EN ARBETSLOS PERSON 
SOM TIDIGARE HAFT ERSATTNING FRAN A-KASSA. Berakningsexempel1. 

Ut- och inbetalnin ar av en anstallnin 
Lonekostnad 
+ Sociala avgifter27

, 42%x168 000 
Summa kostnader for en person 
- Kommunalskatt, (0,3x168 000)-(0,3x135 000) 
Summa efter skatt 

Kronor 
168 000 
+70 560 
238 560 

-9 900 
228 660 

Om kommunen ansUi.ller en person som tidigare varit arbetslos och som uppburit 
socialbidrag blir nettoutgiften lagre eftersom kommunalskatten okar mer an om 
vederborande tidigare uppburit a-kassa och betalat skatt pa derma. 

TABELL: NETTOUTGIFT FOR KOMMUNEN VID ANSTALLNING AV EN ARBETSLOS PERSON 
SOM TIDIGARE HAFT SOCIALBIDRAG. Berakningsexempel 2. 

Ut- och inbetalnin ar av en anstallnin 
Lonekostnad 
+ Sociala avgifter, 42%x168 000 
Summa kostnader for en person 
- Kommunalskatt, (0,3x168 000) 
Summa efter skatt 

Kronor 
168 000 
+70 560 
238 560 
-50 400 
188 160 

Effekter pa in-och utbetalningar till statens och kommunens kassa 

sammantaget om en arbetslos med tidigare a-kassa far jobb. Ett 

exempel 
Nar en arbetsl6s far jobb i kommunen avlastas staten utbetalningar till en 
arbetsl6s. Det minskar utbetalningama fran arbetsl6shetskassan med 135 000 kr28

. 

Nettoutbetalningen (kr) for samhallet som helhet for att anstalla en arbetsl6s, 
om man bortser fran transfereringar29 och utgar fran de antaganden som gjorts 
ovan, blir per ar 168 000 kr- 135 000 kr = 33 000 kr. 

27Procentsatsen besilims av de obligatoriska avgifterna till sjukforsakring, pensionsforsakring, 
delpensionsfOrsakring, arbetsskadeforsakring, arbetsmarknadsavgift, arbetarskydd, !Onegaranti, m.m. Avgiften 
paverkas liven av tillaggspensionsavgifter och de extra forsakringar som bestamts for personalen pa kommunal 
niva. 

2x En barnskotare erhaller i arbetsloshetsunderstOd ca 135 000 kr beraknat pa en medellon per manad om 14000 kr 
och en ersattning fran arbetsloshetsfOrsakringen om 80%. Maxbeloppet per dag var ar 1998 580 kr. 
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Exempel dar vi inkluderar transfereringar: Ensamstaende arbetslos 

med tva barn i forskola och skola far jobb 

TABELL: NETTOUTGIFT FOR SAMHALLET VID ANSTALLNING AV EN ARBETSLOS BARN
SKOTARE SOM TIDIGARE HAFT ERSATTNING FRAN A-KASSA (Vi blandar kommunens och 
statens kassor) Berakningsexempel 3. 

Ut- och inbetalnin ar av en anstallnin 
Lonekostnad 
+ Sociala avgifter31

, 42%> 
Summa personalkostnader for att anstalla en person 
- Kommunalskatt, 0,3x168 000 
+ Kommunalskatt fdm arbetslOs, 0,3x135 000 
Summa kommunens nettoutgift efter skatt 
- Insparat arbetsl6shetsunderst6d (a-kassa) 
Samhallelig nettoutgift fore transfereringar 

Kronor 
168 000 
+70 560 
238 560 
-50 400 
+40 500 
228 660 

-135 000 
93 660 

Samhallets nettoutgift for att anstalla en arbetslOs som uppbar a-kassa ar sa.ledes 
93 660 kronor. Raknar vi bort de sociala avgiftema (70 560 kronor), som ju blir 
en pluspost i statens budget, blir nettoutgiften istallet 23 100 kronor dvs. 
skillnaden mellan att betala nagon for att gora ett vanligt arbete i offentlig 
verksamhet och att vara arbetslOs. 

Manga arbetslOsa ar beroende av saval bostadsbidrag som socialbidrag. 
Detta galler inte minst ensamstaende med barn. Vid en anstallning okar 
inkomsterna och utbetalningen av bostadsbidrag minskar. Jag vill darfOr i det 
foljande visa hur transfereringar som bostads- och socialbidrag paverkar kalkylen. 

Vi antar att det vid arbetstidsforkortningen anstalls en ensamstaende med 
tva bam. Personen i fraga, som tidigare uppburit a-kassa, har fatten forstarkning 
av hushallsbudgeten med 1000 kr per manad i bostadsbidrag. 

I det foljande berakningsexemplet antas att kommunen minskar 
utbetalningarna av bostadsbidrag med 12 000 kr per ar. Jag antar vidare att 
kommunen far okade bamomsorgsavgifter motsvarande 500 kr per manad eller 
6000 kr per ar. Vidare antas att utakningen av personalstyrkan i samband med 
arbetstidsforkortningen paverkar sjukfranvaron positivt genom att de som redan 
finns i verksamheten blir friskare. Ett forsiktigt antagande om en minskning med 

31Procentsatsen bestiims av de obligatoriska avgifterna till sjukforsakring, pensionsforsakring, 
delpensionsforsakring, arbetsskadeforsakring, arbetsmarknadsavgift, arbetarskydd, !Onegaranti, m.m. Avgiften 
paverkas liven av tillaggspensionsavgifter och de extra fOrsakringar som bestlimts fOr personalen pa kommunal 
niva. 
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ca tva sjukdagar farre per rekryterad individ och ar ger vid en utgift per sjukdag 
om 1 000 kr en finansiell besparing om 2000 kronor. Sammantaget far des sa 
antaganden foljande paverkan pa bidrag och transfereringar: 

Minskade bostadsbidrag 
Okade bamomsorgsavgifter 
Farre sjukdagar 
Summa bidrag och transfereringar 

12 000 
6000 

2 000 
+ 20 000 

De fiesta arbetslOsa kostar pengar under omstallningen och de kurser, den 
radgivning etc de tar del av kostar sjalvfallet pengar. Om arbetsmarknads
atgarderna uppgar till mer an 25 000 kr per arbetsl6s32

, vilket inte ar osannolikt, 
sjunker utgifterna for samhallet for att anstalla de arbetslosa vid en 
arbetstidsforkortning. Berakningama inklusive paverkan pa transfereringar visas i 
nedanstaende tabell: 

TABELL: NETTOUTGIFT FOR SAMHALLET VID ANSTALLNING AV EN ARBETSLOS 
SOM TIDIGARE HAFT ERSATTNING FRAN A-KASSA. MED HANSYN TAGEN TILL 
TRANSFERERINGAR. Berakningsexempel 4 

Ut- och inbetalnin ar av en anstdllnin 
Lonekostnad 
+ Sociala avgifter33

, 42% 
Summa kostnader for att anstalla en person 
- Kommunalskatt, 0,3x168 000 
+ Kommunalskatt fran arbetslOs, 0,3x135 000 
- Insparat arbetsloshetsunderstod(a-kassa) 
Samhallelig nettoutgift fore transfereringar 
- Minskade transfereringar 
- Minskade arbetsmarknadsatgarder 
Summa samhalleli nettout ift efter transfererin ar 

Kronor 
168 000 
+70 650 
238 650 
-50 400 
+40 500 

-135 000 
93 660 

-20 000 
-25 000 
48660 

32 Berakning: Kostnaderna fOr arbetsmarknadsatgarder inkl formedlingar och fOrvaltning exkl. kontantunderstodet 
ar 1998 har beraknats till 26,5 miljarder kronor och utslaget pa de ca 500 000 personer som ar i iitgarder i 
genomsnitt per ar motsvarar det 53 000 kronor. Om man antar att en del av detta utgor ersattning i form av 
studiestOd och ersattning till dem som ar i iitgarder verkar det rimligt att atminstone 25 000 kronor per arbets!Os 
skulle kunna sparas om man anstaller fler arbets!Osa. 

33Procentsatsen bestiims av de obligatoriska avgifterna till sjukforsakring, pensionsfOrsakring, 
delpensionsfOrsakring, arbetsskadeforsakring, arbetsmarknadsavgift, arbetarskydd, lOnegaranti, m.m. Avgiften 
piiverkas aven av tillaggspensionsavgifter och de extra fOrsakringar som bestamts for personalen pii kommunal 
niva. 
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Vid en bedikning enligt denna modell blir samhallets nettoutgift for att anstalla en 
arbetsl6s endast ca 49 000 kr mot narmare 95 000 kronor om man inte tar hansyn 
till transfereringar och utgifter for arbetsmarknadsatgarder. Om man ser det som 
att de sociala avgifterna borde raknas bort ras ett finansiellt overskott: 48 600 -
70560 = 21 960 kronor. 

Om vigor motsvarande bedikning pa en person med samma familjeforhallanden 
som foregaende men med det undantaget att personen i fraga istallet uppburit 
socialbidrag om maximala 7000 kronor per manad istallet for a-kassa ras: 

TABELL: NETTOUTGIFT FOR SAMHALLET VID ANSTALLNING AV EN ARBETSLOS SOM UPPBAR SOCIALBIDRAG. 
MED HANSYN TAGEN TILL TRANSFERERIN-
GAR. Berakningsexempel 5. 

Ut- och inbetalningar av en anstallning 

Lonekostnad 
+ Sociala avgifter34

, 42% 
Summa kostnader for att anstalla en person 
- Kommunalskatt, 0,3x168 000 
Samhallelig nettoutgift fore transfereringar 
Minskade transfereringar: 
- Minskat socialbidrag 7000x12 
- Inbetalningar av avgifter for barnomsorg 2000x12 
- Lagre sjukvardskostnader 
- Minskade arbetsmarknadsatgarder 
Summa samhalleli nettout ift efter transfererin ar 

Kronor 
168 000 
+70 650 
238 560 
-50 400 
188 160 

-84 000 
-24 000 

-2000 
-25 000 
53160 

Observera att inbetalningarna av bamomsorgsavgifter okar dramatiskt eftersom 
den har personen under arbetslosheten inte haft bamen pa forskolan. I kalkylen 
antas att den okade anvandningen av barnomsorgen inte kraver ytterligare 
investeringar dar. Med den har kalkylen vinner staten pa okade inbetalningar av 
sociala avgifter. For kommunen innebar det forutom lagre utgifter for 
socialbidrag att man mot en relativt lag penninginsats far ytterligare en aktiv 
person och ut6kad service. Inga storre skillnader foreligger mellan de tva 
kalkylema 4 och 5. Kostnaden for att fa en smabarnsforalder i arbete ligger runt 
50 000 kronor jamfort med att vederborande fortsatt ar arbetslos med 
social bidrag. 

34Procentsatsen bestiims av de obligatoriska avgifterna till sjukforsakring, pensionsfOrsakring, 
delpensionsforsakring, arbetsskadeforsakring, arbetsmarknadsavgift, arbetarskydd, lonegaranti, m.m. Avgiften 
piiverkas liven av tillaggspensionsavgifter och de extra fOrsakringar som bestamts for personalen pii kommunal 
nivii. 
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Ett problem med "uppdelningen" mellan kommun och stat dar olika 
"planbocker" drabbas av utgifterna for arbetsl6shet ar att de arbetsl6sa hamnar 
mellan stolama. Deras situation gynnas inte av denna tudelning. 

Exempel: Frari del- till heltidsansUillning 

Vid en arbetstidsfOrkortning uppgraderas ofta deltidsanstallningar till heltider. 

Man far inte forledas att tro att det enbart uppstar en okad 16nekostnad nar en 

deltidsanstalld gar upp till heltidsanstallningar. De besparingar som det innebar i 

form av lagre bostadsbidrag och okade barnomsorgsavgifter ar i stort sett 

jamforbara med skillnaden mellan att ga fran a-kassa till en heltidsanstallning om 

det ror sig om en uppgradering fran 75% till 100%. Aven okningen i 

kommunalskatt paverkar kalkylen positivt. Sa bar skulle man kunna rakna om det 

fortfarande ror sig om en ensamstaende med tva bam enligt tidigare exempel: 

TABELL: NETTOUTGIFT FOR SAMHALLET VID UPPGRADERING AV EN DELTID 
MED 25%. MED HANSYN TAGEN TILL TRANSFERERINGAR. Berakningsexempel 6. 

Ut- och inbetalningar av en uppgradering av en deltid 
fran 7 5% till I 00% 
Lonekostnad, 0,25x168 000 
+ Sociala avgifter35

, 42%x42000 
Summa kostnader for en person 
- Kommunalskatt, 0,3x42000 
Summa efter skatt 
- Insparat arbetsloshetsunderst6d (a-kassa) 
Samhallelig nettoutgift fore transfereringar 
- Minskade transfereringar 
- Minskade arbetsmarknadsatgarder 
Summa 

Kronor 

42 000 
+17640 

59640 
-12600 
47040 

47040 
-20000 

+27040 

Med de antaganden den har kalkylen bygger pa blir nettokostnaden for att vid en 
arbetstidsforkortning skapa fler arbeten inom offentlig sektor i det har aktuella 
fallet, ensamstaende med tva bam, endast 27 040 kr efter skatt. Exemplet bygger 
pa en ut6kning av arbetstiden/Ionen med 25%. 

35Procentsatsen bestams av de obligatoriska avgifterna till sjukforsakring, pensionsforsakring, 
delpensionsfOrsiikring, arbetsskadefOrsakring, arbetsmarknadsavgift, arbetarskydd, !Onegaranti, m.m. Avgiften 
piiverkas liven av ti!Higgspensionsavgifter och de extra forsakringar som bestamts for personalen pa kommunal 
niva. 
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I den anvanda modellen ingar bade effekter som gar att vardera i pengar och 
sadana som endast kan kvantifieras eller identifieras. Vid bedomningen av 
effektema har jag forsokt renodla de effekter som beror pa arbetstidsforkortningen. 
Hur detta gjorts har jag redogjort for i metodavsnittet. I korthet har det skett bl.a. 
genom anvandning av kontrollgrupper och statistiska test av enkatdata. De poster 
som gar att kvantifiera i tabellen pa foregaende sida ar med de data vi har postema 
1), 7), 9) och 13). De poster som det gar att satta kronor och oren pa ar 1), 2), 5) 6) 
och 13). Jamforelsen gors med altemativet att inte forkorta arbetstiden. 

I) De tillkommande 8 job ben och de omvandlade deltidema kostade enligt budget 
per ar (kalenderaret 1997): 2 818 000 kronor. 

2) Verklig utbetalning under ett ar (kalenderaret 1997): 2 742 000 kronor 

3) Beraknad sysselsattningseffekt: 8 nyrekryteringar och 12 omvandlingar av 
befintliga deltidstjanster till de nya heltidema (30 timmar per vecka). 

4) Dalen, avd 22, far ytterligare en halvtid fran den 1 januari 1997. 

5) Nettoutgift. Farre arbetslOsa i samhallet betyder for kommunen foljande 
nettoutgift: 
Sammantaget antas att den verkliga utgiften for att anstalla en person pa heltid 
blir ca 50 000 kr (berakningsexempel 4 och 5) och en deltid 27 000 kr 
(berakningsexempel 6). Det betyder att det ar derma kolumn som utgor cost i 
kalkylen nedan. 

6) Bade kommunen, landstinget och staten spar nar kostnader for sjukfranvaro och 
sjukvard minskar; Har anges hur manga dagar. 

7) Servicetiden. Endast smarre justeringar har skett. Dessa har gjorts oberoende av 
arbetstidsforkortningen. Ingen effekt. 

8) Servicekvalitet. Kvaliteten har matts pa olika satt och redovisas narmare i 
kapitel 6. Kvaliteten har forbattrats pa fyra av fem enheter. 

9) Halsoeffekter. Resu1tatet av halsostudierna redovisas i kapitel 5. A v des sa 

framgar att ha1soenkaten (9b) inte ger nagra signifikanta resultat vad galler 
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arbetstidsforkortningens effekter pa forekomsten av sjukdom och besvar. 

Daremot finns skillnader mellan forsoksgrupp och kontrollgrupp vad galler 

kondition (9a). Det finns ocksa en tendens till en forbattring vad galler 

fOrekomsten av ne-
gativ stress dar sarskilt f6rekomsten av prolaktin har minskat i f6rsoksgruppen 
men okat i kontrollgruppen. 

1 0) Livskvalitet. En kvalitativ utvardering av intervjusvaren tyder pa en 
forbattrad livskvalitet som sammanhanger med arbetstidsforkortningen. 

11) Konsumtionsmonster och effektivare anvandning. Intervjuema ger ett vi sst 
utslag nar det galler en positiv paverkan pa konsumtionsmonster. 

12) Sociala effekter. De mest tydliga effekterna av arbetstidsforkortningen har 
uppmatts vad galler forbattring av det sociala livet som en foljd av 
arbetstidsforkortningen. Har far vi belagg for effekter bade genom 
halsoenkaten och genom de intervjuer som gjorts. 

13) Produktivitetseffekter. Jag utgar fran att sannolikheten ar 0,5 for att 
produktionen ska oka med en procent. Pa varje anstallning av en arbetslOs 
antas med andra ord en produktionsokning med 50%. En uppskattning av 
produktionsvardet blir da 0,5*240 000=120 000 kr per ar och arsarbetare. 

Benefits 

I kalkylen vill vi fanga samtliga de fordelar som finns ur samhallets synpunkt av 
att forkorta arbetstiden. Eftersom det ur samhallets synpunkt handlade om att vid 
en arbetstidsforkortning bibehalla servicen kan man har lagga marke till att det 
forutom bibehallen service (som blir neutral) ocksa uppstar andra effekter dar 
alternativen skiljer sig at och som kan ses som samhalleliga intakter eller benefits. 
Den formel vi utgick fran innehaller en rad effekter. 

I. B [Benefits] = uds+ s+op + q + he + soc + I + cons 

Har utgar vi fran att det ar mojligt att anstalla personer som ar arbetslOsa. Om vi 
tar hansyn till den produktion som anstallningen av en person bidrar med dvs. 
varje anstallning okar BNP bor vi inberakna vardet av den produktion som varje 
person ger upphov till och som vi gar miste om nar en person gar arbetslOs trots 
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att det finns ett Himpligt jobb37
. Om vi antar att sannolikheten for att ett arbete 

som skapas genom arbetstidsforkortningen leder till okad produktion ar 0,5 skulle 
ungefar varannan anstallning omedelbart vara produktiv. Jag utgar fran att 
sannolikheten ar 0,5 for en okning av produktionen med en procent. Med gjorda 
antaganden skulle det pa varje anstallning av en arbetslOs bli ett 
produktivitetstillskott om uds dar uds har ar 0,5*(lon+sociala avgifter). Om varje 
anstallning till foljd av arbetstidsforkortningen leder till en okad produktion som 
varderas till ca 0,5*240 000 kronor kan en grov uppskattning av benefits fran att 
anstalla en arbetslOs vara 120 000 kronor per ar. 

Den sammanvagda analysen (kommun+stat) 
Den samhalleliga (kommun+stat) valfarden under ett ar kan beraknas som 
skillnaden mellan det har antagna produktivitetstillskottet (uds) 120 000 kronor 
per anstallning och samhiillets nettoutgift som varierar mellan 93 660 och 48660 
kr i heltidsexemplen: 

Berakningsexempel 3 ( anstallning av arbetslOs m I B -I c =+120 000)- 93 660 = 

tidigare a-kassa exkl. transfereringar) 
+26 340 +intangibles 

Berakningsexempel 4 (arbetslOs m tidigare a-kassa, 
I B -I c =+120 ooo )- 48 660 = inkl. transfereringar) 

+ 71 340+intangibles 

Berakningsexempel 5 (arbetslOs m. tidigare I B -I c =+120 000-53 160 = 

socialbidrag, inkl. transfereringar) +66840+intangibles 

Berakningsexempel 6 (fran del 75 %till heltid inkl. I B -I c = [(120 OOOx0,25)]-27 040 = 

transfereringar) = + 2 960+intangibles 

Det finns i ovanstaende exempel s.k. intangibles, har benefits, som inte kan 
oversattas i pengar. 

37 Det har under hosten 1998 forekommit diskussioner om den strukturarbetslOshet som rader pa svensk 
arbetsmarknad. I den har det konstaterats att endast 15 procent av de arbetslOsa har en utbildning som gor att de 
ar anstallningsbara. De ovriga skulle aven om det fanns fler jobb inte kunna anstallas med den 
utbildningsbakgrund de har. Har gor jag antagandet att det i de yrkeskategorier eller pa de delarbetsmarknader 
som har berors finns Iedig arbetskraft och att det genom arbetstidsfOrkortningen blir en situation av full 
sysselsattning pi dessa delmarknader. Nar manniskor inte producerar pi en marknad med full sysselsattning 
foreligger produktionsbortfall. Detta ar ett forbisett faktum eftersom de ekonomiska vardematarna inte kan fanga 
upp dessa produktionsforluster. 
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Oavsett om man tar hansyn till transfereringarna eller inte fas vid jamforelse 
med altemativet att inte forkorta arbetstiden ett overskott. Pa varje person som 
anstalls nar arbetstiden forkortas blir det med har gjorda antaganden en 
valfardsokning om minst 26 340 kr, alt 71 340 kr, alt 66 840 kr eller vid en 
ut6kning av deltider 2960 kr. Sammantaget innebar arbetstidsforkortningen i de 
ovanstaende exemplen, med de gjorda antagandena, en valfardsokning. 

Totalt sett :ffis om vi gor motsvarande berakning pa hela Stockholmsforsoket 
ett overskott om 1342 800-774 000 = 568 800 kronor. 

Vi har da utgatt fran summan i tabellen pa sid. 153 och fran att benefits uppgiir till 50% av produktivitetstillskottet 
dvs. 1342 800 kronor plus i:ivriga benefits som ej gar att vardera i pengar dvs. intangibles:B-C= 1342 
800+intangibles-( 450 000+ 324 000) 

Vi har i dessa berakningar for enkelhetens skull bortsett fran diskonteringsfaktom 
(1 +r). Vi har inte heller forsokt vardera och vaga in alia ovriga benefits enligt den 
utvecklade formeln L B [Benefits] = uds+ s+op + q +he+ soc+ 1 +cons (se sid. 
41 ). Eftersom vi redan har ser att det produktivitetstillskott som uppkommer vida 
overstiger nettoutgiftema behover vi endast konstatera att det med de antaganden 
som gjorts ovan ur samhallsekonomisk synpunkt innebar en valfardsforbattring 
att forkorta arbetstiden. 

Begransningar i modellen 

Vid den har typen av analyser ar det nodvandigt att avgransa sig. Vissa effekter 
blir darmed utelamnade eller forbisedda. Det finns ocksa risk for att nagra 
effekter, saval positiva som negativa, inte gar att identifiera och vardera i en 
kalkyl. Ett visst st6d fas i undersokningen for hypotesen att en ut6kad fritid 
kommer att medfora forandrade konsumtionsmonster och ge mojlighet till fler 
besok pa motionsanlaggningar, pa bibliotek eller inom annan kulturell service. 
Den utokade fritiden innebar att mer tid anvands for att forbattra halsan, for 
inkop, for tidningslasning och for att gora saker tillsammans med de egna bamen, 
slakt och vanner. Den okade konsumtionen kommer troligen ocksa att generera en 
okad efterfragan pa varor och tjanster som produceras av privata foretag och 
tjansteutovare. Att vaga in dessa effekter utan ett omfattande utredningsarbete 
later sig emellertid inte goras. Daremot kan har namnas att den konsumtion som 
det medfor nar fler far arbete inom dessa sektorer ocksa okar kommunens och 
statens skatteintakter. I kalkylen har des sa effekter betecknats med ( +) resp (-) 
eller (+-0). 
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SAMMANFATTNING AV EFFEKTER FOR VERKSAMHETEN/ 

EKONOMIN/KOMMUNEN 

I den ekonomiska utvarderingen har vi gatt igenom effekter for sysselsattning, 
prestationer och kostnader. Vidare har belysts de personalekonomiska liksom de 
samhallsekonomiska effektema. 

Nyanstallningarna samt uppgraderingarna av deltidsanstallda till· heltider i 
samband med arbetstidsforkortningen innebar utbetalningar fran kommunens 
budget om ca 2, 7 miljoner kronor. 

Vi har i detta kapitel med hjalp av en anpassad samhallsekonomisk modell 
bedomt valfardseffekterna for kommunen resp samhallet som helhet nar 
arbetslosa anstalls i samband med arbetstidsforkortningen. For kommunen 
innebar det okade skatteintakter nar fler av kommunens medborgare erhaller 
arbete. Tar man dessutom hansyn till forandrade transfereringar blir nettoutgiften 
for arbetstidsforkortning relativt blygsam. 

Analysen visar att det under vissa forutsattningar innebar en 
samhallsekonomisk valfardsforbattring att forkorta arbetstiden om man samtidigt 
anstaller arbetslosa. 

Den studerade arbetstidsforkortningen genomfordes i Stockholms stad, en 
kommun. Nar effektema ska bedomas maste de totala betalningsstrommarna for 
kommun och stat beaktas eftersom, nar arbetsl6sa anstalls, forutom kommunens 
pengar bade statens, och landstingets ar inblandade. Deras ansvar ar samtidigt 
inte hopvavt ide system som star for in- och utbetalningar. Kommunen far (med 
vissa undantag) ensam sta for utbetalningama nar arbetslosa anstalls i kommunen. 
Det ar kommunen som sjalv finansierat de arbeten som tillkommit i det aktuella 
forsoket i Stockholms stad. Det ar daremot framforallt staten som kan nyttiggora 
sig "aterbaring" i form av lagre arbetsl6shetsunderst6d, friskare medborgare och 
farre langa sjukfall. 

Har har visats att det innebar en samhallelig valfardsvinst att vid 
arbetstidsforkortning inom offentlig sektor anstalla arbetsl6sa och overtaliga. Nar 
fler kommer i arbete och producerar okar skatteintakter och avgifter samt minskar 
bidragen. Men det fordras en initial satsning for att komma dit. For detta kravs en 
samverkan mellan framforallt stat och kommun. 

Det som framforallt kan kullkasta ovanstaende berakningar ar att man endast 
forkortar arbetstiden men avstar fran att nyanstalla. Da gar samhallet miste om 
okningen i produktion och kommunerna kommer att ga miste om skatter och 
transfereringar. Jag aterkommer till detta i nasta kapitel. 
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OLIKA MODELLER FOR OLIKA SEKTORER 

Manniskor ar olika och har olika varderingar och krav nar det galler bade arbetets 
innehall och arbetsmiljon. Pa samma satt ar manniskors behov av dygns- resp 
veckovila hogst varierande. Detta gor att det ar svart att hitta generella 
arbetstidsmodeller. Det vi nu ser mer och mer av pa den svenska arbets
marknaden ar en utveckling mot arbetstider som bade ar anpassade till arbetskrav 
och till de olika behov manniskor har. Den arbetstidslosning som hittills har 
tillampats har varit stopt i en och samma form som passat en traditionell syn pa 
arbetets organisering. De fiesta arbetar darfor vardagar mellan klockan atta och 
fern. Arbetstiden har varit fdga anpassad till manniskans natur och skulle kunna 
karakteriseras som oekologise8

, i dalig overensstammelse med manniskans vasen 
och natur. Det har inte i tillracklig utstrackning tagits hansyn till manniskors 
skiftande behov av arbetstider. 

Det finns ur verksamhetssynpunkt behov av jlera arbetstidsmonster. 
Industrin har sina speciella fdrhallanden och behov, tjanstesektom sina. Mfmga 
f6retag har anpassat sin drifttid till den vanliga 40-timmarsveckan och skulle 
troligen utan alltfor stora svarigheter kunna andra drifttiden vid en 
arbetstidsfdrkortning, medan andra inte skulle klara det utan stora forandringar 
och investeringar. Den del av vard- och omsorgssektom som jag har haft tillfalle 
att studera ar relativt fdrutsagbar. Det ror sig om demensvard, daghem, hemtjanst 
och omsorg om psykiskt funktionshindrade. En verksamhet som ar forutsagbar 
kan lattare planeras och styras vad galler t.ex. arbetstidens forlaggning. Det finns 
dock verksamheter som kraver en hogre grad av flexibilitet som t.ex. akutvard dar 
efterfragan vaxlar snabbt. Sjukhem behover sina losningar, medan akutvarden 
behover sina. Av en studie fran Sodertalje sjukhus (Olsson, 1994) framgar att det 
vid arbetstidsfdrkortningar aven oppnas nya mojligheter, som att det i kolvattnet 
av den kortare arbetsdagen kan vaxa fram l6sningar, som overensstammer bade 
med produktionens/vardens och med personalens behov utan att det blir dyrare 
for verksamheten/arbetsgivaren. 

38 Oekologisk i bemarkelsen i dalig overensstammelse med det kretslopp som manniskan ar en del i och dar 
arbetet och den fria tiden utanfdr arbetstid hanger nara ihop. Daligt fungerande kretslopp Ieder till negativa 
interna effekter dvs. bieffekter pa individen pa grund av en daligt organiserad produktion, hog sjukfrfmvaro, 
arbetsskador och psykisk/fysisk fdrslitning. 
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REAGERAR KVINNOR OCH MAN OLIKA PA EN 

ARBETSTIDSFORKORTNING? 

Davies ( 1979) tror att kvinnors behovsorientering styr deras tankande och 
handlande i arbets- och privatliv. Kvinnors tid maste enligt Davies alltid ses i 
relation till andra manniskors tid och livsforing. Deras val ar inte alltid frivilliga 
utan paverkas av exempelvis arbetsmarknad, familjesituation och sociala 
kontakter. Harvid spelar tidsfaktom en viktig roll. Manga kvinnor i Davies studie 
uttrycker att fysiskt och psykiskt valbefinnande ar viktiga for helheten i den 
livsstil de valt. Deras "identitet" ar inte statisk utan varierar i olika skeenden i 
livet. 

Det kan rent allmant synas som om kvinnor automatiskt prioriterar den 
familjereproducerande rollen framfor Ionearbetarrollen. Snarare blir kvinnor av 
tradition och intresse mer bundna till den livscykel de befinner sig i. Ar det under 
bamaaren ar det bamen som styr. Nar bamen ar vuxna kan fritiden fyllas med mer 
kulturella och sociala aktiviteter. 

Forsoksdeltagarnas forvantn i ngar 

En 46-arig kvinna som job bar som bamskotare berattar sa har om sin fritid och 
sina forvantningar pa arbetstidsforkortningen: 

"Jag laser in gymnasiekompetens i svenska pa Komvux och har jattestora krav pa 
mig sjalv. Min a fritidsintressen ar i princip min familj. Jag ar lyckligt lottad som har en 
man som hjalper till. Jag tror jag ska unna mig tid at mig sjalv. Nu ska jag vara 
egotrippad ... det ar min tur nu pa nagot satt". 

En annan kvinnlig barnskotare, 38 ar, svarar sa har pa samma fraga: 

"Fram till klockan 8 pa kvallen ar det hart styrt av hushallsarbete. Etter kl 8 ar jag helt 
fardig. Det blir val tva timmar varje kvall nar man tittar pa tv. Vi stadar inte pa 
vardagskvallarna for da ar det laga mat som galler och att gora laxor med barnen. 
Mina forvantningar pa 6-timmarsdagen ar att jag ska kunna stada pa vardagen 
istallet for pa lordag. Att mina barn ska fa kortare tid pa dagis och fritids. Pa lordagen 
kanske umgas med mina kamrater. Mest forvantar jag mig att jag ska bli piggare, 
vara gladare hemma med barnen och inte alltid irriterad". 
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Pa samma fraga svarar ett 36-arigt manligt vardbitrade sa har: 

"Jag gar inte sa mycket .. det ar mest att jag leker med datorn. Jag viii hela tiden lara 
mig hur den fungerar. Det ar valdigt roligt. Mina forvantningar pa 
arbetstidsfOrkortningen ar att man kanske gar ett battre jobb hos pensionarerna. 
lbland kan man kanna sig lite grinig men man visar det inte. Sadant kanske 
forsvinner och man ar kanske inte sa trott pa kvallarna nar man kommer hem". 

Ett kvinnligt 33-arigt vardbitrade berattar fore projektstarten (8 april-maj 1996) 
om sin fritid och forvantningar pa den forkortade arbetsdagen: 

"Forst ar det obligatoriska saker man gar i hemmet, sedan brukar jag faktiskt traffa 
lite vanner, forsoker ga och simma forhoppningsvis en gang i veckan. Sedan ar man 
mest. Man maste alltid vara till hands eftersom man har barn. Mina forvantningar pa 
6-timmarsdagen ar sa mycket. Forst och framst att orka vara mer sig sjalv. Att kunna 
ha lediga dagar nar man ar ledig for nu bestar dom av tvattstugan, att dammsuga 
och torka golv hemma och sa viii jag hamta dottern tidigare (pa fritids) ... Kan borja 
bry sig om sig sjalv. Jag har aldrig varit med om att nagon jobbat till 65 (som 
vardbitrade). Jag viii bli en aktiv pensionar. Man ska orka engagera sig ocksa. Forst 
ska man strida for att man sjalv ska ha en bra arbetsmiljo och sedan ska man strida 
fOr att pensionarerna ska ha det bra ... man orkar inte strida". 

Hur blev det da? 

Infriades fOrvantningarna och hur blev den utokade fritiden? Sammantaget kan 
man saga att det i den har studien framtrader ett monster dar mans och kvinnors 
satt att anvanda den utokade lediga tiden skiljer sig. Se kap 5 dar resultatet fran 
fritidsstudien redovisas. Mannen anvander mer tid for styrketraning och fysiska 
aktiviteter medan kvinnorna anvander mer tid for att forstarka det sociala 
natverket genom att under de lediga timmama besoka aldre slaktingar och vanner. 
K vinnorna visar i sina beskrivningar att de indelar tiden i aterkommande cirklar 
av aktiviteter. De berattar garna att de med kortare arbetstid kan gora den lediga 
dagen till en ledig dag eftersom de redan under arbetsveckan kan utratta arenden 
och utfora aktiviteter som de tidigare var tvungna att gora pa den lediga dagen. 
De papekar ocksa att de orkar mer bade pa jobbet och hemma. Det obetalda 
hemarbetet har inte okat i timmar raknat utan ar av ungefar samma omfattning 
som tidigare. Det ar svarare att med det ratal man som ingar i undersokningen 
saga nagot mer generellt om huruvida de skiljer sig fran kvinnorna vad galler 
sattet att uttrycka sig och tanka omkring den utokade lediga tiden. 
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ARBETET OVER LIVSCYKELN 

Det finns manga olika arbetstidsbehov. Det finns a ena sidan de som skulle 
behova en kortare arbetsdag, t.ex. for att deras arbete ar fysiskt och/eller psykiskt 
tungt och monotont. Dartill finns smabamsforaldrar som inte tar tiden att racka 
till. Manga ganger sammanfaller de har tva gruppema vilket inte gor saken battre. 
Det finns a andra sidan de som samtidigt inget hellre onskar an att 1a forlanga sin 
arbetstid, de som inte kan forsorja sig pa sin deltidslOn. Dartill finns 
"hobbyarbetama", de som ser sitt arbete som en hobby och som inte vill ha en 
reglerad arbetstid overhuvudtaget. I det perspektivet framstar det som ganska 
klart att fragan maste analyseras utifran en form av behovsstruktur. Hur ska 
arbetstiden utformas for att passa sa manga som mojligt? 

Svaret ar att det sannolikt kravs manga olika lOsningar anpassade till olika 
manniskors behov. Det kravs ocksa olika losningar over livscykeln pa det satt 
som skisserats av den europeiska fackforeningsrorelsen, ETU (Hoffman, 1997). 
Manga upplever att tiden inte racker till nar bamen ar sma och manga skulle 
uppskatta en viss avtrappning pa arbetslivet med kortare arbetstid mot pensionen. 
Vidare har det visat sig finnas intresse for langre sammanhallna ledigheter modell 
Danmark, Finland eller Belgien; s.k. sabbatsledigheter (Natti, 1997). 

HUR SKULLE KOMMUNENS EKONOMI PAVERKAS FINANS

IELL T OM ARBETSTIDSFORKORTNINGEN UTVIDGADES? 

Vilka skulle de finansiella utgiftseffekterna pa kommunal niva bli om 
arbetstidsforkortningen utvidgades? Jag vill med foljande rakneexempel visa pa 
hur en utvidgning av sextimmarsdagen skulle kunna te sig. 

Rakneexempel 1: Forkortning 10 tim mar, fran 40 till 30 tim mar per 
vecka 
Antag for det forsta att arbetstidsforkortningen genomfors enligt samma modell 
som i det tidigare fallet dvs. till 6 timmar per dag eller 30 timmar per vecka med 
fulllOnekompensation. 

Antag vidare att enheterna far halften av arbetstiden ersatt genom att fler 
anstalls. For enkelhetens skull raknar vi med att enheterna far en 
personalforstarkning som motsvarar ca 13%, det genomsnitt som gallde i 
forsoket. 
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Antag vidare att varje anstiillning kostar kommunen ca 240 000 kr i 
personalkostnad per ar. (En genomsnittsanstiilld med en manadslon om 14 000 
kostar inklusive sociala avgifter 238 560 kronor per ar. Se iiven kapitel 8). Jag 
viiljer att bortse fran rekryteringskostnader och riiknar enbart med de okade 
lonekostnadema. vilket naturligtvis iir i underkant. Hiir har inte heller medriiknats 
gemensamma fasta kostnader for lokaler, ledning etc. Tanken iir att gora en 
"minimikalkyl" diir vi sa langt som mojligt undviker att overskatta de positiva 
effektema eller att underskatta de negativa. Antag vidare att forsoket genomfdrs i 
liten skala pa t.ex. Dalens sjukhem med 180 anstiillda, i lite stOrre skala pa en 
forvaltning eller stadsdel med 1000 anstiillda och till sist att det genomfors i 
Stockholms stad som helhet med omkring 4 7 000 anstiillda. I tabellen nedan 
redovisas tillkommande Ionekostnader vid en utvidgning av forsoket. 

TABELL: TILLKOMMANDE LONEKOSTNADER PER ARVID EN UTVIDGNING AV FORSOKET 
MED SEXTIMMARSDAGEN. FRAN 40 TILL 30 TIMMAR. ETT BERAKNINGSEXEMPEL. 

Enhet Stadsdel Hela staden 

Anstallda i utgiingslaget 180 1000 47000 

Anstallningsbehov vid arbetstidsfdrkortning 23 130 6100 
till 30 timmar 
Tillkommande li:inekostnader, Mkr. 5,52 31,2 1464 

Vi ser att en utvidgning av arbetstidsforkortningen, i mindre skala, pa en enhet 
som t.ex. ett sjukhem med 180 anstiillda, innebiir nyrekrytering av 23 personer 
och beriiknas kosta 5,52 miljoner kronor. Det kostar pa en stadsdel med 1000 
anstiillda som skulle behova anstiilla 130 personer, 31,2 miljoner kronor. I stOrre 
skala for Stockholms stad som helhet skulle kostnaden for nyanstiillning av ca 
6100 personer med hiir gjorda antaganden uppga till ca 1 464 miljoner kronor i 
okade 16nekostnader. Jag har gjort ett forenklat antagande att alla oavsett tidigare 
arbetstid tar kortare arbetstid. 

De finansiella utgiftema kan jiimforas med vad det finansiellt sett skulle ha 
betytt att inte forkorta arbetstiden vilket bl.a. innebiir att nxrekryteringar inte 
skulle ha kommit till stand och fler skulle bli fortsatt arbets!Osa istiillet. Att 
anstiilla arbets!Osa betyder for kommunens del forutom 6kaae utgifter for lOner 
iiven okade finansiella plusposter i form av skatter och avgifter samt ofta liigre 
sociala utgifter. 

Om man tar hiinsyn till att man vid en forkortning av arbetstiden behover 
rekrytera och anstiilla fler personer ( och att dessa finns tillgiingliga) innebiir det 
samhallsekonomiskt ett produktivitetstillskott att forkorta arbetstiden. Pa 
intiiktssidan finns manga "plus"' latta att identifiera men svara att prissatta i 
kronor och oren. Det galler forutom okad produktivitet, battre arbetsmiljo, 
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forbattrad kvalitet och forbattrad service. Dessa plus eller derma "aterbaring" 
resulterar sa smaningom i pengar i den kommunala eller statliga kassan. 

Det ska val ocksa sagas att min berakning forutsatter att anstallningar kan 
ske inom ramen for befintlig infrastruktur och personalledning. Om det t.ex. 
behover byggas · fler forskolor och anstallas fler arbetsledare okar de finansiella 
utgiftema liksom de samhallsekonomiska kostnadema. 

Rakneexempel 2: Forkortning 5 timmar, fran 40 till 35 timmar per 

vecka 
Pa samma satt som i foregaende exempel gors antagandet att det sker en viss 
rationalisering vid forkortningen av arbetstiden och att det behover anstallas 
personal i en grad som motsvarar 50 procents ersattning av de timmar som 
bortfaller. Kostnaden for en nyanstallning antas liksom tidigare vara 240 000 
kronor. Med en forkortning med endast fern timmar per vecka och med gjorda 
antaganden fas en halvering av de tillkommande lOnekostnaderna och en 
halvering av de nya job ben enligt foljande: 

TABELL: TILLKOMMANDE LONEKOSTNADER VID EN UTVIDGNING AV FORSOKET MED 
SEXTIMMARSDAGEN. FRAN 40 TILL 35 TIMMAR. ETT BERAKNINGSEXEMPEL. 

Enhet Stadsdel Hela staden 

Anstallda i utgfmgslaget 180 1000 47000 
Anstallningsbehov vid 12 65 3050 
arbetstidsfdrkortning till 35 timmar 
Tillkommande lonekostnad, Mkr. 2,9 15,6 732 

Kommunens tillkommande utgifter for lOner sjunker till halften vid en halverad 
ambitionsniva pa arbetstidsforkortningen. Att ga fran 40 till 35 timmar i hela 
Stockholms stad skulle ge ca 3050 nya jobb mot en merutgift om 732 miljoner 
kronor. Detta forutsatter att anstallningar verkligen sker. Jag har inte heller tagit 
hansyn till att det ar manga deltidsanstallda som redan arbetar sju timrnar eller 
mindre och som endast skulle erhalla en lOnehojning. De senares jobb skulle fa 
status av heltidsjobb om heltidsnormen andrades till35 timmar. 

Reflektion - samhallsekonomisk bedomning 
Kan en investering i kortare arbetstid forsvaras? De finansiella effekterna sager 
inget om investeringens lonsamhet dvs om det ar en effektiv atgard jamfort med 
andra investeringsalternativ dvs. alternativet att inte forkorta arbetstiden. I 
kalkylexemplen har medtagits finansiella besparingar i form av t.ex. hogre 
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tjanster), forbattrat socialt och existentiellt liv for medborgarna nar de far en 
utOkad fritid. Samtidigt f6rbattras sannolikt livskvaliteten for de arbetslOsa som 
rekryteras i samband med forkortningen. 

Hur skulle staten kunna stimulera till fler ansUillningar genom 

arbetstidsforkortning? 

Hur skulle det kunna se ut om staten ville stimulera kommunema att anstalla fler 
genom arbetstidsforkortning som i det har fallet eller pa annat satt? 

For kommunen utgor skillnaden i finansiell utgift mellan att ha en arbetslos 
och att anstalla en arbetslOs (som visats i kapitel 8) ca 228 660 kr. Antag att staten 
till kommunen tillskjuter det som idag anvands till a-kassa dvs. 135 000 kr plus 
den del som utgor arbetsmarknadsatgarder 25 000 kr per arbetslOs. For att 
fOrvandla en arbetslOs till en produktiv medborgare fattas 68 660 kronor. Detta 
forutsatter att det inte rader brist pa arbete och att det firms en betalningsvilja hos 
dem som tillhor arbetskraften att bidra till att organisera de arbeten som behovs. 
Vidare har da antagits att anstallningama inte medfor en rad ytterligare kostnader 
utOver lOnen. 

Slutsatsen ar att det skulle kunna vara intressant ur bred valfardssynpunkt for 
staten att bidra till att vid arbetstidsforkortning pa varje anstallning av en 
arbetslOs betala ett statsbidrag om upp till ca 70 000 kr. Hur skulle detta kunna 
ske? En vag vore att sanka arbetsgivaravgiften pa de anstallningar som sker nar 
arbetstiden forkortas. Enligt har gjorda berakningar skulle arbetstidsforkortningen 
i en kommun da kunna bli ett nollsummespel. Arbetsgivaravgiften ar med olika 
tillagg i kommunema 42 procent ar 1998 eller drygt 70 000 per ar pa en inkomst 
om 14 000 kr. 

42 %x14000x12= 
20 %x14000x12= 
10 %x14000x12= 

70 000 
33600 
16800 

Daremot kanske det ar orealistiskt att tanka sig att staten skulle ha rad att 
efterskanka hela arbetsgivaravgiften, eftersom den fortfarande utgor en viktig 
inkomstkalla for staten. Att sanka arbetsgivaravgiften lite mindre t.ex. fran 42 
procent till 20 procent skulle betyda att kommunens kostnader for att anstalla en 
person minskar med 33 600 kronor. Det skulle ur samhallets synpunkt betyda att 
man okade kommunemas incitamentet att anstalla. 

Den merkostnad som uppstar i kommunema vid arbetstidsf6rkortning maste 
aven balanseras mot den okade servicegrad som det innebar att Ia. fler individer 
anstallda i verksamheten. Pa samhallsnivan innebar fler i arbete okad produktion 
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och service vilket kan varderas som tillskottet till BNP dvs. vardet av den 
producerade tjansten eller som har 50% av en anstallning leder till en okning av 
BNP dvs. med 120 000 kronor per nyrekryterad. Det skulle emellertid fora for 
Umgt att diskutera fordelningen av en sadan valfardsforandring. 

OVRIGA EFFEKTER AV BETYDELSE FOR SAMHALLS

EKONOMIN I STOAT 

En forandrad arbetsfordelning mellan hushall och foretag 

Kortare arbetsdag medfor att arbetsfordelningen mellan foretag och hushall 
sannolikt forandras. En forutsattning fOr att en familj dar bada arbetar ska fungera 
praktiskt ar att vissa hantverksuppgifter utfors av hantverkare och professionella. 
Det ar i dagens "normalfamilj" dar bada arbetar utanfor hemmet ocksa nodvandigt 
att kopa hel- och halvfabrikat vad galler mat, klader och andra fomodenheter. 

En okad fritid Ieder till att individen okar sin egen insats i hantverkssektom. 
Detta skulle enligt ett satt att se det motverka en effektivisering av samhallet 
eftersom foretagen anses gora arbetet mer effektivt an konsumenten sjalv. Manga 
ser ocksa att det finns ett behov av att istallet oka de s.k. hushallsnara tjanstema. 
Genom att underlatta for sadana ska antalet arbeten oka. Vidare anses de bidra till 
att minska den gra arbetsmarknadssektom. 

Vid en arbetstidsforkortning, nar manga far mer tid och rad att arbeta at sig 
sjalva blir effekten den motsatta. Da sjunker efterfragan pa kommersiella 
hantverks- och hushallstjanster. Detta kommer att medfora en krympande 
traditionell hantverkssektor. Det ar dock inte uteslutet att det samtidigt skulle 
kunna ske en okning av hushallsnara tjanster allteftersom manniskor andrar sina 
fritidsvanor. Efterfragan pa material och kunskaper om hur man forbattrar sina 
bostader kommer som exemel att oka eftersom alit fler far rad och tid att se om 
sina hus etc. Detta okar ocksa efterfragan pa varor i de foretag som tillverkar 
varor for inredning och byggande. 

Vaxande fritids- och hobbysektor ger okad tillvaxt 

Manga upplever i dag en brist i att de inte har tid att mala sitt hus, laga sin mat 
fran ravaror eller sy sin klanning eller gardin. De ser de langa arbetstiderna som 
ett hinder for att skaffa sig den valfard eller det djupare livsinnehall som eget 
hantverk eller eget hemarbete kan ge. Den gruppen skulle formodligen foredra 
kortare arbetstid och mer egen tid framfor mer pengar eller hushallsnara tjanster. 
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De skulle troligen vardera det egna hemarbetet som ett vardefullt tillskott till 
livskvaliteten aven om det i alla delar inte ger utslag i okad tillvaxt. Det kommer 
dock, som pavisats ovan, att indirekt oka tillvaxten nar fler kommer i arbete. Det 
kommer ocksa att paverka tillvaxten genom att fler efterfragar kultur- och 
fritidsaktiviteter. Vidare kan forutses en okad efterfragan pa material for fritids
och hobbysektom. 

Farre problem bland barn och ungdom 
Bamen skulle vid en utvidgad arbetstidsforkortning 1a fler vuxna att umgas med 
efter skolan. Det skulle oka bamens trygghet under uppvaxten. I forlangningen 
betyder det farre sociala problem och hogre livskvalitet. 

Minskat behov av infrastrukturinvesteringar ger utrymme for andra 
viktiga investeringar 
Kortare arbetsdagar kan minska behovet av infrastrukturinvesteringar, som i t.ex. 
kommunikationer (Marie, 1977), vard och barnomsorg. Behovet av 
infrastrukturinvesteringar kan pa sikt komma att minska om arbetsdagens start 
och slut sprids ut. Vid ett begransat forsok som detta ar det dock svart att se att 
det skulle bli nagra direkta effekter pa infrastrukturinvesteringama till foljd av 
arbetstidsforkortningen. 
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TABELL 1: FORALDRARNAS UPPFATTNING OM PERSONALENS KOMPETENS. 
Forskolorna Leklust och Otto (=Eperimentgrupper) och Klintbacken (=Kontrollgrupp). 
Eftermatning efter 1 ar. 

Fraga Experiment Kontroll 

God eller mycket god God eller mycket god 

4. Hur viii du beteckna personalens kompetens? 

4 a: Hur viii du beteckna personalens 
informationsfdrmaga? 

4 b. Hur viii du beteckna personalens 
samarbetsfdrmaga? 

97,5% 

93,7% 

96,1% 

TABELL 2: FORALDRAKUNSKAPER OCH KONTAKT MED FORSKOLAN. Forskolorna 
Leklust och Otto (=Eperimentgrupper) och Klintbacken (=Kontrollgrupp). 
Eftermatning efter 1 ar. 

Fraga 

2. Kanner du till daghemsverksamhetens mal enligt 
socialtjanstlagen? 

3. Kanner du till dina rattigheter som dagisfdralder? 

3 a: Kanner du till dina skyldigheter som dagisfdralder? 

7. Kanner du till vad som pagar pa dagis under en dag? 

10. Skulle du kunna tanka dig att tillbringa en he I dag pa dagis 
(for att battre lara kanna vad som pagar dar? 
14. Har du deltagit i daghemmets fdraldram6ten det senaste 
halvaret? 
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Experiment 

Ja 

80,0% 

73,7% 

85,0% 

95,0% 

83,3% 

70,9% 

100,0% 

94,4% 

100,0% 

Kontroll 

Ja 

52,9% 

64,7% 

70,6% 

100,0% 

94,4% 

77,8% 
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TABELL 3: FORALDRARNAS MOJLIGHETER ATT PAVERKA OCH RELATIONEN TILL 
PERSONALEN. Forskolorna Leklust och Otto (=Eperimentgrupper) och Klintbacken (=Kontrollgrupp). Eftermatning 
efter 1 ar. 

Fraga Experiment Kontroll 

Ja Ja 

8. Tycker du att du har mojlighet att paverka det som sker 58,44% 70,59% 
(den dagliga verksamheten) pa dagis? 

9. Finns det tillrackligt med tid for dig och personalen att 89,87% 88,24% 
prata om vad som ska handa/har hant nar du lamnar resp. 
hamtar ditt barn? 

15. Relationen personal-foralder fungerar? 97,50% 100,00% 

15 a. Relationen forestandare-fdraldrar fungerar? 82,28% 94,12% 

15 b: Relationen forestandare-personal fungerar? 86,67% 84,62% 

19. Kanner du st6d fran personalen i rollen som foralder? 74,68% 86,67% 

20. Ar personalen Iyhord for foraldrarnas onskemal och 88,31% 93,75% 
krav? 
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T ABELL 4: MILJO OCH PERSONALRESURSER. Forskolorna Leklust och Otto 
(=Experimentgrupper) och Klintbacken (=Kontrollgrupp). Eftermatning efter 1 ar. 

Fraga 

12. Ar du nojd med barngruppens sammansattning pa 
din avd? 

13. Ar du nojd med barngruppens storlek pa din avd? 

21. Ar du nojd med personalgruppens storlek pa din 
avd? 

22. Ar du nojd med personalgruppens sammansattning 
pa din avd? 

23. Ar du nojd med inomhusmiljon pa ditt dagis? 

24. A.r du nojd med utomhusmiljon pa ditt dagis? 
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Experiment 

Ja 

77,50% 

51,25% 

72,15% 

86,08% 

65,82% 

67,50% 

Kontroll 

Ja 

88,89% 

72,22% 

50,00% 

94,12% 

87,50% 

64,71% 
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T ABELL 6: NOJDHET MED ARBETSTIDERNA (ITEM 23) 

Ar Du nojd Ja, helt Ja, delvis Nej, inte siirskilt Nej, inte ails 
med Din 
nuvarande 
arbetstid? 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 
Forsoks-
enheter 
Leklust 3 7 10 4 1 0 0 0 
Otto 3 10 10 1 0 0 0 0 
Dalen avd 22 0 7 11 3 2 0 0 0 
Viistra 3 9 7 0 1 0 0 0 
Hokariingen 
Reimers-holme 2 7 9 4 3 0 0 0 
Summa 11 40 47 12 7 0 0 0 
Kontroll- 0 
enheter 
Klintbacken 0 1 7 6 0 0 0 0 
Gubbiingen 3 0 2 3 0 0 0 0 
Avd 21 1 0 6 5 1 1 1 0 
Zinkensdamm 1 ej svar 7 ej ej svar 0 ej svar 0 ej svar 
Summa 5 1 22 14 1 1 1 0 

TABELL 7. FRAGA 101: KAN DU TANKA DIG ATT KORTA NED DIN ARBETSTID OM DET INNEBAR SAMRE 
LONEUTVECKLING? AR1997. 

Totalt Experimentgruppema Kontrollgruppema 

Antal % Antal % Antal % 

Ja 31 36,9 23 39,6 8 30,7 

Nej 53 63,1 35 60,3 18 69,2 

Totalt 84 100 58 100 26 100 

193 



6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

TABELL 8. FRAGA 101: KAN DU TANKA DIG ATT KORTA NED DIN ARBETSTID OM 
DET INNEBAR SAMRE LONEUTVECKLING? AR 1998. 

Totalt Experimentgruppema Kontrollgruppema 

Antal % Antal % Antal 

Ja 17 27,8 14 30,4 3 

Nej 44 72,1 32 69,5 12 

Totalt 61 100 46 100 15 

T ABELL 9: FRAGA 102: KAN DU TANKA DIG A TT HA FLEXIBEL ARBETSTID SOM 
ANPASSAS EFTERARBETSTOPPAR? AR 1997. 

% 

20 

80 

100 

Totalt Experimentgruppema Kontrollgruppema 

Antal % Antal % Antal % 

Ja 53 63,8 43 75,4 10 38,4 

Nej 30 36,1 14 24,6 16 61,5 

Totalt 83 100 57 100 26 100 
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TABELL 10: FRAGA 102: KAN DU TANKA DIG ATT HA FLEXIBEL ARBETSTID SOM 
ANPASSAS EFTER ARBETSTOPPAR? AR 1998. 

Totalt Experimentgruppema Kontrollgruppema 

Antal % Antal % Antal 

Ja 46 75,4 37 77,1 9 

Nej 15 24,5 11 22,9 4 

Totalt 61 100 48 100 13 

TABELL 11: FRAGA 103: UNDER VILKA OMSTANDIGHETER SKULLE DU KUNNA TANKA 
DIG ATT KORTA DIN ARBETSTID? AR 1997 OCH AR 1998.PROCENT JA-SVAR. 

% 

69,2 

30,8 

100 

Experimentgrupp Kontrollgrupp 

Under vilka omstandigheter skulle 1997 1998 1997 1998 
Du kunna tanka Dig att korta Din 

arbetstid?: 

Om det blir generell 100 100 100 100 
arbetstidsfOrkortning i Sverige? 

Om arbetstidsforkortningen 95 98 73 92 
bidrog till minskad arbetslOshet? 

Om lonen minskas proportionellt 5 4 13 11 
med motsvarande sankning av 

arbetstiden? 

Om Du istallet for lOneokningen 51 40 52 50 
minskar Din arbetstid i 
motsvarande omfattning? 
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TABELL 12: FRAGA 104: OM DU SKULLE KORTA DIN ARBETSTID, HUR SKULLE DU 
DA HELST VILJA ORA NED PA DIN ARBETSTID? (RESPONDENTEN FAR KRYSSA 
FOR ENDAST ETT ALT.). PROCENT JA-SVAR. 

Experimentgrupp Kontrollgrupp 

1997 1998 1997 

Kortare arbetsdagar 62 66 50 

Kortare vecka 30 30 18 

Uingre semester ? 2 ? 

Tidsbank och flexibelt 7 2 21 
uttag 

"Sabbatsledighet", ledigt 1 0 11 
ar 

Totalt 100 100 100 
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1998 

73 

20 

0 

0 

7 

100 
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TABELL 14: KORT SJUKFRANVARO (::; 14 DAGAR). Antal dagar per person som nagon gang var sjuk under aret. 
ARET FORE, AR 1 RESP 2. FORSOKSENHETER. d=dagar, pers= personer som var sjuka och d/p= genomsnittligt antal 
dagar per sjuk person 

Sjukfn'mvaro $ 14 dagar Sjukfriinvaro > 14 dagar 

Enhet Fore Ar I Ar2 Forandrin Fore Ar I Ar2 Antal 
g !!mgt ids-

2 ar sjuka 
Vastra Hi:ikarangen d 135 118 109,5 -25,5 233 283 109,5 

pers 12 10 9 -3 13 13 9 1,3,0 

d/p 11,25 11,8 12,2 0,9 17,9 21,8 12,2 

Otto d 80 75 85 5 276 217 336 
pers 11 9 11 0 13 10 12 2,1,1 

d/p 7,3 8,3 7,7 0,5 21,2 21,7 28,0 

Lek1ust d 100 113 112 12 260 150 112 
pers 10 14 17 7 12 14 17 2,0,0 
d/p 10 8,1 6,6 -3,4 21,7 10,7 6,6 

Reimersho1me d 43 47 21 -22 127 62 73 
pers 9 9 5 -4 10 10 7 1,1 ,2 
d/p 4,8 5,2 4,2 -0,6 12,7 6,2 10,4 

Dalen, avd 22 d 148 109 132 -16 189 192 132 
pers 14 11 14 0 15 13 14 1,2,0 
d/p 10,6 9,9 9,4 -1,1 12,6 14,8 9,4 

Totalt d 506 462 459,5 -46,5 1085 904 762,5 
pers 56 53 56 0 63 60 59 7,7,3 
d/p 9,0 8,7 8,2 -0,8 17,2 15,1 12,9 
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TABELL 15: TESTVARDEN DVS. SYREUPPTAGNINGSFORMAGA I FORHALLANDE TILL 
KROPPSVIKT. Ett resp tva ar efter. 
Antal personer = endast de personer som varit med bade fore, 1996, resp tva ar efter, 1998 

Testvarden (genomsnitt) For- For-
Syreupptagningsfdrmaga fdrdelad lindring andring 
pa kroppsvikt AR1 AR2 

1996-97 1996-98 
1996 1997 1998 % % 

Enhet Arbets Antal 
tid perso-

ner 
Vastra 6 9 32 34,3 35,8 .6 11,9 
Hokarangen 
Otto 6 11 37 38,1 42,4 6 14,6 
Reimersholme 6 7 38,5 42,7 46,2 9 20,0 
Leklust 6 10 37,3 37,5 38,8 3,5 4,0 
Dalen 22 6 7 35,2 35 34,8 -1 -1,1 
Summa 44 36,0 37,5 39,6 1.1 10,0 
fdrsoksenheter 
Klintbacken 8 7 34,8 35,4 35,4 0,2 1,7 
Zinkensdamm 8 5 32 29,6 40,8 6 27,5 
Dalen 21 8 4 36 37,5 33 -8,3 
Summa lQ_ 34,3 34,2 36,4 2.1 hl 
kontrollenheter 
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Bilaga 1: 

Sammanstall1:1ing av utforda intervjuer inom projektet. Enhetsvis. 

Perioden april 1996 t.o.m. mars 1998. 

Hdr finns en genomgang av de intervjuer sam kontinuerligt gjorts inom projektet 
for att pa olika sdtt kartldgga och dokumentera persona/ens och brukarnas 
upplevelser av e.ffekterna av arbetstidsforkortningen. For intervjuerna har 
Marianne Skanse svarat med undantag av nagra gruppintervjuer dar dven 
forskningsledaren Birgitta Olsson medverkat. 

Summering av antalet intervjuer som gjorts inom 6-timmarsprojektets 
ramar: 

Hemtjansten i Vastra Hokarangen. 
11 intervjuer med enskilda vardbitraden april 1996 
6 intervjuer med enskilda vardbitraden november 1996 
2 intervjuer med enskilda vardbitraden september 1997 
1 intervju med ett enskilt vardbitrade september 97 
5 intervjuer med enskilda vardbitraden mars 98 
Summa 25 intervjuer med enskilda vardbitraden 

9 intervjuer med vardtagare maj 1997 
1 gruppintervju juni 1996 
1 intervju med arbetsledare september 1997 
1 deltagandeobservation oktober 1996 
Summa 34 intervjuer med enskilda deltagare, varav 9 med vardtagare, samt 
1 med en arbetsledare. 

Avd 22, Dalens sjukhus 
16 intervjuer med enskilda deltagare april 1996 
3 intervjuer med enskilda deltagare september 1997 
9 intervjuer med enskilda deltagare september 1998 
3 intervjuer med enskilda deltagare mars 1998 
Summa 31 intervjuer med enskilda deltagare 
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4 intervjuer med anhoriga juni 1997 
1 gruppintervju juni 96 
1 deltagandeobservation oktober 1996 
Summa 35 intervjuer med enskilda deltagare, varav 4 med anhoriga. 

Forskolan Otto 
12 intervjuer med enskilda deltagare april1996 
5 intervjuer med enskilda deltagare november 1996 
2 intervjuer med enskilda deltagare september 1997 
3 intervjuer med enskilda deltagare mars 1998 
Summa 22 intervjuer med enskilda deltagare 

1 gruppintervju juni 96 
2 gruppintervjuer med foraldrar april 97 
1 enkatundersokning (45-tal foraldrar) maj 97 
1 deltagande observation oktober 1996 

Forskolan Leklust 
1 0 intervjuer med enskilda deltagare april 1996 
6 intervjuer med enskilda deltagare november 1996 
2 intervjuer med enskilda deltagare oktober 1997 
4 intervjuer med enskilda deltagare mars 1998 
Summa 22 intervjuer med enskilda deltagare 

1 gruppintervju juni 96 
1 deltagandeobservation (troligen oktober 96; firms ej inskriven, genomford 
men ej dokumenterad) 
1 enkatundersokning (45-tal foraldrar) maj 1997 

Reimersholme gruppboende 
15 intervjuer med enskilda deltagare april 1996 
9 intervjuer med enskilda deltagare december 1996 
3 intervjuer med enskilda deltagare september 1997 
6 intervjuer med enskilda deltagare mars 1998 
Summa 33 intervjuer med enskilda deltagare. 

1 gruppintervju juni 96. 
3 deltagande observationer, en per enhet december 1996 - januari 1997. 
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Sammanlagt har alltsa 14 7 intervjuer med enskilda deltagare och fern 
gruppintervjuer genomforts och analyserats. 
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Bilaga 2: 

lntervjufragor sUillda till deltagarna 

FORE projektstarten varen 1996 

(Dessa fragor ar stallda till ca 55 personer i Stockholms-projektet under tiden 
1996 04 12 -1996 04 24) 

Alder, civilstand, yrke , arbetat pa denna arbetsplats sedan? 

Fraga 1: Beratta vad du arbetar med paden har arbetsplatsen? 
a) Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

Fraga 2: Ar du nojd med dina arbetsforhallanden? Om "nej"- varfor? 

Fraga 3: Racker tid en for dina arbetsuppgifter? 

Fraga 4: Om du skulle lyfta fram nagot som ar sarskilt viktigt nar det galler 
kvaliteten i det du gor- vad ar det? 

Fraga 5: Ar arbetstiden ett hinder for det du vill gora pa din fritid? 

Fraga 6: Tanker du ofta under arbetstid pa vad du ska gora nar du ar fardig for 
dagen? 

Fraga 7: Paverkar arbetet/yrket ditt familjeliv? 
a) Paverkar arbetstiden ditt familjeliv? 

Fraga 8: Paverkar arbetet och b) arbetstiden, ditt sociala liv pa fritiden, det som 
ar med vanner, slaktingar och anhoriga? 

Fraga 9: Vad gor du pa fritiden? 

Fraga 10: Var du har for forvantningar pa arbetstidsforkortningen? 
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Bilaga 3: 

lntervjuguide. okt-nov 1996 dvs. efter 6 manader 

(Dessa fragor ar stallda till halften av dem som deltar i projektet, d v s drygt 30 

personer, under tiden oktober och november 1996) 

1. Beskriv vad som hant med din arbetsdag nu efter 6-timmarsreformen? 
(Hur ser den ut, vad ar annorlunda, bra, daligt?) 

2. Ar du nojd med dina nuvarande arbetsforhallanden? 
(Om "nej", hur, pa vilket satt, vad ar samre/daligt?; om "ja", varfor, pa 
vilket satt ar du nojd/ar det bra?) 

3. Racker arbetstiden for dina uppgifter? (Om "nej", varfor?) 

4. Vid forra intervjutillfallet berattade du om dina forvantningar infor 6-
timmarsdagen, har dom forvantningama infriats? 
(f6rstark med citat om informanten glOmt. Om "nej" varfor?) 

5. Beratta hur du mar efter 6 manaders arbetstidsforkortning? 
(Forandringar i privatlivet, halsa, familjerelationer, relationer till vanner 

och slakt, tidsanvandning, relationen arbete - fritid) 

6. Anser du att kvaliteten pa ditt arbete paverkats av reformen? 
a) " " " " "verksamheten i stort paverkats av reformen? 

(Egna ideer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas) 

7. Hur skulle ditt liv paverkas om du var tvungen att aterga till 8 timmars 
arbetsdag? 
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Bilaga 5: 

Slutintervjuer·. Mars 1998. Frageguide 

ARBETE 

I. Vilka ar de stOrsta forandringama f6rutom tiden 6-timmarsprojektet haft pa dina arbetsforhallanden? 
a. fOr dig personligen (fraga om informanten arbetat deltid-heltid forut) 
b. for arbetsgruppen 
c. for verksamheten i stort 
d. pa omsorgskvaliteten 
e. pa arbetsorganisationen (scheman, andrade rutiner, vad man faster vikt vid) 
f. annat 
g. Hur upplever du servicekvaliteten nu? 
h. Hur kanns det att ga till job bet nu jam fort med fore projektet? (arbetstillfredsstallelse, skillnader) 

FRlTID 

2. Hur hardin fritid paverkats av den kortare arbetsdagen? 
a. familjesituation 
b. Har relationerna till make-maka!bam/sambo paverkats- hur? 
c. har relationerna till vanner/slakt/anhoriga paverkats- hur? 
d. Har dina fritidsvanor f6randrats? 
e. Konsumtionsmonster- matvanor- hemmets skotsel -ekonomin? 
f. Ar arbetsfordelningen annorlunda? 
g. Hobbies- nya intressen? 
h. Halsa- fysisk eller mental traning? 
i. Har revanorna tor jobbet forandrats? Aker du pa samma satt? Gar det at mer eller mindre tid till resandet? 
j. Extraknack- forr och nu? 
k. Bidrar arbetstidsforkortningen till att du gar kurser eller utbildar dig i nagot/ 
nagra amnen? 

EXISTENTIELL T 

3. Far du ut andra saker av livet nu tack vare den fcirkortade arbetsdagen? Om "ja", vilka? 
4. Har arbetstidsprojektet paverkat din livsstil eller syn pa livet (somn-, mat-, konsumtionsvanor, lever mer 
ekologiskt eller "naturnara"?) 

FRAGOR TILL FOREST AND ARE 
I. Vilka har slutat och varf6r? 
2. Nar slutade de? Har de ersatts? 
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Bilaga 6: Frageformular. Halsostudien 

Frageformular 

Las detta forst innan Do besvarar frageformularet! 

Vi vill att Du vantar med att borja fylla i frageformularet ti11s Du kan vara ostord i upp till en 

timma. Detta fOr att Du ska11 kunna besvara fragorna i ett sammanhang utan nagra avbrott. 

Eftersom vi vill att Du besvarar fragorna helt i enlighet med Din egen personliga uppfattning ar 

det bra om Du inte radgor/diskuterar/besvarar fragorna med nagon annan. Vi kommer att 

behandla Dina svar anonymt for att Du skall kunna svara precis som Du sjalv upplever det utan 

att vara radd for att chefer, arbetskamrater m fl skall kunna fa reda pa Dina svar. Dina svar ar 

och forblir en hemlighet mellan Dig och oss som genomfor undersokningen. 

Vi kommer tillsammans med Statens Institut fOr Psykosocial Miljomedicin vid Karolinska 

institutet att svara fOr bearbetningen och analysera resultaten. Svaren kommer att anvandas som 

underlag for utvardering och forskning. Vi kommer att sammansHilla materialet till 

tabeller/diagram som Du senare kommer att fa tillgang till. 

Nar Du har besvarat formularet v g Higg i ett kuvert som sandes fOr hela enheten till 
nedanstaende adress. 

Tack for hjalpen! 

Stockholm den 30 maj 1997. 

Birgitta Olsson 

Foretagsekonomiska institutionen. 

Personalekonomiska institutet. 

Stockholms universitet 

1 06 91 Stockholm. 

Tel 08-16 30 22, fax 08-15 30 54 

PS. Om Du kor fast pa nagon fraga hoppa over den och ga vidare i enkaten. 
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Namn:.............................................. Datum: ............................................ . 

Enhet: ................................................................ . 

I. Fodelsdir 

1. 

2. 

2 

3. 

2 

3 

4 

5 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

19 ...... . 

Kon 

Kvinna 

Man 

Jag arbetar pa: 

Bamstuga 

Hemtjanstenhet 

Aldrevard I Sjukhem 

Omsorg I Gruppboende 

Annat: ................................................... . 

Jag arbetar nu som: 

Underskoterska 

Sjukskoterska 

Forskollarare 

Bamskotare 

Vardbitrade 

A vdelningsforestandare 

Ekonomibitrade 

Annat: Vad? ................................................... . 

Jag ansHilJdes paden enhet jag arbetar paden ........... ar ............ . 

Jag har arbetat inom yrket i ............ ar ............ manader 

Jag ar anstalld som: 

Vikarie (visstidsanstallning) 

Haren fast tjanst (till,,·idareanstallning) 

Timanstalld 
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80 Civilstfmd 

10 Gift I sammanboende 

20 Ogift (ensamstaende) 

90 Forvarvsarbetar Din makelmakalsambo utanfor hemmet? 

10 Galler ej mig 

20 Nej 

30 Ja, deltid 

40 Ja, heltid 

10. Hemmavarande barn (fyll i tillampligt alternativ och antal vid resp alt.) 

1. 0-5ar 

20 6-13ar 

30 14-16ar 

40 > 16 ar 

110 I vilken typ av bostad bor Du? 

10 Uigenhet 

20 Villa I radhus 

30 Rum I inneboende 

120 Anser Du att Din bostad ar tillrackligt stor? 

1 0 J a, absolut 

2 0 J a, i stort sett 

30 Nej, nagot fOr liten 

40 Nej, mycket for liten 

13. Vilken typ av gata bor Du vid? 

1. MotorvaglstOrre gata med genomfartstrafik 

2. Annan storre gata 

30 Lokal gatalvag med bara lite trafik 
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14. 

1. 

2. 

15. 

arbetsplats? 

1. 

6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

Har Du till gang till ett sovutrymme som ar avskilt fran res ten av bostaden? 

Nej 

Ja 

Hur manga timmar arbetar Du fOr narvarande genomsnitt pa Din vanliga 

............... tim ............... min per vecka 

16. Hur manga timmar overtid eller mertid arbetar Du i genomsnitt pa en manad pa 

Din vanliga arbetsplats? 

1. ca tim .................. per mfmad 

17. Vilken arbetstidsform har Du huvudsakligen? 

1. Dagtid 

2. Natt 

3. Schema/turlista (dag, kvall, helg, enstaka natter) 

4. Tvaskift (dag. kvall) 

5. Dag, kvall, nattjour 

6. Annat: Vad? ............................................................. . 

18. Har Du nagot.ex.traarbete? 

1. Ja, jag arbetar ........... tim/manad extra tim utover arbetet pa min vanliga arbetsplats. 

2. ONej 

19. Hur Hinge har Du haft i start sett samma arbetstider? 

I. cirka ...................... ar 

2. (om mindre an ett ar) cirka ........................ manader 
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20. Om Du hade mojlighet att valja Ditt favoritschema (om det vore lika Ion for 

samtliga alternativ), vilket skulle Du foredra? 

1. dagarbete (t.ex. 7 - 16) 

2. nattarbete 

3. 12-timmars dag- och nattskift 

4. nuvarande arbetstider 

5. standigt dagskift 

6. standigt kvallskift 

7. tvaskift (dag- och kvallsskift) 

8. tvaskift (natt- och kvallsskift) 

9. tvaskift (natt- och dagsskift) 

10. tvaskift (natt-, dag- och kvallsskift) 

11. annat: Vad da? ............................................ . 

21. I vilken utstrackning bidrar Dina nuvarande arbetstider till att Du nu arbetar pa 

just denna arbetsplats? 

I. I mycket hOg grad 

2. I ganska hog grad 

3. I viss man 

4. I ganska ringa grad 

5. I mycket ringa grad 

22. Hur upplever Du Din ansUillning? 

1. Mycket saker 

2. Ganska saker 

3. V ark en eller 

4. Ganska osaker 

5. Mycket osaker 
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23. Ar Du nojd med Din nuvarande arbetstid? 

1. Ja. helt 

2. Ja, delvis 

3. Nej, inte sarskilt 

4. Nej, inte ails 

24. Hur trivs Du pa det hela taget med Din arbetssituation? 

1. Jag trivs utmarkt 

2. Jag trivs relativt bra 

3. Jag tri vs inte sarskilt bra 

4. Jag trivs inte ails 

25. Hur mar Du pa det hela taget? 

1. Jag mar utmarkt 

2. Jag mar relativt bra 

3. Jag mar inte sa bra 

4. Varken bra eller daligt 

26. Vad anser Du att Dina besvar i huvudsak kan harledas till? 

l. ej aktuellt (ej besvar) 

2. nagot som har med arbetet att gora 

3. nagot som Jigger utanfor arbetet 

4. vet ej 

27. Tycker Du att Ditt arbete ar .... 

Ja, i hog grad Ja, i viss man Nej, knappast Nej, inte a! 

1. Fysiskt anstrangande 0 0 0 0 

2. Psykiskt anstrangande 0 0 0 0 

3. Enformigt 0 0 0 0 

4. Jaktigt 0 0 0 0 

5. Tidspressat 0 0 0 0 

6. Intressant 0 0 0 0 
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33. Reser Du rued allmanna kommunikationer till arbetsplatsen? 

1. Ja, alltid 

2. Ja, ibiand 

3. Nej, aidrig 

34. Passar de allmanna kommunikationerna Dina arbetstider? 

1. J a, i hog grad 

2. Ja, i viss man 

3. Nej, knappast 

4. Nej, inte alls 

35. Hur tycker Du att Ditt allmanna halsotillstand har varit under det senaste aret? 

I. Mycket gott 

2. Ganska gott 

3. Nagoriunda 

4. Tamiigen daligt 

s. Daiigt 

36. Hur mfmga dagar har Du varit sjuk (egen sjukdom) sammanlagt under de senaste 

12 manaderna? (kalenderdagar) 

I . ca: ............... dagar 

37. Hur manga dagar har Du sammanlagt tagit av semester/kompledigt pa grund av 

sjukdom (egen sjukdom) under de senaste I 2 manaderna? (kalenderdagar) I. 

ca: ............... dagar 
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39. Har Du anvant nagot av fOljande lakemedel (med eller utan recept) under senaste 

tiden (sista halvaret)? 

Aldrig Sail an Ibland For det mesta All tid 

mlgon, nagra nag on, nagra flera ggr/vecka varje dag 

ggr/iir ggr/man 

1. Somnmedel 0 0 0 0 0 

2. Lugnande medel 0 0 0 0 0 

3. Me de I mat 0 0 0 0 0 

depression 

4. Magmedicin 0 0 0 0 0 

5. Vark/febemedsattand 0 0 0 0 0 

e medel 

6. B lodtryckssankande 0 0 0 0 0 

medel 

7. Medicin for hjartat 0 0 0 0 0 

8. P-piller 0 0 0 0 0 

9. Allergi/ Antihistamin 0 0 0 0 0 

-preparat 

10. Annat? 0 0 0 0 0 

. ................................. 
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21. 

22. 

23. 

41. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

42. 

1. 

43. 

1. 

44. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Uppkbrdhet/gaser 0 
imagen 

Forstoppning 0 

Annat? ... :............. 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

For kvinnor: Hur regelbunden ar Din menstruation? 

Gaiier inte mig 

Mycket oregelbunden 

Ganska oregelbunden 

Ganska regelbunden 

Mycket regelbunden 

Hur 1<1ng ar Du? 

................... em 

Hur mycket vager Du? 

. .................. kg 

Hur bedomer Du pa det hela taget Din somnkvalitet? 

Mycket bar 

Ganska bra 

Varken bra eiler dalig 

Ganska dalig 

Mycket dalig 
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5. Har Du haft kanning av nagra av foljande besvar under de senaste 12 manaderna? 

Aldrig Sallan Ibland For det mesta All tid 

nagon, nagra nagon, nagra tlera ggr/vecka varje dag 

ggr/fu ggr/man 

1. Svarigheter att 0 0 0 0 0 

somna 

2. Svarigheter att vakna 0 0 0 0 0 

3. Upprepade 0 0 0 0 0 

uppvaknande rued 

svarigheter att somna 

om 

4. Kraftiga snarkningar 0 0 0 0 0 

(enl omgivningen) 

5. Mardrommar 0 0 0 0 0 

6. Ej utsovd vid 0 0 0 0 0 

uppvaknandet 

7. For tidigt (slutligt) 0 0 0 0 0 

uppvaknandet 

8. Stord somn/orolig 0 0 0 0 0 

somn 

9. Somnig under arbete 0 0 0 0 0 

eller fritid 

10. Irri tati on/trotthet 0 0 0 0 0 

ogonen 

11. Oavsiktliga 0 0 0 0 0 

somnepisoder 

(tillnickningar) under 

arbete 

12. Oavsiktliga 0 0 0 0 0 

somnepisoder 

(tillnickningar) under 

fritid 

222 



6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

46. Anser Du att Du far tillrackligt med somn? 

1. Ja, definitivt tillrackligt 

2. J a, i stort sett tillrackligt 

3. Nej, m'igot otillrackligt 

4. Nej, klart otillrackligt 

5. Nej, langt ifran tillrackligt 

47. Nar brukar Du vanligen ga till slings respektive stiga upp under arbetsdygn samt 

vid lediga dygn? Hur lang tid tar det vanligen innan Du somnar? Om Du regelbundet -

atminstone varannan dag- tar en tupplur, anteckna aven tiden for denna! 

A. lnfor lediga dygn 

I. Slacker lampan kL. ........... . 

2. Stiger upp kL. ............... . 

3-4. Regelbunden tupplur fran kl. .............. till kl. ................ . 

5. Hur lang tid normalt innan Du somnar? ................ minuter (efter att Du har slackt 

Jampan) 

B. lnfor tidiga dagarbetspass (med borjan ca kl 07:00 eller tidigare) 

6. 0 Galler ej mig 

7. Slacker Jampan kL. ........... . 

8. Stiger upp kL. ............... . 

9-10. Regelbunden tupplur fran kl... ............ till kL. ............... . 

11. Hur lang tid normalt innan Du somnar? ................ minuter (efter att Du har slackt 

Jampan) 

C. lnfor sena dagarbetspass (med borjan ca kl 09:00 eller senare) 

12. 0 Galler ej mig 

13. Slacker lampan kl.. ........... . 

14. Stiger upp kl.. ............... . 

15-16. Regelbunden tupplur fran kl. .............. till kl.. .............. .. 

17. Hur Hing tid normalt innan Du somnar? ................ minuter (efter att Du har slackt 

Jampan) 

223 



6-TIMMARS ARBETSDAG MED HELTIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

D. Infor kvallsarbetspass (med borjan ca kl16:00 eller senare) 

18. 0 Galler ej mig 

19. Slacker lamp an kl.. ........... . 

20. Stiger upp kl.. ............... . 

21-22. Regelbunden tupplur fran kl. .............. till kl.. ............... . 

23. Hur lang tid normalt innan Du somnar? ................ minuter (efter att Du har slackt 

lam pan) 

E. Infor nattarbetspass/sovande jour (med borjan ca kl 21:00 eller senare) 

24. 0 Galler ej mig 

25. Slacker lampan kl.. ........... . 

26. Stiger upp kl.. ............... . 

27-28. Regelbunden tupplur fran kl.. ............. till kl.. ............... . 

29. Hur lfmg tid normalt innan Du somnar? ................ minuter (efter att Du har slackt 

lam pan) 
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48. I samband med somn under dygn med tidiga arbetspass (borjar ca kl 07:00 eller 

tidigare), hur ofta bander det att Du: 

I. D Galler ej mig (jobbar aldrig dagturer som borjar sa tidigt) 

Aldrig Sallan Ibland For det Alltid 

mesta 

niigot enstaka var 4:e arb. de flesta arb. varje arb. 

arb. pass pass pass pass 

2. Har svart att somna D D D D D 

3. Har svart att vakna D D D 0 0 

4. Har stord/orolig sornn D D 0 D 0 

5. Vaknar i "fortid" 0 D 0 0 D 

6. Kanner Dig utsovd D D D 0 D 

7. Vaknar vid D D D D D 

upprepade tillfallen 

och har svart att 

somna om 

8. Irriterade/trotta ogon D D D D D 

9. Trotthet i huvudet D D D D D 

10. Perioder av svar D D D 0 D 

somnighet 

11. Uppmarksamhets- D D D D D 

luck or 

12. Minnesluckor D D D D D 

13. Tillnickningar D D D D D 

14. Irritation/daligt D D D D D 

humor 

15. Obehag av mage/tarm D D D D D 

16. Dalig aptit D D 0 D D 
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49. I samband med somn under dygn med "sena" arbetspass (borjar ca kl 09:00 eller 

tidigare ), hur ofta hander det att Du: 

1. D Galler ej mig (jobbar aldrig dagturer som borjar sa sent) 

Aldrig Sallan !bland For det All tid 

mesta 
nagot ens taka var 4:e arb. de fiesta arb. v arje arb 

arb. pass pass pass pass 

2. Har svart att somna D D D D D 

3. Har svart att vakna D D D D D 

4. Har stord/orolig somn D D D D D 

5. Vaknar i "fortid" D D D D D 

6. Kanner Dig inte D D D D D 

utsovd 

7. Vaknar vid D D D D D 

upprepade till fallen 

och har svart att 

somna om 

8. Irriterade/trotta ogon D D D D D 

9. Trotthet i huvudet D D D D D 

10. Perioder av svar D D D D D 

somnighet 

11. Uppmarksamhets- D D D D D 

luckor 

12. Minnes1uckor D D D D D 

13. Tillnickningar D D D D D 

14. Irritation/daligt D D D D D 

humor 

15. Obehag av mage/tarm D D D D D 

16. Dalig aptit D D D D D 
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50. I sam band med somn under dygn med nattpass (borjar ca kl 21 :00 eller tidigare ), 

hur ofta hander det att Du: 

I. 0 Galler ej mig (jobbar aldrig nattpass) 

Aldrig Sail an !bland For de t All tid 

mesta 

nagot enstaka var 4:e arb. de fiesta arb. varje 

arb. pass pass pass arb. 

pass 

2. Har svart att somna 0 0 0 0 0 

3. Har svart att vakna 0 0 0 0 0 

4. Har storcllorolig somn 0 0 0 0 0 

5. Vaknar i "fortid" 0 0 0 0 0 

6. Kanner Dig inte 0 0 0 0 0 

utsovd 

7. Vaknar vid 0 0 0 0 0 

upprepade till fallen 

och har svart att 

somna om 

8. Irriterade/trotta ogon 0 0 0 0 0 

9. Trotthet i huvudet 0 0 0 0 0 

10. Perioder av svar 0 0 0 0 0 

somnighet 

11. Uppmarksamhets- 0 0 0 0 0 

luck or 

12. Minnesluckor 0 0 0 0 0 

13. Tillnickningar 0 0 0 0 0 

14. Irritation/daligt 0 0 0 0 0 

humor 

15. Obehag av mage/tarm 0 0 0 0 0 

16. Dalig aptit 0 0 0 0 0 
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51. I samband med somn under Jediga dygn hur ofta hander det att Du: 

Aldrig Sallan Ibland For det mesta All tid 

nagot var 4:e arb. de fiesta arb. varje arb. 

enstaka pass pass pass 

arb. pass 

1. Har svart att somna 0 0 0 0 0 

2. Har svart att vakna 0 0 0 0 0 

3. Har stOrd/orolig 0 0 0 0 0 

somn 

4. Vaknar i "fortid" 0 0 0 0 0 

5. Kanner Dig inte 0 0 0 0 0 

utsovd 

6. Vaknar vid 0 0 0 0 0 

upprepade tillfallen 

och har svart att 

somna om 

7. Irri terade/trotta 0 0 0 0 0 

ogon 

8. Trotthet i huvudet 0 0 0 0 0 

9. Perioder av svar 0 0 0 0 0 

somnighet 

10. Uppmarksamhets- 0 0 0 0 0 

luck or 

11. Minnesluckor 0 0 0 0 0 

12. Tillnickningar 0 0 0 0 0 

13. Irritation/daligt 0 0 0 0 0 

humor 

14. Obehag av 0 0 0 0 0 

mage/tarm 

15. Dalig aptit 0 0 0 0 0 
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52. Anvander Du tobak? 

1. Nej 

2. 

0 

0 Ja, jag raker eller snusar: 

3. antal cigaretter per dag ............... . 

4. antal cigarrcigaretter per dag ............... . 

5. antal dosor snus per vecka ............... . 

6. 50 gr piptobak som varar .............. dagar 

53. Hur mycket ror Du Dig och anstranger Dig kroppsligt pa fritiden? 

1. Nastan ingen motion alls, mest stillasittande 

2. Sallan motion, ej regelbundet, cyklar, promenerar ibiand 

3. Latt motion, ca 2 ggr/v, gar i trappor, promenader, joggar latt 

4. Ordentiig motion, >2 ggr/v, biir ordentiig svettig 

5. Hard traning, taviingsidrott 

54. Jag har latt for att sova vid vilken tid som heist pa dygnet. 

1. Stammer absoiut 

2. Stammer i viss man 

3. Stammer knappast 

4. Stammer inte alls 

55. Jag viii heist sova pa regeibundna tider aven om jag inte ar tvungen (t.ex. under 

semestern) 

1. Stammer absoiut 

2. Stammer i viss man 

3. Stammer knappast 

4. Stammer inte alls 

56. Jag har svart att klara mig utan min normala somn. 

1. Stammer absoiut 

2. Stammer i viss man 
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3. SHimmer knappast 

4. Stammer inte alls 

57. Jag kan latt overvinna stor trotthet om jag har nagot viktigt att gora. 

1. Stammer absolut 

2. Stammer i viss man 

3. Stammer knappast 

4. Stammer inte alls 

58. Nar skulle Du fOredra att stiga upp om Du hade ett heldagsarbete (8-timmars) dar 

Du helt fritt kunde disponera din tid? 

1. 

2. 

3. 

4. 

59. 

fore 06:30 

06:30- 07:30 

07:30- 08:30 

08:30 eller senare 

Nar skulle Du fOredra att ga till sangs om Du hade ett heldagsarbete (8-timmars) 

dar Du helt fritt kunde disponera din tid? 

1. 

2. 

3. 

4. 

60. 

fore 21:00 

21:00- 22:00 

22:00- 23:00 

23:00 eller senare 

Om Du var tvungen att for all tid ga till sangs kl 21 :00, hur tror Du att det skulle 

vara att somna da? 

I. mycket svart - skulle ligga vaken Hinge 

2. ganska svart - skulle ligga vaken en bra stund 

3. ganska latt - skulle ligga vaken en kort stund och latt somna 

4. skulle somna praktiskt taget omedelbart 

61. Om Du var tvungen att for alltid stiga upp kl 06:00, hur tror Du att det skulle 

kannas? 

I. mycket svart och motigt 

2. ganska svart och motigt 
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65. Hur lang somn anser Du att Du behover per dygn? 

1. ............ tim .......... min 

66. Anser Du att Dina arbetstider ger Dig tillracklig tid fOr: 

Helt I stort sett Nagot for Alldeles Galler inte 

tillracklig tillracklig lite for lite mig 

1. Umgange med D D D D D 

maka!make 

2. Umgange med barn D D 0 0 D 

3. Umgange med 0 D 0 D D 

vanner 

4. A vkoppling, tid for D D 0 0 D 

Dig sjalv 

5. Hemsysslor, 0 0 0 0 D 

tradgardsarbete, etc 

6. Foreningsaktivitet, 0 0 0 0 D 

facklig och politisk 

verksamhet 

7. Nojen, radio och D 0 D D D 

TV 

8. Sport och hobby D D 0 0 D 

9. Kurser och 0 D 0 D D 

utbildning 

10. Inkop, post och D D D D D 

bankarenden 

11. Besok hos lakare, D D 0 D D 

tandlakare 
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67. I vilken omfattning paverkar Dina arbetstider Din partners liv? 

0 Galler inte mig (ga till nasta fraga) 

Mycket Mattligt Ingen Ganska Mycket 

negativt negativt paverkan positivt positivt 

1. I samband med tidiga 0 0 0 0 0 

(borjar ca kl 07:00) 

arbetspass? 

2. I samband med "sena" 0 0 0 0 0 

(borjar ca kl 09:00 eller 

tidigare) arbetspass? 

68. Hur ofta koper Du snabbmat/pizzalhamburgare per manad? 

I. 0 - 5 ganger 

2. 6- 10 ganger 

3. > 10 ganger 

69. Anvander Du nagot av nedansti1ende for att underlatta Din somn infOr ett 

arbetspass? 

Nej, aldrig Ja, nag on Ja, ibland Ja, varJe Galler inte 

enstaka gang gang mig 

I. Somnmedel 0 0 0 0 0 

2. Alkohol 0 0 0 0 0 

3. Fysisk aktivitet 0 0 0 0 0 

(motion) 

4. A vslappning 0 0 0 0 0 

5. Tidigare 0 0 0 0 0 

sanggaende kvallen 

fOre 
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Tidigare 

uppstigande dagen 

fore 

0 0 0 0 0 

70. Har Du speciella knep for att underlatta somn och vakenhet i samband med tidiga 

arbetspass (borjar ca kl 07:00 eller tidigare? 

71. Ar Du nojd med langden pa Dina nuvarande dagpass? 

1. Ej aktuell, (jag arbetar ej dag) 

2. Mycket fOr korta 

3. N a got for korta 

4. Lagom 

5. Nagot for Janga 

6. Mycket fOr lfmga 

72. Ar Du nojd med Ditt nuvarande antal dagpass? 

1. Alldeles for fa 

2. N a got for fa 

3. Lagom 

4. Nagot for manga 

5. Alldeles for manga 

73. Ar Du nojd med langden pa Dina nuvarande kvallspass? 

1. Ej aktuell, (jag arbetar ej kvall) 

2. Mycket for korta 

3. N a got for korta 

4. Lagom 

5. Nagot for langa 

6. Mycket for Umga 
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74. Ar Du nojd med Ditt nuvarande antal kvallspass? 

1. Alldeles for fa 

2. Nago_t for fa 

3. Lagom 

4. Nagot fOr manga 

5. Alldeles for manga 

75. Ar Du nojd med langden pa Dina nuvarande nattpass? 

1. Ej aktuell, (jag arbetar ej natt) 

2. Mycket for korta 

3. N a got for korta 

4. Lagom 

5. Nagot for langa 

6. Mycket for langa 

76. Ar Du nojd med Ditt nuvarande antal nattpass? 

1 . Alldeles for f3 

2. Nagot for fa 

3. Lagom 

4. Nagot for manga 

5. Alldeles for manga 

77. Hur langa ar Dina nattpass? 

1. Ej aktuell, (jag arbetar ej natt) 

2-7. tur.......... antal tim.......... Borjar kl... ..... . Uppeh3.II kl... .... -kl...... Slutar 

kl ........ . 

8-13. tur.......... antal tim.......... Borjar kl ........ . Uppehall kl ....... -kl...... Slutar 

kl. ....... . 
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78. Ar Du nojd med Iangden pa Dina nuvarande helgpass? 

1. Ej aktuell, Gag arbetar ej helg) 

2. Mycket for korta 

3. Nagot fOr korta 

4. Lagom 

5. N a got for lang a 

6. Mycket for langa 

79. Ar Du nojd med Ditt nuvarande antal helgpass? 

1. Alldeles for fa 

2. Nagot fOr fa 

3. Lagom 

4. Nagot for manga 

5. Alldeles fOr manga 

80. Ar Du nojd med Ditt nuvarande schema? 

1. Ja, helt 

2. Ja, delvis 

3. Nej, inte sarskilt 

4. Nej, inte ails 

81. Ar Du nojd med Dina nuvarande mojligheter att paverka Dina egna 

arbetsinsatser? 

1. Ja,helt 

2. Ja, delvis 

3. Nej, inte sarskilt 

4. Nej, inte ails 
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82. Anser Du att bemanningen ar anpassad till den verksamhet som Ni nu har pa 

dagen (mandag till fredag)? 

1. Alldeles fOr fa 

2. Nagcit fOr lite 

3. Lagom med 

4. Nagot for mtmga 

5. Alldeles for manga 

83. Anser Du att bemanningen ar anpassad till den verksamhet som Ni nu har pa 

kvallen (mandag till fredag)? 

I. Ej aktuell, inga kvallspass forekommer 

2. Alldeles fOr fa 

3. Nagot for fa 

4. Lagom 

5. Nagot for manga 

6. Alldeles for manga 

84. Anser Du att bemanningen ar anpassad till den verksamhet som Ni nu har pa 

natten? 

1. Ej aktuell, inga nattpass forekommer 

2. Alldeles fOr f3. 

3. Nagot for fa 

4. Lagom 

5. N agot for manga 

6. Alldeles fOr manga 

85. Anser Du att bemanningen ar anpassad till den verksamhet som Ni nu har pa 

helgerna? 

1. Inget helgarbete aktuellt 

2. Alldeles fOr f3. 

3. Nagot fOr fa 

4. Lag om 
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N a got for manga 

Alldeles for manga 

Skulle Du sjalv kunna fa battre arbetstider utan att nagon annan behover forlora 

1. J a, mycket Hitt 

2. Ja, ganska liitt 

3. Svart att saga 

4. Nej, det vore nog svart 

5. Nej det vore nog omojligt 

87. Ar battre arbetstider viktigare for Dig an hogre Ion? 

1. Battre arbetstider mycket viktigare 

2. Battre arbetstider nagot viktigare 

3. Lika viktigt 

4. Hogre li:in nagot viktigare 

5. Hogre Ion mycket viktigare 

88. Tror Du att det skulle ga att utnyttja Din egen arbetstid battre? 

1 . I mycket hog grad 

2. I ganska hog grad 

3. I viss man 

4. I ganska ringa grad 

5. I mycket ringa grad 

89. Hur intressant och stimulerande anser Du Ditt arbete vara? 

1. I utomordentligt hog grad 

2. I ganska hog grad 

3. I viss man 

4. I ganska ringa grad 

5. I mycket ringa grad 
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90. I vilken utstrackning bedomer Du att Du i Ditt arbete har mojlighet att anvanda 

Dina anlag, fOrutsattningar och kunskaper? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

91. 

I utomordentligt hog grad 

I ganska hog grad 

I viss man 

I ganska ringa grad 

I mycket ringa grad 

Hur bedomer Du Ditt arbete med avseende pa Jon och andra 

anstallningsformaner? ( fransett arbetstidsforkortningen) 

1. Mycket tillfredssUillande 

2. I stort sett tillfredsstallande 

3. Acceptabelt 

4. Ganska otillfredsstallande 

5. Mycket otillfredsstallande 

92. Vad anser Du om Din nuvarande arbetsbelastning? 

1. Sa hog att jag befinner mig pa gransen till overanstrangning 

2. Alldeles for hog 

3. Ungefar lagom 

4. Skulle fOredra att gora mer 

93. I vilken utstrackning upplever Du att Dina narmaste arbetskamrater faster 

avseende vid de synpunkter Du framfor rorande arbetsforhallanden och metoder? 

1. I mycket hog grad 

2. I ganska hog grad 

3. I viss mfm 

4. I ganska ringa grad 

5. I mycket ringa grad 
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94. I vilken utstdickning upplever Du att Dina narmaste arbetskamrater faster 

avseende vid de onskemal Du framfor rorande Dina egna arbetstider? 

1. I mycket hog grad 

2. I ganska hog grad 

3. I viss man 

4. I ganska ringa grad 

5. I mycket ringa grad 

95. I vilken utstrackning upplever Du att Din narrnaste chef faster avseende vid de 

synpunkter Du framfor rorande arbetsforhallanden och metoder? 

1. I mycket hog grad 

2. l ganska hog grad 

3. I viss man 

4. I ganska ringa grad 

5. I mycket ringa grad 

96. Hur trivs Du med Dina nuvarande arbetstider? 

1. Mycket bra 

2. Ganska bra 

3. Varken bra eller daligt 

4. Ganska daligt 

5. Mycket daligt 

97. Kan Du paverka Dina arbetstider? 

1. I mycket hog grad 

2. I ganska hog grad 

3. I viss man 

4. I ganska ringa grad 

5. I mycket ringa grad 
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98. Hur trivs Du pa det hela taget med Din arbetssituation? 

1. Mycket bra 

2. Ganska bra 

3. Varken bra eller daligt 

4. Ganska daligt 

5. Mycket daligt 

99. Om arbete och arbetskamrater 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Ja, ofta 

Betraffande just Ditt arbete: 

Kraver Ditt arbete att Du arbetar mycket 0 

fort? 

Kraver Ditt arbete att Du arbetar mycket 0 

hart? 

Kraver Ditt arbete en for star 0 

arbetsinsats? 

Har Du tillrackligt med tid for att hinna 0 

med arbetsuppgifterna? 

Forekommer det ofta motstridiga krav i 0 

Ditt arbete? 

Far Du lara Dig nya saker i Ditt arbete? 

Kraver Ditt arbete skicklighet? 

Kraver Ditt arbete pahittighet? 

0 

0 

0 

Innebar Ditt arbete att man gor samma 0 

sak om och om igen? 

Har Du frihet att bestamma hur Ditt 0 

arbete skall utforas? 

Har Du frihet att bestamma vad sam 0 

skall utforas i Ditt arbete? 

Far Du veta om Du gor ett bra arbete? 0 
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Ja, ibland 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Nej, sallan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Nej, sa gott 

som aldrig 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Positiva faktorer i Ditt arbete: SHimmer Stammer Stammer inte Stammer 

helt och ganska bra sarskilt bra inte ails 

haJlet 

13. Det ar en lugn och behaglig stamning pa 0 0 0 0 

min arbetsplats 

14. Det ar en god sammanhallning 0 0 0 0 

15. Mina arbetskamrater staller upp fOr mig 0 0 0 0 

16. Man har forstaelse for att jag kan ha en 0 0 0 0 

dalig dag 

17. Jag kommer bra overens med min a 0 0 0 0 

overordnade 

18. Jag trivs med mina arbetskamrater 0 0 0 0 

100. Nar gar Du vanligen och Jagger Dig och nar stiger Du vanligen upp? 

1. Arbetsdagar: Upp kl... .... Till sangs kl. ....... . 

2. Lediga dagar: Upp kl. ..... . Till sangs kl... ..... . 

Slut pa formuliiret. Tack for Din medverkan! 

242 



6-TIM MARS ARBETSDAG MED HEL TIDSLON I STOCKHOLMS STAD 

Bilaga 7: De kommunala besluten 
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... 

I tider dar andra grupper uppmanas hllla igcn, ger Staden vissa utvalda gruppcr stora 

loneforhOjningar - utan att de anstallda sjalva har bett om detta! 

/ 

Hur en arbetstidsfOrkortning ska genomforas ar i forsta hand en fraga for 

arbetsmarknadens parter att traffa avtal om. Detta g6r dct mojligt for bada parter att 

bestamma bAde takt och tidpunkt fOr en successiv mrkortning av nonnalarbetstiden. 











Projektledning/organisation 

Projcktledare 
Samtidigt som beslutet om forsoksverksamhet togs UL.:.ags Gertrud Eriksson till 
projektledare, for att i samrad med stadskansliets personalpolitiska avdelning 
aterkomma till kommunstyrelsen med en genomforandeplan. I uppdraget ingick liven att 
dra igang forsoksverksamhetema, initiera utvardering samt undersoka mojligheterna att 
soka externa forskningsaiJ.slag. 

FackJig referensgrupp 
En facklig referensgrupp med representanter fran Kommunal Stock.holms Ian, Sveriges 
Kommunaltjanstemannaforbund SKTF, Akademikerforbundet SSR. Vardf6rbundet 
SHSTF samt Uirarfdrbundet LF bildades och hade sitt forsta mote i november 1995. 
I december meddelade SSR att de ville vanta med sitt deltagande till dess projektet 
fdrhandlats i centrala MBL-gruppen. 

Styrgrupp 
En styrgrupp har utsetts med representanter dels fran socialtjanstens 
forvaltningsledning; PS/Barnomsorg och FoU byran dels fran socialdistrikten; 
personalchefen sd 17, barnomsorgschefen sd 13 samt socialchefen 9. Ordforande ar 
bitradande personaldirektOren, personalpolitiska avdelningen. 

Genomrorandegrupp 
Nar beslut ar taget om vilka arbetsenheter som skall inga i fors6ket kommer en 
genomforandegrupp bestaende av en foretdidare ( forslagsvis forestAndaren) for varje 
deltagande enhet samt projektledaren att bildas. Denna grupp kommer att studera 
ovriga pagaende forsok med kortare arbetsdag men ocksa ha mojlighet att hamta 
erfarenheter fnin annat hall vad galler fdrandring och utveckling av verksarnheten. De 
olika enheterna oor ha frihet att organisera och utveckla sitt f6rs5k efter lokala 
forutsattningar. Projektledaren ansvarar for att gruppen trliffas regelbundet. 

Information 

I augustinumret av personaltidningen Socialtjansten informerade projektledaren om 
kommunstyrelsens beslut att starta en forsoksverksamhet med sex timmars arbetsdag. 
Detta resulterade i att ett fyrtiotal intresserade enheter horde av sig. 

Under oktober 1995 inbjod projektledaren samtliga fackliga organisationer till 
information om projektet. Fil dr Birgitta Olsson fran Stockholms universitet redogjorde 
for erfarenheterna fran projekt i Kiruna och SoderUilje. 

De fackliga organisationerna uttalade sitt allmanna stod for projektet. 
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tillsammans 8 timmar per \'ecka .. -\rbetsgruppen anser sig heho\·a t\·a \ ikarier fbr att 
delta i projektet. Ej \·ikarietackt tid beraknas till 45 timmar. 

Sammanfattning handikappomsorg 
Fn1n handikappomsorgen foreslas en enhet . 

Totala antalet personer och enheter i fOrslaget. 

OvanstAende forslag innebar att fern enheter med sammanlagt 66 personer ingar i 
forsoket. Av dessa sanker 59 sin arbetstid. Den personal som sanker sin arbetstid har 55 
barn darav 50 under 13 ar. Dessa 50 barn finns i 30 familjer. 
A v de 66 personerna ar 12 man . 1 7 personer ar aldre an 4 5 ar. 

/. 

Personalsarnrnansattningen i nu fOreslagen forsoksverksarnhet kan forandras under 
forsoksperioden t ex pa grund av fOraldraledighet. 
Sarnrnanstiillning av fakta kring enhetema se bil.2. 

Vikarietackning per enbet ocb ej vikarietackt tid per anstalld ocb dag. 
:-.:. 

Minskat Vikarietack- Ej Antal - Ej vikarietll.ckt tid 
antaltimma;· ning i vikarietack anstlllda . per anstlHid och 
per vecka timmar per t tid dag 

vecka 
A A-B (5 arbetsdagar/v ) 

B 

Barnstuga Leklust 105 90 15 11 17 min 

Barnstuga Otto 90 60 30 11 32 min 

Sjukhemsavdel- 84 0 84 16 63 min 
ning, Dalen 

Oppen hemtjanst 84 30 54 12 54 min 

Gruppbostad 103 68 35 16 26 min 
handikappoms. 

lndivid och Familjeomsorgens deltagande 
Eftersom fOriindringar i organisation och arbetsledning kan komrna att ske i sarnbarid 
med stadsdelsnarnndsreformen tar individ och familjeomsorgens eventuella deltagande 
provas senare. 
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Kostnader 

Lonekostnadcr 

Lonekostnadema ar beraknade pa en heltids!On pa 260 000:- per ar ( nettolon 15 000:
/man ) for bamomsorg och aldreomsorg. For handikappomsorgen ar berakningen gjord 
utifran nuvarande medellon pa enheten. Fran och med 1997 beraknas projektledaren 
arbeta halvtid. I projektledningskostnaden ingar kostnader for seminarier, studiebesok 
mm fOr deltagande enheter. Extema forskningsbidrag kan minska 
utvarderingskostnadema. 

1996 1997 1998 
9 manader 12 minader 3 manader 

/ 

Bamomsorg 1 I21 000 I 495 000 374 000 

Aldreomsorg 420 000 560 000 139 000 

Handikappomsorg 580 000 773 000 193 000 

Totalt 2 121 000 2 828 000 706 000 
kalenderar 

Projektledning 700 000 300 000 200 000 

Total kostnad 2 821 000 3128 000 906 000 

Preliminara utvarderingskostnader 

1996 1997 1998 

450 000 600 000 550 000 

Totalkostnader for hela forsoksperioden 

1996 1997 1998 

3 271 000 3 728 000 1 456 000:-

9 

Totalt 
period en 

2 990 000 

I II9 000 

I 546 500 

5 655 000 

1 200 000 

6 855 000 

Totalt 
period en 

1 600 000:-

Total kostnad 

8 455 000:-
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1. Bamstugan Leklust i Ulvsunda 
2. Bamstugan Otto i Bandhagen 
3. Dagpersonalen pa avdelnu.i; 22 vid Dalens sjukhem 
4. Vardbitradesgruppen i Vastra Hokarangen 
5. Reimersholme gruppbostad 
Kosoiaderna for hela perioden 1996-1998 uppgar totalt till 8 455 000 

kronor, . da ingar lonekosmader, projektledningskostnader samt 
utvarderingskostnader. Berakningar for detta redovisas i arendet, bilaga 1. 

MBL-forhandling har agt rum den 13 februari 1996. 

Mina synpunkter 

Mot bakgrund av att Stockholms stad ar en stor arbetsgivare anser jag det 
vara betydelsefullt att forsoksverksamhet pa olika omraden kan bedrivas. 
Forkortad arbetstid har lange varit foremal fof diskussion. Det ar darfor 
viktigt att ra fram mer kunskap och underlag infor framtida 
stallningstaganden. Intresset ar ocksa stort bland stadens anstallda, det visar 
inte minst det stora antalet intresseanmalningar. 

Det ar av stor betydelse att utviirderingar gars fortlopande under hela 
projektperioden: · Undersokningar maste ocksa goras innan sjalva forsoket 
startar. Forsoksverksamheten bar darfOr inte starta· forran tidigast den 1 april 
1996. Kostnadema for utvardering av projektet under 1997 och 1998 bor i 
fOrsta hand sokas extemt. 

En lopande rapportering om fOrsoksverksamheten bar ges till 
kommunstyrelsens personalutskott. 

·Kosmadema fordelade over tre ar anser jag ocksa vara rimliga. Nar det 
galler ett eventuellt fOrsok inom individ- och familjeomsorgen delar jag de 
bedomningar som gjorts att man, inte minst mot bakgrund av 
stadsdelsnamndsreformen, bar awakta med detta. 

Jag bitrader forslaget i arendet och fOreslar kommunstyrelsen besluta att 
1. forsoksverksamhet med 6-timmars arbetsdag skall paga under tva ar, 

fr.o.m. den 1 april1996 t.o.m. den 31 mars 1998 
2. i arendet foreslagna enheter inom bamomsorg, aldre- och 

handikappomsorg skall inga i forsoket 
3. for forsoksverksamheten och utviirderingen under 1996 anvisas 3,3 

mkr. Finansieringen sker ur Central medelsreserv: 2 Till 
kommunstyrelsens forfogande i 1996 fm budget och redovisas under 
Kommunfullmaktige m.m. Kommunstyrelsen, stadskansliet. 

Stockholm den 15 februari 1996 

MATS HULTH 

Borgarradsberedningen tillstyrker foredragande borgarradets forslag. 
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Carl Ccderschiold. Stcn :-<ordin. A.gneta R.elm\all och Carl-Erik SU.rman 
(alla m) och Birgitta Rydell (fp) hanvisadc till Carl Cederschiolds och 
Birgitta Rydells gemensamma yrkande. 

Michael Arthursson (c) hanvisade till sitt yrkande. 

Ersdflaryurande 

Jan Carlson (sp) med hanvisning till moderata samlingspartiets och 
folkpartiet liberalemas gemensamma reservation i borgami.dsberedningen. 

/ 

Jan Sk6gtund· · · 

c. 

t '1 . __ .., 






