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Abstract 

Title: “ ... Now you have the strength to go on!” 

Social worker's reflections on worktime reduction in social services 

 

Authors: Elin Kanth and Petra Wicksell 

 

Working time reduction has in recent years been tested within the social services to counteract 

high staff turnover and stress. The purpose of this study was to investigate social workers’ 

reflections on the importance of working time reduction for their experience of the working 

environment and the client work. A focus group-interview was conducted with four social 

workers. The social workers expressed that the conditions for recovery increased, while at the 

same time experiencing less conflict between family and working life. The social workers also 

described that they felt more physically and mentally present, with more energy for their work. 

Furthermore, the workplace was perceived as safer as staff turnover decreased. The 

disadvantages described were that the contradictions between the units within the social 

services increased and that the accessibility for the clients decreased. Whether social workers 

is a profession where working hour’s reduction is required is discussed. 

 

Keywords: worktime reduction, social services, social workers, working climate, stress, client 

work 



 

 

Sammanfattning 

Titel: ” … Nu orkar man köra på!” 

Socialsekreterares reflektioner kring arbetstidsförkortning inom socialtjänsten 

 

Författare: Elin Kanth och Petra Wicksell 

 

Arbetstidsförkortning har på senare år provats inom socialtjänsten i ett flertal kommuner i syfte 

att motverka hög personalomsättning och stress. Uppsatsens syfte var att undersöka hur 

socialsekreterare reflekterar kring betydelsen av arbetstidsförkortning för deras upplevelse av 

arbetsmiljö och kvaliteten i klientarbetet. En fokusgruppsintervju genomfördes med fyra 

socialsekreterare. Av intervjun framgick att socialsekreterarna upplevde att 

arbetstidsförkortningen innebar att förutsättningarna för återhämtning ökade samtidigt som man 

mer sällan upplevde konflikter mellan familjeliv och arbetsliv. Socialsekreterarna beskrev 

också att de upplevde sig mer fysiskt och psykiskt närvarande samt att de hade mer ork för 

arbetet samtidigt som detta utfördes mer effektivt och flexibelt. Vidare upplevdes arbetsplatsen 

som tryggare eftersom personalomsättningen minskade. De nackdelar som beskrevs var att 

motsättningarna mellan enheterna inom socialtjänsten ökade samt att tillgängligheten för 

klienterna blev sämre. Avslutningsvis diskuteras frågan om arbetet som socialsekreterare i 

socialtjänsten är ett yrke där arbetstidsförkortning krävs för att personalen ska orka med en 

arbetsdag. 

 

Nyckelord: arbetstidsförkortning, socialtjänst, socialsekreterare, arbetsklimat, stress, 

klientarbete 
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1.Inledning  
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en inledning till vårt ämne för uppsatsen. Vi kommer att ge en kort 

bakgrund samt problemformulering som sedan mynnar ut i ett syfte och tre frågeställningar. Därefter definieras de 

begrepp som används i uppsatsen. Slutligen beskrivs projekten med arbetstidsförkortning. 

 

1.1  Socialtjänsten och projekten med arbetstidsförkortning 

 

1.1.1 Situationen inom socialtjänsten  

Arbetssituationen för socialsekreterare inom socialtjänsten har under många år präglats av svåra 

arbetsvillkor med hög personalomsättning, hög arbetsbelastning och höga stressorsakade 

ohälsotal (Tham, 2007; 2018; Welander, Astvik & Hellgren, 2017). En liknande bild ger 

Arbetsmiljöverkets projektrapport Socialsekreterares arbetsmiljö (2018). I projektet kartlades 

socialsekreterares arbetsmiljö i hälften av Sveriges kommuner under 2015-2016. Resultatet är 

samstämmigt med den tidigare forskningen, socialsekreterarna arbetar ofta under ogynnsamma 

arbetsförhållanden med hög arbetsbelastning och hög personalomsättning (Arbetsmiljöverket, 

2018). Samtidigt rapporteras om ökat antal långtidssjukskrivna socialsekreterare på grund av 

psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2015). 

 

1.1.2 Arbetstidsförkortning 

Forskning visar att det finns olika sätt att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna. 

Ökad kontroll över det egna arbetet, minskad arbetsbelastning samt ökat stöd från ledning har 

positiv inverkan på socialsekreterares upplevelse av stress (Lloyd, King & Chenoweth, 2009; 

Tham, 2007; Wilberforce et al., 2014). Dessa förändringar på individnivå kan skapa en bättre 

arbetsmiljö för socialsekreterare och stärka deras vilja att arbeta kvar. Tidigare forskning pekar 

dock på att organisatoriska förändringar har större betydelse (Webb & Carpenter, 2012). 

Arbetstidsförkortning är ett exempel på en organisatorisk förändring. 

 

Enligt rapporten ”Arbetstidsförkortning och Hälsa- försök med sex timmars arbetsdag inom 

offentlig sektor” från Arbetslivsinstitutet (2007) har arbetstidsförkortning en stor effekt på den 

självskattade hälsan. Vinster som ses är bland annat minskad trötthet samt ökad sömnkvalitet 

och ökat välbefinnande. Enligt rapporten påverkas även det sociala livet med ökad tid och ork 

för familj och vänner. Liknande resultat presenteras i ett flertal studier om arbetstidsförkortning 
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och dess påverkan på stress och välmående (Anttila, Nätti & Väisänen, 2005; Barck-Holst, 

Nilsonne, Åkerstedt & Hellgren, 2017; Åkerstedt, Olsson, Ingre, Holmgren & Kecklund, 2001).  

 

1.1.3 Projekt där arbetstidsförkortning testats 

Mot bakgrund av tidigare forskning och den samstämmiga bilden av socialsekreterarnas 

arbetssituation som framträder har ett flertal svenska kommuner under senare år genomfört 

projekt med arbetstidsförkortning, bland annat Östersund, Sundsvall, Norrtälje, Vingåker; 

Angered, Arboga och Enköping. Projekten har gått ut på att förkorta socialsekreterarnas 

arbetstid, oftast till 6 timmar/dag, för att ge tid för reflektion och återhämtning. Önskat resultat 

av projekten är att de ska bidra till förbättrad arbetsmiljö med minskat antal sjukskrivningar och 

sjukfrånvaro. Ett annat syfte har varit att öka socialtjänstens attraktivitet som arbetsgivare vilket 

i sin tur innebär färre vakanta tjänster och därmed lägre arbetsbelastning. De resultat som 

presenteras av projekten är att de har bidragit till betydelsefull tid för reflektion men att de också 

skapat bättre arbetsvillkor (FoU Nordost, 2018; FoU Västernorrland, 2017; Östersunds 

kommun, 2016). Ytterligare resultat som framkommer är att arbetstidsförkortning har haft 

positiva effekter för arbetsmiljön, då den ökat handläggarnas möjlighet att koppla av från 

arbetet vid ledighet vilket bidragit till en bättre balans mellan arbetsliv och fritid. 

Socialsekreterarna har upplevt att arbetet blivit mer effektivt samt att det har varit lättare att 

fokusera på arbetet med klienterna tack vare att man känt sig mer utvilad och har energi kvar 

efter arbetsdagens slut (Aquilonius, 2017, 12 januari; FoU Nordost 2018; FoU Västernorrland, 

2017; Östersunds kommun, 2016). 

 

1.2  Problemformulering 
 

En undersökning med svar från 2 227 socialsekreterare (svarsfrekvens 33 %) som Novus (2018) 

genomfört på uppdrag av Akademikerförbundet SSR avseende socialsekreterarnas 

arbetsvillkor, visar att 52 procent av de socialsekreterare som svarat önskar förkortad arbetstid 

som åtgärd från arbetsgivaren för att motverka viljan att byta arbetsplats. Detta är en ökning 

med 30 procentenheter från Novus första undersökning (2014) med svar från 3 246 

socialsekreterare (svarsfrekvens 56 %). Näst efter högre lön kommer önskan att minska sin 

arbetstid som en betydelsefull åtgärd. 

 

Dessa resultat gjorde oss intresserade av att undersöka vilka erfarenheter socialsekreterare som 

ingått i projekt med arbetstidsförkortning har av dessa.  
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1.3  Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare i en kommun där arbetstidsförkortning 

testats reflekterar kring betydelsen av detta för sin arbetsmiljö och för klientarbetet. 

  

Våra frågeställningar är: 

Hur reflekterar socialsekreterare som har erfarenhet av arbetstidsförkortning kring dess 

betydelse för: 

 

- upplevelse av stress? 

- arbetsklimatet på arbetsplatsen? 

- arbetet med klienterna? 

 

1.4  Centrala begrepp 

 

I avsnittet definierar vi centrala begrepp som vi använder i vår uppsats. Andra enklare begrepp definierar vi 

löpande i texten.  

 

1.4.1 Arbetstidsförkortning 

Arbetstidsförkortning innebär att man förkortar den rådande arbetstiden. I Sverige är den 

rådande arbetstiden åtta timmars arbetsdag och den genomdrevs år 1973 (Paulsen, 2017). 

Arbetstidsförkortning är en organisatorisk förändring som har visat sig ge positiva hälsoeffekter 

genom att öka sömnkvalitet och återhämtning. Projekt med arbetstidsförkortning har 

genomförts tidigare bland annat inom offentlig sektor (Arbetslivsinstitutet, 2007).  

 

1.4.2 Arbetsmiljö 

Begreppet arbetsmiljö omfattar olika förhållanden på en arbetsplats. Dessa kan vara 

organisatoriska, sociala eller fysiska. Den första innefattar ledarskap, arbetsbelastning, 

arbetstider samt möjlighet till återhämtning, faktorer som påverkar arbetstagaren psykiskt. 

Fysiska faktorer kan vara buller och luftkvalitet vilket påverkar arbetstagaren fysiskt. 

Arbetsgivaren har en skyldighet att ta hänsyn till samtliga faktorer som inverkar på 

arbetssituationen för den anställda. En gynnsam arbetsmiljö bidrar till god hälsa för den 
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anställda (Arbetsmiljöverket, 2001). I vår studie undersöker vi specifikt upplevelsen av stress 

och arbetsklimatet på arbetsplatsen.  

 

1.4.3 Stress 

När vi talar om stress i denna uppsats syftar vi på socialsekreterarnas egen skattning av detta. 

Stress handlar om en reaktion som innebär den energi som framkallas när individer upplever 

situationer som stressorer. Att utsättas för stress under lång tid kan innebära att individens hälsa 

påverkas vilket på sikt kan leda till ytterligare psykosociala problem (Stressforskningsinstitutet, 

2015).  

 

1.4.4 Klientarbete inom socialtjänsten 

Att arbeta som socialsekreterare är ett socialt arbete som till stor del består av klientarbete. 

Klientarbete inom socialtjänsten innebär att ge stöd, omsorg, service och upplysningar till 

hjälpsökande personer. Det kan även handla om ekonomiskt bistånd eller annan form av 

bistånd. I uppdraget som socialsekreterare ingår även lagstadgad uppsökande verksamhet och 

detta innefattar många olika grupper av människor som äldre, barn och våldsutsatta 

(Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012).  

 

1.5  Bakgrund 

 
Kommunerna väljer själva utformning av projekten, varför de projekt vi tagit del av är lite olika upplagda. I detta 

stycke kommer vi att ge en beskrivning av hur några projekt med arbetstidsförkortning inom socialtjänsten i olika 

kommuner har varit upplagda. Vi sammanfattar här vissa delar av projekten som kommunerna vi nämnt i 

inledningen har utformat.  

 

1.5.1 Kort presentation av några tidigare projekt med arbetstidsförkortning  

Projekten i kommunerna pågick alla i ett år och omfattade olika enheter inom socialtjänsten. 

Arbetstiderna såg olika ut. Gemensamt för alla var dock att arbetstiden förkortades från 8 

timmar till 6. Antingen arbetade socialsekreterarna skift för att säkerställa att någon alltid var 

på plats på morgonen och på eftermiddagen eller så löstes detta med att socialsekreterarna enligt 

rullande schema turades om att ha jour. Under jourveckan arbetade den socialsekreteraren 8 

timmar per dag. Tiden efter arbetstidens slut disponerades olika i de olika kommunerna. I en 

kommun skulle 30 minuter varje dag avsättas för kompetensutveckling medan medarbetarna i 

en annan disponerade tiden helt fritt själva. För att effektivisera arbetet valde fler kommuner att 
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ta bort möjligheten till friskvård under arbetstid och för att minska restiden uppmuntrades 

möten via Skype och telefon. 

 

2.Tidigare forskning 
 

Följande avsnitt inleder vi med att beskriva hur vi har gått till väga för att hitta relevant forskning till vår studie. 

Vi kommer därefter att presentera tidigare forskning inom ämnet för vår uppsats. Forskningen vi tagit del av 

handlar om socialsekreterares arbetssituation samt forskning kring arbetstidsförkortning. Vi har valt att presentera 

tidigare forskning under dessa två teman som också överensstämmer med våra frågeställningar. Forskning kring 

socialsekreterarnas arbetssituation har vi delat in i tre underrubriker vilka är; stress, arbetsmiljö och arbetsklimat 

och klientarbete. Vi sammanfattar sist forskningen vi funnit och identifierar kunskapsluckor samt förklara hur vi 

kommer att använda tidigare forskning i vår uppsats.  

 

2.1  Urval av litteratur 
 

För att söka litteratur till vår studie har vi endast valt artiklar som är granskade ”peer reviewed” 

samt i fulltextformat och vi använde följande databaser: SocINDEX, Discovery, Scopus, Social 

Sciences Citation Index, Web of Science, Academic Search Elite, SwePub. Vi har främst använt 

SocINDEX och Discovery. Men vi bedömde det ändå som viktigt att bredda sökningen till flera 

databaser för att täcka in forskningsområdet så bra som möjligt. Sökorden som vi använde valde 

vi genom att först söka fram synonymer till sökord utifrån databasen SocINDEX. Synonymerna 

fick vi fram genom att välja ”subject Terms” och där ange t.ex. ”social work”, vilket genererade 

sökord såsom ”social services”. Vi har därefter använt dessa synonymer för att kunna 

specificera vår sökning ytterligare. Därutöver använde vi oss av sökord som vi hittade i de 

artiklar vi sökte fram. De sökord som genererat flest träffar kopplat till vårt ämne 

arbetstidsförkortning är följande: Workingtime reduction, worklife-balance, reduced work* 

hours, social work or social services, part-time work, full-time work, stress, attitudes towards 

clients, work-environment, client centered work. Vi har använt oss av olika konstellationer vid 

sökningen. 

 

Sedan läste vi igenom abstract för att avgöra om forskningen var relevant för vår studie. Vi har 

eftersträvat att använda så aktuell forskning som möjligt men har hittat ett fåtal studier som är 

äldre, dock inte äldre än 20 år. Vi har även strävat efter att den forskning vi presenterar ska 

handla om socialt arbetet och socialarbetares arbetssituation. Resultatet av vår sökning visar att 

forskning kring arbetstidsförkortning oftast är kopplat till stress och välmående. Vår sökning 
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visar även att arbetssituationen för socialsekreterare har undersökts i flertalet studier. Övrig 

litteratur som beskriver vår metod samt våra teorier har vi valt i samråd med vår handledare.   

 

Med hjälp av sökorden och databaserna gjorde vi ett urval som resulterade i 15 artiklar som vi 

bedömde var relevanta. 

 

2.2  Tidigare forskning kring arbetstidsförkortning  

 

Tidigare forskning kring arbetstidsförkortning inom offentlig sektor i Sverige visar att en 

minskad veckoarbetstid med 25 % och bibehållen lön har en positiv inverkan på trötthet och 

sömnkvalitet samt upplevelse av stress. Detta gällde både under arbetsdagar och under lediga 

dagar. Detta kan i längden bidra positivt till de anställdas livstillfredsställelse och hälsa (Schiller 

et al., 2017a). 

 

En annan studie av arbetstidsförkortning bland hälso- och sjukvårdspersonal visar på mer tid 

för sociala aktiviteter och betydelse för välmående (Åkerstedt, Olsson, Ingre, Holmgren & 

Kecklund, 2001). Stressrelaterade kroppsliga symptom, såsom smärtor och värk avtog. Även 

trötthet och sömnproblem minskade. Anledningar till detta antogs av forskarna vara att mer 

återhämtningstid och tid för andra delar av livet utanför arbetet ger en minskad känsla av stress. 

Tillfredsställelse med arbetssituationen ökade, samtidigt upplevdes en större tid för sociala 

aktiviteter med vänner och familj. Däremot förändrades inte den totala skattningen av 

välmående nämnvärt av arbetstidsförkortning (Åkerstedt et al., 2001). 

 

En svensk studie som undersökt arbetstidsförkortning inom socialtjänsten förespråkar 

arbetstidsförkortning som ett sätt att minska stressen inom socialtjänsten (Barck-Holst, 

Nilsonne, Åkerstedt & Hellgren, 2017). Studien visar på positiva effekter av 

arbetstidsförkortning vad gäller bland annat sömnkvalitet, stress och trötthet samt på känslan 

av krav och arbetsbelastning och på konflikten mellan arbete och familj. Effekterna av 

arbetstidsförkortning sågs både på arbetsdagar och på helger. Ett alternativt sätt att minska 

stressen inom socialtjänst som presenteras i studien är att minska arbetsbördan hos 

socialarbetare, detta skulle däremot inte ha betydelse för konflikten mellan arbetstid och 

familjetid, där extra tid är av vikt för att minska konflikten.  
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Att arbetstidsförkortning har positiv inverkan på konflikten mellan arbete och fritid visar ett 

flertal studier (Anttila, Nätti & Väisänen, 2005; Schiller et al., 2017b). Bland annat visar 

resultaten i en studie att arbetstidsförkortning har en positiv effekt på konflikten mellan arbete 

och familj då de anställda som arbetade kortare dagar vittnade om mer egen tid med möjlighet 

för återhämtning (Anttila, Nätti & Väisänen, 2005). För anställda med hemmavarande barn var 

effekten allra störst. Studien visar också att arbete på ”udda” tider jämfört med en heltidsnorm 

väckte en del känslor av skuld.  

 

Ytterligare studier som undersökt vad tiden utanför arbetet används till bekräftar bilden av att 

mer tid blir över för att lägga på vänner och familj (Schiller et al., 2017b; Åkerstedt, Olsson, 

Ingre, Holmgren & Kecklund, 2001). I studien av Åkerstedt et al. (2001) var den största effekten 

av arbetstidsförkortning att tiden för sociala aktiviteter, framförallt tiden med vänner och familj 

ökade. Därefter tillbringades den extra tiden med barn, hushållsarbete, sport och underhållning 

och avslappnande aktiviteter. I studien av Schiller et al. (2017b) framkom att den extra tiden 

lades på arbete inom hemmet samt på avslappnande aktiviteter, såsom tv-tittande, promenader 

och trädgårdsarbete. Lediga dagar bestod av mer fria aktiviteter samtidigt som tid för 

återhämtande aktiviteter under arbetsdagar ökade. Resultatet var att den totala 

arbetsbelastningen, på arbetet och i hemmet, minskade samtidigt som tid för återhämtning 

ökade. Detta, ansåg forskarna, kan vara anledningen till att arbetstidsförkortning visat sig ha en 

positiv inverkan på sömn, trötthet och stress. 

 

2.3  Tidigare forskning kring socialarbetares arbetssituation  

 

2.3.1 Forskning kring stress inom socialtjänsten 

En litteraturgenomgång (Lloyd, King & Chenoweth, 2009) kring forskning som rör 

socialarbetares arbetssituation och upplevelse av stress visar att socialt arbete är ett yrke där det 

råder stor risk att drabbas av stress och utmattning. Faktorer som organisationsstruktur, 

arbetsbelastning, en tvetydighet i yrkesrollen samt relationen till ledningen visade sig i 

litteraturgenomgången vara faktorer som hade störst betydelse för känsla av stress och risk för 

utmattning hos socialarbetare. Varken individuella faktorer eller faktorer rörande klienterna 

visade sig ha någon större inverkan. Att arbetsbelastning, framförallt i samband med brist på 

kontroll över beslutsfattande inverkar, bekräftats i ytterligare en studie (Wilberforce et al., 
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2014). Här lyfts även brist på resurser för att utföra sitt arbete som något som har betydelse för 

upplevelse av stress inom socialt arbete.  

 

2.3.2 Forskning kring arbetsmiljö och arbetsklimat inom socialtjänsten 

Tidigare forskning kring socialsekreterares arbetsmiljö visade att organisatoriska faktorer hade 

betydelse för avsikten att söka nytt arbete (Tham, 2007). Hur personalorienterad organisationen 

är, med ett arbetsklimat där medarbetarna uppskattas, tas väl omhand och där deras välmående 

värderas hade i den studien större betydelse för avsikt att söka nytt arbetet än faktorer som hade 

med yrket att göra, såsom arbetsbelastning och rollkonflikter. Studien visar också att socialt 

klimat hade viss betydelse för medarbetares intentioner att lämna arbetsplatsen (Tham, 2007). 

Med kunskap om organisationens betydelse för att förhindra personalomsättning är det av vikt 

att man inom organisationen ser till att skapa en arbetsmiljö med en policy kring hur man tar 

hand om sin personal och får medarbetare att känna sig uppskattade. Ytterligare forskning 

bekräftar vikten av uppskattning av de anställda från ledning och organisation (Tham & 

Meagher, 2009). Studien visar att socialt arbete är mycket krävande, men att det trots hög 

arbetsbelastning som ibland kräver övertidsarbete är möjligt att hantera en sådan arbetssituation 

om de anställda känner uppskattning och stöd från ledningen. 

 

Samma slutsats visar en forskningssammanställning kring interventioner för att förhindra hög 

personalomsättning inom socialt arbete (Webb & Carpenter, 2012). Den visar att det 

huvudsakligen är inom tre områden man gör interventioner för att förhindra hög 

personalomsättning. Dessa är individuella, organisatoriska och administrativa. Studien visar att 

interventioner inom organisationen är mest verksamma. Inom organisationen behöver man vara 

lyhörd för sin personal och tillsammans kartlägga vilka delar i arbetet som bidrar till hög 

personalomsättningen samt skapa en handlingsplan för att förhindra detta. 

 

En annan förklaring till att personalomsättningen inom socialt arbete är hög kan ligga i den brist 

på tillfredsställelse som socialarbetare känner när de upplever att de inte räcker till i sitt arbete. 

När socialarbetare upplever minskad tillfredsställelse på arbetet kan detta upplevas som att de 

misslyckas med sitt samhälleliga uppdrag (Sudershan, Reva, Lambert & Cluse-Tolar, 2009). 

En tillfredsställande arbetsmiljö har betydelse för socialarbetare och deras tillfredsställelse med 

livet. Anledningen till detta tros vara den starka koppling som människor har till sin 

yrkesidentitet (a.a.). 
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Förutom att ha betydelse för tillfredsställelse med livet inverkar arbetsmiljön även på hälsan 

och arbetstrivseln hos socialarbetare. Detta presenterar en studie (Welander, Astvik & Hellgren, 

2017) där både chefer och medarbetare inom socialtjänsten visar på stressrelaterad ohälsa till 

följd av brister i den psykosociala arbetsmiljön. I den psykosociala arbetsmiljön ingår faktorer 

som motstridiga krav och lågt inflytande tillsammans med oskäliga arbetsuppgifter. För att 

minska stressymptom och öka arbetstrivsel behöver man förändra dessa psykosociala faktorer. 

Studien visar dock att detta inte är tillräckligt som hälsoförebyggande åtgärd. Organisationen 

inom socialtjänsten behöver även utveckla en öppenhet, vilket gör att både chefer och 

medarbetare får möjlighet att framföra synpunkter. Att utveckla denna öppenhet på alla nivåer, 

även inom ledningen, har enligt författarna stor betydelse för både chefers och medarbetares 

hälsa och arbetstrivsel.  

 

Som tidigare presenterats (Tham, 2007; 2018; Webb & Carpenter, 2012), har 

personalomsättningen inom socialtjänsten varit hög under en längre tid. Detta kan ses som en 

protest mot en organisation med brister i arbetsmiljön/arbetsklimatet och otillräcklig 

personalorientering (Astvik, Welander & Isaksson, 2017). I studien framkom att 

socialsekreterare, biståndsbedömare och deras chefer hanterade brister i arbetsmiljön genom tre 

utfallsvariabler: sorti, tystnad och lojalitet. Höga arbetskrav och i synnerhet rollkonflikter 

gjorde att socialsekreterare och biståndsbedömare använde protester i form av sorti, tystnad och 

minskad lojalitet. Studien visar på vikten av öppenhet inom organisationen för att 

uppmärksamma socialsekreterarnas protester. Astvik et al. (2017) menar att för att påverka 

medarbetares och chefers vilja att lämna sitt arbete, motverka tystnad och förbättra känslan av 

lojalitet behöver arbetsmiljön utformas så att det leder till färre motstridiga krav, rimlig 

arbetsbelastning och att yrkesgruppernas inflytande över sitt arbete blir större.  

 

2.3.3 Forskning kring arbetsvillkorens betydelse för klientarbete inom 

socialtjänsten 

Tidigare forskning kring socialarbetares arbetsvillkor (Tham, 2018) visar att arbetsbelastningen 

under det senaste decenniet har ökat samtidigt som innehållet i arbetet har förändrats. 

Förändringen innebär att socialarbetare nu lägger allt mer tid på att utföra utredningar och 

mindre tid på stödjande och rådgivande uppgifter. Dessutom har socialarbetare idag allt mindre 

klientkontakt. Istället ägnas en allt större del av arbetstiden till att hantera akuta situationer. 

Detta gör att socialarbetare ibland tvingas utföra arbetsuppgifter på ett annat sätt än de önskar 
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eller utföra uppgifter utan tillräckliga resurser. Med bakgrund i den allt mer pressade 

arbetssituationen och allt mindre klientkontakt, väcker författaren frågan om det är möjligt för 

dagens socialarbetare att bygga förtroendeingivande och stödjande relationer till klienterna, 

som är betydelsefulla i det sociala arbetet (Tham, 2018).  

 

Förutom avsaknaden av tillräckligt med tid med klienterna (Tham, 2018) har även tydlighet 

kring arbetsuppgifter och tillräcklig handledning betydelse för hur socialarbetare upplever sitt 

arbete med klienterna. Genom att socialsekreterare upplever att kvaliteten i deras arbete med 

klienterna har stor inverkan på klientens liv är tydlighet av stor vikt (Sudershan, Reva, Lambert 

& Cluse-Tolar, 2009). Avsaknad av ledning och handledning ger upphov till både stress och 

osäkerhet hos socialsekreterarna. Detta tillsammans med en tvetydighet i yrkesrollen har 

betydelse för hur nöjda socialsekreterarna känner sig i sitt arbete, vilket också enligt en studie 

av Sudershan et al. (2009) har inverkan på hur nöjda de är med sina liv.  

  

En fråga som väcks är om den ökade arbetsbelastningen, som beskrivs, har någon betydelse för 

hur socialarbetare uppfattar sina klienter. Den studie som gjorts avseende detta (Blomberg, 

Kallio, Kroll & Saarinen, 2014) visar att arbetsrelaterad stress med hög arbetsbörda och 

rollkonflikt i viss grad verkar ha betydelse för hur socialarbetare uppfattar sina klienter. Studien 

visar också att det finns koppling mellan den rollkonflikten i arbetet och negativa/hårdare 

attityder mot klienterna. Men kopplingen mellan arbetsbelastning och negativ attityd till 

klienter är i deras studie inte lika stark. Blomberg et al. (2014) menar därför att hög arbetsbörda 

och rollkonflikter inte ensamt kan förklara socialarbetares attityd till klienter, även andra 

faktorer spelar in. 

 

2.4  Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning kring arbetstidsförkortning att förkortad arbetstid 

har positiv inverkan på sömn, upplevelse av stress, balans mellan arbetsliv och fritid, samt 

möjligheten för återhämtning (Anttila, Nätti & Väisänen, 2005; Schiller et al., 2017a, 2017b; 

Åkerstedt, Olsson, Ingre, Holmgren & Kecklund, 2001). De positiva effekter som eftersträvas 

av arbetstidsförkortningen visar sig när arbetstiden reduceras från 8 timmar till 6 timmar 

(Anttila, Nätti & Väisänen, 2005; Schiller et al., 2017a; Åkerstedt, Olsson, Ingre, Holmgren & 

Kecklund, 2001). 
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En sammanfattning av forskning visar också på ett antal faktorer som kan ha betydelse för 

socialarbetares välmående och upplevelse av stress. Dessa är: organisationsstruktur, 

arbetsbelastning med brist på kontroll och resurser, tvetydighet i yrkesrollen samt relation till 

ledningen (Lloyd, King & Chenoweth, 2009).  

 

Faktorer som har betydelse för arbetsmiljö och arbetsklimat för socialsekreterare visar att 

organisatoriska brister skapar ett klimat där de anställda varken känner sig tillräckligt 

uppskattade, lyssnade på, eller får tillräckligt med stöd från ledningen (Tham, 2007; Tham & 

Meagher, 2009; Webb & Carpenter, 2012: Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Detta i sin tur 

leder till en hög personalomsättning inom socialt arbete och ohälsa bland medarbetarna (Tham, 

2007; Webb & Carpenter, 2012; Welander, Astvik & Hellgren, 2017) 

 

Faktorer som kan ha betydelse för kvaliteten i socialarbetares arbete med klienter visar att en 

allt mindre klientkontakt skulle kunna ge sämre möjligheter att bygga förtroendefulla relationer 

(Tham, 2018). Vidare har faktorer som tydlighet i arbetsuppgifterna och tillgång till 

handledning betydelse för hur nöjda socialarbetare känner sig med sitt utförda arbete 

(Sudershan, Reva, Lambert & Cluse-Tolar, 2009). En ökad arbetsbelastning med ökad känsla 

av stress, tillsammans med en otydlighet i yrkesrollen har visat sig ha samband med hårdare 

och mer negativa attityder gentemot klienter (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2014). 

 

Den forskning som finns kring arbetstidsförkortning behandlar främst dess förhållande till 

stress och välmående. Vår studie kan bidra med kunskap om arbetstidsförkortning inom 

socialtjänsten kan ha betydelse för arbetsmiljön och arbetet med klienterna. Vi kommer att 

knyta an till tidigare forskning i vår diskussion för att ge vårt resultat ett sammanhang men 

också för att jämföra vårt resultat med vad tidigare forskning visar. 

 

3.Teoretiskt perspektiv  
 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för den teori vi valt för att analysera vårt resultat. En teori som kan vara 

användbar för att förstå hur socialsekreterarnas arbetssituation kan leda till sårbarhet eller till ökad motståndskraft 

mot stress är Antonovskys teori (1991) känsla av sammanhang (KASAM)  
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3.1  KASAM 
 

Antonovsky (1991) utgick från ett salutogent perspektiv när han formulerade teorin känslan av 

sammanhang (KASAM). Hur förklarar vi hälsa? Det salutogena perspektivet fokuserar på det 

som främjar hälsan och bejakar det som bidrar till hälsa (Eriksson & Winroth, 2015), och är 

grunden för KASAM som ger förklaringar till varför vissa människor innehar vissa generella 

motståndsresurser till stressorer. Patogenetik däremot innebär att man ser på sjukdom som en 

rubbning av den rådande balansen och synsättet fokuserar därför på orsaker, förebyggande och 

behandlingar av sjukdom. Utgångspunkten, i teorin, är att perspektiven salutogenes och 

motsatsen patogenetik är i ett konstant kontinuum där vi befinner oss på olika delar av detta 

kontinuum, under livscykeln. Förutsättningen för att kunna understödja att en människa 

förflyttar sig mot bättre hälsa utmed kontinuet är en djupare förståelse och kunskap om dennes 

förutsättningar, dessa olika bidragande faktorer (a.a.). Stressorer (stressalstrande situationer) är 

något konstant menar Antonovsky (1991) och ibland nödvändigt att uthärda. Men människor 

har trots allt förmåga att övervinna och bevara hälsa trots dessa svårigheter vilket teorin kan 

hjälpa till att förklara.  

 

Nyckelkomponenterna som tillsammans definierar teorin om KASAM är tre; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet: 

 

Begriplighet, är kärnan i teorin och innebär den mentala förmågan, hos människor, till att förstå 

och bringa ordning i det som händer. Detta ger förutsättningar för att kunna förklara både 

förutsedda och oförutsedda händelser även de mest svåra. Dessa tankar är enligt Antonovsky 

(1991) inte emotionellt förankrade utan härstammar från en mer kognitiv formulering likt 

sannolikhetsberäkningar såsom: ”saker och ting kommer sannolikt att bli bra”, inte 

känslomässiga formuleringar vilket kan innebära uttryck som: ”det kommer nog bli bra”. 

Förmågan att uppfatta en hög begriplighet ger en människa stora fördelar i alla tänkbara 

situationer då de har en mental resurs som bringar klarhet och därmed möjlighet att utveckla 

strategier för svåra händelser. En människa med låg känsla av begriplighet tar kanske till 

vidskepelser eller upplever ofta att de är otursförföljda, vilket gör att de redan innan något 

händer är förberedda på olycka. En människa med hög känsla av begriplighet menar att 

händelser, oavsett karaktär, är erfarenheter som är hanterbara och möjliga att utstå 

(Antonovsky, 1991). 
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Hanterbarhet, syftar på de resurser som människor upplever att de har till sitt förfogande, som 

han eller hon kontrollerar själv eller som finns hos någon som de litar på, en närstående eller en 

läkare t.ex. Med resurser menar Antonovsky (1991) det stöd som människor subjektivt upplever 

som beskyddande i svåra situationer. Genom att känna en hög känsla av hanterbarhet upplever 

man sig inte olyckligt lottad eller orättvist behandlad utan att allt kommer ordna upp sig och i 

slutändan blir det, trots allt, bra (Antonovsky, 1991). 

 

Meningsfullhet, behandlar den känslomässiga motivationskomponenten som människor 

upplever i olika sammanhang. Komponenten behandlar i vilken grad människan känner sig 

delaktig och medräknad i allt som påverkar dennes liv. Detta menar Antonovsky (1991) styr 

vilken känslomässig investering som individen lägger i olika omständigheter. Vilket syftar på 

det engagemang och den energi som människor anser att de bör mobilisera i situationer då 

svårigheter som dödsfall, skador exempelvis inträffar. Studier av har påvisat att de som 

upplever hög känsla av meningsfullhet betraktar händelsen som känslomässigt viktiga och 

betydelsefulla och anser att dessa förtjänar att betraktas som utmaningar och inte bördor. De 

med extra låg känsla av meningsfullhet visar nästintill total likgiltighet medan de som inte 

kände fullt så låg känsla av mening kunde anse att det var viktigt för dem men tungt och 

påtvingat vilket de hellre var utan (Antonovsky, 1991). 

 

En hög känsla av sammanhang KASAM blir enligt Antonovsky (1991) resultatet av ett 

dynamiskt samband mellan dessa komponenter som bygger en stark motståndsresurs för 

eventuella motgångar och svårigheter. Det motsatta gäller vid en låg känsla av sammanhang. 

Hur en individ upplever sin känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan vidare 

predicera dennes förmåga att hantera stress och svårigheter (Antonovsky, 1991).  

 

4.Metod  
 

Avsnittet börjar med en beskrivning av vårt val av forskningsdesign. Därefter kommer en redogörelse av vår 

förförståelse samt vilka urvalskriterier vi bedömt vara viktiga för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi 

förklarar också hur vi samlat in och arbetat med materialet samt vår analys. Vi kommer slutligen att diskutera 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och vad som stärker och försvagar trovärdigheten i studien. Vi 

avslutat avsnittet med att presentera våra etiska ställningstaganden.  
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4.1  Forskningsdesign 
 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt en kvalitativ ansats (Ahrne & Svensson, 

2015). Detta för att få ta del av socialsekreterares subjektiva upplevelser kring 

arbetstidsförkortning utifrån kontexten socialtjänsten, som de befinner sig i. Vi var intresserade 

av både upplevelser och konstruktioner av tankar gällande arbetstidsförkortning. Vilket var 

anledningen till att vi valde att intervjua socialsekreterare utifrån en fokusgruppsintervju. 

Metoden är ett bra sätt att få flera perspektiv och en rik flora av synpunkter och tankar kring ett 

specifikt ämne, utifrån målgruppens egna ord (Dahlin-Ivanoff, 2015). Socialsekreterarna som 

vi intervjuade kunde då reflektera kring arbetstidsförkortning tillsammans med andra som har 

erfarenhet av samma fenomen. Att intervjua i grupp kan också upplevas av intervjupersonerna 

som mer naturligt och avhängigt omgivningen blir samtalet mer avslappnat enligt Dahlin-

Ivanoff (2015). Vi valde därför att intervjua socialsekreterarna på deras arbetsplats och vi bjöd 

även på fika. Detta, samt att deltagarna upptäckte att de delade erfarenheter med andra kan ha 

gjort dem stärkta och upplysta (Dahlin-Ivanoff, 2015) vilket vi tänker kan bidragit till 

uppriktigheten i samtalet. Intervjumetoden är enligt Wibeck (2000) en mer utpräglad 

forskningsteknik, som innebär insamling av data för forskningsändamål, vilket också var vårt 

mål.  

 

Eftersom arbetstidsförkortning kan uppfattas som normbrytande med anledning av att det råder 

en heltidsnorm i samhället och därmed är relativt ”komplext” var metoden även ett passande 

val (Wibeck, 2000). Vår studie som riktade sig till socialsekreterare med delade likheter som 

profession och arbetsplats, men som eventuellt har olika uppfattningar kring ämnet 

arbetstidsförkortning (jfr Wibeck, 2000) är ytterligare en anledning till vårt metodval. Hur 

många som bör ingå i intervjun råder delade meningar om men vanligen fyra till åtta personer. 

Antalet beror dels på vilket ämne som diskuteras men också på att alla ska få tillfälle att utrycka 

sig under intervjun (Dahlin-Ivanoff, 2015). Eftersom vårt ämne kan uppfattas som 

kontroversiellt och då socialsekreterare ofta är engagerade i samhällsfenomen valde vi fyra 

informanter för vår fokusgruppsintervju.  

 

Intervjumetoden förutsätter även att moderatorn (samtalsledaren) förhåller sig relativt passiv, 

då det är gruppens interagerande och åsikter som främst ska synliggöras (Dahlin-Ivanoff, 2015; 

Wibeck, 2000). Interaktionen åskådliggjorde vi i resultatet (kap. 5) genom att lägga till i citaten 
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hur socialsekreterarna i samtalet höll med varandra utifrån olika uttalanden. Detta gav oss i vår 

studie möjlighet att även ta del av liknande åsikter utifrån samma intervjusituation.  

 

Ontologiskt (läran om vad som existerar) är metoden utforskande i enlighet med den 

hermeneutiska traditionen enligt Dahlin-Ivanoff & Hultberg (2006) refererad i Dahlin-Ivanoff 

(2015). Hermeneutiska synsättet utgår från att skapa en helhet utifrån delarna samt att pendla 

mellan dessa såsom en kunskapsspiral, för att tolka ett fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Utifrån ett hermeneutiskt synsätt förstod och tolkade vi därmed deltagarnas individuella och 

gruppens åsikter utifrån sammanhanget, men vi behövde även ta hänsyn till vår egen 

förförståelse vid tolkningen (jfr Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

4.1.1 Förförståelse 

En av oss har jobbat flera men kortare perioder inom socialtjänsten och vi har båda två även 

tagit del av flertalet rapporter och medierapporteringen kring ämnet arbetstidsförkortning inom 

offentlig sektor. Vi har därmed en förförståelse kring det arbete som socialsekreterare gör och 

hur det kan påverka deras hälsa, samt inser att vår förförståelse har betydelse för hur vi tolkar 

insamlad data. Trots denna medvetenhet kring vad vi för med oss och våra ansträngningar att 

förhålla oss objektiva i vår studie, kan våra erfarenheter och insikter påverka hur vi uppfattade 

och tolkade studiens resultat (Denscombe, 2018). 

 

4.2  Tillvägagångssätt  

 

4.2.1 Urval inför intervjun 

Våra önskemål var att deltagarna i fokusgruppsintervjun skulle ha arbetat inom socialtjänsten i 

samma kommun innan projektet påbörjades och under tiden projektet pågick. Detta för att vi i 

vår studie skulle få en mer nyanserad bild av vad arbetstidsförkortningen bidragit med för den 

enskilda socialsekreteraren vid socialtjänsten. Vårt mål var att få till stånd en diskussion inom 

fokusgruppen. Utifrån detta önskade vi därför en grupp bestående av olika individer, men med 

likheter som profession, arbetsplats samt att de jobbat under samma projektperiod (Dahlin-

Ivanoff, 2015). Att deltagarna delade arbetsplats och att alla deltagit i projektet gjorde att vi 

lättare kunde få till stånd diskussioner som grundade sig i deras delade erfarenheter kring 

arbetstidsförkortning.  
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Vi tillfrågade totalt tre verksamheter inom socialtjänsten i tre olika kommuner med målet att få 

möjlighet att intervjua socialsekreterare i en kommun som genomfört projektet med 

arbetstidsförkortning. Dock hade två av kommunerna inte hade möjlighet att ställa upp med så 

kort varsel. Slutligen fick vi svar från en kommun som tackade ja. I denna kommun pågår 

fortfarande projektet med arbetstidsförkortning. Svar på vår intervjuförfrågan (bilaga 2) fick vi 

via e-post från verksamhetschefen som även därefter vidarebefordrade förfrågan till flera 

enhetschefer inom verksamheten. Enhetscheferna skickade i sin tur ut en förfrågan till 

socialsekreterarna i respektive arbetsgrupp som fick meddela sitt intresse att delta i studien. Vi 

fick kontakt med fyra socialsekreterare i denna kommun vilka vi intervjuade.  

 

Det sätt som vi kontaktat och efterfrågat informanter på kallas enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) för ett tvåstegsurval då vi i steg ett kontaktat utvald verksamhet och därefter i 

steg två kontaktat informanterna, som vi fått information om från ansvarig chef. Under 

efterföljande telefonsamtal med enhetscheferna fick vi ett preliminärt datum och tid då de fyra 

socialsekreterare som själva meddelat sitt intresse, kunde delta. Efter det skickade vi ut ett till 

informationsbrev, via e-post till enhetscheferna, adresserat till de socialsekreterare som skulle 

delta. I brevet beskrevs studiens syfte, frivillighet, konfidentialitet och tillvägagångssätt samt 

hur vi initialt kontaktat verksamheten (bilaga 3) 

 

4.2.2 Datainsamlingen 

Data till vår studie samlade vi in genom att använda oss av en semistrukturerad intervju 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015) med delvis förutbestämda frågor utifrån en 

intervjuguide (bilaga 1) samt öppna frågor under själva intervjun. Victoria Wibeck (2000) 

beskriver att en fokusgruppintervju blir mer strukturerad om moderatorn styr gruppens samtal. 

Vår ambition med valet av fokusgruppsintervju var att få informanterna att delge sina 

upplevelser kring ämnet arbetstidsförkortning, men även få dem att diskutera ämnet med 

varandra. Fördelen med metoden menar Wibeck (2000) är att gruppen får tillfälle att även 

utforska åsikter som kan uppfattas som kontroversiella. Detta förutsätter dock att moderatorn 

förhåller sig till att enbart styra samtalet om ämnet skulle komma i skymundan (Wibeck, 2000), 

vilket vi tog fasta på i rollen som moderator.   
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4.2.3 Genomförande av intervjun 

Efter att vi fått intervjutillfället bekräftat genomförde vi en fokusgruppsintervju under arbetstid 

i ett ostört rum på informanternas arbetsplats. Intervjun tog ca 45 minuter och vi inhämtade 

även muntligt samtycke från deltagarna då vi valde att spela in intervjun i enlighet med 

forskningsetik (Denscombe, 2018). Vi informerade även muntligt om innehållet i det 

utskickade informationsbrevet (se bilaga 3). Båda författarna deltog vid intervjun varav en 

ansvarade för tekniken och antecknade medan den andra ansvarade för att diskussionen flöt på 

och att alla i gruppen fick ordet, utifrån rollen som moderator. 

 

4.3  Analysverktyg 

 

Analysen i kvalitativa intervjuer kan beskrivas som en kontinuerlig process som påbörjas redan 

vid intervjutillfället (Dahlin-Ivanoff, 2015; Svensson & Ahrne, 2015), som i vår studie innebar 

att vi lyfte det som vi ansåg var av vikt vid intervjun och meningstolkade därmed samtalet 

medan det pågick. En analys av en fokusgruppsintervju behöver vara systematisk och vi 

beskriver därför i det här avsnittet hur vi gått tillväga vid sammanställningen och analysen av 

materialet. Vi beskriver analysen som ett protokoll med definition av varje steg i analysen för 

att resultaten i vår studie ska kunna verifieras (Dahlin-Ivanoff, 2015).  

 

I analysen reducerade vi först insamlad data till det empiriska materialet. Vi, båda författare, 

transkriberade hela materialet och jämförde våra utskrifter med varandra för att upptäcka 

eventuella olikheter i tolkningar av materialet. Vi lyssnade på intervjun efter utskriften för att 

säkerställa att transkriberingen överensstämde med vad informanterna sade. Detta beskriver 

Wibeck (2000) som datasessioner vilket överensstämmer med vår analysprocess, vilket höjer 

kvaliteten i studien. Sorteringen inleddes med att vi färgkodade olika teman som framträdde i 

det transkriberade materialet. Det tematiserade materialet sorterades sedan in under studiens 

respektive frågeställningar. Vi delade därefter upp materialet i situationen före och efter 

arbetstidsförkortningen, detta för att lätt kunna göra en jämförelse. Under de två första 

frågeställningarna som rör arbetsmiljö fann vi teman som; stressnivå, återhämtning, 

personalomsättning och konflikt mellan arbete/familj, samt flexibilitet och motstridigheter 

mellan enheterna. Den tredje frågeställningen gällde klientarbetet och de teman vi fann var; 

effektivitet, återhämtning och att planera arbetstiden.  
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En analys av en fokusgruppsdiskussion fokuserar på summan av gruppens konstruerade samtal 

och inte enbart på vad den enskilda informanten i gruppen säger (Dahlin-Ivanoff, 2015). I 

intervjun spelade vi därför in samtalet och transkriberade materialet noggrant vilket krävs för 

att även kunna fånga interaktionen mellan deltagarna (Dahlin-Ivanoff, 2015; Wibeck, 2000). 

Analysmetoden som vi använt kan väljas fritt och omformas av forskaren enligt Dahlin-Ivanoff 

(2015) för att passa studiens syfte. Vi valde här att sortera materialet utifrån ämnesområden i 

vår intervjuguide (bilaga 5). Dessa ämnesområden överensstämde med våra frågeställningar. 

Som Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver blev vår inspelade intervju och deltagarnas ord det rådata 

som vi sedan kategoriserade utifrån syfte och frågeställningar. Den beskrivande analysen 

gjordes under tiden och utgjorde illustrativa exempel som sammanfattningar av kategorierna 

utifrån rådata. Därefter genomgick analysen en meningsbärande tolkning som lägger till ett 

lager av meningsbärande enheter till den beskrivande analysen, som till skillnad från den 

deskriptiva analysen ger mer förståelse för området vi undersöker (jfr Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Vi sökte även efter mönster och tendenser vilket kunde handla om hur informanterna i 

interaktionen med andra deltagare ändrade och formade sina åsikter. Detta bidrog även till den 

helhetskänsla som metoden syftar till (a.a.) 

 

4.4  Uppsatsens trovärdighet 

 

4.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om huruvida resultaten i studien är 

tillförlitliga och möjliga att reproducera av andra forskare. I vår studie har vi försökt stärka 

reliabiliteten genom att generera tillräckligt mycket data som vi sedan redovisat utförligt (jfr 

Kvale & Brinkmann, 2014). Som vi beskrivit har vi transkriberat vårt datamaterial noggrant 

och sorterat materialet tillsammans. Vi har även tematiserat vårt material utifrån vad vi önskat 

belysa kopplat till syfte och frågeställningar. Eftersom vi jobbat med materialet båda två under 

relativt lång tid (jfr Dahlin-Ivanoff, 2015) har vi gjort en ordentlig genomlysning. Vi har under 

hela analysförfarandet varit noga med att inte övertolka materialet och ansträngt oss för att inte 

låta vår förförståelse påverka tolkningen av materialet. Det har dock inte varit möjligt för oss, i 

vår förhållandevis lilla studie och med den tid vi haft till förfogande, att öka tillförlitligheten 

genom att använda oss av det Wibeck (2000) beskriver som interkodarreliabilitet. Som innebär 

att tillfråga en oberoende forskare som kodar hela eller delar av materialet, utifrån 

förutbestämda kategorier med undersökningens syfte och frågeställningar i fokus.   
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4.4.2 Validitet 

Validitet i en studie handlar om att visa att det studien syftar till att mäta verkligen mäts (Kvale 

& Brinkmann, 2014; Wibeck, 2000). Vi eftersträvade därför att inte ställa alltför styrande frågor 

under intervjun utan gav deltagarna möjlighet att prata mer ”fritt”. Genom att vi genomförde 

en fokusgruppsintervju skyddade vi även deltagarnas integritet i högre grad, än om vi utfört 

enskilda intervju (jfr Wibeck, 2000). Detta eftersom metoden förutsätter mindre styrning av 

moderatorn. Vilket innebär att det i högre utsträckning är upp till deltagaren att prata om det 

som kan upplevas som känsligt för denne (a.a.).  

 

Det är svårt för oss att bedöma hur tillförlitliga de åsikter som framfördes i intervjun är. Vi 

upplevde dock att deltagarna vid intervjutillfället var både avslappnade och pratsamma vilket 

kanske förstärktes av att vi bjöd på kaffe och hembakat. Vi kan ändå inte blunda för att trots 

våra ansträngningar kan vissa informanter haft svårt att uttala sig öppet. I en intervju som görs 

i grupp med andra professionella kan det finnas inneboende hierarkier som grundas 

i anställningsår eller ålder, något som kan vara osynligt för oss forskare men högst kännbart för 

deltagarna (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

 

4.4.3 Generaliserbarhet 

Vår studie där endast en fokusgruppsintervju genomförts ger inte möjlighet att generalisera 

resultaten till en vidare population (Wibeck, 2000). 

 

4.5  Etiska ställningstaganden 

 

Det finns etiska krav som vi forskare måste förhålla oss till när vi genomför en studie. Dessa 

fyra är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet innebär att studiens syfte och förväntade nytta 

samt upplägg ska delges alla som berörs av forskningen. Det ska även informeras om att 

deltagande är frivilligt och om eventuella obehag eller skador som studien kan åsamka dem 

(Vetenskapsrådet, 2017; jfr Wibeck, 2000). Samtyckeskravet handlar om att de som studien 

berör ska få välja själva om de vill delta i studien och på vilka premisser samt ger dem också 

rätten att när som helst och omotiverat avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017; jfr 

Wibeck, 2000). Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som deltagarna lämnat ska 

behandlas konfidentiellt och förvaras säkert så att inte obehöriga kan ta del av materialet. Vidare 



 

20 

 

ska resultatet skrivas så att inte medverkande kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 

2017; jfr Wibeck, 2000). Slutligen nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som gäller 

enskilda och som samlats in under en studie endast får användas vid forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Vi har beaktat samtliga etiska aspekter i vår studie då vi först skickade ut ett brev med 

information till verksamhetschefer och även till deltagande informanter (se bilaga 2 & 3). Vi 

informerade även om detta muntligt vid intervjutillfället. Vår intervju handlade om projektet 

arbetstidsförkortning som kommunen infört. I resultatet och analysen av materialet har vi även 

sett till att ingen av deltagarna eller den verksamhet som de jobbar i har varit möjlig att 

identifiera. Även om ämnet inte kan ses som känsligt var det viktigt för oss att informanterna 

är skyddade. Vårt insamlade datamaterial har under hela processen förvarats skyddat från 

obehöriga. 

 

5.Resultat 
 

Vi kommer här att presentera vårt resultat från fokusgruppsintervjun utifrån våra frågeställningar. Under varje 

frågeställning har vi delat upp resultatet efter olika teman som framkom av socialsekreterarnas utsagor. Vi 

beskriver också hur situationens upplevdes innan arbetstidsförkortningen infördes och efter.  

 

5.1  Presentation av socialsekreterarna 

 

De fyra socialsekreterarna är alla socionomer och har arbetat i samma socialtjänstorganisation 

under arbetstidsförkortningen. Två av socialsekreterarna arbetade innan projektet startade och 

har 3 yrkesverksamma år i verksamheten. De andra två har jobbat 1,5-2 år och började strax 

efter projektet startade. Vi har valt av etiska skäl att inte benämna socialsekreterarna med 

specifika identifikationskoder som F1 och F2 osv, då vi värnar om deras konfidentialitet. Vidare 

handlar en fokusgruppsintervju mer om gruppens synpunkter och konstruerade reflektioner än 

om en enskild informants åsikter. Dessa interaktioner har vi därför synliggjort genom att vi lagt 

in en kommentar invid citerad text om uttalandet delas av andra i gruppen.  
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5.2  Hur reflekterar socialsekreterare kring vilken betydelse 

arbetstidsförkortning har för upplevelsen av stress?  

 

5.2.1 Situationen innan projektet med arbetstidsförkortning 

Stressigt arbete med hög personalomsättning 

De två socialsekreterarna som var anställda på arbetsplatsen innan arbetstidsförkortningen 

beskriver att situationen inom socialtjänsten präglades av hög stressnivå och att arbetet 

upplevdes som väldigt tungt. De skildrar en arbetssituation innan arbetstidsförkortningen med 

hög personalomsättning som påverkade deras arbetssituation. ”Det var osäkert hur det såg ut 

och det var många sjukskrivningar, många sa upp sig … .”  

 

Vidare beskriver socialsekreterarna hur de upplevde att denna situation bidrog till att skapa 

otrygghet hos socialsekreterarna och deras upplevelse av stress: 

 

 … det kändes inte som att man hade någon trygg punkt, man var alltid lite oroligt. Ok, nu förlitar jag mig 

väldigt mycket på just den här kollegan. Vad gör jag om hon säger upp sig, eller om han säger upp sig? 

Vad händer då? Jag blev i alla fall ganska mån om att försöka se hur folk mådde och försöka förbereda 

mig på att där är de på väg in i väggen. Nu får jag vara förberedd på att de kommer försvinna.  

 

Socialsekreterarna beskriver hur de valde bort raster och pauser under arbetsdagen och att 

många även tog med sig arbetet hem och arbetade hemifrån sent på kvällarna: ”Man jobbade 

nästan dygnet runt. Det tror jag många gjorde.”  

 

Konflikt mellan arbete och familj skapar stress  

Socialsekreterarna beskriver att eftersom de ofta tog med sig arbetet hem fick de inte möjlighet 

eller energi till att engagera sig i sin familj och fritidsaktiviteter. De menar att när de slutade 

arbeta senare på dagen blev övergången till familjelivet lidande. Detta då de lämnade ett 

stressfyllt arbete för att direkt därefter fokusera på sina åtaganden hemma. En annan konsekvens 

av detta dilemma var att de innan arbetstidsförkortningen upplevde svårigheterna i att lämna 

tankar om ärenden, kvar på arbetet: ” … men jag har kunnat lämna jobbet på jobbet på ett 

annat sätt än vad jag gjorde förut … .” Dessa tankar på arbetet hängde kvar enligt 

socialsekreterarna i hemmet och förminskade den ork och energi som de behövde för att kunna 
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hantera sitt familjeliv och fritidsaktiviteter: ”Ja, för man vet att det ingår, att det även går in 

på kvällen.” 

 

En av socialsekreterarna beskriver den konflikt som fanns mellan familjen och arbetet så här:    

  

Jag tänker att slutar du klockan fem så ska du hämta barn på skolan eller förskolan och så ska du hem 

och laga mat. Då är man konstant i stress. Det ska gå fort och så är det hungriga barn. Då hinner du aldrig 

sitta ner och andas ut … 

 

5.2.2 Situationen efter att projektet med arbetstidsförkortning infördes 

Minskad stress och mer återhämtning 

Socialsekreterarna beskriver att deras upplevelse av stress har minskat efter 

arbetstidsförkortningen. De menar att den arbetstid som de har genom projektet ger dem 

möjlighet till återhämtning och detta leder till att de orkar mer: ”Jag tänker att man har 

en annan ork också, när det är sex timmar istället för åtta. Jag tänker att då orkar man 

köra på.”  

 

Den minskade stress som socialsekreterarna berätta om menar de gör att de upplever sig mer 

kapabla till att hantera en ibland kaotiska arbetssituation på ett bättre sätt: ” ... då måste man 

ändå kunna hantera det på ett sätt utan att bryta ihop på något sätt. Jag tänker att är man skör, 

sönderstressad så klarar man inte det på samma sätt. ” 

 

Däremot är de själva fundersamma över hur de kan uppleva sig som mindre stressade när de 

har färre timmar på sig att göra samma jobb: ”… Vilket [att vi har mindre tid på oss att göra 

samma jobb] i sig är lite paradoxalt. Detta i och med att vi har kortare tid på oss. Vi borde 

vara mer stressade, men nej.” 

 

Färre sjukskrivningar och minskad personalomsättning innebär mindre stress  

Socialsekreterarna menar att de även kan se skillnader i hur många som sjukskrivs och de 

beskriver att efter arbetstidsförkortningen är det färre som blivit sjuka: ”Jag tror ju att det beror 

mycket på just stress, det upplevs mindre stressat (medhåll från flera) … .” 

Socialsekreterarnas tolkning är att de fått möjlighet till en ökad återhämtning vilket minskat 

sjukskrivningarna. De berättar att de inte upplever att arbetsplatsen känns lika osäker och 
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otrygg, nu när de kan lita på att deras kollegor orkar stanna kvar. Detta blir, menar de, även en 

bidragande orsak till att stressen de tidigare upplevde har minskat: ”Ja, sen är det också så att 

det inte har varit lika många sjukskrivningar heller. Det har varit betydligt färre (medhåll från 

övriga) det kan man ändå se.” 

 

Mindre konflikt familj/arbete innebär mindre stress  

Det dilemma som de beskriver att de tidigare upplevde såsom en konflikt mellan arbete och 

familjeliv har, enligt socialsekreterarna, förändrats under arbetstidsförkortningen. De beskriver 

att de har mer tid för familjelivet eftersom arbetsdagen är kortare. De tidigare svårigheterna 

med att lämna tankar kring ärenden, kvar på jobbet, har enligt socialsekreterarna förändrats 

efter arbetstidsförkortningen: 

 

… det blir också att nu när man slutar tre, kan det ibland bli så att man funderar lite på jobbet ett tag efter 

klockan 3. Men då blir det att sen så släpper man det. Förut när vi alltid jobbade till fem, ja då kanske man 

funderade till klockan 6 och det blev mer att man tog med detta hem (Medhåll från en annan).  

 

Flera socialsekreterare berättar att tiden de får nu blir till en ”skiljevägg” som gör att gränsen 

mellan arbete och familjeliv blir tydligare. De uttrycker även att den ökade fritiden ger dem 

möjlighet att släppa tankarna på arbetet, och att de kan koncentrera sig och engagera sig i sin 

familj på ett mer avslappnat sätt. Detta att de får mer tid med familjen beskriver de som något 

som minskar deras upplevelse av stress: 

 

Ja, och sen den här stressen som man har att man ska hinna med livet utanför arbetet också, man har ett 

privatliv (medhåll från flera). Många har barn och familj. Det gör jättestor skillnad att sluta klockan tre 

mot att sluta klockan fem (medhåll från flera). Den stressen har man kanske också minimerat… 

 

5.3  Hur reflekterar socialsekreterare kring vilken betydelse 

arbetstidsförkortning har för klimatet på arbetsplatsen? 

 

5.3.1 Situationen innan arbetstidsförkortningen infördes 

Hög personalomsättning skapade otrygghet  

Socialsekreterarna beskriver deras arbetsklimat innan arbetstidsförkortning som delvis kaotiskt 

med många personaluppsägningar och att arbetsdagarna upplevdes som väldigt långa. De 

berättar att de inte hade en flexibilitet i arbetet utan att de fick ta ärenden när de kom in och att 
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jobbet handlade mycket om att ”släcka bränder”. Kollegor som inte mådde bra fick många andra 

i arbetsgruppen att känna sig otrygga. Förhållanden på arbetsplatsen blev många gånger en 

anledning till att många upplevde situationen på arbetet som svår att hantera/ohållbar. 

Socialsekreterarna berättar att innan arbetstidsförkortningen blev även fikapauser och 

kollegiala samtal bortprioriterade då många i arbetsgruppen inte kände att de hade tid eller 

kände sig upplagda för dessa stunder av vila och reflektion: 

 

Jag tror att våra kollegor har pratat om att man gärna hoppar över raster och sådant tidigare (medhåll från 

flera) innan arbetstidsförkortningen. Detta, att man hoppade över och att stämningen var lite mer låg 

(medhåll från fler). 

 

Socialsekreterarna som började jobba i verksamheten innan arbetstidsförkortningen målar upp 

en bild av att de upplevde att arbetsklimatet kantades av hög personalomsättning och att 

samtalen på enheten ofta handlade om att flertalet kollegor sagt upp sig: ” … Kom in en 

arbetsgrupp där man sitter och pratar om massuppsägning.” 

 

Socialsekreterarna fortsätter att berätta om ett arbetsklimat som ledde till att personalen inte alls 

var glada och nöjda med sitt jobb och att många dessutom blev sjukskrivna, vilket gjorde att 

miljön/klimatet i verksamheten upplevdes som svårhanterlig. De beskriver vidare hur de 

upplevde att miljön före arbetstidsförkortningen var genomsyrad av detta och att det ibland var 

svårt att utföra sitt arbete då arbetssituationen för många var ohållbar: ” … många sa upp sig, 

ingen ville vara kvar, alla var missnöjda.” 

 

Sämre kollegialt stöd  

Socialsekreterarna beskriver att deras arbetsklimat innan arbetstidsförkortningen, var svår för 

alla. Ett problematiskt tillstånd, menar de, som även ledde till att det kollegiala stödet i 

arbetsgruppen blev sämre. Detta eftersom måendet hos många i gruppen gjorde att den 

flexibilitet som borde finnas inom arbetsgruppen och som inom socialt arbete många gånger 

underlättar vid utredningar om människors sociala behov, saknades. Detta fick 

socialsekreterarna att känna sig ensamma och utelämnade. Att hjälpa en kollega och stötta 

varandra samt att förmå sig själv att lägga omsorg kring andras svårlösta arbetsuppgifter blev 

många gånger eftersatt, förklarar socialsekreterarna. De beskriver, detta fenomen, som en av de 

viktigaste konsekvenserna av det arbetsklimat som rådde innan arbetstidsförkortningen. En 
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påfrestande arbetssituation menar de som många socialsekreterare uppfattat som alltför 

betungande och ohanterlig.  

 

Motstridigheter mellan enheter  

Socialsekreterarna talar om att erfarenheterna de har av tiden innan arbetstidsförkortningen var 

att de ofta blev motarbetade när de framförde sina individuella åsikter i utredningsärenden. 

Deras ståndpunkter gällande olika ärenden blev föremål för argumentation i förhållande till 

andra enheter och de upplevde att de fick kämpa för att få gehör för sina resonemang. Denna 

situation menar socialsekreterarna påverkade deras arbetssituation på ett negativt sätt. 

Samstämmigt beskriver socialsekreterarna att arbetsklimatet utifrån samarbetet med andra 

enheter präglades av bristande förståelse och motstridigheter. Dessa kontroverser blev ännu 

svårare att hantera menar socialsekreterarna när arbetsklimatet redan upplevdes som 

svårhanterligt:    

  

… Ja, det blir lite ”vi och dom” känsla (medhåll från flera) och just den känner i alla fall jag är kvar. Det 

är ofta som man känner att här får man slåss mot insatsgruppen, man får slåss mot öppenvården. Det 

känns inte riktigt som en socialtjänst alla gånger. 

 

5.3.2 Situationen efter att arbetstidsförkortningen infördes 

Bättre klimat inom arbetsgruppen men förstärkta motstridigheter mellan 

enheterna 

Socialsekreterarna beskriver att projektet med arbetstidsförkortning har gett deras arbetsgrupp 

en form av ”nystart”. De menar att de har fått möjlighet och tid att se över rutiner och arbetssätt 

som påverkat arbetssituationen, vilket de tidigare inte hade haft möjlighet att göra. De upplever 

att arbetsgruppen idag fungerar väldigt bra. De beskriver att stämningen på arbetsplatsen är 

bättre och att de upplever en starkare sammanhållning och en mer positiv och gladare stämning 

inom gruppen: ”Nu tycker jag att det överlag är mycket mer positivt och gladare och tajtare i 

gruppen också.” 

 

Socialsekreterarna vi intervjuat ingår alla i arbetsgrupper som var först inom socialtjänsten i 

kommunen att prova projektet med arbetstidsförkortning. På arbetsplatsen finns fortfarande 

grupper som arbetar ”vanliga” arbetstider. Socialsekreterarna beskriver att de motsättningar 

som tidigare fanns mellan olika arbetsgrupper inom socialtjänsten förstärktes när de arbetar 
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olika arbetstider och att de känner sig frustrerade över att de mött mycket motstånd från andra 

grupper. Följande två citat beskriver hur socialsekreterarna upplever andra enheters bemötande 

gällande de nya arbetstiderna: ” … man fick ta en del gliringar från andra grupper och det var 

lite dålig stämning. Om vi inte kunde komma på ett möte … .” och ”Ja, att de bokade in tider 

när de visste att vi inte kunde.” 

 

Ökad flexibilitet i den egna arbetsgruppen 

Däremot upplever socialsekreterarna att detta motstånd inte finns inom den egna arbetsgruppen 

utan att flexibiliteten i arbetet och gällande arbetstider ökat genom arbetstidsförkortningen. De 

förklarar att de även har andra möjligheter och utrymme i arbetsschemat nu när de har en 

förkortad arbetstid. Socialsekreterarna beskriver att de ibland kan hamna i situationer när en 

klient inte kan träffa dem andra tider än efter kl. 15. Detta försöker de lösa inom enheten och 

den socialsekreteraren som tar emot klienten kan istället börja arbetsdagen lite senare. Samtliga 

socialsekreterare uttrycker att de ställde upp och hjälpte varandra, även innan 

arbetstidsförkortningen men de menar att de har fått bättre förutsättningar för detta när 

flexibiliteten finns schemalagd. De beskriver även att det finns tid och ork att hjälpa varandra 

på ett annat sätt, efter arbetstidsförkortningen, något som de upplever påverkar deras 

arbetsklimat positivt. 

 

Minskad personalomsättning 

Situationen innan arbetstidsförkortningen, med stor personalomsättning, beskriver 

socialsekreterarna som förändrad: 

 

Om någon säger upp sig nu så är det som ett slag i magen och det blir en jättestor sak. Men då, om någon 

sa upp sig så var det mer, okej. Man hade avtackningar en gång i veckan …  

 

Att de anställda väljer att stanna kvar på arbetsplatsen tror socialsekreterarna beror till stor del 

på att arbetstidsförkortning införts. De beskriver att arbetsplatsen har blivit mer lugn och 

attraktiv idag efter arbetstidsförkortningen: ”Det är en annan attraktiv arbetsplats (medhåll 

från övriga) idag än vad det var innan (medhåll från övriga).”  
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5.4  Hur reflekterar socialsekreterare kring vilken betydelse 

arbetstidsförkortning har för arbetet med klienterna? 

 

5.4.1 Situationen innan projektet med arbetstidsförkortning 

Mer möten och större trötthet 

Socialsekreterarna berättar att arbetet innan arbetstidsförkortningen bestod av mer möten. ”Jo, 

mycket mer mötestider innan, det kändes som att man alltid hade någon form av möte.” Mötena 

tog ofta minst en timme av arbetsdagens tid, vilket de menar gjorde att det var svårt att hinna 

med klientarbetet. Socialsekreterarna beskriver även att de tog fler fikaraster under arbetsdagen.  

 

Socialsekreterare menar att de inte hade samma möjlighet till återhämtning när de arbetade åtta 

timmar om dagen. Dels upplevde de att deras ork inte räckte till en hel dags arbete. I slutet av 

arbetsdagen kände de sig ofta trötta och utan ork. Detta, beskriver de, hade negativ påverkan på 

deras förmåga att prioritera och sortera i sitt arbete. Dessutom menar de att det inte fanns tid 

för att ”andas” och reflektera över dagen efter arbetstidens slut eftersom de då behövde skynda 

sig hem till familj och/eller andra aktiviteter. Detta, menar de, bidrog till att de inte fick någon 

återhämtning vilket gjorde att de upplevde minskad ork för arbetet följande dag. 

 

Svårt att planera arbetet 

Socialsekreterarna beskriver även att de upplever att det var svårt att själva prioritera och 

planera sitt arbete: ”För att det blir att våra ärenden de prioriteras själv.” De ärenden som 

kräver mycket och omedelbart arbete får det, medan de ärenden som kan vänta och som inte är 

lika brådskande hamnar längre ner på prioriteringslistan. De berättar att beroende på vilka 

ärenden som kommer in förändras deras arbete, både vad gäller planering och prioritering. 

Samtidigt beskriver de att det kan vara svårt att från början avgöra vilka ärenden som kräver 

mycket och omedelbart arbete: ”Precis som vi kan få ärenden som man bara tänker så här, slår 

på stora trumman på en gång och så blir det ingenting.” 

 

5.4.2 Situationen efter projektet med arbetstidsförkortning infördes 

Effektivisering och ökad återhämtning med reflektionstid  

Socialsekreterarna beskriver att efter arbetstidsförkortningen har de effektiviserat sitt arbete på 

ett annat sätt. De uttrycker att de använder tiden som de är på arbetet mer optimalt ” … att när 
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man har kortare arbetstid tänker man mer tidseffektivt, att det blir mer fokus.” Vidare upplever 

de att den tid som de tillbringar på arbetet numera används mer till arbetet med klienterna och 

de utredningar som de behöver skriva i sina ärenden: 

 

… man kan säga att vi har inte bara tagit bort två timmar av arbetsförlagd tid utan vi har jobbat mycket 

med tidseffektivisering (flera instämmer). Att dokumentera på ett annat sätt, mindre möten, det är mycket 

sådant som gör att det är möjligt också. Tänker att man prioriterar tiden. Man prioriterar det som ska 

göras på ett annat sätt (medhåll från andra) när man har en annan ork (medhåll från övriga).  

 

Socialsekreterarna menar samstämmigt att även om ärenden fortfarande många gånger 

prioriterar sig själva blir deras klientkontakter utförda på ett mer tidsbesparande sätt. Många 

gånger är det inte nödvändigt att träffa klienten utan det går lika bra att sköta olika uppgifter 

per telefon eller per e-post, menar de: ”Och då är det inte mindre möten med klienter utan 

information kanske man kan maila ut istället för att vi ska sitta i en timme. Så mycket sådant 

har vi försökt att effektivisera.” 

 

De beskriver också att de efter arbetstidsförkortningen kan utforma sitt arbete till att bli mer 

tidseffektivt vilket de menar att de inte hade möjlighet till innan arbetstiden förkortades: ”Jobba 

mycket med tidseffektivisering (medhåll från övriga deltagare), dokumentera på ett annat sätt, 

mindre möten alltså det är mycket som kom med, som gör att det är möjligt.”  

 

Verksamheten har enligt socialsekreterarna utformats och effektiviseras på ett annat sätt efter 

arbetstidsförkortningen. Detta, att verksamheten behövt se över sin mötesstruktur, har blivit 

nödvändigt då all personal inte är på plats under samma tider på alla enheter i hela 

verksamheten. ”Det ställer lite mer krav på hur information förs ut uppifrån (medhåll från 

övriga) just för att man inte kan samla alla, på ett ställe, på samma sätt.” Något annat som 

socialsekreterarna berättar om är att fikakulturen på enheten förändrats efter införandet av 

arbetstidsförkortning. De beskriver att de tar en fikarast istället för två, som var vanligt innan 

arbetstidsförkortningen.  

 

Något som alla socialsekreterarna är överens om är att arbetstidsförkortningen medfört att den 

nödvändiga återhämtning som de så väl behöver efter sitt arbetspass, har de nu fått möjlighet 

att tillgodogöra sig. Den extra tid som socialsekreterarna får genom arbetstidsförkortningen 

upplever de blir en möjlighet för individuell reflektion. 
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Nu har vi ändå de här två timmarna som vi har för reflektion och friskvård där vi får den möjligheten att 

vill man sitta kvar på jobbet i trettio minuter och andas så hinner man det för då är klockan ändå bara 

halv fyra när man går hem …  

 

Den återhämtning som arbetstidsförkortningen upplevs ge enligt socialsekreterarna bidrar även 

positivt till arbetet med klienterna och att utreda ärenden på ett rättssäkert sätt: ”Man har mer 

energi och man orkar hålla på, på ett annat sätt i möten, man blir skarpsynt.” 

 

Möjligheten till ökad återhämtning som socialsekreterarna menar att arbetstidsförkortningen 

medfört gör att de förmår använda sina timmar på arbetet mer effektivt. De uttrycker att de 

orkar arbeta en hel arbetsdag då de inte behöver arbeta lika många timmar som tidigare: 

 

Säg att man har lunch till ett. Då vet man att nu är det de här två timmarna. Nu måste jag göra någonting 

vettigt (medhåll från övriga). Ja, men då kanske man orkar jobba på i två timmar. I fyra timmar kanske 

man inte orkar vara jätteeffektiv. 

 

Samtliga socialsekreterare menar att den tid som de nu får för återhämtning ger såväl energi 

och kraft som mer tid för reflektion. Detta gör att de kan utföra sina kvalificerade 

arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Följande citat är något som hela gruppen beskriver att de 

känner och något som de menar arbetstidsförkortningen bidragit med: ”Jag tror att jag är en 

bättre socialsekreterare nu än vad jag var innan, (medhåll från övriga) för att jag är mer 

”här”.” 

 

Svårt att planera arbetstiden och minskad till gänglighet 

Samtidigt som socialsekreterare beskriver att dem nu har effektiviserat sitt arbete och upplever 

bättre kontroll än innan arbetstidsförkortningen upplever de dock fortfarande svårigheter att 

planera arbetstiden eftersom det beror på vilka ärenden som kommer in. Detta är något som inte 

förändrats efter arbetstidsförkortningen, säger de. Däremot reflekterar de kring att 

arbetstidsförkortningen ställer högre krav på att prioritera och planera arbetstiden eftersom 

arbetsuppgifterna ska utföras under en kortare arbetsdag. Detta är något som de betonar att deras 

nyvunna energi, genom ökad återhämtning, ger dem möjlighet till: ”Tänker att man prioriterar 

tiden, alltså man prioriterar det som ska göras på ett annat sätt (medhåll från övriga) när man 

har en annan ork (medhåll).” En socialsekreterare beskriver att hon har blivit mer noggrann 

med att se till att hon får tid för skrivarbete och väljer då att stänga av telefonen och se till att 
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hon inte blir störd av kollegor. Om det är någon som vill komma i kontakt med henne ringer 

hon upp efter att skrivarbetet är färdigt. Detta är något som de kan se har påverkats av 

arbetstidsförkortningen, att de inte är lika tillgängliga: 

 

Vi är inte riktigt lika tillgängliga. Även om, på ett sätt är jag mer tillgänglig, att när jag är här så är jag 

här, både fysiskt och psykiskt. Men, samtidigt är det ofta man kommer till jobbet och man har fått sms 

efter tre, mellan tre och fem, då det är en förälder eller en ungdom och det har hänt någonting. 

 

Som citatet antyder är det efter arbetstidsförkortningen svårare att få tag på socialsekreterarna 

på telefon, framförallt på eftermiddagarna då deras arbetsdag är slut. Men socialsekreterarna 

upplever att i fysiska mötet med klienterna har de nu mer energi att vara mentalt närvarande i 

högre grad. 

 

6.Analys av empiri utifrån teori 
 

Socialsekreterarna menar att de känner sig mindre stressade med anledning av arbetstidsförkortningen. Vi har i 

vårt resultat kunna urskilja olika möjliga anledningar till detta. Varför dessa områden bidragit till mindre 

upplevelse av stress kommer vi här att analysera utifrån nyckelkomponenterna i teorin om KASAM. 

 

6.1   Känsla av sammanhang (KASAM) 

 

Vårt resultat visar att socialsekreterarna upplever att deras känsla av stress både i arbetslivet 

och i familjelivet har minskat efter arbetstidsförkortningen infördes. De upplever också mer 

glädje och större lugn på arbetet samt att de får mer möjlighet att fokusera på det meningsfulla 

klientarbetet. Däremot har inte deras arbetsuppgifter och antal klientärenden förändrats. De 

hanterar fortfarande samma mängd ärenden och möter liknande problematik i arbetet. Hur 

kommer det sig att de ändå känner att de kan hantera dessa stressorer på ett sätt som bidrar till 

hälsa och välbefinnande? Som hjälp för att förstå detta kommer vi att använda oss av 

Antonovskys (1991) tankar kring känslan av sammanhang (KASAM).  

 

6.2  Olika faktorer inom arbetsliv, arbetsmiljö och klientarbete 

 

Vi har i vårt resultat kunnat urskilja olika faktorer som arbetstidsförkortning bidragit med och 

som gör att socialsekreterarna idag upplever att arbetslivet känns mindre stressigt och mer 
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glädjefyllt. De faktorer vi kunna urskilja rör olika delar av arbetslivet. Den första och andra 

faktorn handlar om en minskad konflikt mellan familj och arbetsliv samt ökad återhämtning. 

Den tredje och fjärde faktorn handlar ökad kontroll över arbetstiden samt en lugnare och 

tryggare arbetsplats. Den femte och den sjätte faktorn handlar om minskade antal mötestider 

och ökad tid för reflektion.   

 

Enligt Antonovsky (1991) påverkar tre komponenter vår känsla av sammanhang. Dessa 

komponenter är begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet. För socialsekreterarna skulle 

en stark känsla av sammanhang (KASAM) göra att de får möjlighet att se livet som 

sammanhängande med struktur och mening. Detta bidrar till att skapa en tillit till deras egen 

förmåga att hantera händelser i livet så att de främjar den egna hälsan och välbefinnandet 

(Antonovsky, 1991). Istället för att stressorer inom arbetslivet leder till stress och minskad 

arbetsglädje hos socialsekreterarna främjas tilltron till de egna resurserna och förmågan att 

hantera stressorer, vilket gör att känslan av stress minskar och glädjen över arbetslivet ökar. 

 

Nedan beskriver vi hur de olika faktorerna vi kunnat urskilja i vårt resultat bidrar till att stärka 

dessa komponenter hos socialsekreterarna och bidra till att känslan av sammanhang (KASAM) 

ökar. 

 

6.3  Ökad känsla av begriplighet 
 

6.3.1 Tid för reflektion  

Socialsekreterarna beskriver att de genom arbetstidsförkortningen har en annan möjlighet att 

reflektera över vad som hänt under dagen eftersom de känner att de inte genast behöver skynda 

iväg, för att exempelvis hämta barn på dagis, efter arbetsdagens slut. Att få möjlighet till 

reflektion bidrar till att öka känslan av begriplighet hos socialsekreterarna. Komponenten 

begriplighet är den kognitiva dimensionen och syftar till att beskriva i vilken utsträckning man 

upplever sin omgivning som ordnad och strukturerad (Antonovsky, 1991) Genom att reflektera 

över vad som hänt under dagen, ensam eller genom dialog med sina kollegor, bidrar detta till 

att socialsekreterarna skapar en djupare förståelse för händelsernas innebörd. Tiden för 

reflektion gör att de får möjlighet att planera kommande arbete och kan sätta upp tydliga mål 

och skapa en struktur för arbetet, vilket bidrar ytterligare till att förstärka känslan av 

begriplighet. 

 



 

32 

 

6.3.2 Ökad trygghet och glädje på arbetsplatsen  

Socialsekreterarna beskriver att en minskad personalomsättning ger ett ökat lugn på 

arbetsplatsen. Ett ökat lugn kan utifrån KASAM påverka den begriplighet som 

socialsekreterarna upplever. Begriplighet beskriver i vilken grad man upplever att yttre stimuli 

är ordnade (Antonovsky, 1991). En orolig arbetsplats med stor personalomsättning kan 

uppfattas som ostrukturerad och oordnad. En arbetsplats med mindre personalomsättning och 

mindre oro kring vilka kollegor som ska sluta, gör att känslan av begriplighet ökar. Trots att 

arbetsbelastningen kanske fortfarande är hög och stressig så upplevs omgivningen med 

arbetsgrupp som begriplig. 

 

6.4  Ökad känsla av hanterbarhet 

 

6.4.1 Bättre möjlighet till återhämtning  

Socialsekreterarna beskriver att kvaliteten i deras arbete har förbättrats efter 

arbetstidsförkortningen. Förkortad arbetstid har, enligt dem, medfört mer tid för återhämtning 

vilket i sin tur leder till att de upplever att dem har ökad ork i arbetet. De uttrycker också de 

fortfarande ibland upplever arbetet med klienterna som påfrestande. Men de är överens om att 

även kontakten med klienterna kvalitativt förbättrats när arbetstiden förkortats. Ett uttalande 

som styrker detta är när de samtliga uttrycker att de upplever sig överlag stärkta i sin personliga 

och professionella kompetens, som socialsekreterare.   

 

När socialsekreterarna beskriver att de har mer ork kan de uppleva att deras grad av 

hanterbarhet har ökat. Hanterbarhet behandlar till vilken utsträckning man upplever sig 

disponera resurser för att hantera omgivande krav (Antonovsky, 1991). Då kommunen infört 

arbetstidsförkortning har de demonstrerat stödjande åtgärder och förutsättningarna för 

återhämtning har förbättrats, enligt socialsekreterarna. Arbetstidsförkortningen har även 

medfört ett mer kontinuerliga stöd från tillgängliga kollegor (jfr Eriksson, 2015), nu när 

personalomsättningen avstannat. Socialsekreterarna upplever sannolikt även ökat 

känslomässigt stöd hemifrån. Detta kan utläsas av deras uttalanden kring att de får mer 

kvalitativ tid för sin familj genom förkortad arbetstid. Med hjälp av dessa stöttande resurser får 

de mer ork och därmed möjlighet att behärska en kravfylld arbetssituation bättre, beskriver dem. 

Detta leder sannolikt även till att de känner en ökad tilltro till sina egna resurser att hantera 
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situationen vilket stärker deras självförtroende och förbättrar deras förmåga att hantera 

stressorer i arbetslivet.  

 

6.4.2 Ökad kontroll över arbetstiden 

Socialsekreterarna beskriver att arbetstidsförkortningen har gett dem möjlighet att vara mer 

flexibla med sina arbetstider. Att socialsekreterarna får möjlighet att själva styra över sin tid 

kan påverka hur hanterbar de uppfattar sin arbetssituation. Hanterbarhet beskriver till vilken 

grad man upplever att man kan förfoga över resurser som gör att man kan möta krav från 

omgivningen (Antonovsky, 1991). Genom att själva ha kontroll över arbetstiden, som kan ses 

som resurs, ökar socialsekreterarnas känsla av hanterbarhet. Med hjälp av den ökade 

flexibiliteten i arbetstiden bidrar detta till att de upplever att de förfogar över en resurs som kan 

vara till hjälp för att möta de krav de ställs inför inom arbetslivet. Socialsekreterarna beskriver 

själva att de försöker hjälpa varandra att byta arbetstider så att alla kan lösa sin arbetssituation 

och behoven av återhämtning på bästa sätt.  

 

6.4.3 Ökad trygghet och glädje på arbetsplatsen 

Socialsekreterarna beskriver att de efter arbetstidsförkortningen upplever att det finns en annan 

glädje och trygghet på arbetsplatsen. Den höga personalomsättningen har minskat och 

arbetsplatsen har blivit mer attraktiv. Att arbetsplatsen präglas av en god atmosfär bidrar till att 

känslan av hanterbarhet stärks hos socialsekreterarna. Stärkt känsla av hanterbarhet innebär att 

man upplever att man har gott om resurser till förfogande för att hantera krav och stressorer 

(Antonovsky, 1991). Det sociala stödet som arbetskamrater innebär på en arbetsplats med god 

atmosfär framstår som en bidragande orsak till att stärka känslan av hanterbarhet hos 

socialsekreterarna.  

 

6.5  Stärkt känsla av meningsfullhet 

 

6.5.1 Ökad kontroll över arbetstiden 

Socialsekreterarna beskriver att arbetstidsförkortningen har gett dem möjlighet att vara mer 

flexibla med sina arbetstider. När socialsekreterarna får kontroll över delar av arbetstiden kan 

det ses som betydelsefullt för deras känsla av meningsfullhet kring upplevelsen av deras 

arbetssituation. Meningsfullhet behandlar i vilken grad individen känner sig delaktig i sitt eget 

liv, vilket styr vilket känslomässigt engagemang man har i situationen (Antonovsky, 1991). 
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Genom att socialsekreterarna har makt över delar av arbetstiden kan känslan av delaktighet i 

det egna livet bli större, vilket kan få dem att uppleva arbetssituationen mer som en utmaning 

värd deras engagemang. 

 

6.5.2 Minskat antal mötestider 

Socialsekreterarna beskriver att de efter arbetstidsförkortningen har minskat antal mötestider. 

Istället menare de att de lägger mer av arbetsdagens tid på arbetet med klienterna. 

Socialsekreterarna beskriver att arbetet med klienterna är det som skänker mening och att 

många av de möten de tidigare hade ”stal” tid från det arbetet som de kände var betydelsefull 

och belönande. Minskade mötestider och ökad tid för klientarbete, förändringar i arbetet för 

socialsekreterarna som arbetstidsförkortningen bidragit till, kan öka känslan av meningsfullhet 

för socialsekreterarna. Meningsfullhet är den komponent som beskriver i vilken utsträckning 

livet har en känslomässig innebörd (Antonovsky, 1991). Socialsekreterarna får med mindre 

mötestider känna att de har möjlighet att lägga mer tid på det arbete som engagerar och bidrar 

till att de känner att de uträttar något betydelsefullt. Om socialsekreterarna är tillfreds med 

arbetet och upplever att de får den tid de behöver för att uträtta ett tillfredsställande arbete, utan 

att bli störd av möten, kan detta vara betydelsefullt för hur nöjda de är med sin arbetsinsats. Att 

känna att man är nöjd över det man gör och att man lägger arbetstid på det som är viktigt i 

arbetet bidrar på detta sätt till att öka känslan av meningsfullhet hos socialsekreterarna. 

 

6.5.3 Minskad konflikt mellan familjeliv och arbetsliv  

Socialsekreterarna beskriver att dilemmat mellan att hinna med och att orka med familjeliv och 

arbetsliv har blivit mindre efter arbetstidsförkortningen. Många har barn och familj och för dem 

är det stor skillnad att sluta arbetet klockan tre jämfört med att sluta klockan fem. 

Socialsekreterarna beskriver att det är stressande att ständigt ”brottas” med konflikten av ett 

arbetsliv och ett familjeliv. Att få den extra tiden varje dag som arbetstidsförkortningen 

inneburit till att ägna sig åt familjeliv och fritid har enligt socialsekreterarna gjort skillnad för 

den stress som de upplevt.  

 

Vi har olika förmåga att hantera svårigheter och stress vilket beror på viken känsla av 

sammanhang vi har utvecklat (Antonovsky, 1991). Känsla av meningsfullhet förklarar med 

vilken grad man upplever att man har påverkan och delaktighet i sitt eget liv (a.a.). Genom att 

socialsekreterarna upplever att de, genom arbetstidsförkortningen, får mer tid till familj och 
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fritid kan det innebära att den meningsfullhet de känner inför sin livssituation ökar. Livet består 

av både arbetsliv och familjeliv och för att skapa ett liv som upplevs meningsfullt och lustfyllt 

där man känner sig delaktig, behöver dessa båda balanseras. Socialsekreterarna har genom 

arbetstidsförkortningen fått möjlighet att på ett annat sätt påverka dessa delar i livet. Ett liv som 

består av lustfyllda aktiviteter, såsom familjeliv och fritidsliv, gör att motivationen att lösa de 

krav som man ställs inför i livet ökar enligt Antonovsky (1991) för att livet upplevs ha en större 

känslomässig innebörd. För socialsekreterarna kan det därför innebära att den mening de känner 

inför att möta stressen inom arbetslivet och den energi de är upplever att de vill lägga på 

situationer inom arbetet ökar. 

 

6.6  Stärkt känsla av sammanhang 
 

Sammantaget tyder våra resultat på att socialsekreterarnas känsla av sammanhang i arbetslivet 

(KASAM) har stärkts genom projektet med arbetstidsförkortning. Utifrån analys av de faktorer 

vi sett i vårt resultat har alla tre dimensioner som bygger känsla av sammanhang (begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet) förstärkts. Enligt Antonovsky (1991) är vi i arbetslivet, precis 

som i livet, ständigt utsatta för situationer och händelser som vi uppfattar som stressande. Det 

är den situation som socialsekreterarna inom socialtjänsten ofta upplever. Enligt Antonovsky 

(1991) behöver vi ständigt förhålla oss till dessa förändringar. Hur vi kan hantera denna stress 

är avgörande för vår framtida hälsa och välbefinnande. Känslan av sammanhang (KASAM) är 

här en viktig faktor för att bidra till motstånd mot stress och ohälsa. Våra resultat pekar mot att 

arbetstidsförkortningens inverkan på olika faktorer som på olika vis bidrar till att stärka deras 

känsla av sammanhang ökar socialsekreterarnas möjlighet att hantera arbetslivets krav och 

stressorer. Arbetstidsförkortningen har på så vis bidragit till att de nu upplever lägre krav och 

stress och upplever ett mer glädjefyllt arbete. 

 

7.Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till tidigare forskning. Vi kommer även att lyfta 

några delar av resultatet och diskutera dessa i ett större sammanhang. Vi inleder med att sammanfatta studiens 

viktigaste resultat i relation till syfte och frågeställningar. Slutligen kommer vi att diskutera styrkor och svagheter 

i vår metod samt ge våra förslag till fortsatt forskning.   
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7.1  Resultatsammanfattning 
 

Syftet i vår studie var att undersöka hur socialsekreterare som ingått i projekt med 

arbetstidsförkortning reflekterade kring betydelsen av detta för arbetsmiljön och för 

klientarbetet. De viktigaste resultaten i vår studie är att projektet med arbetstidsförkortning, 

enligt våra informanter, upplevs ha bidragit till att de känner sig mindre stressade och mer 

tillfreds med sin arbetssituation. Arbetstidsförkortningen beskrivs ha påverkat olika delar av 

arbetslivet positivt. Förkortad arbetstid upplevs även ha haft betydelse för ökad återhämtning 

och minskad konflikt mellan familjeliv och arbetsliv. Projektet har också haft betydelse för att 

skapa en bättre atmosfär på arbetsplatsen. Arbetsplatsen skildras som mer attraktiv efter 

arbetstidsförkortningen och den höga personalomsättningen och sjukskrivningarna uppges ha 

minskat. Mindre tid läggs på möten enligt socialsekreterarna samtidigt som möjligheten att 

planera arbetstiden blivit bättre. Socialsekreterarna upplever dock att de är mindre tillgängliga 

på eftermiddagarna och att det fortfarande är svårt att planera arbetsdagen eftersom detta beror 

på vilka ärenden som kommer in. En annan negativ konsekvens av arbetstidsförkortningen 

beskrivs vara att de motstridigheter som tidigare funnits mellan olika enheter upplevs ha 

förvärrats.  

 

7.2  Resultatdiskussion 

 

Resultatet i vår studie bekräftas av tidigare forskning kring arbetstidsförkortning som visar att 

förkortad arbetstid har positiv inverkan på upplevelse av stress, balans mellan arbetsliv och 

fritid, samt möjligheten för återhämtning (Anttila, Nätti & Väisänen, 2005; Barck-Holst, 

Nilsonne, Åkerstedt & Hellgren, 2017; Schiller et al., 2017a; Schiller et al., 2017b; Åkerstedt, 

Olsson, Ingre, Holmgren & Kecklund, 2001). Detta beskriver alla socialsekreterare i vår studie. 

Vidare blir det tydligt att stressen i förhållande till arbetssituationen upplevs ha minskat i och 

med att socialsekreterarna får ökad återhämtning och mer tid för reflektion. De förändringar 

som arbetstidsförkortningen medfört, har för socialsekreterarna i vår studie inneburit en ökad 

förmåga att hantera krav som finns både i arbetslivet och i familjelivet. Detta gör att 

socialsekreterarna upplever sig som ”bättre socialsekreterare”. Den förkortade arbetstiden 

bidrar även till färre sjukskrivningar samt att den höga personalomsättningen har avstannat, 

vilket var ambitionen med projektet.   
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7.2.1 Tid är ”nyckeln” 

Socialsekreterarna i vår studie beskriver att den ökade återhämtningen de får genom 

arbetstidsförkortningen leder till att de får mer ork. Detta då de upplever en mindre konfliktfylld 

vardag och att kvaliteten i arbetslivet och familjelivet har förbättrats. När de känner mer ork 

menar de också att de kan hantera sin arbetssituation bättre. Detta bekräftas i en svensk studie 

av Barck-Holst, Nilsonne, Åkerstedt & Hellgren (2017) som studerat arbetstidsförkortning 

inom socialtjänsten. Författarna lyfter även ett annat tillvägagångssätt som kan underlätta för 

socialsekreterares upplevelse av stress vilket är att minska deras arbetsbelastning. I vår studie 

har dock inte socialsekreterarna berört arbetsbelastningen i förhållande till sin känsla av stress 

i arbetslivet. Vårt resultat har snarare handlat om ”tid” och att de upplever att de inte hade 

tillräckligt med tid, innan arbetstidsförkortningen.  

 

Socialsekreterarna i vår studie uttrycker att de uppskattar möjligheten de fått genom 

arbetstidsförkortningen att planera sin arbetstid och även att de fått en mer flexibel arbetstid. 

Precis som i studien av Barck-Holst et al. (2017) beskriver socialsekreterarna i vår studie att 

arbetet inom socialtjänsten innebär att arbetsbelastningen oftast är hög. Tillsammans med 

beskrivningen de ger om att deras ärenden ofta prioriterar sig själva framgår även att de ofta 

kände en hög stress innan arbetstidsförkortningen. Men de menar också att sedan förkortad 

arbetstid infördes upplever de inte situationen med arbetsbelastningen som lika stressande. 

Förklaringen till detta är enligt socialsekreterarna att de fått mer tid för återhämtning och 

reflektion genom arbetstidsförkortningen samt att de kan planera sitt arbete bättre. Detta, menar 

de, leder även till att de upplever en bättre balans i livet mellan arbete och fritid vilket gör att 

de kan hantera arbetslivet bättre, trots att de fortfarande har en hög arbetsbelastning. En ”positiv 

spiral” har skapats.  

 

Vi drar därför likt Barck-Holst et al. (2017) slutsatsen att det inte är en minskad arbetsbelastning 

som är ”nyckeln” till en bättre arbetssituation för socialsekreterare utan det är extra ”tid för 

livet” de behöver för att känna sig mindre stressade. I studien av Barck-Holst et al. (2017) kunde 

även effekter av arbetstidsförkortningen kopplas till bättre sömnkvalitet vilket gav 

socialsekreterarna ett bättre mående överlag. Trots att vi i vår studie inte ställt frågor kring sömn 

kan vi dra liknande slutsatser av de uttalanden som socialsekreterarna gjorde kring deras 

upplevelse av familjelivet och betydelsen av att känna sig avslappnad, i mötet med sina barn. 

Även om vi inte kan applicera våra resultat till en vidare population blir det tydligt att det för 
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våra informanter är av vikt för hälsa och välmående att de upplever en hälsosam balans mellan 

arbete och fritid. 

 

7.2.2 Konflikten mellan arbete och familj  

Socialsekreterarna i vår studie beskriver att de sedan arbetstidsförkortningen har andra 

möjligheter att lägga tid på återhämtning och lustfyllda aktiviteter efter arbetet. Tid som de 

tidigare behövde lägga på hemarbete, som matlagning, disk och städning och som underlättar 

för dem att hantera ett svårt ”vardagspussel”. Forskning vi tagit del av visar att 

arbetstidsförkortning bidrar till extra tid för hemarbete (Åkerstedt et al., 2001). Att den 

sammanlagda arbetstiden, både yrkes- och hemarbete minskade. Samtidigt ökade tiden för 

återhämtning. Annan forskning av Anttila, Nätti och Väisänen (2005) menar att den positiva 

effekten av arbetstidsförkortning på konflikten mellan arbetsliv och familjeliv är allra störst hos 

anställda som har barn som fortfarande bor hemma. Informanterna i deras studie består till 

största delen av kvinnor. Socialtjänsten i vår studie beskrivs som en kvinnodominerad 

arbetsplats där många även har minderåriga barn och familj. Forskningen av Anttila et al. (2005) 

visar att kvinnor upplever svårigheter att balansera ett arbetsliv och ett familjeliv och detta 

beskrivs ofta som ett svårt ”vardagspussel” som många föräldrar i barnfamiljer försöker få ihop. 

Inte sällan fortsätter arbetet efter arbetsdagen tagit slut, då i form av hemarbete.  

 

7.2.3 Heltidsnorm och konflikt med andra yrkesgrupper 

Anttila, Nätti och Väisänen (2005) lyfter en intressant aspekt i sin studie. De beskriver att arbete 

på ”udda” tider jämfört med en heltidsnorm väckte känslor av skuld hos informanterna. 

Socialsekreterarna i vår studie beskriver inte att de upplever känsla av skuld. Däremot beskriver 

de detta som ett dilemma. Dels upplever de att konflikten med andra enheter inom socialtjänsten 

ökade under projekttiden. De beskriver att det fanns en ovilja bland andra grupper, som arbetade 

heltid, att anpassa sig efter deras arbetstider. Att de är mindre tillgängliga för klienterna på 

eftermiddagarna, något som ibland inte passar klienterna försöker de lösa genom att lägga om 

arbetstiden de dagarna som det behövs. Att socialsekreterarna, genom den förkortade 

arbetstiden som projekten ger strider mot den heltidsnorm som råder inom arbetslivet verkar, 

enligt socialsekreterarna i vår studie, främst väcka ovilja till samarbete från omgivningen.   
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7.2.4 Minskad personalomsättning 

Tham (2007) visade i sin studie att organisationer som tar väl hand om sin personal, med ett 

arbetsklimat där medarbetarna uppskattas, har stor betydelse för avsikten att söka nytt arbete. 

Känner personalen sig uppskattad på arbetsplatsen minskar den viljan. Socialsekreterarna i vår 

studie beskriver att personalomsättningen på arbetsplatsen minskat avsevärt efter att 

arbetstidsförkortning infördes. Däremot beskriver de inte att de upplever att de idag uppskattas 

mer för sitt arbete. Anledningen till den minskade personalomsättningen på denna arbetsplats 

tolkar vi är projektet med arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortning skulle alltså, enligt vår 

studie, kunna ha en betydelse för avsikten att söka nytt arbete. En tolkning som kan göras av 

resultatet, och som då överensstämmer med Thams (2007) forskning, är att 

arbetstidsförkortning kan uppfattas som en personalvårdande åtgärd. Projektet erbjuder 

socialsekreterarna en möjlighet till vila och återhämtning samtidigt som de får större möjlighet 

till reflektion. Dessa faktorer är viktiga i alla yrkesliv, inte minst för de som arbetar som 

socialsekreterare. Att ledningen inom organisationen prioriterar dessa åtgärder kan ses som en 

förståelse för den arbetssituation som socialsekreterarna beskriver att de har och ett sätt att visa 

uppskattning. 

 

7.2.5 Projekten med arbetstidsförkortning 

Den bild som socialsekreterarna presenterar för oss av projekten med arbetstidsförkortning är 

överlag positiv. De beskriver att de har fått möjlighet till återhämtning och vila vilket ger mer 

ork och energi för både arbetstid och fritid. De beskriver även att möjligheten till reflektion har 

ökat samt att arbetstiden upplevs mer flexibel. Den känsla av stress som de kände innan 

projektet är enligt dem mycket mindre eller nästan helt borta. Enligt vår analys av resultatet 

bidrar dessa olika faktorer till att öka känslan av sammanhang för socialsekreterarna, vilket 

bidrar till att de är bättre rustade att hantera sin arbetssituation. Att en ökad känsla av 

sammanhang utgör ett viktigt skydd mot arbetsrelaterad stress bekräftas av tidigare forskning 

(Feldt, 1997). 

 

Avseende en aspekt har arbetstidsförkortningen utifrån socialsekreterarnas uttalanden bidragit 

till en mer negativ konsekvens. Det handlar om tillgänglighet. Socialsekreterarna beskriver att 

de är mindre personligt tillgängliga för klienterna, framförallt på eftermiddagarna. Vissa 

kommuner har löst detta som vi tidigare nämnt med en form av skiftarbete eller jourarbete. 

Båda dessa arbetsformer kan vara en möjlig lösning på dilemmat med tillgängligheten för 
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klienterna och behovet av kortare arbetsdag för socialsekreterarna. Att socialsekreterarna 

beskriver att de känner sig mer närvarande i mötet med klienterna kan eventuellt uppväga en 

del av problematiken med att de inte personligen finns tillgängliga hela eftermiddagarna. 

Minskad tillgänglighet på eftermiddagarna har enligt socialsekreterarna inte heller någon 

positiv inverkan på de motsättningar mellan enheterna som de upplevde fanns redan innan 

arbetstidsförkortningen. Trots denna negativa aspekt vill vi ändå framhålla att såväl utifrån 

resultaten i vår studie som utifrån tidigare forskning framstår arbetstidsförkortning som en 

betydelsefull åtgärd för att bidra till en bättre arbetssituation inom socialtjänsten.  

 

En reflektion som väcks av resultatet i denna studie är om det är så att arbetsdagen för 

socialsekreterare inom socialtjänsten generellt behöver kortas? Enligt socialsekreterarna i vår 

studie räcker inte orken till för en hel arbetsdag fram till klockan 17. Att införa kortare 

arbetsdagar för alla socialsekreterare skulle kanske kunna bidra till att vända den ”negativa 

spiral” som beskrivs i arbetet till en ”positiv spiral” inom socialtjänsten? 

 

De kommuner som väljer att prova projekten med arbetstidsförkortning avgör själva hur 

projekten ska vara utformade. Här finns ingen färdig mall. Men den faktor som framhålls som 

viktig för utformningen är att arbetstiden reduceras med 25 %. Det är den arbetstidsförkortning 

som enligt forskning ger de positiva effekter som projekten eftersträvar (Anttila, Nätti & 

Väisänen, 2005; Schiller et al., 2017a; Åkerstedt, Olsson, Ingre, Holmgren & Kecklund, 2001). 

Vi har under arbetet med denna uppsats sett exempel på kommuner som istället väljer 7 timmars 

arbetsdagar i projektens utformning. Frågan är om det är tillräckligt mycket tid för att 

socialsekreterarna ska uppleva förkortningens positiva effekter?  

 

Under intervjun beskriver socialsekreterarna att de upplever att projektet med 

arbetstidsförkortning kändes som en ”nystart”. En alternativ tolkning av vårt resultat skulle 

kunna vara att denna upplevelse är det som har bidragit till att arbetssituationen upplevs som 

bättre. Att få möjlighet att se över arbetet och kritiskt granska hur det är upplagt kan vara det 

som har haft betydelse för hur socialsekreterarna upplever sin arbetssituation. Känslan av 

”nystart” inom en organisation och dess betydelse för upplevelsen av arbetssituationen skulle 

vara intressant att analysera utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Analysen utifrån vårt 

resultat hade med det perspektivet eventuellt bidragit med förståelse för hur faktorer som 

mötesstrukturer och ledningen också skulle kunna ha en påverkan på arbetsmiljön och 

arbetssituationen inom socialtjänsten  
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7.3  Metoddiskussion  
 

Som vi beskrev i tidigare metodavsnitt är fokusgruppsintervjuer en bra plattform för att få ta 

del av samtal som de sker i verkliga livet vilket ger metoden mer tillförlitlighet. Men som i alla 

intervjustudier kan vi som deltagande samtalsledare ha påverkat samtalet i fokusgruppen, även 

om vi ansträngde oss för att inte delta i diskussionerna (Wibeck, 2000). Anledningen till valet 

av fokusgruppintervju i vår studie var att låta socialsekreterarna reflektera tillsammans, vilket 

kan ha hjälpt till att konstruera nya tankar kring ämnet inom ramen för våra frågeställningar (jfr 

Wibeck, 2000). Metoden blev därför en bra förutsättning för att vi i vår ”ministudie” skulle få 

ta del av en så stor mängd synpunkter som möjligt utifrån den tid och de resurser vi hade. Det 

kan även tänkas att konstellationen av de socialsekreterare som vi intervjuade oavsiktligt bidrog 

till att utveckla konsensus kring fördelarna med arbetstidsförkortning. Vi tolkar trots allt 

gruppens gemensamma åsikter som trovärdiga. Detta då de delvis överensstämmer med tidigare 

forskning kring arbetstidsförkortning. 

 

En annan styrka med valet av fokusgruppsintervju i vår studie är att det gav socialsekreterarna 

möjligheten att samtala tillsammans med kollegor om ett viktigt ämne som de alla har erfarenhet 

av. Detta kan även bidragit till att ge medverkande socialsekreterare en känsla av att vara 

betydelsefulla och betrodda som informanter. Dock har fokusgruppmetoden även svagheter 

som i vår studie kan ha inneburit att deltagande socialsekreterare inte ville delge sina åsikter 

om samtalet i gruppen blev för känsligt för denne (Wibeck, 2000). Utifrån aspekter som 

anställningsår och ålder kan även deltagarna uppfattat en inneboende hierarki i gruppen, vilket 

kan innebära att vi i vår studie inte fick ta del av allas uppriktiga åsikter (Wibeck, 2000).  

 

En annan reflektion kring vår studie är att det önskemål vi hade om att alla informanterna skulle 

ha arbetat på arbetsplatsen redan innan arbetstidsförkortningen inte uppfylldes. Två av de fyra 

socialsekreterarna vi intervjuade hade inte erfarenhet av att jobba i verksamheten innan 

projektet startade. Däremot anställdes de vid projektets början och kunde ändå beskriva en 

verksamhet som inte ännu påverkats av arbetstidsförkortningens effekter. Detta gör att vi 

bedömer att deras utsagor ändå är av lika stor relevans som de två andras.  

 

Trots att vår studie inte kan generaliseras till en vidare population, tänker vi, att resultatet är 

användbart vid jämförelser med andra liknande studier. Likt Wibeck (2000) menar vi dessutom 
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att kunskap kring arbetstidsförkortning utifrån vår studie kan användas för att utvecklas i ett 

större perspektiv. Vi har utifrån våra resultat funnit möjliga forskningsuppslag. 

 

7.4  Förslag till fortsatt forskning 

 

Ett förslag till fortsatt forskning är att studera hur arbetstidsförkortning inom socialtjänsten 

upplevs av klienterna. Märker de av den skillnad i välmående och arbetstillfredsställelse som 

socialsekreterarna beskriver i det bemötande de får eller i kvaliteten i det arbete 

socialsekreterarna utför? Hur upplever de den minskade tillgänglighet som socialsekreterarna 

upplever att de har? Klienternas upplevelser är av vikt när man ska avgöra 

arbetstidsförkortningens ”vara eller icke vara” inom socialtjänsten.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Intervjuguide fokusgrupp 
 

Uppdelningen i olika typer av frågor för intervjun följer den som Victoria Wibeck (2000) 

rekommenderar i sin bok om fokusgruppsintervjuer. Vi har modifierat dessa något för att passa 

bättre med vår intervju.  

 

1. Öppningsfrågor: Deltagarna bekantar sig med varandra.  

 

   Presentation av alla deltagare inklusive oss själva. ( 5 minuter) 

 

Här finns också utrymme för eventuella frågor från deltagarna samt tillfälle för oss att 

presentera och informera om etiska aspekter utifrån det brev som de fick utskickat. 

Informanterna behöver inte nämna sina namn men gärna hur länge de arbetat som socialarbetare 

och på arbetsplatsen. Samtycke för inspelning inhämtas. 

 

2. Introduktionsfrågor: Introducera ämnet för diskussionen. Bryta isen mellan 

deltagarna. 

 

Vi introducerar ämnet genom att ge en kort bakgrund (5 minuter): 

 

 Projekt med arbetstidsförkortning har införts av ett antal kommuner.  

  

 Vi vill gärna ta del av/undersöka deras egna upplevelser/erfarenheter, både positiva och 

negativa, av arbetstidsförkortning. 

 

3. Nyckelfrågorna: Viktigast, två till fem i antal. Ägnas mest tid åt dessa. 

 

Efter introduktion så ställer vi följande frågor och låter deltagarna berätta/samtala tillsammans. 

Här kommer vi att styra samtalet till att röra sig inom våra 3 undersökningsområden: 

Stress/välmående hemma och på arbetet, arbetsklimatet, arbetet med klienterna.  
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Stress/välmående hemma och på arbetet 

 

 Upplever ni att den förkortade arbetstiden inom socialtjänsten påverkar ert mående i 

arbetet och/eller hemma? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 Är det någon skillnad i måendet/ nu mot innan arbetstidsförkortning infördes?  

 

Arbetsklimatet 

 

 Upplever ni att den förkortade arbetstiden inom socialtjänsten påverkar ert 

arbetsklimat? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 Är det någon skillnad nu mot innan arbetstidsförkortningen infördes? 

 

Arbetet med klienterna 

 

 Upplever ni att den förkortade arbetstiden inom socialtjänsten påverkar ert arbete med 

klienterna? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 Är det någon skillnad nu mot innan arbetstidsförkortningen infördes  

Totalt (ca 35 minuter) 

 

Under denna del så kommer en av oss att vara den som håller i strukturen, fördelar ordet samt 

håller tiden. Den andra kommer att föra anteckningar. Allt kommer att spelas in och sedan 

transkriberas.  

Avslutande frågor: Avslutande reflektion kring vad som sagts och alla får chans att uttrycka 

sin slutliga position.  

 

Slutfrågan: Ställs för att försäkra sig om att det finns utrymme för informanterna att ändra 

eller lägga till något. 

Dessa frågor modifierar vi något och bakar ihop till en fråga. 

 

Är det något vi har missat eller är det någon som vill tillägga något? (ca 5 minuter) 

 Intervjun avslutas och vi tackar för deras medverkan!  
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Bilaga 2. Brevet till verksamhetscheferna 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter, Elin Kanth och Petra Wicksell, vid Högskolan i Gävle som ska 

skriva vår C-uppsats. Ämnet för vår uppsats är arbetstidsförkortning inom socialtjänsten. 

Eftersom vi vet att ni i kommun X var en av de som var tidiga med att införa 

arbetstidsförkortning så vore det så värdefullt att få göra en liten ”ministudie” hos er med 

intervjuer av socialsekreterare som arbetade både innan och under arbetstidsför-kortningen. Vi 

har tillsammans med vår handledare, Pia Tham, riktat in oss på att göra en eller två 

fokusgruppsintervjuer där vi vill undersöka hur socialsekreterarna reflekterar kring vilken 

betydelse arbetstidsförkortningen har haft för deras upplevelse av stress/välmående, för 

arbetsklimatet och även för klientarbetet. Vi önskar därför få kontakt med socialsekreterare som 

har jobbat både före och under projekten med arbetstidsförkortning. Vi tänker oss ingen lång 

intervju utan ca 45 minuter och det kan räcka med 3-4 personer i varje grupp och vi skulle vilja 

genomföra intervjun under v.14 eller v.15.  Är det något ni skulle vara intresserade av att delta 

i? Vi skulle vara mycket tacksamma om ni kan tänka er att ställa upp. Självklart kommer inte 

kommunens namn att nämnas i uppsatsen och deltagarna är givetvis anonyma och vi kan även 

se till att inte heller kommunen/arbetsplatsen kommer att kunna identifieras. 

 

Du får gärna kontakta oss eller vår handledare om du vill ha mer information! 

Vi ser fram emot ert svar! 

Med vänlig hälsning, 

 

Elin Kanth  

Petra Wicksell 

 

Pia Tham  

Högskolan i Gävle  
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Akademin för hälsa och arbetsliv 

Bilaga 3. Informationsbrev till deltagande socialsekreterare 
 

Tack för att du vill delta i vår studie om arbetstidsförkortning!  

Vi är två socionomstudenter, Elin Kanth och Petra Wicksell, vid Högskolan i Gävle som ska 

skriva vår C-uppsats. Ämnet för vår uppsats är arbetstidsförkortning inom socialtjänsten. 

Eftersom vi vet att ni i kommun X var en av de som var tidiga med att införa 

arbetstidsförkortning så vore det så värdefullt att få göra en liten ”ministudie” hos er med 

intervjuer av socialsekreterare som arbetade både innan och under arbetstidsförkortningen. Vi 

har tillsammans med vår handledare, Pia Tham, riktat in oss på att göra en eller två 

fokusgruppsintervjuer där vi vill undersöka hur socialsekreterarna reflekterar kring vilken 

betydelse arbetstidsförkortningen har haft för deras upplevelse av stress/välmående, för 

arbetsklimatet och även för klientarbetet. Vi önskar därför få kontakt med socialsekreterare som 

har jobbat både före och under projekten med arbetstidsförkortning. Vi skulle vara mycket 

tacksamma om ni kan tänka er att ställa upp. Självklart kommer inte kommunens namn att 

nämnas i uppsatsen och deltagarna är givetvis anonyma och vi kan även se till att inte heller 

kommunen/arbetsplatsen kommer att kunna identifieras. 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till Socionom vid 

Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer under april månad 2019. 

Intervjun kommer att beröra din och gruppens reflektioner kring och erfarenhet av 

arbetstidsförkortning. Fokusgruppsintervjun med max 4 personer beräknas ta max 45 minuter, 

det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du/Ni bestämmer. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation 

till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet 

att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Tillstånd att genomföra studien har inhämtats av verksamhetschef X och enhetschef X samt X. 

Ansvariga för studien är socionomstudenterna Elin Kanth och Petra Wicksell, handledare är Pia 

Tham.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
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