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Sammanfattning 18 månader med 6 timmar 

6 timmars försök 
Göteborgs Stad beslutade 2014 att genomföra ett försök med 6 timmars arbetsdag med 

följeforskning. Försöket startade 2015-02-01 och avslutas 2016-12-31 efter 23 månader. 

Försöket ska besvara frågan om vilka effekter reducerad arbetstid har för undersköterskorna, 

hyresgästerna och för ekonomi/jobb.  

I försöket har arbetstiden förkortats till 6 timmar per dag och 14,9 årsarbetare, 17 

undersköterskor har anställts för att kompensera för reducerad arbetstid. Följdförändringar har 

gjorts av schema vid Svartedalens äldrecentrum. För att ge hög jämförbarhet har inga andra 

förändringar gjorts som skiljer äldreboendet från andra.  I följeforskningens studier har 100 

% av undersköterskorna medverkat.  

Antalet underskötersketimmar är inte är fler vid Svartedalen jämfört med före försöket. 

Skillnaden är att det är fler undersköterskor som delar på arbetstiden.  

Rapporten har granskats av försökets styrgrupp och specialister/utvecklare inom HR, EK, 

Hälsa och Kvalitetsregister.  

Organisation i försöket 
Försöket genomförs av stadsdelsnämnden Västra Hisingen vid Svartedalens äldrecentrum 

med Solängens äldreboende som referens. De båda äldreboendena har lika många lägenheter. 

Data jämförs med alla undersköterskor vid äldreboenden inom Göteborgs Stad. Detta placerar 

försöket i ett större sammanhang.  

I försöket finns styrgrupp, arbetsgrupp samt en inflytandegrupp. Försöket samverkar med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunals a- kassa och Socialstyrelsen.   

Resultat efter 18 månader med 6 timmar  
Undersköterskor 

Upplevd hälsa 

Svartedalens undersköterskor upplever efter 18 månader att de har god hälsa till 77 % i 

jämförelse med 49 % för Solängens undersköterskor.   Vid Svartedalen är undersköterskorna 

pigga till 75 % och vid Solängen till 38 %. Svartedalens undersköterskor är lugna till 72 % i 

jämförelse med Solängens undersköterskor som är lugna till 45 %.  

 

Den upplevda hälsan vid Svartedalen för heltidsarbetande undersköterskor är i nivå med de 

yrkesarbetande kvinnorna enligt den Nationella folkhälsoenkäten. Det finns två skillnader. 

Undersköterskorna är piggare vid Svartedalen medan de yrkesarbetande kvinnorna i den 

Nationella folkhälsenkäten är lugnare. 

 

Följeforskningen har gått igenom studierna och gjort en genomgången av sambanden mellan 

varje svar i de olika studierna. Det finns ett samband som visar att undersköterskor som 

upplever sin hälsa som bra också känner sig pigga och lugna. De positiva sambanden är 

starkare vid Svartedalen i jämförelse med Solängen.  
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Arbetad tid 

Före försöket 2014 arbetar undersköterskorna vid Svartedalen 87,5 % av sin arbetstid. Vid 

Solängen var den arbetade tiden 87,0 % och vid Göteborgs Stad, alla äldreboende 86,6 %.  

Skillnad i arbetstid är cirka en procent.   

 

Efter 12 månader med försöket har den arbetade tiden vid Svartedalen stigit till 89,2 %. 

Solängen har minskat till 83,6 % och Göteborgs Stad, alla äldreboende har minskat sin 

arbetade tid till 85, 6 %. Skillnaden har ökat till 5,6 % mellan Svartedalen och Solängen. 

Under februari till juli 2016 är skillnaden mellan Svartedalen och referenserna 2 – 3 %.  

 

Sjukfrånvaro 

Undersköterskorna vid Svartedalen är sjukfrånvarande år 2014 före försöket 6,4 % av sin 

arbetstid. Vid Solängen är sjukfrånvaron 7,0 % och vid Göteborg Stad, alla äldreboende 

10,8 %.  

 

Under det första försöksåret minskar sjukfrånvaron vid Svartedalen till 5,8 procent samtidigt 

som den stiger vid Solängen till 8,5 % och vid Göteborgs stads alla äldreboende till 12,0 %.  

Under februari till juli 2016 är sjukfrånvaron vid Svartedalen 6,3 % och vid Solängen 12,8 % 

samt vid Göteborg Stad, alla äldreboende till 12,2 %.  

 

Total sjukfrånvaron är 15 arbetsdagar/undersköterska vid Svartedalen och 31 arbetsdagar per 

undersköterska vid alla äldreboende i Göteborg Stad. Den långa sjukfrånvaron var efter 18 

månader 2,8 gånger högre vid äldreboende i Göteborgs Stad jämfört med Svartedalen  

 

Positiva samband 

Det finns ett positivt samband för undersköterskor ≥ 50 år vid Svartedalen och kortare 

arbetstid, bra hälsa samt minskad sjukfrånvaro ≥ 15 dagar. Enligt studierna finns det också ett 

positivt samband vid Svartedalen mellan upplevelsen av att hinna med det som ska göras i 

jobbet, lära av varandra och få hjälp av andra undersköterskor när det behövs.  

Hyresgäster 

Självbestämmanderätt och integritet samt aktiviteter 

Kvalitet för hyresgästerna utifrån socialtjänstlagen bestämmelser är likvärdiga och hur dessa 

ska tillämpas utifrån den Nationella värdegrunden vid de båda äldreboendena. En skillnad 

finns och det är antalet aktiviteter för hyresgästerna.  

Efter 6 och 12 månader gör undersköterskorna vid Svartedalen 60 % fler aktiviteter för 

hyresgästerna i jämförelse med Solängen. Efter 18 månader är det 80 % fler aktiviteter vid 

Svartedalen.  

Jobb och ekonomi 18 mån 

Göteborgs Stad har i försöket anställt 15 nya årsarbetare vilket innebär att 17 nya jobb har 

tillkommit på arbetsmarknaden. Kostnader för Göteborg Stads under de första tolv månaderna 

med försöket är 6,3 mkr. Kostnader för nästa 6 månader är 3,5 mkr. Totalt 18 månader med 

9,8 mkr kr.  

 

Arbetsmarknaden tillförs lika många jobb vilket gör att statens kostnader minskar för 

ersättning genom a-kassan under 18 månader med 4,7 mkr.   
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Abstract 18 months with 6 hours 
Study initiation and process 
City of Gothenburg decided in 2014 to conduct a trial with 6-hour day with interactive 

research. The trial started 2015-02-01 and will be completed 2016-12-31 after 23 months. The 

trial will answer the question about the effects of reduced working hours have for assistant 

nurses, tenants and the economy / jobs. 

The trial has been shortened working hours to 6 hours per day and 17 nurses have been hired 

to compensate for reduced working hours. Consequential changes have been made to schedule 

in the trial. To provide a high comparability have been no other changes made that 

distinguishes residential home from others. In the interactive research studies have 100 % of 

the nurses involved. 

The numbers of worked hours are not more compared to before the trial. The difference is that 

there are more nurses who share the working hours. 

The report has been reviewed by the trial steering committee and specialists/developers in 

HR, EK. Health and Quality.  

Organization of the trial 
The trial was carried out by the district Västra Hisingen at Svartedalen residential home with 

Solängens residential home as reference point. The two residential homes have as many 

apartments. Data is compared to all the nurses in residential homes in the City of Gothenburg. 

This puts the trial in a larger context. 

The trial is organized by a steering committee, working group and an influence/control group. 

The trial interact with the National Employment Service, the National Social Insurance 

Agency, the National unemployment insurance fund and the National Board of Health and 

Welfare.  

Results after 18 months with 6 hours 
Assistant nurses 

Perceived health 

Svartedalen assistant nurses experience after 18 months that they have good health to 77 % 

compared to 49 % for Solängens nurses. At Svartedalen are nurse’s alertness to 75 %, and at 

Solängen to 38 %. Svartedalen nurses are calm to 72 % in comparison with Solängens nurses 

who are calm to 45 %. 

The perceived health at Svartedalen for full-time nurses are on par with the professional 

working women, according to the National Public Health Survey. There are two differences. 

During nurses are more alert at Svartedalen while professional women in the National Public 

Health Survey is calmer. 

The interactive research has gone through trials and conducted a review of the relationships 

between each answer in the different studies. There is a connection with the nurses who 

perceive their health as good also feel alert and calm. The positive correlations are stronger at 

the Svartedalen in comparison with Solängen. 
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Worked hours 

Assistant nurses at Svartedalen worked in 2014 before the trial 87, 5 % of their working hours. 

At Solängen was the time worked 87, 0 %, and at Gothenburg's all residential homes 86, 6 %. 

The difference in working hours is about one percent. 

After 12 months of trial, the time worked at Svartedalen risen to 89, 2%. Solängen has 

decreased to 88.3% and the City of Gothenburg's all residential homes have reduced their 

working time to 85, 6 %. The difference between Svartedalen and Solängen is 5, 6 %. During 

February-July 2016 the difference and the references is 2 – 3 %. 

Sick leave 

Nurses at Svartedalen is absent before the trial in 2014, 6, 4 % of their working hours. At 

Solängen sick leave is 7.0 % and at the Gothenburg City all residential homes, 10, 8 %. 

In the first trial year the sick absence decreased at Svartedalen to 5, 8 %, while it rises at 

Solängen to 8, 5 % and the City of Gothenburg's all residential homes to 12, 0 %. 

During February-July 2016 sick absence at Svartedalen is 6, 3 % and 12, 8 % at Solängen and 

at Gothenburg City all residential home to 12, 2 %. 

Total sick leave during 2015 is 15 working / assistant nurse for the Svartedalen and 31 working 

days per assistant nurse at all residential homes in the City of Gothenburg. The long sick leave 

after 18 months is 2.8 times higher in the residential homes in the City of Gothenburg 

compared with Svartedalen 

Positive correlation  

There is a positive association for nurse’s ≥ 50 years at Svartedalen between shorter working 

hours, better health and reduced sick leave ≥ 15 days. 

According to studies, there is a positive correlation at the Svartedalen between the experience 

of time for it to do the job, learn from each other and get help from other nurses when needed. 

Tenants 

Self-determination, integrity and activities 

The quality of the tenants on the basis of the Social Services Act provisions and how these 

should be applied on the basis of National values are equivalent at the two residential homes. 

One difference exists and it is the number of activities for tenants.  

After 6 and 12 months makes nurses 60 % more activities for tenants at Svartedalen in 

comparison with Solängen. After 18 months, it is 80 % more activities at the Svartedalen. 

Jobs and the economy 12 months 
The City of Gothenburg has in the trial hired 15 new full-time employees, which means that 

17 new jobs have been added in the labor market. The City of Gothenburg costs for the first 

twelve months of the trial is 6, 3 million, expenses for the next six months is 3, 5 million. A 

total of 18 months with 9, 8 million SEK. The labor market has added 17 new jobs. This 

reduces the state's unemployment costs by 4.7 million. 
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Försökets förutsättningar 

Beslut om 6 timmars försök 
Stadsledningskontoret har 2010 tagit fram en utredning av förutsättningar för förkortad 

arbetstid1.   Utredningen har funktionen som en förstudie.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-092 om försök med förkortad arbetstid. Försöket ska 

visa på betydelse av förkortad arbetstid för undersköterskor och hyresgäster samt betydelse 

för jobb och ekonomi. Försöket ska pågå under ett år från den första februari 2015 till den 

sista januari 2015.  Följeforskningen ska enligt beslut ge Göteborgs Stad de bästa 

möjligheterna att tolka resultaten av försöket. Följeforskningen påbörjades före försöket, 

2014-10-01 och avslutas efter försöket 2016-06-30.  

Kommunfullmäktige har 2015-06-15 beslutat3 att försöket fortsätter under 2016. 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen beslutade 2015-10-27 om att finansiera det förlängda 

försöket. Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-12 att avslå en motion4 om att omgående 

avsluta försöket. Följeforskningen bedrivs till 2017-03-15. 

Försöket genomförs vid Svartedalens äldrecentrum med Solängens äldreboende som 

jämförboende. För att vidga perspektivet görs jämförelse också med alla undersköterskor vid 

äldreboenden i Göteborg Stad. 

Lokalt kollektivavtal slöts 2014-11-215 mellan Göteborgs Stad och Kommunal Väst. Avtalet 

har prolongerats i överenstämmelse med det förlängda försöket. 

Polititiken värderar betydelsen av försöket 
Följeforskningen visar på eventuella effekter av reducerad arbetstid för undersköterskor, 

hyresgästerna och för jobb/ekonomi. Utformningen av försöket, studierna och rapporten har 

gjort för att underlätta för politiken att värdera betydelsen av försöket.  Detta gör det också 

möjligt för andra huvudmän att jämföra sina verksamheter med försöket.    

Av yrkandet6 2014-02-26 som ligger till grund för beslutet om försök med reducerad arbetstid 

framgår syftet.  ”Huvudsyftet är att se vilka effekter ett sådant projekt skulle kunna få. Vi är 

intresserade av de förändringar som personalen upplever i samband med projektet vad gäller 

allt från hälsopåverkan (såväl subjektiv som objektiv) till förändrade livsmöjligheter, men 

också för möjligheten att skapa fler jobb. Utöver detta är vi intresserade av att belysa vilka 

samhällsekonomiska vinster som kan göras av andra aktörer i samband med projektet”. 

                                                 
1 Seve Björn, Utredning av förutsättning för förkortad arbetstid Göteborg Stad, stadskansliet, Tjänsteutlåtande 

2010-04-08, Dnr 0551/10.  
2 Yrkande (V), (S), (MP), Personal- och arbetsmarknadsutskottet, 2014-02-26. Yrkande (M) (FP) (KD) 

Personal- och arbetsmarknadsutskottet, 2014-03-19.  
3 Budget 2016, mål- och inriktningsdokument (S), (MP), (V), (FI) för Göteborgs Stad.  
4 Motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta pilotprojektet med 6 timmars 

arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum, 2015-11-05.  
5 Kollektivavtal Dnr 1377/14 Göteborgs Stad och kommunal Väst, 2014-11-21 
6 Yrkande angående försök med arbetstidsförkortning (V) (S) (MP) Personal och arbetsmarknadsutskottet 

2014-02-26 
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”För att få de bästa möjligheterna att tolka resultaten av försöket önskar vi att följeforskning 

kopplas på. ” 

Göteborgs Stad, kommunstyrelsen beslutade 2014-04-097 enligt yrkande från V, S och MP att 

arbetet med arbetstidsförkortningsprojekt påbörjas.  

Kommunstyrelsens personalutskott8 beslutade 2014-09-24 att försöket ska pågå från och med 

februari 2015. Av handlingen framgår att ”Även brukarna kommer att tillfrågas om hur de 

upplever försöket”.     

Försökets organisation 
I försöket finns styrgrupp med sektorchef och områdeschef för äldreomsorg samt hälso- och 

sjukvård (ÄO-HS), HR-chef och HR-specialist (HR, human resources). Områdeschefen är 

projektledare.  

I försökets arbetsgrupp ingår HR-specialist, ekonom, enhetschefer vid Svartedalen, fackliga 

företrädare, hälsoutvecklare och schemaspecialister. HR- specialisten leder arbetsgruppen. I 

försöket har också processamordnaren för kvalitetsregister medverkat.  

I en inflytandegrupp ingår undersköterskor, fackliga företrädare och enhetschefer. Vid några 

tillfällen har arbetsgrupp och inflytandegrupp haft gemensamma möten.  

Ett externt team finns för samarbete och utbyte av erfarenheter med andra myndigheter. I 

teamet ingår företrädare för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunals a-kassa och 

Socialstyrelsen. Följeforskningen ingår i samtliga grupper.  

Fakta- och sakkunnighetsgranskning  
Följeforskningens rapport har faktagranskats av försökets styrgrupp samt av förvaltningens 

specialister/utvecklare in HR, EK, Hälsa och Nationella kvalitetsregister.  

Slutrapporten kommer att sakkunnighetsgranskas, peer review avseende kvalitet, metodval, 

analys m.m. av docent Göran Kecklund som är ställföreträdande föreståndare för 

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.  

Frågorna i enkätstudierna har faktagranskats av styrgruppen samt enhetscheferna vid 

Svartedalen avseende relevans och formuleringar. Granskning av frågeställningarnas 

språkliga tydlighet har gjorts av studerande i Svenska som andra språk, SAS.  

Sammanställning av statistiskt underlag görs av studerande vid Karolinska Institutet. I 

studierna har undersköterskorna getts möjlighet att berätta vad de ”menar med sina svar” och 

ge exempel. Detta underlag är till för kvalitetssäkring.  

                                                 
7 Kommunstyrelsen, protokoll nr 11. 2014-04-11 § 260. 
8 Tjänsteutlåtande, stadsledningskontoret Dnr 0718/14, Kommunstyrelsen § 260 Dnr 0718/14 2014-04-09, 

Kommunstyrelsens Personalutskott, 2014-09-24 
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100 % av undersköterskorna har medverkat i studierna vid Svartedalen och Solängen. Cirka 

10 % av hyresgästerna vid de båda äldreboendena har medverkat i samtalsintervjuer. 

Undersköterskor 
Den största yrkesgruppen i Sverige är undersköterskor, 175 000. Av undersköterskorna är 97 

% kvinnor och de flesta arbetar på schema. I Göteborgs Stad arbetar 2 716 undersköterskor 

vid äldreboende (varav 2 322 heltidsanställda och 394 heltidsanställda med partiell 

tjänstledighet).  

På Svartedalen (Svartedalsgatan 2) arbetar före försöket 48 heltidsanställda och 20 

heltidsanställda med partiell tjänstledighet, totalt 68 undersköterskor. Av medarbetarna är sex 

vårdbiträden. Medarbetarna utför samma arbete oavsett utbildning.  

Följeforskningen använder genomgående benämningen undersköterskor istället för det 

bredare begreppet vård- och omsorgspersonal för att förenkla texten. På motsvarande vis 

förenklas Svartedalens äldrecentrum till Svartedalen och Solängens äldreboende till Solängen.  

Vid Solängen (Solängsvägen 55 och 57), som är jämförboende, arbetar före försöket 29 

undersköterskor heltid och 27 heltidsanställda med partiell tjänstledighet. Totalt är det 56 

medarbetare. Av dessa är sju vårdbiträden.  

Bemanningen är högre vid enheter för hyresgäster med demenssjukdomar. Detta är 

bakgrunden till att Svartedalen har fler anställda i jämförelse med Solängen. 

6 timmar och ett nytt schema 
Heltidsmått i försöket är 30 timmar/vecka jämfört med normal arbetstid på 38,25 timmar på 

dagtid alternativt 37,00 timmar (beroende på arbetstidsavtal vid anställningstillfället) och 

36,33 timmar för natten.  

Det finns 29 arbetspass på en sexveckors period i det nya schemat. Tre av sex helger ingår. 

Medarbetarna vid Svartedalen arbetar i försöket lägst fem och högst sju timmar på 

dagsschema. I praktiken mellan 6 timmar och 6,25 timmar (6 timmar och 15 minuter). Att det 

inte är exakt sex timmar per arbetsdag beror på att schemaläggningen måste svara emot 

verksamhetens behov.  

Nattschemat är minst sex och högst åtta timmar. Före försöket var arbetstiden nio timmar på 

natten.  

En följdförändring utifrån att arbetstiden är reducerad är att schemaläggningen och 

arbetspassen är anpassade. Schemat innebär att det finns fler undersköterskor mitt på dagen 

jämfört med tidigare. Fortfarande ska dygnets alla timmar året runt bemannas med skillnaden 

att arbetspassen är kortare.  
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Kompensation för tidsbortfall 
I försöket har de undersköterskor som tidigare arbetat heltid gått ned till sex timmars arbetsdag 

med bibehållen lön samtidigt som heltidsanställda undersköterskor med partiell tjänstledighet 

erbjudits heltidsnormen i försöket.  

I försöket har 14,86 årsarbetare, vilket motsvarar 17 undersköterskor, rekryterats för att 

kompensera för det tidsbortfall som den reducerade arbetstiden innebär.  

Ovanstående innebär att den totala volymen av arbetstid är samma som före försöket med 

skillnaden att det är fler undersköterskor som delar på arbetstiden. Under försökstiden är 

antalet undersköterskor totalt 82 vid Svartedalen. Utöver kompensation för reducerad 

arbetstid och följdförändringar av schemat finns inga andra förändringar.  

Hyresgäster 
Vid Svartedalen finns det 72 lägenheter och vid Solängen 73 lägenheter för hyresgäster enligt 

nedanstående tabell.  

Figur 1 Antal lägenheter 

 Svartedalen 72 lägenheter Solängen 73 lägenheter 

 Somatik Demens Somatik Demens 

Lägenheter 24 48 55 18 

Jobb och ekonomi 
Försöket ska enligt uppdraget visa på inverkan på antalet jobb på arbetsmarknaden och 

ekonomiska effekter för Göteborgs Stad och andra aktörer. Beräkningar har gjorts i samråd 

med Försäkringskassan och Kommunals a- kassa.  
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Teori och metod 
Följeforskningen är en systematisk utvärderingsmetod. Ett syfte är ”att tidigt se det som ingen 

annan ännu sett”9. Följeforskningen är oberoende och till för alla intressenter oavsett 

uppfattning.  

Best praxis 
Best Praxis-teorin® och SUSAL-metoden som tillämpas i försöket av följeforskningen är 

evidensbaserad och har utvecklats av Pacta Guideline under 17 års arbete med 

följeforskning10. SUSAL står för styra, utveckla, samverka, använda samt lära. Best praxis är 

något som ständigt förändras och är dynamiskt jämfört med mål som är mer beständiga. Att 

best praxis är dynamiskt är nödvändigt då förutsättningarna och omgivningen också är 

föränderliga.  

I best praxis ingår en värderingsmodul i fyra steg från startförutsättningar (0 – 2), positiv 

utveckling (3 – 5), hållbar utveckling (6 – 9) till best praxis (9 – 10). Modellen anger vidare 

prioriteringar för utveckling i motsvarande fyra steg. Högst prioritet för utveckling (0 – 2), 

utveckla hållbara resultat (3 - 5), utveckla best praxis (6 – 9) samt behåll best praxis (9 – 10).   

Startförutsättningar
0 - 2

Högst prioritet för utveckling

Teori för Best Praxis, följeforskning försöksverksamhet med arbetstidsförkortning

Positiv utveckling
3 - 5

Utveckla hållbara resultat

Hållbar utveckling
6 - 9

Utveckla Best praxis

Best Praxis
9 - 10
Behåll

Värderingsmodul

Utvecklingsmodul

Indikator 4.

Använda
1

2

3

Indikator 1.

Styra
1

2

3

Indikator 2.

Utveckla
1

2

3

Indikator 3.

Samverka
1

2

3

SUSAL metod

Indikator 5.

Lära
1

2

3

Indikatorer för Best Praxis.

Process- och tidsaxel

Erfarenhetsåterföring

Best Praxis ®

Undersköt.

Hyresgäst

Jobb Ek

 
Resultaten i följeforskningens studier utrycks och jämförs i procent. Exempel är i vilken grad 

reducerad arbetstid ev. påverkar hälsa, utveckling, samverkan och kommer till användning för 

de som verksamheten är till för samt lärande. Resultaten kan användas på olika områden för 

jämförelser med andra motsvarande verksamheter i Göteborgs Stad och av andra huvudmän.   

Best praxis utgår från följeforskningens studier som jämförs med lokala och nationella studier.  

 

Metodfrågor 
Följeforskningen arbetar med ett basår, 2014 före försöket för jämförelser med försökets 

resultat. År 2014 och 2015 kan jämföras på detta vis11. Resultaten under 2016 jämförs 

fortlöpande med motsvarande månader under 2014 och 2015. Exempelvis februari till juli. Då 

                                                 
9 Guidelines för följeforskning, Pacta Guideline, 2000-04-01.  
10 Best praxis, Pacta Guideline, Patent- och registreringsverket, 2013-03-01. 
11 "12 månader med 6 timmar” - En föreläsning av Bengt Lorentzon, följeforskare vid Svartedalens 

äldrecentrum och VD Pacta Guideline. Centre for Environment and Sustainability, GMV, 

https://www.youtube.com/watch?v=NE9apEBrRY4 Publicerades den 29 apr. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=NE9apEBrRY4
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försöket är 23 månader görs jämförelser för 2016 från 1 februari till 31 december med 

motsvarande månader under 2015 och 2014.  

Det är 100 % av undersköterskorna som svarat på följeforskningens samtliga frågeställningar.  

Det har i alla frågeställningar varit möjligt att välja svarsalternativet, ”vet inte”. Det är ≤ 5 

svar sammanlagt som använt detta alternativ under sex studier. Svaren är sammanställda med 

medelvärden.  

Antalet undersköterskor som svarar i följeforskningens studier i varje åldersgrupp måste vara 

≥ 7 för att ge tillräcklig noggrannhet/reliabilitet. Vid Svartedalen och Solängen är det ≥ 7 

undersköterskor som arbetar arbetade heltid före försöket i var och en av tre åldersgrupperna 

≥50 år, 35 – 49 år och ≤ 34 år.  

För heltidsanställda med partiell tjänstledighet är antal undersköterskor ≥ 50 år tillräckligt vid 

Svartedalen. För heltidsanställda med partiell tjänstledighet vid Solängen är antalet 

undersköterskor tillräckligt många i gruppen 35 - 49 år samt ≤ 34 år. 

För natten är antalet undersköterskor otillräckligt för jämförelser i alla åldersgrupper för alla 

heltids- respektive heltidsanställda med partiell tjänstledighet.  

Hälsofrågor som mäts genom Friskprofilen behöver minst tio svar för att garantera sekretessen 

för undersköterskorna. Hälsofrågor jämförs också med Medarbetarenkäten i Göteborgs Stad. 

Det krävs sju svar (på nivån för medarbetare närmast enhetschef) för att dessa ska redovisas.  

Det finns tio undersköterskor i tre åldersgrupper för heltidsanställda före försöket vid 

Svartedalen. Vid Solängen finns minst tio undersköterskor i två åldersgrupper; 35 – 49 år samt 

≤ 34 år. För heltidsanställda med partiell tjänstledighet finns otillräckligt många 

undersköterskor vid Svartedalen och vid Solängen tillräckligt många i åldersgruppen 34 – 49 

år.  

Jämförelser görs även för hela gruppen av heltidsanställda respektive heltidsanställda med 

partiell tjänstledighet oberoende av åldersgrupper vid respektive äldreboende. Jämförelser har 

också gjort av utvecklingen inom Svartedalen över tid.  

I följeforskningens studier av arbetstid/sjukfrånvaro finns fokus på de undersköterskor som 

före försöket arbetade heltid och under försöket har fått reducerad arbetstid. Motivet är att 

eventuella effekter av reducerad arbetstid kan visa sig för den grupp av undersköterskor som 

före försöket arbetade heltid. Dessa HR- och ekonomidata handplockas i systemen. 

HR- och ekonomidata jämförs månadsvis mellan Svartedalen och Solängen utifrån basåret 

2014 med försöksåren 2015 och 2016 (elva månader). Underlaget per månad används för 

interna avstämningar i försöket. Samlad rapportering görs var sjätte månad.  

Jämförelser av HR-data görs även med alla undersköterskor som arbetar vid äldreboende inom 

Göteborg Stad. I dessa underlag för Göteborg Stad går det inte att särskilja undersköterskor 

som arbetar heltid respektive heltid med partiell tjänstledighet.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet
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Tillgången till tillförlitliga HR- och ekonomidata skiljer försöket från tidigare försök där 

underlag har fått hämtas in från olika myndigheter vilket gjort att det funnits skillnader i 

redovisningen och även av rapporteringen till systemen. Störst är skillnaderna till de tidigaste 

försöken när data hanterades manuellt.  

Det är få undersköterskor vid Svartedalen och Solängen i förhållande till 2 716 

undersköterskor vid äldreboenden i Göteborgs Stad. Med ett mindre urval är det högre risk att 

resultaten påverkas av tillfälliga störningar jämfört med större urval där resultaten är mer 

beständiga över tid.  

Skillnad mellan kvinnor och män i detta sammanhang finns i förutsättningar för hälsa. Det 

finns fyra män som är undersköterskor vid försökets inledning. Männen ingår i den totala 

gruppen i studierna. Detta gör att studiegruppen av undersköterskor är mer homogen och 

jämförbar och i jämförelse med tidigare12 samt kommande studier. 

Det senaste försöket med förkortad arbetstid inom äldreomsorgen avslutades år 2006. De 

tidigare studierna innehåller inte tillräckligt med jämförbara data i förhållande till detta försök.  

Uppgifterna är också arrangerade på olika vis. Detta beror på att försöken haft olika uppdrag. 

Följeforskningen använder externa studier inom hälsa för att få referenspunkter till de egna 

resultaten. 

Frågeställningarna i följeforskningen och i de jämförande studierna om hälsa är delvis 

konstruerade på olika vis avseende tidsperspektiv och formulering. Följeforskningen anger tio 

dagar för att det ska vara rimligt att minnas upplevelse av exempelvis stress/lugn medan andra 

studier ger längre eller obestämd tid. I formuleringar använder följeforskningen motsatts 

begrepp som stress/lugn, pigg/trött medan andra studier exempelvis frågar direkt efter 

upplevelsen eller tecken på symtom. Det finns även skillnader i svarsalternativ mellan de olika 

studierna. Exempel finns från andra studier om hälsa där frågeställningen innehåller 

ordet ”eller”. Detta kan ge en osäkerhet om vad frågan avser och vad som ska besvaras.  

Skillnader mellan studierna möts med tydliga definitioner av begrepp och vad som menas med 

olika frågeställningar för att ge hög validitet.  

Följeforskningens studier genomförs var sjätte månad, totalt fem studier samt en extra studie 

vid Svartedalen en månad efter försökets start. Frågeställningar upprepas i studierna för att ge 

en uppfattning om eventuell förändring över tid. I samma studie kan också flera 

frågeställningar göras av samma ämne.  

I studierna har undersköterskorna getts möjlighet att berätta vad de ”menar med sina svar” 

och ge exempel. Undersköterskorna har i hög grad använt sig av denna möjlighet och svaren 

omfattar över 100 sidor text. Följeforskningen har också möjlighet att följa de individuella 

                                                 
12 Bildt Carina m.fl. Arbetstidsförkortning och hälsa, Försök med arbetstidsförkortning inom offentlig sektor, 

Arbetslivsinstitutet, ISBN 978-91-7045-829-3, 2007. 
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svaren över tiden vilket använts i frågeställningar om upplevd hälsa och hur tillämpningen 

görs av socialtjänstlagen med Nationell värdegrund för äldreomsorgen.  

Samband har följts mellan val av svarsalternativ och de beskrivningar undersköterskorna gör 

av hur de menar med sina svar. Dessa metodiska angreppssätt har gjorts för att kvalitetssäkra 

svaren. Totalt i sex studier har ≤ 5 svar undantagits från sammanställningarna då dessa inte 

uppfyllt de kvalitativa kraven.   

Hur 6-timmars arbetsdag eventuellt inverkar på hyresgästerna studeras i förhållande till 

socialtjänstlagen där Nationell värdegrund för äldreomsorgen ingår. Det handlar bl.a. om rätt 

till självbestämmande och integritet, kontinuitet, rätt till meningsfulla aktiviteter mm.  

Det systematiska kvalitetsarbetet har direkt betydelse för hyresgästerna. Implementeringen av 

Nationella kvalitetsregister har följts genom att en modell har tagits fram i följeforskningen 

för dokumentation av utvecklingen. Dessa uppgifter går inte att följa upp för andra 

äldreboende varför jämförelsedata saknas.  

Följeforskningen har valt att göra en kvalitativ studie med hyresgäster för att få en egen bild 

av hur kvaliteten på vård och omsorg fungerar på plats. Urvalet begränsas av det antal 

hyresgäster som kan och vill medverka. Alla som har tillfrågats har tackat ja. Antalet 

medverkande är cirka 10 % av hyresgästerna vid Svartedalen och Solängen.  

Flera andra studier har valt en kvantitativ metod där någon annan har tillfrågats när den äldre 

själv inte kunnat besvara enkätfrågorna13. Antalet äldre som själva har svarat har då blivit 

ungefär 10 %, det samma som i följeforskningens studie.  

Metoden är trevliga intervjusamtal som bygger på strukturerade frågeställningar. I 

intervjuerna förs samtal utifrån hyresgästernas rättigheter enligt socialtjänstlagen. Det vill 

säga hur hyresgästerna uppfattar att dessa rättigheter i praktiken tillgodoses.  

Syftet med intervjusamtalen har således inte varit att mäta utan att ge följeforskningen direkt 

och på plats egen tillgång till hur vård och omsorg fungerar och eventuellt påverkas av 

arbetstidsförändringen.  

I studierna med undersköterskorna vid Svartedalen och Solängen ingår också frågeställningar 

utifrån Socialtjänstlagen med Nationell värdegrund för äldreomsorgen. Dessa frågeställningar 

är till för att få en uppfattning om hur och i vilken grad äldreomsorgen vid de två 

äldreboendena svarar emot dessa krav. Samtidigt ger detta en bild av kvaliteten för 

hyresgästerna.  

De ekonomiska resultaten jämförs över tiden för Svartedalen på motsvarande vis som för HR. 

Dessa data har handplockats av ekonomiavdelningen. Ekonomidata går inte att jämföra med 

andra äldreboende på motsvarande vis som HR-data. Rimligheten i utvecklingen får då 

bedömas i förhållande till HR- data som EK- data mäter. Det vill säga; visar HR resultaten för 

alla äldreboende i Göteborgs Stad exempelvis låg/hög grad av arbetad grundtid, låg/hög 

                                                 
13 Så tycker äldre om äldreomsorgen, Socialstyrelsen, 2015, ISBN 978-91-7555-342-6. 
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sjukfrånvaro bör de ekonomiska följdkonsekvenserna vara proportionella. I studierna görs 

inga andra ekonomiska jämförelser mellan äldreboenden vilket inte har varit relevant i 

sammanhanget.  

Följeforskningen gör ingen egen bedömning av verksamhetsresultat i förhållande till 

kostnader då detta är politisk värderingsfråga. Ingen bedömning görs på motsvarande vis om 

resultaten är giltiga för andra typer av verksamheter då detta inte har studerats. 

Följeforskningens metod och resultat kan i tillämpliga delar användas av olika huvudmän vid 

studier och jämförelse med äldreboende i den egna verksamheten.  
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Litteraturstudie 
Litteraturgenomgång inkluderar försök med arbetstidsförkortning som berör äldreomsorg 

inom Skandinavien. I genomgången ingår också försök som inte är sökbara via universitetens 

databaser GUNDA, (Göteborgs universitets gemensamma bibliotekskatalog) och LIBRIS 

(Svenska nationalbiblioteket, med bl.a. de samlade universitets- och högskolebiblioteken). 

Den som vill ta del av litteraturstudier om arbetstidsförkortningar inom olika branscher 

hänvisas till andra sammanställningar14,15,16,17.  

Denna litteraturstudie har gjorts för att dra nytta av de upplägg och de erfarenheterna som 

gjorts av tidigare försök inom äldreomsorg. Fokus är undersköterskorna, hyresgästerna och 

ekonomin.  

Arbetstid 
Arbetstiden förkortades i lag 1918 för industriarbetare till 48 timmars vecka fördelade på sex 

arbetsdagar. Det fanns då ingen rätt till semester. Vårdpersonal jobbade fortfarande cirka 80 

timmar per vecka. År 1926 fick vårdpersonal i Lund ett avtal som innebar 66 timmars 

arbetsvecka och 1939 fick sjukvårdsanställda 48 timmar. 

Mellan åren 1958, 1967 och 1970 sänktes arbetstiden i tre steg från 45 timmar till 40 

timmar/vecka18. Under åren 1960 till 1971 infördes fem dagars vecka. Semesterlagen gav rätt 

till två veckor 1938 som 1951 utökades till tre veckors semester. År 1978 tillkom nuvarande 

semesterlag med fem veckors semester. 

Flera grupper av kollektivanställda på arbetsmarknaden har kortare arbetstid än den 

lagstadgade. År 2015 jobbade 97 % av arbetarna och 78 % av tjänstemännen 40 timmar per 

vecka19. Den avtalade arbetstiden skiljer sig också från den faktiska arbetstiden som är 

justerad med frånvarotid och övertid.   

Flera arbetsgivare har såsom Göteborgs Stad genomfört heltidsreformen vilket påverkat 

arbetsförutsättningar.   

Heltidsmått i försöket är 30 timmar/vecka jämfört med normal arbetstid på 38,25 timmar på 

dagtid alternativt 37,00 timmar (beroende på arbetstidsavtal vid anställningstillfället) och 

36,33 timmar för natten.  

                                                 
14 Wågman, Leif, Strangert Bo - Utvärdering av försök med arbetstidsförkortning och ökad sysselsättningsgrad. 

2002. ISBN: 91-7305-288-4 
15 Bildt Carina, Brynja Olle– Arbetstidsförkortning och hälsa: en litteraturgenomgång av befintlig forskning – 

2005 
16 Malmberg, Jonas, – Kartläggning av arbetstidsförkortningar 2000-2003/Jonas Malmberg, Maria Byrgren och 

Mikael Hansson. – 2003 
17 Morheden Sara, Rundström Elisabet, Reducerad arbetstid och psykisk hälsa, en översikt av befintlig 

litteratur, Tillämpningsprogrammet i psykologi 7,5 poäng, Personalprogrammet, Högskolan för lärande och 

kommunikation, Jönköping, 2014.  
18 Arbetstidslag 1982:673, 5 §. 
19 FOLA 2015, Svenskt Näringsliv.  
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Förändrade förutsättningarna 
När det första försöket startade 1989 med reducerad arbetstid fanns det fortfarande 

ålderdomshem och de flesta av medarbetarna var vårdbiträden.  

Lex Sarah20 kom 1999, socialtjänstlagen kompletterades 2011 med bestämmelser från 

propositionen Värdigt liv i äldreomsorg 2009.  Systematisk kvalitetsutveckling kom med de 

Nationella kvalitetsregistren 2008 - 2010.  

När reformen i Kiruna infördes fanns knappast datorer i Sverige. HR- och ekonomisystemen 

var nästan helt manuella. Forsknings- och utvärderingsmetoderna har också metodiskt 

utvecklats. Detta gör att försöken under 27 års tid inte är helt jämförbara samtidigt som det 

finns mycket erfarenheter att lära av.  

13 försök inom äldreomsorg 
Kiruna kommun var först med en arbetstidsreform 1989 som avslutades 2015 efter 16 år. 

Under perioden 1995–1998 bedrevs försök i Oslo21, Stockholm22 och Helsingborg23, 2000–

2002 i Umeå24 och Malmö25. År 2004–2006 pågick fem stockholmsförsök26 samt 

Arbetslivsinstitutets studie 2005. Därefter kom Bergen 200627. Totalt 13 försök. Nio år senare 

inleddes göteborgsförsöket 2015. 

Försöken med förkortad arbetstid varade genomgående i två år. Förutom Kiruna 1989 som 

var en arbetstidsreform i 16 år har inget försök fortsatt med den reducerade arbetstiden som 

ett nytt heltidsmått.  

Arbetstidsförkortning och friskvård 
En kombination av arbetstidsförkortning/friskvård fanns i de fem stockholmsförsöken 2004-

200628. I tre av dessa försök ledde friskvården till positiva hälsoeffekter. I ett av försöken med 

kombinationen arbetstidsförkortning/fysisk träning upplevde medarbetarna olust inför sitt 

arbete29.  

                                                 
20 Lex Sarah SOSFS 2011:5. 
21 Bjørnskau, Torkel. – Seks timers dag i omsorgsyrker: en evaluering av forsøket i Oslo kommune /– 1997. – 

ISBN: 82-7422-199-0 
22 Olsson Birgitta 6-timmars arbetsdag med heltidslön i Stockholms Stad: vad betyder det för personalen, 

brukarna och ekonomin? / Stockholms universitet, Företagsekonomiska inst., 1999 Serie Personalekonomiska 

institutets skriftserie, 1999:1   
23 Varg Nils, Jönsson Leif R, Harms- Ringdahl Marie, Rydstedt Leif, Jeppson Kajsa, Utvärdering av försök 

med förkortad arbetstid i Helsingborgs Stad, Försöksverksamhet inom vård, omsorg och service vid vårdbolag 

Fredriksdal, 1997 1998 
24 Wågman & Strangert 2002, försök vid Umebygdens Äldrecenter, avdelning 5. 2000–2002.  
25 Wendel Monica, Kontroversen om arbetstidsförkortning: en sociologisk studie av tre försök med 

arbetstidsförkortning inom Malmö kommun/Department of Sociology, Lund University, 2002, Serie Research 

report in sociology, 2002:1 
26 Kompetensfonden 2003 – 2006, stadsledningskontoret, Stockholm. 
27 Evaluering av forsøk med 6- timers arbeidsdag i Bergen hjemmetjenste KF (BhKF), Rambøll Norge, Mars 

2009. 
28 Kompetensfonden 2003 – 2006, stadsledningskontoret, Stockholm.  
29 von Thiele Ulrika, Lindfors Petra, Hälsoprojekt Stockholm, utvärdering av projektet Minskad sjukfrånvaro 

med regelbunden fysisk träning, 2005 – 2006 
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Reducerad arbetstid och hälsa 
Regeringen uppdrog åt Arbetslivsinstitutet 200530 att undersöka sambandet mellan hälsa och 

förkortad arbetstid. Arbetslivsinstitutet valde enligt uppdraget ut olika sektorer med flera 

yrkesgrupper, arbetsplatser och orter där man kunde anta att medarbetarna skulle ha en 

påtaglig nytta av reducerad arbetstid för sin hälsa.  Arbetslivsinstitutets studie kunde inte finna 

fysiologiska evidens för förbättrad hälsa på grund av förkortad arbetstid. Upplevda 

hälsoförbättringar rapporterades men dessa påverkade inte sjukfrånvaron. Studien har stor 

betydelse för sitt metodiska upplägg. 

Mindre och större försök 
Flera mindre försök har haft ett upplägg med olika yrkesgrupper och få deltagare. En risk är 

att validiteten blir låg.  

Fem av försöken omfattade färre än 40 medarbetare inklusive ett par försök som hade 12 - 15 

medarbetare. Mikroförsök kan vara betydelsefulla som förstudier och test men inget av dessa 

försök har provats senare i större skala.  

Reformen i Kiruna31 var störst med 224 medarbetare samlade inom en yrkesgrupp. Sedan 

kommer göteborgsförsöket 2015 med 138 medarbetare, Hägersten/Skärholmen med 130 

medarbetare och Helsingborg med 120 medarbetare.  

Arbetslivsinstitutets studie var totalt störst med 410 personer indelat i 265 deltagare från 

interventionsgruppen på 17 arbetsplatser och 16 olika verksamhetsområden (social, teknik, 

omsorg, telecall) och 145 personer från referensgruppen. Inom omsorg fanns 26 

undersköterskor och 13 vårdbiträden. Dessa resultat särredovisas inte.   

Sjukfrånvaro och förkortad arbetstid 
I flera försök har det funnits ett intresse för att undersöka arbetstidsförkortningens effekter på 

sjukfrånvaro och hälsa mot bakgrund av att sjukfrånvaron var hög. Genomgående visar flera 

rapporter att den upplevda hälsan förbättrats.  

Kiruna 1989, Helsingborg 1997, Katarina – Sofia, Bromma, Enskede – Årsta 2005 samt 

Bergen 2008 minskade sin sjukfrånvaro.  

De som verksamheten är till för 
De flesta arbetstidsförkortningarna i litteraturstudien har inte studerat kvaliteten för de som 

verksamheten är till för. Fokus har främst varit undersköterskorna. I två försök noteras att det 

blir brist på vikarier vid friskvård på arbetstid men frågan ställdes inte om hur detta påverkar 

omsorgen32, 33. En studie ställer frågan om vad sextimmarsdagen med heltidslön betyder för 

                                                 
30 Bildt Carina m.fl. Arbetstidsförkortning och hälsa, Försök med arbetstidsförkortning inom offentlig sektor, 

Arbetslivsinstitutet, ISBN 978-91-7045-829-3, 2007 
31 Eggvall, Johanna. – Sextimmarsdagen i Kiruna: en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten 

1989 - 2005/ av Johanna Eggvall. – 2006 
32 Bodén Sofia, Arbetstidsanvändning för en bättre hälsa, Bromma, 2006-08-15.  
33 Hälsoprojekt, äldreomsorg, Stureby Stockholm, Lena Thermaenius-Spångmark, 2005 – 2006 
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personalen, brukarna och ekonomin34. Studien var genom sitt breda perspektiv och sin 

metodik en föregångare redan 1999.  

För Kirunareformen 1989 finns det fyra rapporter35, 36, 37, 38. Olika resultat redovisades om hur 

tiden hos de äldre påverkats. I Stockholmsförsöket 199939 har medarbetarna enligt rapporten 

blivit piggare vilket positivt påverkat kvaliteten för de äldre.  

I ett stockholmsförsök som prövade Toyota-modellen försämrades kvaliteten avsevärt 

avseende kontinuiteten för de äldre40. Detta försök visar på risken med att okritiskt försöka 

tillämpa modeller från andra branscher. Toyota- modellen är framgångsrik för service av bilar 

men det finns inget som visat att modellen skulle vara framgångsrik inom äldreomsorgen.  

Enligt rapporten för osloförsöket 1995 förbättrades patientkontakten. Samtidigt framhålls att 

dessa uppgifter inte är evidenssäkrade. I försöket vid äldreboenden i Helsingborg 1997 

framgår av rapporten att det fanns ett samband mellan ökad arbetstillfredsställelse för 

medarbetarna och ett bättre förhållande till hyresgästerna.  

Olika uppdrag, olika rapporter 
Försöken med förkortad arbetstid har haft olika syften och upplägg samt utvärderats enligt 

olika förutsättningar och metoder.  Därför finns det skillnader i redovisningen av försöken. 

I rapporterna redovisar i flera fall inte om det har gjorts förstudier, om man har kartlagt tidigare 

erfarenheter och källredovisning saknas. De rapporter som är knutna till universitet/högskola 

redovisar tidigare studier och referenser. Gemensamt för de olika försöken är att verksamheten 

inte har följts upp efter försökens avslut. 

Få av utvärderingarna redogör för hur/om arbetstidsbortfall har kompenserats under försöken 

med reducerad arbetstid. Det är också få försök som redovisar ekonomiska konsekvenser.  

Några av försöken har mål som är svåra att klara eller orimliga att utvärdera. I försök finns 

även mål som utvärderingen inte har tagit fram metoder för att utvärdera. 

 

                                                 
34 Olsson Birgitta 6-timmars arbetsdag med heltidslön i Stockholms Stad: vad betyder det för personalen, 

brukarna och ekonomin? / Stockholms universitet, Företagsekonomiska inst., 1999 Serie 
35 Olsson, Birgitta, 6-timmars arbetsdag med 8-timmars betalning: en personalekonomisk kalkyl på 

hemtjänsten i Kiruna, Stockholm, Serie Fallstudie/Personalekonomiska institutet; 1991:1 
36 Poromaa A-M, Styrberg A Personalekonomi, hushållning med mänskliga resurser – en fallstudie av 6-

timmarsdag med 8-timmars lön för hemtjänsten i Kiruna kommun, C- uppsats, Företagsekonomiska 

institutionen, Umeå universitet, 1991 
37 Eggvall, Johanna. – Sextimmarsdagen i Kiruna: en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten 

1989 - 2005/ av Johanna Eggvall. – 2006 
38 Baldwin, Drew & Dareblom, Jeanette (1996) Myt eller fakta – en belysning av 6-timmars arbetsdag med 8-

timmars lön inom hemtjänsten i Kiruna kommun. Trygghetsfonden rapport 20/96. 
39 Olsson Birgitta 6-timmars arbetsdag med heltidslön i Stockholms Stad: vad betyder det för personalen, 

brukarna och ekonomin? / Stockholms universitet, Företagsekonomiska inst., 1999 Serie Personalekonomiska 

institutets skriftserie, 1999:1   
40 Johansson Pia, Hur upplever brukaren Toyota-modellen inom hemtjänsten i Hägerstens och Skärholmens 

stadsdelar, Utvärdering av projektet Friskare personal – nöjdare brukare, 2004 – 2006 
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Undersköterskor 
Studier av hälsa 
Följeforskningens studier använder externa referenser i tillämpliga delar avseende hälsa. Detta 

är Nationella Folkhälsoenkäten och Medarbetarenkäten i Göteborgs Stad.  

Friskprofilen används också som referens och ingår i följeforskningen.  

Se avsnitt om metodfrågor om användning av olika undersökningar som referenser.  

Folkhälsoenkäten 
Folkhälsomyndigheten svarar för Nationella Folkhälsoenkäten 2015 med 73 frågor i en 

urvalsgrupp om 100 000 personer varav 50 000 har svarat41. I Nationella Folkhälsoenkäten 

finns ett urval som omfattar yrkesarbetande kvinnor med ett tvärsnitt av olika yrkesgrupper. 

Friskprofilen 
Friskprofilen42 används i försöket för att undersöka upplevd och fysiologisk hälsa samt 

hälsovanor.    

Friskprofilen består av ett frågeformulär, konditionstest, blodtryck samt mätning av längd och 

vikt (BMI). Friskprofilen har 12 grupper av frågeställningar. Dessa är motion, mat, alkohol, 

tobak, allmänna symtom, symtom i rörelseorgan, psykosocial arbetsmiljö, stress, hälsa, en 

grupp av egna frågor och fysiologiska värden.  

Frågeställningarna går inte att ändra på för att resultaten ska vara jämförbara med en 

referensgrupp år 2015 med 12 516 profiler. Detta är kunder inom olika yrkesgrupper där 

kvinnor och män inte särredovisas.  

Före försöket, 2014 genomförde 125 medarbetare en Friskprofil varav 75 på Svartedalen och 

50 på Solängen. I samband med att försöket avslutas följs resultaten upp i Friskprofilen. 

Resultaten före och efter försöket jämförs avseende hälsovanor m.fl. frågeställningar. Data 

redovisas vid minst tio svar. 

Friskprofilens resultat avseende fysiologisk hälsa (kondition, blodtryck och BMI) och livsstil 

jämförs mellan de två undersökningarna före och efter försöket.  

Medarbetarenkäten 
Totalt 34 839 medarbetare har inbjudits att delta i Medarbetarenkäten i Göteborgs Stad43.  

Undersökningen besvarades av 23 328 medarbetare vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent.  

Enkäten omfattar både kvinnor, män och de flesta yrkesgrupper i staden. Enkäten redovisar 

hållbart medarbetarengagemang (HME)44, Kommunikationsindex (Koml) samt nöjd 

                                                 
41 Folkhälsomyndigheten, Nationella Folkhälsoenkäten, 2015. 
42 Previa AB. 
43 Medarbetarenkät 2015 på www.enkater.goteborg.se 
44 Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), nyckeltalsdatabas för kommuner och landsting. 
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medarbetarindex (NMI). Data för sektor ÄO-HS, Göteborgs Stad och för SDN Västra 

Hisingen jämförs med följeforskningens studier.  
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Undersköterskor och upplevd hälsa 

Frågeställning 
I detta avsnitt redovisas svar på frågeställningar om eventuella samband mellan förkortade 

arbetstid och upplevd hälsa samt förkortade arbetstid och upplevd hälsa i olika åldersgrupper. 

Hälsa, definition 
Det övergripande målet för hälsa enligt WHO:s definition är att alla människor ska nå en så 

god hälsa som möjligt. Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det vill säga 

upplevd god hälsa och inte enbart avsaknad av sjukdomar45.  

Hälsofrågor 
Frågeställningarna i följeforskningen om upplevd hälsa har följande konstruktion som är 

mönster för alla frågor.  

1) I vilken grad har din upplevda hälsa varit dålig eller bra på grund av ditt jobb de 

senaste tio dagarna?  

2) I vilken grad har du varit trött eller pigg på grund av ditt jobb de senaste 10 dagarna? 

3) I vilken grad har du känt dig stressad eller lugn på grund av ditt jobb de senaste 10 

dagarna? 

I frågeställningarna finns det en skala från jättedålig hälsa till jättebra hälsa, jättetrött till 

jättepigg samt jättestressad till jättelugn. Skalan är graderad med 11 siffror från noll till tio. 

Bra och dålig hälsa 
Efter 18 månader med 6 timmar upplever heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen sin 

hälsa som bra till 77 % (Solängen 49 %). 

Figur 2 Bra hälsa i % efter 18 månader i åldersgrupper 

Bra hälsa i %, åldersgrupper 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 18 mån 82,0 73,0 81,0 

Solängen 18 mån 59,0 38,0 51,0 

 

Svartedalens undersköterskor upplever sin hälsa bättre i alla åldersgrupper jämfört med 

Solängen. Inom Solängen upplever undersköterskorna ≥ 50 år sin hälsa som bättre än de yngre 

undersköterskorna.  

Heltidsanställda med partiell tjänstledighet upplever att de har en bra hälsa till 78 % (Solängen 

59 %).  

Efter 12 månader med 6 timmar upplever undersköterskorna sin hälsa som bra till 76 % vid 

Svartedalen (Solängen 60 %).  

                                                 
45 Folkhälsomyndigheten, Internationellt samarbete, WHO- samarbete, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/who-samarbete/ 
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Enligt frågeställningen i Friskprofilen, ”Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd?”46 

uppger undersköterskorna vid Svartedalen, före försöket att hälsotillståndet är 

tillfredsställande till 55 % (Solängen 47 %). Frågeställningen anger ingen tidsgräns för 

upplevelsen av hälsan. Skalan går från 0 till 100 %.  

I den Friskprofil som gjordes före försöket ingick en personlig handlingsplan. Vid Svartedalen 

anser, enligt följeforskningens studie, 71 % av undersköterskorna att de följer handlingsplanen 

(Solängen 52 %).   

Resultaten visar vidare att den upplevda hälsa förbättras efterhand vid Svartedalen. Mest i 

början och mindre vid senare mätning.  

Den Nationella Folkhälsoenkäten 201547 visar att 80 % av yrkesarbetande kvinnor upplever 

sin hälsa som bra/mycket bra (både hel-/deltidsanställda i olika branscher). Frågan är följande; 

”Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd? Svarsalternativen är mycket bra, bra, 

någorlunda, dåligt och mycket dåligt.  

Enligt Medarbetarenkäten 2015 för Göteborgs Stad, sektor ÄO-HS48 är det 71 % av 

medarbetarna som värderar att deras hälsa är mycket bra eller ganska bra.  Frågan är; ”Hur 

tycker du att din hälsa är i allmänhet?” anger ingen tidsgräns och därför kan tidsperspektivet 

ha uppfattats olika av de som svarat på enkäten.  Skalan är mellan 0 – 100 %.  

Pigghet och trötthet 
Pigghet är en hälsoindikator och en antonym är trötthet. Pigghet underlättar arbete och fritid i 

fysisk och mental aktivitet.  

Efter 18 månader med 6 timmar upplever undersköterskorna att de är pigga till 75 % (Solängen 

38 %).  

Figur 3 Pigghet i % efter 18 månader i åldersgrupper 

Pigghet och åldersgrupper 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 18 mån 78,0 72,0 76,0 

Solängen 18 mån 54,0 32,0 33,0 

 

Upplevd pigghet är högre för undersköterskor i alla åldersgrupper vid Svartedalen i jämförelse 

med Solängen. Piggast är undersköterskor ≥ 50 år vid Svartedalen.  Inom Solängen är det 

undersköterskor ≥ 50 år som är piggare i jämförelse med yngre undersköterskor.  

Heltidsanställda med partiell tjänstledighet vid Svartedalen upplever att de är pigga 72 % 

(Solängen 44 %).  

                                                 
46 Friskprofilen, heltid, sidan 48.  
47 Nationella Folkhälsoenkäten 2015, Allmän hälsa (självrapporterat) efter sysselsättning, kön och år. Andel i 

procent. 
48 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, fråga 40, Göteborgs Stad, Äldreomsorg HSV. 



   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
29 

 

Efter 12 månader var resultat för heltidsanställda vid Svartedalen av upplevd pigghet 72 % 

(Solängen 50 %).  

Enligt den Nationella folkhälsoenkäten49 upplever 45 % av de yrkesarbetande kvinnorna 

trötthet och 5 % svår trötthet. 

Friskprofilen ställde frågan före försöket; ”Känner du dig ofta trött?”50. Enligt svaren har 

undersköterskorna en tillfredställande nivå på 39 % (Solängen 33 %). 

Lugn och stress 
Enligt 18 månaders studie upplever 72 % av undersköterskorna vid Svartedalen att de varit 

lugna under de senaste tio dagarna (Solängen 45 %).  

Figur 4 Lugn i % efter 18 månader i åldersgrupper 

Lugn och åldersgrupper 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 18 mån 76,0 72,0 68,0 

Solängen 18 mån 56,0 33,0 47,0 

 

Upplevd lugn är större för undersköterskor i alla åldersgrupper vid Svartedalen i jämförelse 

med Solängen. Lugnast är undersköterskor ≥ 50 år vid Svartedalen.  Inom Solängen är det 

undersköterskor ≥ 50 år som är lugnare i jämförelse med yngre undersköterskor. 

Efter 12 månader med 6 timmar upplever 72 % av undersköterskorna vid Svartedalen sig som 

lugna (50 % Solängen). 

I Friskprofilen ställdes frågan51; ”Ange din upplevda stress under det senaste året”.  

Friskprofilen visade för Svartedalens undersköterskor före försöket en tillfredsställande nivå 

för stress på 19 % (Solängen 13 %). En viss försiktighet krävs vid bedömning av detta resultat 

då det kan vara svårt att uppskatta upplevd stress under ett års tid.  

Enligt den Nationella Folkhälsoenkäten 2015 upplever52 17 % av de yrkesarbetande kvinnorna 

sig som stressade och 4 % sig som mycket stressade.  

Medarbetarenkäten53 definierar stress på följande vis; ” Med stress menas ett tillstånd då man 

känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan sova på natten eftersom man tänker 

på problem hela tiden.” ”Frågeställningen är; ”Känner du av sådan stress för närvarande?”.  

Enligt Medarbetarenkäten 2015 för Göteborgs Stad, sektor ÄO-HS54 är det 12 % av 

medarbetarna som för närvarande (synonymer till ”för närvarande” är ”nu, för tillfället, just 

nu”) inte har upplevt sig som stressade. Av medarbetarna är det 24 % som upplevt ”ganska 

                                                 
49 Nationella folkhälsoenkäten 2015, Psykisk hälsa (självrapporterat) efter sysselsättning, kön och år. Andel i 

procent upplevd trötthet, svår trötthet.  
50 Friskprofilen heltid, sidan 16. 
51 Friskprofilen, heltid sidan 48. 
52 Nationella folkhälsoenkäten 2015, Psykisk hälsa (självrapporterat) efter sysselsättning, kön och år. Andel i 

procent upplevd stress.  
53 Medarbetarenkäten fråga 41 
54 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, Göteborgs Stad, Äldreomsorg HSV. 
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lite” stress medan 36 % i ”viss mån” upplever sig som stressade.  Antalet medarbetare som 

känner sig ”ganska mycket” och ”väldigt mycket” stressade är 29 %.  

Stress minskar livskvaliteten i olika avseenden. Under försöket har stressen minskat och 

lugnet ökat vid Svartedalen. För undersköterskorna är ”lugn” en arbetsmetod. Lugna 

undersköterskor stressar inte hyresgästerna och varandra.  

Enheterna upplevs också som lugnare enligt undersköterskornas kommentarer. Lugn är viktigt 

för alla hyresgäster och särskilt för hyresgäster med demenssjukdomar. Under rimliga 

arbetsförutsättningar är det möjligt för undersköterskorna att lära sig att hantera stress. 

Hälsa och ålder 
Svartedalens undersköterskor upplever i alla åldersgrupper sin hälsa, sin pigghet och sitt lugn 

som större i jämförelse med Solängens undersköterskor. 

Enligt följeforskningens studie är det undersköterskor ≥ 50 år vid Svartedalen som i något 

högre grad fortsatt och utvecklat sin upplevda hälsa till det bättre mellan 12 och 18 månaders 

studier i jämförelse med de yngre åldersgrupperna. Den upplevda hälsan har varit mer stabil 

för de yngre åldersgrupperna mellan studierna.  

Figur 5 Jämförelse i %, upplevd hälsa i åldersgrupper efter 12 och 18 månader 

Heltid före försöket Svartedalen Solängen 

Hälsoindikatorer/ålder ≥ 50 år  35 – 39 
år 

≤ 34 år ≥ 50 år 35 – 39 
år 

≤ 34 år 

18 månader       

Bra hälsa 18 mån 82  73  81  59  38  51  

Pigg 18 mån 78  72  76  54  32  33  

Lugn 18 mån 76  72  68 56  33  47  

12 månader       

Bra hälsa 12 mån 72 75 80 55 58 66 

Pigg 12 mån 66 70 79 53 52 55 

Lugn 12 mån 75 70 72 57 43 29 

 

Bra och dålig kombination av hälsa 
Det finns bra och dåliga kombinationer av hälsa och i studierna redovisas de positiva värdena 

som god hälsa, pigghet, lugn i motsatts till de negativa värdena som utrycks som dålig hälsa, 

trötthet och stress.  

 

De två kombinationerna är tydliga och förstärks under försökstiden mellan Svartedalen och 

Solängen. Följeforskningen har gått igenom studierna och följt hur undersköterskorna har 

svarat individuellt. Det finns ett samband där det är samma undersköterskor som 

genomgående och över tiden uppfattar att de har bättre/sämre hälsa. D.v.s. undersköterskor 

som uppfattar sin hälsa som bra uppfattar också att de är pigga, lugna eller tvärtom. Gruppen 

av undersköterskor ≥ 50 år vid Svartedalen ökar som upplever sin hälsa som bättre.  

 

Dessa personsamband ger positiva/negativa följdkonsekvenser för undersköterskorna i arbete 

och fritid.  
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Sammanfattning av upplevd hälsa 
Efter 18 månader med 6 timmar upplever heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen sin 

hälsa som bra till 77 %, att de är pigga till 75 % samt lugna till 72 %. 

Solängens undersköterskor upplever samtidigt att deras hälsa är bra till 49 %, de är pigga till 

38 % samt lugna till 45 %.  

Undersköterskorna vid Svartedalen upplever sin hälsa som bättre i alla åldersgrupper i 

jämförelse med Solängen.  

Vid Svartedalen är det undersköterskor ≥ 50 år som i högre grad fortsatt och utvecklat sin 

hälsa till det bättre mellan 12 och 18 månaders studier i jämförelse med de yngre 

åldersgrupperna. Hälsan har varit mer stabil för de yngre åldersgrupperna i de båda studierna.  

De undersköterskor som upplever sin hälsa som bra/dålig upplever sig också som pigga/trötta 

och lugna/stressade. Inom respektive studie finns det ett positivt/negativt personsamband för 

hälsan som ger följdkonsekvenser för arbete och fritid.   
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Undersköterskor och arbetsmiljö samt hälsovanor 

Frågeställning 
Frågeställningen är om det finns samband mellan förkortad arbetstid och arbetsmiljö samt 

hälsovanor (matvanor, alkohol och tobak). I avsnittet redovisas resultat från före försöket. I 

slutrapporten jämförs dessa resultat med en uppföljande undersökning i slutet av försöket.  

Friskprofilen 
Frågeställningarna och formuleringar är förutbestämda av Friskprofilen. Detta gör att svaren 

kan jämföras med tidigare resultat och med en referensgrupp. Föregående års resultat, från de 

organisationer som gjort Friskprofilen används som nationell jämförgrupp (12 516 profiler).  

Heltidsanställda undersköterskor före försöket går att jämföra mellan de tre åldersgrupperna 

vid Svartedalen. För Solängen finns resultat för åldersgruppen 35 – 49 år.  

Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön. Både arbetsmiljö och hälsovanor kan förändras 

för att öka förutsättningar till en bra hälsa.  

Friskprofilens frågeställningar om hälsovanor omfattar inte missbruk av droger och medicin.  

Psykosocial arbetsmiljö 
Den psykosociala arbetsmiljön definieras i Friskprofilen som att hinna med arbetsuppgifter, 

frihet att bestämma hur arbetsuppgifter ska utföras, feedback från närmast chef om bra jobb, 

stöd från någon på arbetsplatsen, bra samarbete och kontakter med närmaste chef, bra 

samarbete/gemenskap i teamet, trivsel samt goda möjligheter till kompetensutveckling,  

Resultat är tillfredställande för heltidsanställda undersköterskorna före försöket med 66,9 % 

vid Svartedalen (51 % Solängen, 77,8 % nationell referensgrupp hel/deltid).  

Figur 6 Psykosocial arbetsmiljö, åldersgrupper, % tillfredställande nivå före försöket 

Heltidsanställda, psykosocial arbetsmiljö och ålder 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 69,6 65,4 66,7 

Solängen    64,0   

 

Undersköterskorna ≥ 50 år vid Svartedalen upplever sin hälsa som bäst. 

Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön är genomgående högre för undersköterskorna 

vid Svartedalen och jämfört med Solängen.  I jämförelse med den nationella referensgruppen 

upplevs den psykosociala arbetsmiljön som sämre.  

Matvanor 
Matvanor omfattas av frågeställningar om undersköterskorna dagligen äter frukt, flera gånger 

i veckan äter fiberrika grönsaker som kål, broccoli eller rotfrukter, väljer vanligtvis magra 

mejeriprodukter, väljer bra fett som vegetabiliska oljor, fisk, nötter, avokado, äter frukost, 

lagad lunch på arbetet, undviker oftast sötsaker som godis, läsk och kaffebröd.  
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I hälsoperspektiv är den tillfredställande nivån för matvanor för heltidsanställda Svartedalen 

68,6 % (Solängen 64,9 %, nationell referensgruppen hel/deltid 66,1 %).  

Figur 7 Hälsosamma matvanor, åldersgrupper, % tillfredsställande nivå före försöket 

Heltidsanställda, hälsosamma matvanor och ålder 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 70,1 66,7 66,7 

Solängen    47,0   

 

Högst resultat har undersköterskor ≥ 50 år vid Svartedalen. 

Upplevelsen av att ha tillfredsställande hälsosamma matvanor är bättre för undersköterskorna 

vid Svartedalen jämfört med undersköterskorna vid Solängen. I jämförelse med den nationella 

referensgruppen upplevs de hälsosamma matvanorna som bättre vid Svartedalen.   

Allmänna symptom 
Allmänna symtom är om undersköterskorna ofta upplever rastlöshet/spändhet, trötthet, 

irritation/otålighet, nedstämdhet/olustig/ledsen, halsbränna, sura uppstötningar, sveda i 

maggropen och orolig mage, sömnsvårigheter samt ofta huvudvärk.  

Den tillfredställande nivån för allmänna symtom, heltidsanställda undersköterskor är 66 % 

vid Svartedalen (Solängen 64,7 %, nationell referensgrupp hel/deltid 77,9 %).  

Figur 8 Allmänna symtom, åldersgrupper, % tillfredsställande nivå före försöket 

Heltidsanställda, allmänna symtom och ålder 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 58,7 64,0 76,9 

Solängen   69,0   

 

Undersköterskor vid Svartedalen ≤ 34 år har högst tillfredställande nivå. Detta är i nivå med 

den nationella referensgruppen.  

Sömn 
Inom gruppen allmänna symtom finns frågeställningen, ”sover du ofta oroligt eller har svårt 

att somna på kvällen?”. Andelen tillfredställande svar vid Svartedalen är 65 % (Solängen 60 

%). Tabellen visar för Svartedalen att den tillfredställande nivån för sömn minskar med ökad 

ålder.  

Figur 9 Allmänna symtom, sömn, åldersgrupper, % tillfredsställande nivå före försöket 

Heltidsanställda, allmänna symtom och ålder 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 47,0 63,0 83,0 

Solängen   69,0   
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Symtom rörelseorgan  
Symtom i rörelseorgan är besvär i nacke, skuldror/axlar, armbågar, handleder/händer, ryggens 

övre och nedre del, höfter, knän samt fotleder/fötter. Sjukfrånvaro på grund av besvär i 

muskler/leder det senaste året ingår också som ett symtom.  

Tillfredsställande nivå för undersköterskorna vid Svartedalen är 59 % (Solängen 51 %, 

nationell referensgruppen heltid/deltid 71 %).  

Figur 10 Symtom rörelseorganen, åldersgrupper, % tillfredsställande nivå före försöket 

Symtom rörelseorganen och ålder 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen  58,3 56,1 71,0 

Solängen   51,3   

 

Undersköterskor vid Svartedalen ≤ 34 år har högst tillfredställande nivå.  

Medarbetarenkäten 2015 för Göteborg Stad har en frågeställning om fysiska besvär. Exempel 

ges med huvudvärk, ont i rygg och nacke samt musarm. Det är 44 % som från varje dag till 

en dag per vecka känt av besvär som respondenten tror beror på arbetsmiljön (Äldreomsorg 

HSV SDN Västra Hisingen).  

Alkohol och tobak  
Frågeställningarna är om alkohol dricks, ifall det finns någon som tycker att undersköterskan 

bör minska sin konsumtion, ifall det händer om undersköterskan känner sig illa till mods 

eller har skuldkänslor för sitt drickande.  

Vid Svartedalen dricker inte 55 % de heltidsanställda undersköterskorna (Solängen 23 %, 

nationell referensgrupp hel/deltid 10 %).  

Figur 11 Undersköterskor som inte dricker alkohol, åldersgrupper, % tillfredsställande nivå före 

försöket 

Undersköterskor som inte dricker alkohol, ålder 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen  59,0 48,0 61,0 

Solängen    19,0   

 

Andelen undersköterskor som inte dricker alkohol är störst vid Svartedalen och då för 

undersköterskor ≤ 34 år.  
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Vid Svartedalen är det 71 % av heltidsanställda undersköterskorna som inte röker (Solängen 

77 %, nationell referensgrupp 92 %).  

Figur 12 Undersköterskor som inte röker, åldersgrupper, % tillfredsställande nivå före försöket 

Undersköterskor som inte röker, ålder 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen  71,0 70,0 72,0 

Solängen    81,0   

 

Andelen undersköterskor som inte röker är högst bland undersköterskor 34 – 49 år vid 

Solängen.  
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Sammanfattning av upplevd arbetsmiljö och livsstil 
De tillfredsställande värdena är före försöket genomgående något bättre för Svartedalen i 

jämförelse med Solängen.  

Den nationella jämförelsegruppen har överlag bättre resultat före försöket jämfört med 

Svartedalen. Noteras bör då att i den nationella referensen ingår både kvinnor och män från 

olika yrkesgrupper. Ett undantag är att Svartedalens undersköterskor har mer hälsosamma 

matvanor och dricker mindre alkohol men röker mer i jämförelse med den nationella 

referensgruppen.  

De tillfredsställande värdena är högst för undersköterskor ≥ 50 år för psykosociala arbetsmiljö 

och hälsosamma matvanor före försöket. För allmänna symtom och symtom i rörelseorganen 

har undersköterskor ≤ 34 år bäst resultat.  

Av undersköterskor ≤ 34 år har 83 % en tillfredställande sömn vid Svartedalen före försöket 

medan 47 % av undersköterskor ≥ 50 år har en tillfredställande sömn.  

Arbetsmiljö och hälsovanor kan påverkas för att undvika skadliga följdkonsekvenser.  
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Undersköterskor och fysiologisk hälsa 

Frågeställning 
I detta avsnitt besvaras frågeställningen om reducerad arbetstid har någon betydelse för 

undersköterskornas fysiologiska hälsa och om det finns något samband även till ålder. Då en 

del av svaren bygger på jämförelser mellan före och efter försöket redovisas dessa i 

slutrapporten.   

Riskgrupp 
De Nationella Folkhälsoenkäterna åren 2004 och 201255 visar att det finns skillnader mellan 

olika befolkningsgrupper avseende fysisk aktivitet och stillasittande fritid.  Det är vanligare 

med mindre fysisk aktivitet och mer stillasittande fritid bland de som har kort utbildning, låg 

inkomst, dålig kontantekonomi, lägre tjänstemän och arbetare, födda utanför Europa samt 

personer med funktionsnedsättning i främst rörelseorganen. 

Rekommendation fysisk aktivitet 
Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet (YFA) och Svenska Läkarsällskapet (SLS) har 2011 

uppdaterat de tidigare rekommendationerna från 2001 om fysisk aktivitet för vuxna. 

Folkhälsomyndigheten hänvisar till dessa rekommendationer56.  

”Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott 

och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form 

av t.ex. promenader och cykling”. 

För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för att 

bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att: 

 Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt 

minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet 

rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet 

kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och 

utföras i pass om minst 10 minuter. 

 Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls och 

andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. 

 Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask 

promenad 5 dagar per vecka, 20 – 30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en 

kombination av dessa. 

 Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk 

aktivitet. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller 

bådadera. 

 Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av 

kroppens stora muskelgrupper. 

 Äldre, d.v.s. vuxna över 65 år, bör även träna balans. 

 Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte 

kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger. 

                                                 
55 Folkhälsomyndigheten, Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Samband mellan fysisk aktivitet 

och hälsa 
56 Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Rekommendationer för fysisk aktivitet, 2011-10-24 www.yfa.se  

http://www.yfa.se/
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Gravida rekommenderas att vara regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter 

kan behöva anpassas till tillståndet. I dessa fall kan specifika rekommendationer 

erhållas i FYSS (www.fyss.se), en handbok om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling. 

 Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med 

någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har 

stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som uppfyller 

rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.” 

En skillnad mellan rekommendationerna om fysisk aktivitet 2001 och 2011 är att den fysiska 

aktiviteten bör vara minst 150 minuter per vecka och spridas på tre tillfällen. Den tidigare 

rekommendationen angav 30 minuter samlad aktivitet per dag. De nya rekommendationerna 

är mer specifika än tidigare samtidigt som råden riktar sig till olika åldersgrupper och 

livsperioder.  

Styrketräning ingår i rekommendationerna från 2001 och 2011 för att öka hälsan och 

muskelstyrkan. Detta minskar risker med ”… förtida död, kardiovaskulär sjukdom och 

åldersrelaterad funktionsnedsättning”. Samband fysisk aktivitet blodsocker, insulinkänslighet, 

blodtryck, blodfetter, kroppssammansättning, vilometabolism, bentäthet och fallrisk bland 

äldre samt kan lindra rygg- och ledsmärta. Psykiatriska tillstånd som ångest och depression 

kan också lindras och förebyggas med muskelstärkande fysisk aktivitet”57 

Folkhälsomyndigheten svarar för Nationella folkhälsoenkäteten och har gjort en 

befolkningsundersökning i Östergötland58.  

Undersökningarna visar att ”knappt tre av tio vill bli mer fysiskt aktiva och män tycks vara 

mer positiva än kvinnor. Aktivitetsnivån är högre bland de med högre utbildning, men minskar 

med ålder, ökat BMI och sämre hälsa”. I åldersgruppen 30–44 år var intresset av att öka sin 

fysiska aktivitet störst medan den äldsta åldersgruppen var minst intresserade. ”Mest negativa 

är de över 65 år”.  

Folkhälsomyndigheten har i ovanstående undersökningar även frågat om anledning till fysisk 

inaktivitet. Frågan är ställd i befolkningen som helhet. Svaren är "tidsbrist", "är inte den 

sportiga typen", "bekvämlighet", "att det inte blir av" och "skada eller sjukdom". 

Rekommendationerna om fysisk aktivitet är till för alla vuxna över 18 år. I praktiken betyder 

det att behovet av fysisk aktivitet är livslångt och även behövs för de som har någon form av 

funktionsnedsättning. Det handlar således om anpassning av val och intensitet av aktiviteter 

till den fysiska förmågan.  

Definition av fysisk aktivitet och motion 
Av rekommendationen framgår att fysisk aktivitet är ett bredare begrepp som inrymmer 

enklare fysiska aktiviteter som friluftsliv, aktiviteter i arbetet. trädgårdsarbete, promenader 

och cykling. I begreppet fysisk aktivitet ingår även motion, träning och sport (sport har 

tävlingsmoment).  

                                                 
57 Jansson Eva KI, Hagströmmer Mari KI,  Anderssen Sigmund, Läkartidningen. 2015;112:DP7W 
58 Folkhälsomyndigheten, Attityder till fysisk aktivitet, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/attityder-till-fysisk-aktivitet/ 
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Folkhälsomyndigheten definition av fysisk aktivitet59; ”Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all 

fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att leda till skada eller 

utgöra en risk.”  

Folkhälsomyndigheten definierar samtidigt begreppet motion: ”Motion är en planerad eller 

strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera 

komponenter av fysisk kondition som till exempel: syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, 

muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning”.  

Fysisk aktivet 
Frågeställningen om fysisk aktivitet i följeforskningens studie har förenklats i jämförelse med 

den utförliga rekommendationen från YFA och SLS 2011. Anledningen är att frågorna måste 

vara korta, koncisa för att bli enkla att uppfatta.  

I följeforskningens studie är frågan i vilken grad respondenten har haft fysisk aktivitet under 

de senaste tio dagarna enligt följande definition:  

 Minst 30 minuter per dag; promenader, vandra i naturen, gå ut med hunden, gå till 

jobbet, cykla, trädgårdsarbete mm. 

Detta är nästan samma frågeställning fast på en något enklare aktivitetsgrad som finns i 

Nationella folkhälsoenkäten som har formuleringen. ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka 

åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm? T.ex. promenader i rask takt, 

trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning, etc. Det kan variera under året, men 

försök ta något slags genomsnitt”.  

Syftet med frågan i Nationella folkhälsoenkäten är att se hur stor andel av befolkningen som 

uppnår 30 minuters fysisk aktivitet om dagen. Följeforskningens syfte är att på motsvarande 

vis undersöka i vilken grad undersköterskorna har 30 minuter/dag enkel fysisk aktivitet på sin 

fritid. 

I följeforskningens studier ger undersköterskorna exempel på vilka fysiska aktiviteter de gör. 

Dessa exempl handlar om att hämta/lämna barn på dagis/skola, gå och handla, gå ut med 

hunden, ta hand om föräldrar, gå/cykla till och från arbetet, trädgårdsarbete, promenera samt 

friluftsliv.  

Undantagsvis nämner undersköterskorna vid Svartedalen och Solängen i sina kommentarer i 

följeforskningens studier planerad, systematisk motion, fysisk träning och träning av muskler 

i syfte att öka kondition/uthållighet, muskelstyrka eller balans. Det finns även få exempel på 

måttligt ansträngande fysiska aktiviteter.  

Efter 18 månader med 6 timmar har heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen enklare 

fysiska aktiviteter till 68 % (Solängen 49 %).  

Detta är en ökning av fysiska aktiviteter sedan 12 månader med 6 timmar då graden av enklare 

fysisk aktivitet för Svartedalens undersköterskor var 57 % (Solängen 49 %).  

                                                 
59 https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/ 
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Jämförelse kan inte göras med undersköterskor som jobbar natt då det är för få.  

Enligt Nationella folkhälsoenkäten 201560 är det 66 % av de yrkesarbetande kvinnorna som 

är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag (3,5 timmar/vecka). Den fysiska aktiviteten avser 

måttligt ansträngande aktiviteter (se tidigare definition).   

Andelen kvinnor och män som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag har varit oförändrat 

de senaste tio åren61.  

Enligt Medarbetarenkäten 2015 (fråga 44) för Göteborgs Stad, sektor ÄO-HS62 är det 57 % 

av medarbetarna som under de senaste tre månaderna har haft lättare fysisk ansträngning minst 

ett par timmar per vecka, t.ex. promenader eller cykling (t.ex. till och från arbetet), dans, 

ordinärt trädgårdsarbete eller liknande. För äldreomsorgen inom SDN Västra Hisingen är 

aktivitetsnivån 50 %.  

Fysisk aktivitet och ålder 
Tabellen nedan visar utvecklingen av graden av fysiska aktiviteter för tre åldersgrupper vid 

Svartedalen och Solängen.  

Vid Svartedalen har ökningen av lättare fysisk aktivitet varit störst för undersköterskor ≥ 50 

år. Undersköterskor ≤ 34 år har i mindre grad ökat sin fysiska aktivitet och är samtidigt den 

åldersgrupp som i faktiska tal är mest fysiskt aktiva. Åldersgruppen 35 – 49 år har en relativt 

låg grad av fysisk aktivitet jämfört med de två andra åldersgrupperna.  

Vid Solängen är det undersköterskorna ≥ 50 år och undersköterskorna ≤ 34 år som ökat sin 

fysiska aktivitet medan undersköterskorna mellan 35 – 49 år har en lägre grad av fysisk 

aktivitet som närmast är oförändrad mellan 12 och 18 månader.  

Figur 13 Grad i % av enklare fysisk aktivitet, 12 och 18 månader 

Fysisk aktivitet/ålder Svartedalen Solängen 

 ≥ 50 år 35 – 49 år ≤34 år ≥ 50 år 35 – 49 år ≤34 år 

18 mån 74 58 79 55 40 53 

12 mån 54 44 72 34 43 29  

 

Motion 
Undersköterskorna ger i sina kommentarer i följeforskningens studie uttryck för att reducerad 

arbetstid främst ger utrymme för sådant som de vill göra mer av i sin vardag. Motion och 

träning för att öka konditionen upplevs enligt svaren som ett avlägset steg för de flesta av 

undersköterskorna.  

Andelen undersköterskor som före försöket motionerade på en tillfredställande nivå enligt 

Friskprofilen var 29 % för Svartedalen (Solängen 37 %).  

                                                 
60 Fråga 29, Nationella folkhälsoenkäten 2015.  
61 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsan i Sverige 2016, Årlig rapportering, ISBN 978-91-7603-631-0, sid 57.  
62 Fråga 44, Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, Göteborgs Stad, Äldreomsorg HSV.  



   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
41 

 

Motion är enligt Folkhälsomyndighetens definition en planerad eller strukturerad fysisk 

aktivitet i syfte att öka konditionen i olika avseende.  

Det är således färre undersköterskor vid Svartedalen och Solängen som motionerar i 

jämförelse med enklare fysiska aktiviteter.  

Friskprofilen har delat in fysisk aktivitet på följande vis; hård regelbunden träning med 

löpning, skidor, motionsgymnastik, bollsporter mer än 3 timmar/vecka, måttlig motion med 

rask promenad, cykling i rask takt, jogging, simning, bollsporter, 30 minuter de flesta dagar 

med 2 - 3 timmar/vecka, lätt motion med promenader, cykling i lugn takt, vanligtvis 1-3 

timmar/vecka, samt stillasittande fritid.   

Enligt Medarbetarenkäten 2015 för Göteborgs Stad, sektor ÄO-HS63 är det 21 % av 

medarbetarna som gör mer ansträngande motion minst ett par timmar per vecka (t.ex. tennis, 

simning, löpning, motionsgymnastik, cykling (spinning), dans, fotboll, innebandy, tyngre 

trädgårdsarbete eller liknande).   

För äldreomsorgen inom SDN Västra Hisingen är graden av ansträngande motion, 29 %. Hård 

träning enligt Medarbetarenkäten 2015 där den fysiska ansträngningen är stor omfattar 6 % 

av medarbetarna inom stadens äldreomsorg. För Västra Hisingen är det också 6 %. 

Både graden av enklare fysiska aktiviteter och systematisk motion är låg i förhållande till 

rekommendationen om fysisk aktivitet. En rimlig utgångspunkt är att erbjuda stöd för enklare 

fysiska aktiviteter. Insikter om förändrad livsstil, behov av enklare fysiska aktiviteter och i 

förlängningen av motion behöver komma från personliga motiv. 

I sammanhanget finns det ett försök att referera. Försöket gjordes inom tandvården och ingår 

därför inte i litteraturstudien som avser äldreomsorg. Två interventioner prövades vid olika 

kliniker. Den första var förkortade arbetstid med 2, 5 timmar per vecka som bestod i fysisk 

träning. I den andra interventionen förkortades arbetstiden också utan krav på träning64. En 

referensklinik ingick i studien utan någon förändring. Intressant är att de tre klinikerna tog 

emot fler patienter jämfört med före försöket.  Kliniken med enbart förkortad arbetstid 

behandlade flest patienter. Denna typ av försök kan inte direkt överföras till äldreboende då 

hyresgästernas behov är omedelbara och inte kan tillgodoses på annan tid.  

Kondition 
Kondition är ett mått på kroppens förmåga att ta upp syre. Syreupptagningsförmåga mäts i 

ml02/kg*min, (milliliter syre/kilo kroppsvikt per minut) det vill säga hjärtats kapacitet att 

pumpa fram blod till kärlen som sprider blodet till musklerna i förhållande till personens 

kroppsvikt. VO2 max (max volym syre) nås när syreupptagningen är stabil trots att 

arbetsbördan ökar.  

                                                 
63 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, Göteborgs Stad, Äldreomsorg HSV.  
64 von Thiele Schwarz U, Hasson H. Employee self-rated productivity and objective organizational production 

levels: effects of worksite health interventions involving reduced work hours and physical exercise. Journal of 

occupational and environmental medicine/American College of Occupational and Environmental Medicine 

2011;53(8):838-44 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Thiele%20Schwarz%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21785369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21785369
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Kondition är en markör för hur hjärta och blodomlopp fungera.  

I Friskprofilens redovisning anses 35 mlO2/kg*min vara en tillfredställande nivå. Under 

denna nivå ökar hälsoriskerna och det blir svårare att klara av de fysiska krav som finns i 

arbete och på fritid.  

Mindre fysiskt aktiva personer har ett större psykologiskt motstånd mot fysisk aktivitet 

jämfört med de som tränar regelbundet. Det positiva för de som är otränade, och kommer 

igång är att det går ganska snabbt att öka konditionen. Även upplevelsen av träningen 

förändras under 10 – 20 veckors träning från negativ till positiv upplevelse65. 

Genom Friskprofilen testades före försöket bl.a. undersköterskornas kondition. 125 

undersköterskor gjorde Friskprofilen, varav 75 på Svartedalen och 50 på Solängen. Vid 

Svartedalen var konditionen tillfredställande för 20 % av undersköterskorna (Solängen 24 %).  

Efter 12 månader med 6 timmar testades konditionen igen. Denna gång var det 69 

undersköterskor som genomförde konditionstestet varav 48 på Svartedalen och 21 på 

Solängen.  

Det är således 55 % som genomförde konditionstest, blodtrycks- och BMI-mätning vilket gör 

att resultaten före försöket inte kan jämföras med resultaten efter 12 månader. Resultatet kan 

därför inte redovisas.   

Vid försökets avslutning görs Friskprofilen igen och då kan uppgifterna om kondition, 

blodtryck och BMI kvalitetssäkras samtidigt som livsstilsfrågorna följs upp.   

Stillasittande fritid 
I Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet (YFA) och Svenska Läkarsällskapet (SLS) 

rekommendationen om fysisk aktivitet 2011 avråds från långvarigt stillasittande på fritiden66 

även för den som har ett fysiskt aktivt arbete. Vid stillasittande bör regelbundna avbrott göras 

ett par minuter åt gången för muskelaktiviteter.  

Sveriges befolkning har till 15 % av en stillasittande fritid. Folkhälsomyndigheten framhåller 

att stillasittande fritid är en oberoende riskfaktor och ett beteende skilt från fysisk aktivitet. 

Stillasittande fritid bör undvikas även av de som är fysiskt aktiva67.  

I Medarbetarenkäten 2015 HSV, Äldreomsorg, har frågan (fråga 44) ställts om fysisk aktivitet 

de senaste tre månaderna. Det är 18 % av medarbetarna som varit ”mest stillasittande, ibland 

promenader, lättare trädgårdsarbete eller liknande”. För Västra Hisingen är medarbetarna 

inom äldreomsorgen stillasittande till 15 %. 

Följeforskningen har inte studerat i vilken grad undersköterskorna har en stillasittande fritid. 

Samtidigt vet vi att graden av lättare fysisk aktivitet efter 18 månader ligger på 68 % hos 

                                                 
65 Läkartidningen, Läkartidningen Nr 46 2005 Volym 102, Bo Berglund, akutmedicinska. kliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset Solna, Sveriges olympiska kommitté. 
66 http://www.yfa.se/?s=fysisk+aktivitet+vuxna 
67 Statens Folkhälsoinstitut, Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning, ISSN 1651-8624 
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undersköterskorna vid Svartedalen och 49 % vid Solängen, vilket kan ge en fingervisning om 

graden av stillasittande fritid.   

”Riskerna med mycket stillasittande kan inte kompenseras med enbart fysisk träning. Det är 

därför viktigt att göra upprepade avbrott vid längre tids stillasittande.”68  

Det är således inte i heller tillräckligt med ett fysiskt aktivt arbete utan det behövs också en 

fysiskt aktiv fritid och att bygga upp muskler som bryts ner i arbetet.  

WHO69 uppger att stillasittande fritid är den fjärde största orsaken till förtidig död i 

höginkomstländerna. Dokumenterade samband finns mellan en stillasittande livsstil och 

insulinresistens, fetma, blodfettsrubbningar, diabetes och metabolt syndrom samt ett samband 

(dos–responssamband) mellan stillasittande tid och flera riskfaktorer som till exempel stort 

midjeomfång, högt BMI, högt blodtryck, höga blodfetter och lägre nivåer av det "goda" 

kolesterolet.  

Det finns ett tydligt samband mellan brist på kondition, stillasittande och allvarliga 

hälsoproblem med risk för lidande och förtidig död70. Livsstilsrelaterade sjukdomar (NCD 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andningssjukdomar71) orsakas av stillasittande, 

ohälsosam mat, för lite motion samt sömnbrist.  

Det finns således i valet av livsstil en friskfaktor som är motion och en riskfaktor som är 

stillasittande livsstil.  

Blodtryck 
Blodtrycket är en indikator på fysiologisk hälsa. Gränsvärden för ett normalt blodtryck ligger 

inom 140/90 mm Hg72. 

Blodtrycket mäter vilket tryck det cirkulerande blodet har på kärlväggarna. Blodtrycket mäts 

i millimeter kvicksilver (mm Hg). Värdet anges i två tal, till exempel 140/90 

(systoliskt/diastoliskt). Systoliskt är det övre trycket och betyder att hjärtat dras samman och 

diastoliskt är det undre trycket när hjärtat utvidgas. Högt blodtryck (mild form) är om 

blodtrycket ligger över 140/90 mm Hg. 

Högt blodtryck är en sjukdom som kan få följdkonsekvenser med exempelvis stroke och 

hjärtinfarkt. Val av livsstil kan minska dessa risker.  

                                                 
68 Läkartidningen nr 36, 2010-09-07, Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan, Lena 

Kallings, med dr KI Mai-Lis Hellénius, professor KI 
69 World Health Organization, Regional Office Europé, The European health report 2015 Highlights 
70 Brain, A Journal of Neurology, Physical activity and risk of Parkinson’s disease in the Swedish National 

March Cohort, Fei Yang, Ylva Trolle Lagerros, Rino Bellocco, Hans-Olov Adami, Fang Fang, Nancy L. 

Pedersen , Karin Wirdefeldt Karolinska institutet, http://dx.doi.org/10.1093/brain/awu323, 2014 
71 NCD, Noncommunicable diseases WHO Library Cataloguing-in-Publication 2014.World Health 

Organization. ISBN 978 92 4 150750 9. 
72 Statens folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet och folkhälsa, s 14 R 2006:13 ISBN: 91-7257-468-2 

http://dx.doi.org/10.1093/brain/awu323
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Nationella folkhälsoenkäten uppger att 88 % av de yrkesarbetande kvinnorna har ett normalt 

blodtryck och 12 % har högt blodtryck.   

Enligt mätningar i Friskprofilen före försöket hade 78 % av de heltidsanställda 

undersköterskorna vid Svartedalen ett tillfredställande systoliskt blodtryck, diastoliskt 84 %.  

(Solängen, systoliskt 87 %, diastoliskt 93 %).  

Vikt 
Livsmedelsverket73 anger att övervikt eller fetma leder till ökade risker för typ 2-diabetes, 

högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt- och kärlsjukdomar, risk för bröstcancer och 

prostatacancer. Fetma minskar möjligheten för kvinnor att bli gravida. Ledförslitningar och 

urininkontinens är andra risker vid fetma.  

Det finns fyra viktgrupper i BMI (Body Mass Index): undervikt (≤ 18,5), normalvikt (18,5–

24,9), övervikt (övervikt 25,0–29,9) samt fetma (≥ 30).  

BMI räknas ut på följande vis:  

Enligt Nationella folkhälsoenkäten är 58 % av de yrkesarbetande kvinnorna normalviktiga. 

Av yrkesarbetande kvinnor 30–44 år var 23 %, överviktiga 2015. Av kvinnorna mellan 45 - 

64 år var 36 % överviktiga.  

Friskprofilen visar att undersköterskorna före försöket till 40 % vid Svartedalen har en 

tillfredsställande BMI (Solängen 47 %, nationell referensgrupp 42 %). 

Det vill säga att drygt 60 % av undersköterskorna är överviktiga vid Svartedalen och Solängen 

i jämförelse med 40 % (45 – 64 år) som är överviktiga enligt den Nationella folkhälsoenkäten.   

                                                 
73 http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma/ 



   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
45 

 

Sammanfattning av fysiologisk hälsa 
Efter 18 månader med 6 timmar har de heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen 

enklare fysiska aktiviteter till 68 % (Solängen 49 %).  

Vid Svartedalen har ökningen av enklare fysisk aktivitet varit störst för undersköterskor ≥ 50 

år. Undersköterskor ≤ 34 år har i mindre grad ökat sin fysiska aktivitet och är samtidigt den 

åldersgrupp som i faktiska tal är mest fysiskt aktiva. Åldersgruppen 35 – 49 år har en relativt 

låg grad av fysisk aktivitet jämfört med de två andra åldersgrupperna.  

Det är 18 % av undersköterskorna enligt Medarbetarenkäten, äldreomsorgen, SDN Västra 

Hisingen som varit ”mest stillasittande” på sin fritid. Enligt Nationella folkhälsoenkäten 2015 

är det 15 % av de yrkesarbetande kvinnorna som har en stillasittande fritid. För Svartedalen 

och Solängen ger graden av enklare fysisk aktivitet en uppfattning om hur stor andel av 

undersköterskorna som har en stillasittande fritid.  

Före försöket var konditionen tillfredställande för 20 % av undersköterskorna vid Svartedalen 

(Solängen 24 %).  

Nationella folkhälsoenkäten uppger att 88 % har ett normalt blodtryck och 12 % av de 

yrkesarbetande kvinnorna har högt blodtryck. Vid Svartedalen är blodtrycket tillfredsställande 

för cirka 80 % av undersköterskorna (Solängen 87 %). 

Enligt Nationella folkhälsoenkäten är 58 % av de yrkesarbetande kvinnorna normalviktiga. 

Undersköterskorna vid Svartedalen har före försöket en tillfredsställande BMI till 40 % 

(Solängen 47 %).   
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Undersköterskor och arbete 

Frågeställning 
Detta avsnitt besvarar frågeställningar om reducerad arbetstid efter 18 månader påverkar 

arbetad tid, användning av timavlönade, övertid samt sjukfrånvaro. Frågeställningar som 

också besvaras är om det finns samband mellan reducerad arbetstid och sjukfrånvaro/ålder 

samt om eventuellt samband till komprimerad arbetstid. Detta avsnitt besvarar vidare 

frågeställningar om eventuell betydelse av reducerad arbetstid för kontinuitet, samarbete, 

lärande och utveckling.  

Arbetade grundtimmar 
Arbetade grundtimmar/grundtid definieras som hur många timmar de heltidsanställda 

undersköterskorna har arbetat i förhållande till sina arbetstidsavtal. I grundtiden ingår inte 

andel arbetad tid utförd av timavlönade, övertid eller fyllnadstid. 

 

Undersköterskorna vid Svartedalen har under 2014, året för försöksåret en arbetad grundtid 

på 87,5 % (Solängen 87,0 % och Göteborgs Stad, 86,6 % undersköterskor vid alla 

äldreboende). Skillnaden i utgångsvärde för Svartedalen och referenserna är således 05 - 

0,9 %. 

 

Under första försöksåret, 12 månader med sex timmar steg den arbetade grundtiden till 89,2 % 

för Svartedalen (Solängen minskade till 83,6 % och Göteborgs Stad minskade till 85,6 %). 

Skillnaden mellan resultaten för Svartedalen och Solängen har ökat till 5,6 %.  

 

Den arbetade grundtiden feb – juli 2016 var 88,3 vid Svartedalen (Solängen 85,3 och Göteborg 

Stad äldreboende 86,6 %).   

 

Under den senaste månaden, juli månad 2016 var den arbetade grundtiden 89,7 % vid 

Svartedalen (Solängen 83,2 %, Göteborg Stad 84, 9 %). 

 
Figur 14 Arbetade grundtimmar %, jämförelse feb – juli, 2014, 2015 och 2016 

 
Figur 15 Arbetade grundtimmar %, jämförelse 2014 och 2015 

 

Timavlönade 
Göteborgs Stads policy innebär att andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska vara högst 

5 %. Denna policy hänger ihop med stadens beslut om heltidsreform där stadens medarbetare 

ges rätt till heltidsarbete.  

 

Arbetade grundtimmar Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb – juli 2016 88,3 85,3 86,6 

Feb – juli 2015 90,2 85,5 85,3 

Feb – juli 2014 86,0 87,9 86,5 

Arbetade grundtimmar Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb 2015 – jan 2016 89,2 83,6 85,6 

Feb 2014 – jan 2015, före försöket 87,5 87,0 86,6 
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Inom äldreboende styrs bemanningen av behovet hos de som verksamheten är till för. Ökar 

behovet under dygnet eller under någon period, när teamen inte själva kan täcka upp eller inte 

kan använda resurspass inom äldreboendet, behövs timavlönade undersköterskor även om 

verksamheten är så att säga ”fullbemannad”.  

 

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade var 2014 före försöket 11,5 % vid Svartedalen och 

minskade under 2015, 12 månader med 6 timmar till 9,5 % (Solängen ökade från 11,5 till 

14,4 %, Göteborgs Stad ökade också från 12,0 till 13,0 %).  

 

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade februari – juli 2016 var 10,7 % vid Svartedalen 

(Solängen 13,1 och Göteborg Stad äldreboende 12,2 %).   

 

Under den senaste månaden, juli månad 2016 var andelen arbetad tid utförd av timavlönade 

8,1 % vid Svartedalen (Solängen 15,1 %, Göteborg Stad 13, 5 %). 

 
Figur 16 Timavlönade %, jämförelse feb – juli, 2014, 2015 och 2016 

 
Figur 17 Timavlönade %, jämförelse 2014 och 2015 

 

Övertid 

Ifall bemanningsenheten inte klarar beställningen av korttidsrekrytering är det nödvändigt att 

undersköterskorna beordras av chef att arbeta övertid för att svara emot hyresgästernas behov 

av vård och omsorg.  

 

Övertiden var både för basåret 2014 och första försöksåret vid Svartedalen 0,9 % (Solängen 

ökade från 1,1 till 1,3 %, Göteborgs Stads äldreboende var oförändrat 0,7 %).  

 

Övertiden feb – juli 2016 var 0,8 % vid Svartedalen (Solängen 1,1 % och Göteborg Stad 

äldreboende 0,8 %). 

 

Under den senaste månaden, juli månad 2016 var övertiden 1,1 % vid Svartedalen (Solängen 

1,4 %, Göteborgs Stad äldreboende 1,1 %). 

 
Figur 18 Övertid %, jämförelse feb – juli, 2014, 2015 och 2016 

 
 

 

 

Timavlönade % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb – juli 2016 10,7 13,1 12,1 

Feb – juli 2015 8,8 13,1 13,4 

Feb – juli 2014 12,9 10,8 12,2 

Timavlönade % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb 2015 – jan 2016 9,5 14,4 13,0 

Feb 2014 – jan 2015, före försöket 11,5 11,5 12,0 

Övertid % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb – juli 2016 0,8 1,1 0,8 

Feb – juli 2015 0,6 1,1 0,6 

Feb – juli 2014 0,9 1,2 0,7 
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Figur 19 Övertid %, jämförelse 2014 och 2015 

 

Sjukfrånvaro total 
Den totala sjukfrånvaron var vid Svartedalen året före försöksåret 6,4 % och minskade under 

det första försöksåret, 12 månader med 6 timmar till 5,8 % (Solängen ökade från 7,0 till 8,5 %, 

Göteborgs Stad ökade från 10,8 till 12,0 %).  

 

Sjukfrånvaron för undersköterskorna i Göteborgs Stad var under 2015 dubbelt så hög som 

sjukfrånvaron för undersköterskor vid Svartedalen. Denna skillnad finns kvar efter 18 

månader med 6 timmar. 

 

Skillnad i sjukfrånvaro under det första försöksåret mellan Svartedalen och Göteborgs Stad, 

äldreboende var 6,2 %.  

 

Sjukfrånvaron vid Svartedalen har under de första 12 månaderna minskat utifrån en tidigare 

låg nivå till en något lägre nivå. Den relativa minskningen av sjukfrånvaron för Svartedalen 

är 11,4 % och den relativa ökningen för undersköterskor vid alla äldreboenden i Göteborgs 

Stad är 11,0 %.  

 

Feb – juli 2016 var sjukfrånvaron 6,3 % vid Svartedalen (Solängen 12,8 %, Göteborg Stad 

äldreboende 12,18 %).  

 

Under den senaste månaden, juli 2016 var sjukfrånvaron vid Svartedalen 6,1 % (Solängen 

9,8 %, Göteborgs Stad, äldreboende 11,1 %).  

 

Översätts sjukfrånvaron från procent till tid i dagar per för 2015 får vi följande resultat. På ett 

arbetsår blir detta 15 sjukfrånvarodagar för Svartedalen och 31 sjukfrånvarodagar för 

undersköterskor vid alla äldreboende i Göteborg Stad.  

 
Figur 20 Total sjukfrånvaro %, jämförelse feb – juli, 2014, 2015 och 2016 

 
Figur 21 Total sjukfrånvaro %, jämförelse 2014 och 2015 

 

Sjukfrånvaro ≤ 14 dagar 
Arbetsgivarperioden är de första 14 sjukdagarna i den allmänna sjukförsäkringen. Under 2014 

får 3,2 % av undersköterskorna vid Svartedalen sjuklön. Under 2015, efter 12 månader med 6 

timmar sker en minskning till 2,7 % (Solängen minskade också från 4,4 till 3,8 %, medan 

Göteborgs Stad, äldreboende ökade från 3,1 till 3,2 %).   

Övertid % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb 2015 – jan 2016 0,9 1,3 0,7 

Feb 2014 – jan 2015, före försöket 0,9 1,1 0,7 

Sjukfrånvaro, total % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb – juli 2016 6,3 12,8 12,2 

Feb – juli 2015 5,3 7,4 11,8 

Feb – juli 2014 6,4 7,4 10,2 

Sjukfrånvaro, total % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb 2015 – jan 2016 5,8 8,5 12,1 

Feb 2014 – jan 2015, före försöket 6,4 7,0 10,8 
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Feb – juli 2016 var sjukfrånvaron 3,2 % vid Svartedalen (Solängen 4,1 %, Göteborg Stad, 

äldreboende 3,1 %). 

 

Under den senaste månaden, juli 2016 var sjukfrånvaron vid Svartedalen ≤ 14 dagar 1,5 % 

(Solängen 3,3 %, Göteborg Stad 2,4 %). 

 
Figur 22 Sjukfrånvaro ≤ 14 i %, jämförelse feb – juli, 2014, 2015 och 2016 

 
Figur 23 Sjukfrånvaro ≤ 14 dagar i %, jämförelse 2014 och 2015 

 

Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar 
Försäkringskassan utbetalade, från den 15 sjukdagen under 2014 sjukpenning till 3,3 % av 

Svartedalens undersköterskor. Under 2015, efter 12 månader med sex timmar minskade denna 

andel till 3,2 % (Solängen ökade från 2,7 till 4,7 % och Göteborgs Stad ökade från 7,7 till 

8,8 %).  

 

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan Svartedalen och Göteborgs Stad, äldreboende var således 

5,6 %.  

 

Den långa sjukfrånvaron var efter 12 månader således 2,8 gånger högre vid äldreboende i 

Göteborgs Stad jämfört med Svartedalen. Detta är också en skillnad som finns kvar efter 18 

månader med 6 timmar.  

 

Feb – juli 2016 var sjukfrånvaron 3,3 % vid Svartedalen (Solängen 8,7 %, Göteborg Stad 

9,2 %). 

 

Under den senaste månaden, juli 2016 var sjukfrånvaron vid Svartedalen ≥ 15 dagar 4,6 % 

(Solängen 6,5 %, Göteborg Stad 8,7 %). 

 

Sjukfrånvaron skiljer sig mellan Svartedalen och referenserna i högre grad för mer än 15 dagar 

och i mindre grad för 14 dagar. 

 
Figur 24 Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar i %, jämförelse feb – juli, 2014, 2015 och 2016 

 
 

 

 

Sjukfrånvaro, total % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb – juli 2016 3,2 4,1 3,1 

Feb – juli 2015 2,6 3,9 3,1 

Feb – juli 2014 3,1 4,5 3,0 

Sjukfrånvaro, total % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb 2015 – jan 2016 2,7 3,8 3,2 

Feb 2014 – jan 2015, före försöket 3,2 4,4 3,1 

Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar, % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb – juli 2016 3,3 8,7 9,2 

Feb – juli 2015 2,7 3,5 8,7 

Feb – juli 2014 3,2 3,0 7,2 



   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
50 

 

Figur 25 Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar i %, jämförelse 2014 och 2015 

 

Sjukfrånvaro och ålder 
Figur 26 Sjukfrånvaro i % ≤ 14 dagar och ålder, 18 månader med 6 timmar 

Sjukfrånvaro ≤ 14 dagar och åldersgrupp 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 18 mån 3,4 3,6 2,4 

Solängen 18 mån 5,4 5,4 3,3 
 

Figur 27 Sjukfrånvaro i % ≥ 15 dagar och ålder, 18 månader med 6 timmar 

Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar och åldersgrupp 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen 18 mån 6,6 3,4 0,5 

Solängen 18 mån 13,5 11,0 1,5 

 

Sjukfrånvaron är lägre för alla åldersgrupper vid Svartedalen jämfört med Solängen. Lägst 

sjukfrånvaro har undersköterskor ≤ 34 år. 

 I åldersgruppen ≥ 50 år är sjukfrånvaron 6,9 % lägre vid Svartedalen jämfört med 

Solängen.  

 I åldersgruppen 34 – 49 år är sjukfrånvaron 7,6 % lägre vid Svartedalen jämfört med 

Solängen.  

 I åldersgruppen ≤ 34 år är sjukfrånvaron 1,0 % lägre vid Svartedalen jämfört med 

Solängen.  

Komprimerade arbetstid 
Före försökets början fanns det synpunkter från undersköterskor om att det vore bättre med 

mer komprimerade arbetspass vilket betyder att arbetspassen är längre och det är tätare mellan 

passen för att i istället få längre sammanhängande ledighet. Tydligast har dessa synpunkter 

framförts av undersköterskor som jobbar på natten. I försöket har det inte varit meningen att 

pröva ett upplägg som avviker från uppdraget. Efterhand i försöket har dessa synpunkter blivit 

färre kanske just beroende på att försöket har en annan inriktning. 

En annan bakgrund till att synpunkterna blivit färre om komprimerade arbetstider kan vara att 

undersköterskor utgick från sina erfarenheter före försöket då tiden mellan arbetspassen 

upplevdes som otillräcklig för vila och fritid. Under försöket har fler gjort erfarenheten, enligt 

undersköterskornas kommentarer att sextimmars dagen, har blivit en ”ventil” som har gett fler 

möjligheter jämfört med före försöket.  

”Ventilen” har betydelse då undersköterskorna är knutna till sina arbetsscheman med olika 

pass och att flexibla möjligheter är begränsade. Ventilen har gett bättre utrymme enligt 

undersköterskorna för familjen, barnen, vardagssaker, enklare fysiska aktiviteter och 

avkoppling.  

Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar, % Svartedalen Solängen Göteborgs Stad 

Feb 2015 – jan 2016 3,2 4,7 8,8 

Feb 2014 – jan 2015 3,3 2,7 7,7 
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Stressforskningsinstitutet har visat att ”komprimerade arbetstider som innebär många 

arbetsdagar i följd, långa arbetspass eller kort vilotid mellan passen kan leda till sömnbrist, 

stress och trötthet samt på lång sikt dålig hälsa” 74.   

Undersköterskorna ≥ 50 år vid Svartedalen upplevelse av hälsa, pigghet och lugn efter 18 

månader med 6 timmar är större i jämförelse med de yngre åldersgrupper och i jämförelse 

med Solängen.  

Detta visar på ett positivt samband för undersköterskor ≥ 50 år mellan reducerad arbetstid, 

ökad, upplevd hälsa och minskad sjukfrånvaro ≥ 15 dagar. Motsatsvis kan detta betyda att 

undersköterskor ≥ 50 år är mer utsatta för komprimerade arbetstider än yngre undersköterskor. 

Arbetstiderna bör vara utformade så att de är hållbara för alla undersköterskorna. Detta är ett 

ansvar som arbetsgivarna har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter75.    

Kontinuitet – ett kvalitetsmått för verksamheten 
Team av medarbetare som jobbar tillsammans, löser uppgifter, hjälper varandra, skapar rutiner 

och samhörighet har fördel av kontinuitet.  För att hålla ihop teamet bör det inte vara för hög 

omsättning och avbrotten av olika orsaker inte för långa.  Svartedalen har högre kontinuitet i 

jämförelse med Solängen genom högre grad av arbetad grundtid och lägre grad av 

sjukfrånvaro.  

Kontinuitet bryts också av andra orsaker än sjukfrånvaro. Det är därför det finns ett särskilt 

värde med att undersköterskornas sjukfrånvaro är låg.  

Samarbete, lärande och utveckling 
Undersköterskorna vid Svartedalen och Solängen har i följeforskningens studier svarat på 

frågeställningar om hur de upplever samarbete, lärande och utveckling.  

Vid 6 månader med 6 timmar ansåg 72 % av undersköterskorna vid Svartedalen att samverkan 

fungerade vid diffningen (Solängen 58 %).  

Före försöket svarade undersköterskorna på frågeställningen om i vilken grad de får hjälp av 

varandra i arbetet. Vid Svartedalen anser undersköterskorna att de får hjälp av andra 

undersköterskor till 87 % (Solängen 76 %).  

Undersköterskorna lär av varandra före försöket vid Svartedalen till 81 % (Solängen 75 %).  

Enligt studierna finns det ett positivt samband för Svartedalen mellan upplevelsen av att hinna 

med det som ska göras i jobbet, lära av varandra och få hjälp av andra undersköterskor när det 

behövs.  

Före försöket bidrar undersköterskorna till utveckling av arbetsrutinerna vid Svartedalen och 

Solängen till cirka 80 %. Efter sex månader med 6 timmar anser undersköterskorna vid 

                                                 
74 Ingre Michael, Kecklund Göran, och Åkerstedt Torbjörn, Arbetstider, hälsa och säkerhet – en uppdatering av 

aktuell forskning Stressforskningsinstitutet, Rapport 322, 2010, Stockholms universitet. 
75 Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetstid § 12.  
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Svartedalen att de bidrar till utvecklingen till 86 % (Solängen 84 %). I samma studie ställdes 

frågan om i vilken grad undersköterskorna vid team-mötena bidrar till utvecklingen av vård 

och service för hyresgästerna, Svartedalen 90 % (Solängen 83 %).   

Före försöket anser undersköterskorna vid Svartedalen att de utvecklas i sitt jobb till 75 % 

(Solängen 71 %). Efter sex månader anser undersköterskorna vid Svartedalen att de utvecklas 

i jobbet 78 % (Solängen 50 %). Efter 12 månader är andelen som utvecklas vid Svartedalen 

76 % av undersköterskorna (Solängen 56 %). Undersköterskorna utvecklas således mer i sitt 

jobb och tar ett större ansvar för sin egen utveckling vid Svartedalen i jämförelse med 

Solängen.  

Undersköterskorna upplever att de hinner med det som ska göras till 76 % (Solängen 62 %). 

Undersköterskorna har ett stort antal kommentarer om denna frågeställning. Före försöket 

handlade dessa kommentarer om brist på tid, stress för att hinna med samt att energin inte 

räcker till. Vid Svartedalen har dessa synpunkter minskat gradvis och sedan upphört. Vid 

Solängen finns denna typ av kommentarer kvar under försöket.  

Undersköterskorna vid Svartedalen får hjälp i högre grad av andra undersköterskor när det 

behövs jämfört med Solängen. Detta kan ha samband till upplevelsen av att i större 

utsträckning hinna med och upplevelsen av mer lugn i arbetet.  

I sammanhanget bör det åter uppmärksammas att antalet underskötersketimmar inte är fler vid 

Svartedalen jämfört med före försöket. Skillnaden är att det är fler undersköterskor som delar 

på arbetstiden och att arbetstiderna är gemensamma.  

Studierna visar på ett samband där arbetstiderna ökar förutsättningar till samverkan och 

utveckling i jobbet.  

Följeforskningens reflektion är att samverkan, lärande och gemensam utveckling också kan 

vara en bra grund för undersköterskorna att gemensamt utveckla hälsan. Enligt 

litteraturstudien har det i försök med förkortad arbetstid prövats insatser för att öka graden av 

fysisk aktivitet och kunskaper om hälsan. Det framgår inte i vilken omfattning dessa 

aktiviteter har utformats som samverkansinsatser med mål för gruppen.  

Figur 28 Jämförelse i % av hinna med samt samarbete och lärande, före försöket, 6, 12 och 18 mån 

Indikatorer samarbete - lärande Tidpunkt Svartedalen Solängen 

Diffning, samarbetet fungerar 6 månader 72 58 

Hinner med det som ska göras 18 månader 76  62 

Hjälper andra undersköterskor Före försöket 90 90 

Får hjälp av andra undersköterskor Före försöket 87 76 

Bidrar till utveckling av arbetsrutiner Före försöket 80 80 

Bidrar till utveckling av arbetsrutiner 6 månader 86 84 

Bidrar till utveckling av vård och omsorg 6 månader 90 83 

Utvecklas i jobbet Före försöket 75 71 

Utvecklas i jobbet 6 månader 78 50 

Utvecklas i jobbet 12 månader 78 56 

Tar eget ansvar för sin utveckling 6 månader 88 78 

Lär av varandra Före försöket 81 75 
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Arbetstid och jämställdhet 
Enligt SCB76 utförde kvinnor år 2011 i genomsnitt ca 26 timmar och män ca 21 timmar obetalt 

hemarbete. En utgångspunkt är att undersköterskorna i försöket inte skiljer sig i jämförelse 

med SCBs nationella undersökning.  

Undersköterskorna vid Svartedalen har fått frågan om och hur ansvaret för hem och barn har 

påverkats av den förkortade arbetstiden. Svaren handlar om att jämställdheten inte har 

påverkats. Den reducerade arbetstiden har fått betydelse för barnen som också fått minskad 

tid på förskolan och den gemensamma tiden i familjerna har ökat, till exempel vid måltiderna. 

                                                 
76 Statistiska centralbyrån 2011, Uppdaterad 14 oktober 2015. På tal om kvinnor och män. En lathund om 

jämställdhet 2014. ISBN 978-91-618-1608-8. 
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Sammanfattning av undersköterskor och arbete 
Undersköterskorna vid Svartedalen har under de första 18 månader med 6 timmar ökat sin 

arbetade grundtid och minskat sin sjukfrånvaro i jämförelse med Solängen och andra 

äldreboende inom Göteborg Stad.  

 

Efter 18 månader är sjukfrånvaron ≥ 15 dagar 2,8 gånger högre vid äldreboende i Göteborgs 

Stad jämfört med Svartedalen. Omräknat i dagar har Svartedalens undersköterskor 15 

sjukdagar medan undersköterskorna vid alla äldreboende i Göteborg Stad har 31 sjukdagar 

per år.  

 Sjukfrånvaron ≥ 15 dagar ≥ 50 år är hälften så för stor vid Svartedalen jämfört med 

Solängen.  

 Sjukfrånvaron för 35 – 49 år är tre gånger så låg vid Svartedalen jämfört med 

Solängen.  

 Det finns ett positivt samband mellan förkortad arbetstid, bättre upplevd hälsa och 

lägre sjukfrånvaro ≥ 15 dagar särskilt för undersköterskor ≥ 50 år. 

 Enligt studierna finns det ett också ett positivt samband för undersköterskorna vid 

Svartedalen mellan upplevelsen av att hinna med det som ska göras i jobbet, lära av 

varandra samt få hjälp av andra undersköterskor när det behövs.  
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Kvalitet för de som verksamheten är till för 

Frågeställning 
Frågeställning är om reducerad arbetstid efter 18 månader påverkar hur vård och omsorg 

utförs i förhållande till Socialtjänstlagen med den Nationella värdegrunden.  

Socialtjänstlagen och Nationell värdegrund 
Socialtjänstlagen ställer krav på att äldre har självbestämmanderätt77, rätt till integritet, 

aktiviteter tillsammans med andra78, rätt till att leva och bo självständigt under trygga 

omständigheter. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt kunna välja när/hur stöd och 

hjälp och annan service ska ges79. 

I socialtjänstlagen ingår den Nationella värdegrunden80 som tydliggör hur lagen ska tillämpas 

av äldreomsorgen. Rubrikerna i värdegrunden är ”privat liv och integritet, självbestämmande, 

delaktighet och individanpassning, välbefinnande samt meningsfull tillvaro”.  

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Det ska därför finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet81. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras.  

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd gällande anmälningsskyldighet enligt 

lex Maria, (vårdgivaren) och lex Sarah (anställda m.fl.)82.  

Självbestämmanderätt och integritet 
Efter 6 månader med 6 timmar har undersköterskorna besvarat frågan om 

självbestämmanderätt och vid 12 månader frågan om integritet för hyresgästerna.  

Undersköterskorna vid Svartedalen och Solängen bedömer att de kan tillgodose 

hyresgästernas självbestämmanderätt och integritet till 93 %.  

 I vilken grad i ditt vardagsjobb "lyssnar du in" och "känner av" hyresgästernas åsikter 

och önskemål för att tillgodose deras självbestämmanderätt?  

 I vilken grad lyssnar/känner du in hyresgästerna så de själva kan påverka hur det ska 

gå till vid till exempel av- påklädning och toalettbesök?  

Hyresgästernas reflektioner ger uttryck för att de har självbestämmanderätt. Samtidigt är 

självbestämmanderätt enligt hyresgäster svårt när hjälp kan behövas med nästan allting. Detta 

understryker betydelsen av lagens krav på självbestämmanderätt, integritet o.s.v. fungerar i 

praktiken.  

                                                 
77 Socialtjänstlag 2001:453 Socialtjänstens mål 1 kap.1 §, lag (2010:427). 
78 Socialtjänstlag 2001:453 Äldre människor 5 kap. 4 §, lag (2010:427). 
79 Socialtjänstlag 2001:453 Äldre människor 5 kap. 5 §, lag (2010:427). 
80 SOSFS 2012:3 Äldreomsorgens nationella värdegrund 
81 Socialtjänstlag 3 kap. 3 §. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, Lag (2009:596). 
82 Lex Maria SOSFS 2005:28, Lex Sarah SOSFS 2011:5. 
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Aktiv och meningsfull gemenskap 
Äldre människor ska enligt Socialtjänstlagen ges möjlighet till en aktiv och meningsfull 

gemenskap83. Detta är särskilt viktigt vid äldreboende, som är en behovsprövad tjänst. 

Hyresgästerna vid äldreboende kan i olika grad göra egna aktiviteter eller tillsammans med 

vänner/släkt. Det finns också arrangerade aktiviteter som alla hyresgäster, som har möjlighet 

kan delta i och tillsammans med äldre i närområdet. Frivilliga organisationer erbjuder också 

olika aktiviteter för hyresgäster vid äldreboenden.  

Följeforskningens frågeställningar handlar enbart om de aktiviteter som undersköterskorna tar 

initiativ till att göra tillsammans med hyresgästerna. Hyresgästerna kan således under samma 

period valt att också göra aktiviteter på annat vis. I redovisningen ingår således inte samtliga 

aktiviteter som hyresgästerna gör. Syftet har varit att ta reda på antalet aktiviteter som 

undersköterskorna gör tillsammans med hyresgästerna.  

Undersköterskorna vid Svartedalen och Solängen har svarat på vilka aktiviteter de har 

medverkat i för hyresgästerna under de senaste tio arbetsdagarna.  

Tio typer av aktiviteter har valts ut i frågeställningen. Frågorna har ställts efter 6 månader 

(hösten 2015), 12 månader (vintern 2015/2016) och 18 månader med 6 timmar (sommaren 

2016).  

Olika årstider har valts för att se om årstiderna inverkar på aktivitetsnivån. Antalet aktiviteter 

var fler vid de båda äldreboendena under våren/sommaren i jämförelse med hösten/vintern. 

Detta är intressant då alla aktiviteter förutom utevistelse är årstidsoberoende.  

Figur 29 Tio aktiviteter med hyresgäster vid 6, 12 och 18 månader 

Undersköterskors aktiviteter för hyresgäster 

Utevistelse 

Gymnastik och rörelse 

Dans, sång 

Högläsning tidning, bok 

Promenad inomhus 

Längre pratstund 

Social aktivitet med flera hyresgäster samtidigt 

Spel, sällskapsspel 

Titta på fotografier 

Tröstat ledsna hyresgäster 

 Efter 6 månader gör undersköterskorna som arbetar heltid vid Svartedalen 63 % fler 

aktiviteter med hyresgästerna i jämförelse med Solängen.  

 Efter 12 månader med 6 timmar är resultatet oförändrat, 64 % fler aktiviteter vid 

Svartedalen.  

                                                 
83 Socialtjänstlag 2001:453 Äldre människor 5 kap. 4 §, lag (2010:427). 
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 Efter 18 månader upprepas samma frågeställning. Det finns nu 80 % fler aktiviteter 

som utförs av heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen i jämförelse med 

Solängen.  

Samtliga aktiviteter som ingår i studierna utförs i högre grad vid Svartedalen i jämförelse med 

Solängen.  

Följeforskningen har valt ut fyra av aktiviteterna för närmare redovisning. Utevistelse, dans 

och sång, längre pratstund samt tröstat ledsna hyresgäster. 

För en av aktiviteterna, utevistelse är resultaten efter 18 månader under våren/sommaren 2016 

följande. Det finns 1,2 gånger fler utevistelser som utförts av heltidsanställda undersköterskor 

vid Svartedalen jämfört med Solängen.  

Dans och sång har undersköterskorna vid Svartedalen i dubbelt så hög utsträckning vid 

Svartedalen jämfört med Solängen efter 12 månader. Efter 18 månader har skillnaden minskat 

och undersköterskorna dansar och sjunger vid Svartedalen tillsammans med hyresgästerna 22 

% mer än vid Solängen.  

Längre pratstund har undersköterskorna efter 12 månader i 18 % högre utsträckning med 

hyresgästerna vid Svartedalen jämfört med Solängen. Efter 18 månader har undersköterskorna 

30 % fler längre pratstunder vid Svartedalen jämfört med Solängen.  

För en av aktiviteterna, ”tröstat ledsna hyresgäster” är resultaten följande. Efter 6 månader 

tröstar de heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen hyresgästerna 10 % mer än vad 

undersköterskorna gör vid Solängen. Efter 12 månader tröstar undersköterskorna vid 

Svartedalen hyresgästerna 12, 5 % mer än vad undersköterskorna gör vid Solängen. Efter 18 

månader tröstar undersköterskorna hyresgästerna 31 % mer än vad undersköterskorna gör vid 

Solängen. 

Samband ålder och aktiviteter 
Vid Svartedalen genomför, efter 18 månader i försöket undersköterskorna ≤ 34 år samt 35 – 

49 år relativt fler aktiviteter i jämförelse med undersköterskor ≥ 50 år.  

Vid Solängen är det annorlunda. Där utförs, relativt de flesta aktiviteter av undersköterskor ≥ 

50 år och ≤ 34 år.    

Betydelse av undersköterskornas hälsa för hyresgästerna   
Undersköterskorna vid Svartedalen upplever högre grad av bra hälsa, pigghet och lugn i 

jämförelse med undersköterskorna vid Solängen.  

Undersköterskornas upplevelse av pigghet har ett samband till att det finns fler aktiviteter för 

hyresgästerna vid Svartedalen.  

Lugn behövs i stressande situationer då behov måste tillgodoses omedelbart för flera 

hyresgäster.  
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Upplevelse av dålig hälsa, trötthet och stress är markörer för ohälsa som är styrande för 

förmåga på jobbet och fritiden.  

Undersköterskorna ger exempel på att enheterna för hyresgästerna med demenssjukdom har 

blivit lugnare under försöket med reducerad arbetstid. När kvalitetsregistret BPSD är fullt 

genomfört finns det möjlighet att med hjälp av NPI-skattning mäta graden av lugn/stress för 

hyresgästerna på enheterna.  

För att bemöta hyresgäster med demenssjukdomar behövs ett lugnt förhållningssätt. I sina 

reflektioner om vård och omsorg visar hyresgästerna också att de känner av när 

undersköterskorna är stressade och upplever det som svårt att förhålla sig till.  Om 

undersköterskorna upplever sig som stressade finns det risk för att tempot i vården ökar på ett 

sådant vis att hyresgästerna inte hänger med och får utrymme att göra vad de själva kan.  

Kontinuitet och välbefinnande 
För hyresgästerna är kontinuitet ett viktigt mått. Hög kontinuitet innebär att hyresgästerna 

träffar de undersköterskor som de är mest vana vid och som vet hur hyresgästerna vill ha det. 

Kontinuitet mäts i arbetade grundtimmar för undersköterskorna.  

Kontinuitet handlar om att undersköterskorna känner till rutiner, praktiska detaljer om hur 

hyresgästen vill ha det, det handlar om omvårdnad och hyresgästernas rätt till kroppslig 

integritet i utsatta situationer. Det är alla dessa detaljer i bemötande och omvårdnad som ger 

välbefinnande för hyresgästerna. De timavlönade undersköterskorna är också professionella 

men kan inte ha samma personkännedom som de ordinarie undersköterskorna. Kontinuitet är 

en betydelsefull parameter enligt hyresgästerna i samtalsintervjuerna.  

Ett mått på kontinuitet är att de arbetade grundtimmarna för undersköterskorna vid 

Svartedalen har ökat under de första 18 månaderna med 6 timmar (Solängen och Göteborgs 

Stad har minskat). Sjukfrånvaron och behovet av timavlönade har minskat vid Svartedalen 

(Solängen och Göteborgs Stad har ökat). 

Undersköterskorna har efter 6 månader med 6 timmar besvarat en frågeställning om 

välbefinnande för hyresgästerna: ”I vilken grad försöker du utveckla kvaliteten i omvårdnad 

och service för hyresgästerna, göra det lilla extra?”. Undersköterskorna vid Svartedalen 

försöker gör detta till 90 % (Solängen 80 %). Svaren på denna fråga har ett samband till hur 

undersköterskorna uppfattar vilka möjligheter de har att hinna med sitt arbete (”tidsutrymme 

för hyresgästerna”).  

Tidsutrymme för hyresgästerna 
Frågeställningar i följeforskningen har också inriktats på undersköterskornas upplevelse av 

tidsutrymmet i arbetet.  

 Upplevelsen efter 18 mån av att hinna med är 19 % större vid Svartedalen i jämförelse 

med Solängen.  

 Antal aktiviteter för hyresgästerna är efter 18 månader 80 % fler vid Svartedalen i 

jämförelse med Solängen.  
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 Vid Svartedalen gör undersköterskorna efter 18 månader i 8, 5 % högre grad ”det lilla 

extra för hyresgästerna” i jämförelse med Solängen.  

Även grad av lugn och pigghet har betydelse för upplevelse av tidsutrymme. Vid stress och 

trötthet minskar avståndet till vad undersköterskorna orkar med och upplevelsen av 

tidsutrymmet krymper.  

Antalet underskötersketimmar är inte fler vid Svartedalen jämfört med före försöket. 

Skillnaden är att det är fler undersköterskor som delar på arbetstiden.   

Nationell värdegrund i praktiken 
Vård och omsorg ska således enligt socialtjänstlagen utgå från behov och önskemål hos varje 

hyresgäst. De rutiner som finns i verksamheten vid äldreboenden ska anpassas till detta. 

Hyresgästerna vill också ha rutiner och att dessa inte ska ändras för mycket. Åldrandet är en 

process som också gör att rutinerna måste anpassas. Hyresgästernas reflektioner ger uttryck 

för att de kan påverka hur vård och omsorg ska skötas.  

I socialtjänstlagen ingår den Nationella värdegrunden84 som ställer tydliga krav på 

äldreomsorgen om hur lagen ska tillämpas. Följeforskningen har valt fyra frågeställningar som 

har sin utgångspunkt i den nationella värdegrunden. Frågorna är ställda efter 6 månader och 

12 månader med 6 timmar.  

 I vilken grad försöker du göra det lättare för hyresgästerna att visa på sina behov och 

önskemål?  

 I vilken grad anpassar du tempot i din vård och omsorg så att hyresgästerna känner att 

de hinner med? 

 I vilken grad lyssnar/känner du in hyresgästerna så de kan påverka när de ska gå och 

lägga sig? 

 I vilken grad ger du utrymme för hyresgästen att göra det han/hon kan själv? 

Alla värden är cirka 91 %. Skillnaderna mellan Svartedalen och Solängen är försumbara. Detta 

visar att undersköterskorna på ett professionellt vis prioriterar förhållningssätt och bemötande 

utifrån den Nationella värdegrunden.  

                                                 
84 SOSFS 2012:3 Äldreomsorgens nationella värdegrund 
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Sammanfattning av kvalitet för de som verksamheten är till för 
Socialtjänstlagen ställer krav på att äldre har självbestämmanderätt, rätt till integritet, 

aktiviteter tillsammans med andra, rätt till att leva och bo självständigt under trygga 

omständigheter. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt kunna välja när/hur stöd och 

hjälp och annan service ska ges. 

Undersköterskorna vid Svartedalen och Solängen anser efter 6 månader att de tillgodoser 

hyresgästernas självbestämmanderätt och integritet till 93 %.  

Äldre har enligt socialtjänstlagen rätt till en meningsfull tillvaro. Efter 6 månader gör 

undersköterskorna som arbetar heltid vid Svartedalen 63 % fler aktiviteter med hyresgästerna 

i jämförelse med Solängen. Efter 12 månader är resultatet oförändrat. Efter 18 månader gör 

undersköterskorna 80 % fler aktiviteter vid Svartedalen i jämförelse med Solängen.  

Tio aktiviteter ingår i studien. Fyra av dessa redovisas närmare. Vid Svartedalen utför 

undersköterskorna i jämförelse med Solängen 120 % fler utevistelser, 22 % mer dans och 

sång, 30 % fler längre pratstunder samt tröstar ledsna hyresgäster i 31 % fler fall.  

Upplevelsen av att hinna med är 18 % större vid Svartedalen och utrymme för att göra det lilla 

extra för hyresgästerna är 8, 5 % större vid Svartedalen i jämförelse med Solängen.  

Skillnaderna mellan äldreboendena är försumbara avseende professionellt förhållningssätt 

utifrån den Nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Alla värden är cirka 91 %.  
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Nationella kvalitetsregister 

Frågeställning 
Detta avsnitt besvarar frågeställningen om reducerad arbetstid efter 18 månader har något 

samband till hur de Nationella kvalitetsregistren tillämpas i praktiken, om antalet 

registreringar har förändrats och om analysen av kvalitetsregistren visar någon betydelse för 

hyresgästerna.  

Nationella kvalitetsregister 
I de nationella kvalitetsregistren85 registreras data om hyresgästernas behov, insatser och 

resultat. De enheter som använder ett nationellt kvalitetsregister kan följa hur vård och omsorg 

i den egna verksamheten och för hyresgästerna utvecklas i jämförelse med andra 

verksamheter. Registren omfattas av sekretess. Kvalitetsregistren är ett metodstöd för vård – 

och omsorg och syftar till att öka kvalitet och säkerhet. Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) och Socialstyrelsen bidrar till de nationella registren och dess utvecklingsarbete. 

Svenska Läkaresällskapet och Svensk Sjuksköterskeförening medverkar. 

Kvalitetsregistren ger möjlighet att bedöma vårdbehovet som underlag till 

verksamhetsplanering. Vid Västra Hisingens stadsdelsförvaltning finns det en 

processamordnare för de Nationella kvalitetsregistren.  

 

Den undersköterska som är kontaktperson för hyresgästen svarar för att ta fram en 

genomförandeplan i Treserva och en riskbedömning i Senior Alert. En 

koordinator/administratör, som också är undersköterska medverkar tillsammans med en 

sjuksköterska vid registrering. Alla hyresgäster omfattas av dessa två kvalitetsregister. Vid 

diagnos för demenssjukdom ska det dessutom finnas en bemötandeplan i BPDS, 

Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. 

 

Hyresgästen ger sitt samtycke till att delta i Kvalitetsregistren, Senior Alert och BPSD. En 

förutsättning är också att hyresgästen ska ha hälso- och sjukvårdsinsatser vilket alla har vid 

Svartedalen och Solängen.   

 

Genomförandeplanen i Treserva och en riskbedömning i Senior Alert ska vara klar senast två 

veckor efter att hyresgästen har flyttat in. En bemötandeplan med vårdåtgärder tar något längre 

tid.  

När dokumentationen uppdateras i något av kvalitetsregistren ska motsvarande tidigare 

genomförandeplan, riskanalys eller bemötandeplan avslutas så att det enbart finns en aktuell 

plan på respektive område.  

Treserva 
Genomförandeplanerna tas fram i Treserva. Där ska hyresgästens behov och önskemål 

tydliggöras. I genomförandeplanen ska anges hur hyresgästens självbestämmanderätt, 

                                                 
85 http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister 
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integritet o.s.v. ska tillgodoses. Detta betyder att vård och omsorg ska individanpassas. 

Hyresgästen medverkar i planeringen genom sin kontaktperson.  

Senior Alert 
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg och stödjer ett systematiskt 

arbetssätt för att förebygga risker och förbättra vården för exempelvis hyresgäster inom 

äldreboende. Senior alert är en del av SKL satsning ”Bättre liv för sjuka äldre”86 Inom Senior 

Alert ingår fem riskområden. Dessa är risk för fall, trycksår, onormal viktnedgång, munohälsa 

och blåsdysfunktion/inkontinens. 

BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens 
BPSD, beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens är ett Svenskt nationellt register 

som funnits sedan 2010. 

  

Demenssjukdomar påverkar funktioner som minne, orienteringsförmåga, språk och 

tankeförmåga. Beteendemässiga och psykiska symtom förekommer, vid något eller flera 

tillfällen för cirka 90 % för personer med demenssjukdomar.  

 

Exempel på symtom vid demenssjukdomar är vanföreställningar, hallucinationer, 

agitation/upprördhet, depression/nedstämdhet, ångest, upprymdhet/eufori, apati/likgiltighet, 

hämningslöshet, lättretlighet/labilitet, motorisk oro, vandringsbeteende, sömnstörningar samt 

ätstörningar.  

 

I BPSD finns en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI för att systematiskt värdera 

i vilken grad beteendemässiga och psykiska symtom förekommer och påverkar individen. 

Orsakerna kartläggs med en checklista. Det kan vara svårt att tolka och förstå dessa beteende 

på annat vis.  

 

Med skattningen som grund tas en bemötandeplan fram med vårdåtgärder. All vård- och 

omsorgspersonal ska då bemöta hyresgästerna på ett likvärdigt vis enligt planen.  

Mer om frågeställningarna  
Följeforskningen har tagit fram en modell för Västra Hisingen att följa upp dokumentationen 

i kvalitetsregistren.  

Inom Göteborgs Stad finns inte samma uppföljning varför det inte är möjligt att jämföra 

användningen av kvalitetsregistren.  

Följeforskningen studie om kvalitetsregister har tre frågeställningar.  

Den första är om undersköterskorna i praktiken tillämpar metoderna i de Nationella 

kvalitetsregistren. Det vill säga om undersköterskorna i praktiken anpassar rutinerna efter 

                                                 
86 Awes AnneMarie, Rom Maj, Askenbom Pernilla Bättre liv för sjuka äldre, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015 ISBN: 978-91-7585-225-6 
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hyresgästernas önskemål, upptäcker och förebygger risker samt anpassar sitt bemötande till 

varje hyresgäst vid Svartedalen och Solängen. I frågeställningen ingår att undersöka om det 

finns någon skillnad som kan knytas till förkortad arbetstid. 

Den andra frågeställningen är att undersöka om det finns något samband mellan antalet 

registreringar i de Nationella kvalitetsregistren och den förkortade arbetstiden. Det vill säga 

om undersköterskorna vid Svartedalen upplever att det finns ökade möjligheter (på grund av 

upplevelse av ökat tidsutrymme, ökad pigghet och lugn) till att göra registreringar i de 

Nationella kvalitetsregistren. Dessa resultat jämförs mellan Svartedalen och Solängen.  

Den tredje frågeställningen är om/hur hyresgäster med demenssjukdom har påverkats av 

förkortad arbetstid. Bakgrunden är att undersköterskorna vid Svartedalen som arbetar på 

enheter för hyresgäster med demenssjukdom märkt och i sina svar skrivit att hyresgästerna 

och därmed enheterna blivit lugnare.   

För att metodiskt kunna mäta detta behövs att NPI- skattningarna omfattar de hyresgäster som 

ska ha det. Under 2016 har detta arbete kommit så långt att cirka 90 % av hyresgästerna 

omfattas (vilket redovisas under nästa rubrik). Detta innebär att det nu är möjligt att jämföra 

skattningarna mellan Svartedalen och Solängen. Avsikten är att kunna redovisa resultaten för 

denna frågeställning i slutrapporten 23 månader med 6 timmar.   

Utveckling av kvalitetsregister 2014 – 2016 vid Svartedalen och Solängen 
Vid Svartedalen finns det 72 lägenheter och vid Solängen finns det 73 lägenheter som framgår 

av följande tabell. 

Figur 30 Antal lägenheter 

 Svartedalen 72 lägenheter Solängen 73 lägenheter 

 Somatik Demens Somatik Demens 

Lägenheter 24 48 55 18 

 

När nya planer läggs in i kvalitetsregistren ska den föregående planen avregistreras. Detta har 

inte gjorts systematiskt vilket gör att det kan finnas avvikelser. Arbete pågår med att ta bort 

tidigare planer. 

 

Under 2014 finns det genomförandeplaner för 27 av hyresgästerna vid Svartedalen och 40 av 

hyresgästerna vid Solängen. Under 2015 finns det genomförandeplaner för samtliga 

hyresgäster vid de två äldreboendena. Enligt Socialstyrelsen87 är det 81 % av hyresgästerna 

vid särskilda boenden i Sverige som har en genomförandeplan. Motsvarande uppgifter saknas 

för alla äldreboende i Göteborgs Stad.   

Under 2014 finns det inga riskbedömningar och under 2015 finns det tio riskbedömningar för 

hyresgästerna vid Svartedalen. Vid Solängen finns det inga riskbedömningar under 2014 och 

under 2015 finns det nio riskbedömningar för hyresgästerna.  

 

                                                 
87 Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2015, socialstyrelsen.se oktober 2015.  
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Under 2014 har cirka 20 av de hyresgäster som ska ha det bemötandeplaner vid Svartedalen. 

Under 2015 har det tillkommit tre bemötandeplaner. För 2014 finns det inga bemötandeplaner 

och 2015 finns det en registrerad bemötande plan vid Solängen.  

 

Enligt redovisningen har cirka 90 % av de hyresgästerna som ska ha det bemötandeplaner 

under 2016 vid de båda äldreboendena. Även riskbedömningar finns för cirka 90 % av 

hyresgästerna under 2016 vid både Svartedalen och Solängen.   

Således har hittills under 2016 alla hyresgäster vid Svartedalen och Solängen dokumenterade 

genomförandeplaner och cirka 90 % har dokumenterade bemötandeplaner och 

riskbedömningar.  

Det finns i detta avseende inga väsentliga skillnader mellan Svartedalen och Solängen som 

kan kopplas till reducerad arbetstid under 2015 avseende dokumenterade kvalitetsregister för 

hyresgäster.  

Tillämpning av kvalitetsregister i praktiken 
Följeforskningen har undersökt hur undersköterskorna i praktiken anpassar vård och omsorg 

(Treserva), förebygger risker (Senior Alert) och använder ett anpassat bemötande för varje 

hyresgäst (BPDS). Frågorna är besvarade vid 12 månader med 6 timmar.  

 I vilken grad ändrar du på rutinerna när det behövs för att omsorgen ska passa 

hyresgästernas olika önskemål? 

 I vilken grad försöker du upptäcka risker och förebygga skador för hyresgästerna? 

 I vilken grad anpassar du ditt bemötande till varje hyresgäst så hon/han känner sig lugn 

och trygg? 

På de tre områdena ligger undersköterskornas svar på cirka 91 % för både Svartedalen och 

Solängen. Även på detta område finns det inga skillnader mellan de två äldreboendena som 

har något samband till förkortad arbetstid vid Svartedalen.  
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Sammanfattning Nationella kvalitetsregister 
Studierna visar att undersköterskorna i praktiken anpassar rutinerna efter hyresgästernas 

önskemål, upptäcker och förebygger risker samt anpassar sitt bemötande till varje hyresgäst 

vid Svartedalen och Solängen till cirka 91 %.  

Kartläggningen visar att det inte finns några skillnader i antalet registreringar i de Nationella 

kvalitetsregistren mellan Svartedalen och Solängen som kan kopplas till reducerad arbetstid. 

Under 2016 har alla hyresgäster en genomförandeplan och hittills cirka 90 % en 

riskbedömning. Det är också 90 % av de hyresgäster som ska ha det som har en 

bemötandeplan.  

Då 90 % av hyresgästerna med demenssjukdom har NPI- skattningar är det nu möjligt att 

undersöka om dessa hyresgäster har påverkats av den förkortade arbetstiden. Graden av 

lugn/oro hos hyresgästerna kan mätas genom NPI- skattningar. Dessa resultat presenteras i 

slutrapporten 23 månader med 6 timmar.  
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Jobb och ekonomi  

Frågeställning 
I detta avsnitt besvaras frågan om samband mellan förkortad arbetstid och jobb, ekonomi för 

Göteborgs Stad och andra aktörer. Svaren avser resultaten efter 18 månader med 6 timmar.  

Metod 
Försöket ska enligt uppdraget visa på inverkan på antalet jobb på arbetsmarknaden och 

ekonomiska effekter för Göteborgs Stad och andra aktörer. Beräkningar har gjorts i samråd 

med Försäkringskassan och Kommunals a- kassa.  

Förändringen av kostnader speglar förändringar av HR-data. Minskar/ökar bemanning, 

arbetad grundtid, sjukfrånvaro, andelen arbetad tid utförd av timavlönade och övertid m.m. 

finns det ett samband till förändrade kostnader för Svartedalen, Solängen och för alla 

äldreboende i Göteborgs Stad.  

Hur försökets effekter ska tolkas och värderas i förhållande till kostnader och till annan 

verksamhet är en politisk frågeställning.  

Kostnaderna jämförs mellan basåret 2014 före försöket med de första 12 och 18 månaderna 

med 6 timmar. Motsvarande månader jämförs under 2014, 2015 och 2016.  

Jobb 
Antalet jobb som tillkommer är 14,9 årsarbetare, 17 undersköterskor som har anställts för att 

kompensera tidsbortfallet i försöket. Detta är nya jobb som inte funnits tidigare.  

Göteborg stad 
Göteborgs Stads förändring av kostnader jämfört med basåret 2014 har räknats fram för 

bruttokostnader för löner, sjuklön, timavlönade samt övertid avseende 12 och 18 månader med 

6 timmar. 

Bruttolönekostnaden är 37 200 kr/månad/årsarbetare exkl. OB, inkl. sem. och PO exkl. 

löneindex. Detta blir 6 633 504 kr för 12 månader.  

Nedanstående tabell visar i första kolumnen verksamhetens kostnader under basåret 2014. 

Jämförelse görs med det första försöksåret i den andra kolumnen Den tredje kolumnen visar 

hur kostnaderna har förändrats. Försökets första 12 månader har således kostat 6 250 724 kr.  

Figur 31 Försökets kostnader 2015-02-01 - 2016-01-31 

Kostnader, försök med reducerad arbetstid 
Svartedalens äldrecentrum exkl. löneindex 

feb-2014- 
jan-2015 

feb-2015- 
jan-2016 

Diff. 12 mån 

Sjuklönekostnad inkl. PO ≤ 14 dagar för alla 
heltidsanställda årsarbetare 

645 000 638 049 -6 951 

Sjuklönekostnad inkl. PO ≥ 15 dagar för alla 
heltidsanställda årsarbetare 

43 000 27 317 -15 683 

Ackumulerad kostnad timavlönade inkl. PO 2 417 000 2 057 561 -359 439 

Ackumulerad kostnad övertid inkl. PO 429 000 428 293 -707 
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Kostnader, försök med reducerad arbetstid 
Svartedalens äldrecentrum exkl. löneindex 

feb-2014- 
jan-2015 

feb-2015- 
jan-2016 

Diff. 12 mån 

Anställning 14,86 undersköterskor 12 månader 
(baserat på 37 200 kr (år 2015) per månad exkl. 
OB inkl. sem. och PO) 

0 6 633 504 6 633 504 

Summa 3 534 000 9 784 724 6 250 724 

 

I nedanstående tabell i kolumnerna 1 – 3 redovisas kostnaderna under februari till juli 2014, 

2015 och 2016. I den fjärde kolumnen visas skillnaden i kostnaderna mellan februari – juli 

2014 med samma månader under 2016. Dessa 6 månader har således kostat 3 460 709 kr.  

Kostnaden för Göteborgs Stad för försökets 18 månader är således (6 250 724 + 3 448 979 kr) 

9 699 703 kr.  

Figur 32 Försökets kostnader 2016-02-01 - 2016-07-30 

Kostnader, försök med reducerad arbetstid 
Svartedalens äldrecentrum exkl. löneindex. 

feb-juli 
2014 

feb-juli 
2015 

feb-juli 
2016 

Diff. 2016 
– 2014 

Sjuklönekostnad inkl. PO ≤ 14 dagar för alla 
heltidsanställda årsarbetare 316 022 335 275 361 609 45 587 

Sjuklönekostnad inkl. PO ≥ 15 dagar för alla 
heltidsanställda årsarbetare  19 680 13 531 13 815 -5 865 

Ackumulerad kostnad timavlönade inkl. PO 1 337 000 930 392 1 399 029 62 029 

Ackumulerad kostnad övertid inkl. PO 187 000 161 765 217 476 30 476 

Anställning 14,86 undersköterskor 12 månader 
(baserat på 37 200 kr (år 2015) per månad exkl. 
OB inkl. sem. och PO) 0 3 316 752 3 316 752 3 316 752 

Summa    3 448 979 

 

A-kassan 
Beräkningen av a-kassans kostnader utgår från reglerna 2015-09-07 baserat på en medellön 

på 26 000 kr/mån.   

 Dagsförtjänst 26 000/22=1 181,82. Taket för dagsförtjänst är följande:  

 Dagpenning 80 % av dagsförtjänsten (dag 1-100) = 954 kr = 910 kr (taket)  

 Dagpenning 80 % av dagsförtjänsten (dag 101-200) = 954 kr = 760 kr (taket) 

 Dagpenning 70 % av dagsförtjänsten (dag 201-300)= 828 kr = 760 kr (taket)  

Ersättningen från Kommunals a-kassa till 15 arbetslösa medlemmar (detta är ett antagande då 

det i praktiken kan vara mellan 15 och 17 vilket också påverkar statens kostnader) under 52 

veckor (feb – 2015 – jan 2016) uppgår till 3 129 516 kronor. När dessa medlemmar får nya 

jobb minskar den statliga kostnaden för a-kassans ersättning med motsvarande belopp. 

Utgångspunkten är att när nya jobb skapas och tillförs arbetsmarknaden minskar 

arbetslösheten i motsvarande utsträckning.   

 

Med samma modell som ovanstående har statens kostnad under perioden feb - juli 2016 

minskat med 1 564 758 kr. För 18 månader har dessa kostnader minskat med totalt 4 694 274 

kr.  
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Försäkringskassan 
Försäkringskassans kostnader beräknas enligt följande formel: (snitt månadslön (+OB) * antal 

timmar över 15 dagar per månad) * 0,77563.  

Genomsnittslönen fr.o.m. 2015-04-01 vid nytt löneavtal var 23 681 kr/mån vid Svartedalen. 

OB- tillägget var från 2015-02-01, 2 963 kr/mån. Från 2016-05-01 är ny lön 25 221 och OB 

3 760 kr vilket blir 28 981 kr.  

Försäkringskassan har under det första försöksåret 2015 jämfört med basåret 2014 minskat 

sina kostnader för sjukpenning med 6 722 kr. Under de följande sex månaderna, februari – 

juli 2016 jämfört med samma månader under basåret 2014 har sjukpenningkostnaderna för 

Försäkringskassan ökat med 28 702 kr. Under försökets första 18 månader har således 

Försäkringskassans kostnader för sjukpenning ökat med 21 980 kr. 
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Sammanfattning av jobb och ekonomi 
Det samhällsekonomiska perspektivet på effekter av 6-timmars försöket utgår från Göteborg 

Stad, Försäkringskassan och a- kassan. Försöket har också en betydelse för arbetsmarknaden. 

Under försökets första 18 månader har nettokostnaderna ökat för Göteborgs Stad med 9,7 mkr. 

Jämförelser görs över tiden och med basåret 2014 för Svartedalen.  

Statens kostnader för a-kassan har under motsvarande tidsperiod minskat med 4,7 mkr och 

Försäkringskassans kostnader har ökat med 22 000 kr.   

Effekten för jobb är att arbetsmarknaden har tillförts 15 - 17 nya arbetstillfällen.   



   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
70 

 

Referenser 

Litteratur 
1. Baldwin Drew, Dareblom Jeanette (1996) Myt eller fakta – en belysning av 6-

timmars arbetsdag med 8-timmars lön inom hemtjänsten i Kiruna kommun. 

Trygghetsfonden rapport nummer 20/96 Handelshögskolan Umeå. 

2. Bildt Carina, Åkerstedt Torbjörn, Falkenberg Anna, Ingre Michael, Kecklund Göran, 

Larsson Ida, Nyfjäll Mats, Sandberg Thérese, Arbetstidsförkortning och hälsa, 

Försök med arbetstidsförkortning inom offentlig sektor, Arbetslivsinstitutet, ISBN 

978-91-7045-829-3, 2007.  

3. Bildt Carina, Brynja Olle,– Arbetstidsförkortning och hälsa: en litteraturgenomgång 

av befintlig forskning – 2005. 

4. Bjørnskau, Torkel. – Seks timers dag i omsorgsyrker: en evaluering av forsøket i 

Oslo kommune /– 1997. – ISBN: 82-7422-199-0 . 

5. Bodén Sofia, Arbetstidsanvändning för en bättre hälsa, Bromma, 2006-08-15. 

6. Eggvall, Johanna. – Sextimmarsdagen i Kiruna: en utvärdering av 

arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten 1989 - 2005/ av Johanna Eggvall. – 2006. 

7. Ingre Michael, Kecklund Göran, och Åkerstedt Torbjörn, Arbetstider, hälsa och 

säkerhet – en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet, Rapport 322, 

2010, Stockholms universitet. 

8. Johansson Lena, Klaus Ingrid, Hälsoarbete och arbetstidsförkortning, Katarina Sofia 

SDN Stockholm Stad, 2005 – 2006. 

9. Johansson Pia, Hur upplever brukaren Toyota-modellen inom hemtjänsten i 

Hägerstens och Skärholmens stadsdelar, Utvärdering av projektet Friskare personal – 

nöjdare brukare, 2004 – 2006. 

10. Malmberg Jonas, Byrgren Maria, Hansson Mikael,– Kartläggning av 

arbetstidsförkortningar 2000-2003, 2003. 

11. Morheden Sara, Rundström Elisabet, Reducerad arbetstid och psykisk hälsa, en 

översikt av befintlig litteratur, Tillämpningsprogrammet i psykologi 7,5 poäng, 

Personalprogrammet, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping, 2014. 

12. Olsson Birgitta 6-timmars arbetsdag med heltidslön i Stockholms Stad: vad betyder 

det för personalen, brukarna och ekonomin? / Stockholms universitet, 

Företagsekonomiska inst., 1999 Serie Personalekonomiska institutets skriftserie, 

1999:1. 

13. Olsson, Birgitta, 6-timmars arbetsdag med 8-timmars betalning: en 

personalekonomisk kalkyl på hemtjänsten i Kiruna, Stockholm, Serie 

Fallstudie/Personalekonomiska institutet; 1991:1. 

14. Wågman, Leif & Strangert Bo (2002) Utvärdering av försök med 

arbetstidsförkortning och ökad sysselsättningsgrad Evaluation Reports No 11, May 

2002 Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå universitet. 

15. Strangert Bo, Wågman, Leif, - Utvärdering av försök med arbetstidsförkortning och 

ökad sysselsättningsgrad. – 2002. ISBN: 91-7305-288-4. 



   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
71 

 

16. Poromaa A-M, Styrberg A Personalekonomi, hushållning med mänskliga resurser – 

en fallstudie av 6-timmarsdag med 8timmarslön för hemtjänsten i Kiruna kommun, 

C-uppsats, Företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet, 1991. 

17. Rambøll, Evaluering av forsøk med 6-timers arbeidsdag i Bergen hjemmetjenste KF 

(BhKF), Rambøll Norge, Mars 2009. 

18. Statens Folkhälsoinstitut, Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning, 

ISSN 1651-8624. 

19. Thermaenius-Spångmark Lena, Hälsoprojekt, äldreomsorg, Stureby Stockholm, 2005 

– 2006. 

20. Varg Nils, Jönsson Leif R, Harms- Ringdahl Marie, Rydstedt Leif samt Jeppson 

Kajsa. Utvärdering av försök med förkortad arbetstid i Helsingborgs stad, 

Försöksverksamhet inom vård, omsorg och service vid vårdbolag Fredriksdal, 1997 

– 1998.  

21. von Thiele Ulrika, Lindfors Petra, Hälsoprojekt Stockholm, utvärdering av projektet 

Minskad sjukfrånvaro med regelbunden fysisk träning, 2005 – 2006. 

22. von Thiele Schwarz U, Hasson H. Employee self-rated productivity and objective 

organizational production levels: effects of worksite health interventions involving 

reduced work hours and physical exercise. Journal of occupational and environmental 

medicine/American College of Occupational and Environmental Medicine 

2011;53(8):838-44. 

23. Wendel Monica, Kontroversen om arbetstidsförkortning: en sociologisk studie av tre 

försök med arbetstidsförkortning inom Malmö kommun/Department of Sociology, 

Lund University, 2002, Serie Research report in sociology, 2002:1. 

Artiklar 
1. Berglund Bo, Läkartidningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, medicinskt 

ansvarig, Sveriges olympiska kommitté. Läkartidningen Nr 46 2005 Volym 102. 

2. Brain, A Journal of Neurology, Physical activity and risk of Parkinson’s disease in 

the Swedish National March Cohort, Fei Yang, Trolle Lagerros Ylva, Bellocco Rino, 

Adami Hans-Olov, Fang Fang, Pedersen Nancy L., Wirdefeldt Karin Karolinska 

institutet, http://dx.doi.org/10.1093/brain/awu323, 2014.  

3. Jansson Eva KI, Hagströmmer Mari Karolinska Institutet, Anderssen Sigmund A 

Norges Idrottshögskola Oslo, Läkartidningen. 2015;112:DP7W. 

4. Hellénius Mai-Lis Karolinska Institutet, Kallings Lena Karolinska Institutet Mindre 

stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan. Läkartidningen nr 36, 2010-09-

07.  

Offentligt tryck 
1. Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetstid § 

12.  

2. Awes AnneMarie, Rom Maj, Askenbom Pernilla Bättre liv för sjuka äldre, Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015 ISBN: 978-91-7585-225-6Budget 2016, mål- och 

inriktningsdokument (S), (MP), (V), (FI) för Göteborgs Stad. 



   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
72 

 

3. Seve Björn, Utredning av förutsättning för förkortad arbetstid Göteborg Stad, 

stadskansliet, Tjänsteutlåtande 2010-04-08, Dnr 0551/10. repronummer 103/10  

4. Folkhälsomyndigheten, Folkhälsan i Sverige 2016, Årlig rapportering, ISBN 978-91-

7603-631-0 (pdf) sidan 57. Folkhälsomyndigheten, Nationella Folkhälsoenkäten, 

2015.  

5. Kollektivavtal Dnr 1377/14 Göteborgs Stad och kommunal Väst, 2014-11-21.  

6. Kompetensfonden 2003 – 2006, stadsledningskontoret, Stockholm. 

7. Socialstyrelsen, Så tycker äldre om äldreomsorgen 2015, ISBN 978-91-7555-342-6. 

8. Statens folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet och folkhälsa, s 14 R 2006:13 ISBN: 91-

7257-468-2. 

9. Statens Folkhälsoinstitut, Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning, 

ISSN 1651-8624 

10. Statistiska centralbyrån 2011, Uppdaterad 14 oktober 2015. På tal om kvinnor och 

män. En lathund om jämställdhet 2014. ISBN 978-91-618-1608-8. 

11. WHO, NCD, Noncommunicable diseases Library Cataloguing-in-Publication 2014.  

World Health Organization. ISBN 978 92 4 150750 9.  

Lagtext 
1. Lex Maria SOSFS 2005:28,  

2. Lex Sarah SOSFS 2011:5. 

3. SOSFS 2012:3 Äldreomsorgens nationella värdegrund. 

4. Socialtjänstlag 2001:453 Vissa uppgifter inom socialtjänsten, 3 kap. 3 §, Lag 

(2009:596). 

5. Socialtjänstlag 2001:453 Äldre människor 5 kap. 4 §, lag (2010:427).  

6. Socialtjänstlag 2001:453 Socialtjänstens mål 1 kap.1 §, lag (2010:427). 

7. Socialtjänstlag 2001:453 Äldre människor 5 kap. 5 §, lag (2010:427). 

Elektronisk dokumentation 
1. Folkhälsomyndigheten, 11 målområden, rekommendation om fysisk aktivitet. 

2. Folkhälsomyndigheten, Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Samband 

mellan fysisk aktivitet och hälsa. 

3. Folkhälsomyndigheten, Attityder till fysisk aktivitet, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/attityder-till-fysisk-

aktivitet/ 

4. Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), nyckeltalsdatabas för kommuner och 

landsting. 

5. Livsmedelsverket http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-

allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma/ 

6. Lorentzon, Bengt "12 månader med 6 timmar” – Föreläsning om 

arbetstidsförkortning 2016-04-21. Centre for Environment and Sustainability, GMV, 

https://www.youtube.com/watch?v=NE9apEBrRY4  

7. Medarbetarenkät 2015 på www.enkater.goteborg.se  

8. Socialstyrelsen, kvalitetsregister 

www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister 

https://www.youtube.com/watch?v=NE9apEBrRY4


   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
73 

 

9. Socialstyrelsen. Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 

2015, socialstyrelsen.se oktober 2015.  

10. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Rekommendationer för fysisk aktivitet, 

www.yfa.se  

11. World Health Organization, Regional Office Europé, The European health report 

2015 Highlights. 

http://www.yfa.se/


   

  

Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer 
74 

 

 


